Δηζήγεζε ζην ΓΣ
ΘΔΜΑ: Κέληξα Μειέηεο

Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε κεηά απφ πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΙΔΛΔ ηελ νπνία
θαηέζεζε κε εμψδηθε δηακαξηπξία-δήισζε- πξφζθιεζε θαη επηδφζεθε ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ ζηηο
10/9/2018.
Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο ζε
βάξνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε ην ζέκα απηφ, παξφιν πνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη
δελ πθίζηαηαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Μειέηεο θαη δελ
πθίζηαηαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. Ό ηζρπξηζκφο ηεο
δηνίθεζεο ηεο ΟΙΔΛΔ φηη απνηεινχλ θξνληηζηήξηα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα, άξα σο θξνληηζηήξηα εληάζζνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, δελ
κπνξεί λα ηεθκεξησζεί θαη νη θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ Κέληξα Μειέηεο ηνλ αξλνχληαη, φπσο
πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ ππεξεζία καο, αιιά θαη ζπλαθή εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αξλείηαη ην ραξαθηήξα ηνπο σο εθπαηδεπηήξηα.
Οχηε ε εμψδηθε δηακαξηπξία-δήισζε- πξφζθιεζε πξνο ηνλ ΔΟΠΠΔΠ είλαη ν κνλαδηθφο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ επηρεηξεί λα ππνρξεψζεη ηε Γηνίθεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ λα εκπιαθεί ζην ζέκα ησλ Κέληξσλ Μειέηεο ή λα ππεξβεί ηηο ζεζκνζεηεκέλεο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Η δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ, δηα ησλ θ. Κνπξνπηνχ θαη
Υξηζηφπνπινπ, έρεη θαηαζέζεη κήλπζε ζε βάξνο κνπ πξνζσπηθά γηα παξάβαζε θαζήθνληνο
θαη έρεη πξνβεί ζε ζσξεία αλαθνηλψζεσλ θαη δεκφζησλ θαηαγγειηψλ επηθαινχκελε ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαιεζή ζηνηρεία. Μνπ θαηαινγίδεη κάιηζηα γηα ην ζέκα απηφ
«εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ», θαηεγνξία ε νπνία δελ ζα κείλεη ζε φηη κε αθνξά αλαπάληεηε.
Τν ζεζκηθό πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ γηα ηελ αδεηνδόηεζε
θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζώλ
Με βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, δειαδή ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ.
10136/ΙΑ/2012 (ΦΔΚ Β' 3057/18/11/2012) «Καζνξηζκφο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα
ηε ρνξήγεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε άδεηαο Ιδησηηθνχ ρνιείνπ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Κνιιεγίνπ, Φξνληηζηεξίνπ θαη Κέληξνπ
Ξέλσλ Γισζζψλ, ηδησηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Ι.Δ.Κ.), Κέληξνπ Γηα
Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Έλα θαη Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Γχν ζε θπζηθά,
λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνζψπσλ θαη ΝΠΓΓ.», ε νπνία έρεη εθδνζεί θαη΄εμνπζηνδφηεζε
ηνπ λ. 4093/2012, φπσο ε απφθαζε απηή δηνξζψζεθε (ΦΔΚ Β 3274/7-12-2012),
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ηζρχεη,
νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά θαη κε ζαθήλεηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
ηα αηηνχκελα αδεηνδφηεζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θξνληηζηήξηα θαη θέληξα μέλσλ γισζζψλ.
Να ζεκεησζεί φηη ζε φια ηα λνκηθά θείκελα ρξεζηκνπνηείηαη φξνο «θξνληηζηήξην» θαη ν
ΔΟΠΠΔΠ αδεηνδνηεί «θξνληηζηήξηα» ρσξίο θαλέλα πξνζδηνξηζκφ θαη φρη «θξνληηζηήξηα
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», φπσο ηζρπξίδεηαη ζηα θείκελα ηεο απφ άγλνηα ή ζθνπηκφηεηα
ε δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ.
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Σν Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 265/21.04.2017 απνδέρηεθε εηζήγεζε ηνπ
Γ/ληε Αδεηνδφηεζεο Παξφρσλ ΓΒΜ θ. Βαζίιαηλα θαη κε ηελ απφθαζε ηνπ
15901/Β/24.04.2017 πξφζζεζε σο επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ή ηελ
αλαλέσζε ηεο άδεηαο Φξνληηζηεξίνπ ή Κέληξνπ Ξέλσλ Γισζζψλ ηελ ππνβνιή Τπεχζπλεο
Γήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 φηη «ζηηο δνκέο ηνπο δελ ιεηηνπξγνχλ Κέληξα Μειέηεο θαη
Τπνζηεξηθηηθήο Γηδαζθαιίαο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ρσξίο λα ππάξρεη
αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πνπ θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
Τν Γ.Σ. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., όκσο, από κόλν ηνπ δελ έρεη θαλνληζηηθή απηνλνκία, ώζηε
ρσξίο λνκνζεηηθή πξόβιεςε ή εμνπζηνδόηεζε, λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ή λα
ζπκπιεξώλεη, ηα απαηηνύκελα από κηα Υπνπξγηθή Απόθαζε δηθαηνινγεηηθά. Δπνκέλσο
ε απφθαζε ηνπ Γ.. λα ππνρξεψλεη ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ, αιιά θαη
θάζε άιινλ θνξέα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη αξκνδηφηεηα, λα ππνβάιινπλ
επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, κε πξνβιεπφκελα ζηελ εηδηθή γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ Τπνπξγηθή Απφθαζε, δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηαηί ζα απνηεινχζε
«νηνλεί» ππνθαηάζηαζε ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ηξνπνπνίεζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Άιισζηε απφ ην έηνο 2013 πνπ αζθεί ηελ αξκνδηφηεηα απηή ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. δελ δεηήζεθε
πνηέ ηέηνην δηθαηνινγεηηθφ, αθνχ σο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή
Απφθαζε ησλ νξηδνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γηα ην ιφγν απηφ θαη κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ απεζχξζε κε εληνιή κνπ απφ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο κε ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν σο δηθαηνινγεηηθφ, αθνχ ηέηνην δηθαηνινγεηηθφ είλαη εθηφο ηνπ
πθηζηακέλνπ θαη κέρξη ζήκεξα εθαξκνδνκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Αθνινχζσο, κε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπδήηεζε ην ζέκα ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπ 275/27.07.2017 θαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 35932/28.07.2017 απνθάζηζε λα
αλαθαιέζεη ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή σο επηπιένλ δηθαηνινγεηηθνχ
απφ ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ ηεο πξναλαθεξζείζαο Τπεχζπλεο
Γήισζεο θαη λα επηζεκάλεη φηη νξζψο απαιείθζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ε
ππνβνιή ηεο δήισζεο απηήο σο δηθαηνινγεηηθφ αδεηνδφηεζεο θξνληηζηεξίνπ ή θέληξνπ
μέλσλ γισζζψλ.
Γηα ην αίηεκα ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΙΔΛΔ
Α. Τν ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θξνληηζηεξίσλ
Μηα πξνθαηαξηηθή ππφκλεζε.
Με ην λ. 4093/2012 (άξζξν πξψην, παξ. Θ΄, ππνπαξ. Θ.3.) αλαηέζεθε σο αξκνδηφηεηα ζηνλ
ΔΟΠΠΔΠ ε αδεηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Έλα (πξφθεηηαη γηα ηα
πξψελ Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδψλ), ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Γχν
(πξψελ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), ησλ Φξνληηζηεξίσλ θαη ησλ Κέληξσλ Ξέλσλ
Γισζζψλ.
Ο Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., δειαδή, απνθαζίδεη ηελ αδεηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ, εηδηθά
αλαθεξνκέλσλ θαη πξνζδηνξηζκέλσλ ζην λφκν απηφ θνξέσλ. Ο Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., δειαδή, δελ
αδεηνδνηεί θαη δελ ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Γηα ηα θξνληηζηήξηα ηψξα.
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Με ην λ. 2545/1940 (άξζξν 63, παξ. 1) νξίζζεθαλ νη αλαγλσξηζκέλεο ζεζκηθά κνξθέο
θξνληηζηεξίσλ θαη δηαθξίλνληαλ ζε: « α) Σηνηρεηώδνπο εθπαηδεύζεσο πξνπαξαζθεπάδνληα
καζεηάο δηα ηαο εηζηηεξίνπο εμεηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαηδεύζεσο, β) Μέζεο
Εθπαηδεύζεσο, ζθνπόλ έρνληα ηελ ελίζρπζηλ ησλ καζεηώλ εηο ηα καζήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο
κέζεο εθπαηδεύζεσο, γ) Αλσηάηεο εθπαηδεύζεσο, πξνπαξαζθεπάδνληα ηνπο καζεηάο δηα ηαο
εηζαγσγηθάο εμεηάζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη αλσηέξσλ ή αλσηάησλ ζρνιώλ θαη θνηηεηάο ή
ζπνπδαζηάο δηα ηαο ηκεκαηηθάο θαη πηπρηαθάο εμεηάζεηο απηώλ, δ) Ξέλσλ Γισζζώλ, εηο ό
δηδάζθνληαη αθξαηθλώο γισζζηθά καζήκαηα κηάο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ, σο θαζνξίδεηαη ελ ηε
αδεία, γισζζώλ, δη΄ώλ ζθνπείηαη ε ρξήζηο γιώζζεο σο νξγάλνπ εθθξάζεσο, απαγνξεπκέλεο
ηεο επεθηάζεσο ηνύησλ εηο ζπζηεκαηηθήλ δηδαζθαιίαλ εηδηθώλ καζεκάησλ σο ηα ζξεζθεπηηθά,
ε ηζηνξία, ε γεσγξαθία, ηα καζεκαηηθά θ.ι.π. ελ ηε γιώζζε ηαύηε, ε) Μνπζηθήο θαη ζη)
ειεπζέξσλ ζπνπδώλ, σο ινγηζηηθήο, ζηελνγξαθίαο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο θ.ι.π., δ)
Δηδαζθαιίαο ηεο Ειιεληθήο σο μέλεο ή δεύηεξεο γιώζζαο».
ε επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, πξνζδηνξίδνληαλ νη θαηεγνξίεο ησλ
θξνληηζηεξίσλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ζηελ δε παξάγξαθν 4, νξηδόηαλ όηη ηα
θξνληηζηήξηα ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγνύλ κόλνλ θαηά ηνπο κήλαο ησλ ζεξηλώλ
ζρνιηθώλ δηαθνπώλ.
Γειαδή σο θξνληηζηήξηα ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο ν λνκνζέηεο λννχζε ηα θξνληηζηήξηα
πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κφλν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (κήλεο δηαθνπψλ) θαη είραλ σο
ζθνπφ ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηψλ γηα ηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο απφ ηε ζηνηρεηψδε ζηε
κέζε εθπαίδεπζε.
Με ην άξζξν 56 ηνπ λ. 682/1977 (ΦΔΚ Α 244/1-9-1977) θαηαξγήζεθαλ ηα θξνληηζηήξηα
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή θαηαξγήζεθαλ ηα θξνληηζηήξηα πνπ είραλ ζεζκνζεηεζεί κε
ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 63 ηνπ λ. 2545/1940, ηα νπνία πξνεηνίκαδαλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο
εμεηάζεηο ζηελ κέζε εθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγνχζαλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, αθνχ ηελ
ίδηα ρξνληά θαηαξγήζεθαλ θαη νη «εηζαγσγηθέο» εμεηάζεηο απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην
Με νπνηαδήπνηε εξκελεία ησλ λνκνζεηηθώλ απηώλ ξπζκίζεσλ, δελ κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί όηη νη δνκέο νη νπνίεο ζην παξειζόλ νξίδνληαλ σο θξνληηζηήξηα δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο (ηα νπνία έρνπλ θαηαξγεζεί), ηαπηίδνληαη κε ηα θέληξα κειέηεο, όπσο απηά
ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα.
Οχηε βέβαηα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη ν λ. 682/1977 ν νπνίνο θαηάξγεζε ηα θξνληηζηήξηα
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαηάξγεζε θαη ηα ζεζκηθά αλχπαξθηα ηφηε θέληξα κειέηεο, γηαηί κηα
δξαζηεξηφηεηα γηα λα θαηαξγεζεί πξέπεη λα αζθείηαη.
Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ην λφκν 4093/2012 (άξζξν πξψην, παξ. Θ΄, ππνπαξ. Θ.3.),
ζεζπίδεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Ιδησηηθψλ
ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Κνιιεγίσλ, Ιδησηηθψλ
Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Ι.Δ.Κ.), Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ
Έλα, Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Γχν, Φξνληηζηεξίσλ, Κέληξσλ Ξέλσλ
Γισζζψλ).
Απφ ηνπο θνξείο απηνχο ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. εμνπζηνδνηείηαη λα ρνξεγεί αδεία ιεηηνπξγίαο ζηα
Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Έλα (πξψελ Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ), Κέληξα
Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Γχν (πξψελ Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο),
Φξνληηζηήξηα θαη Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ.
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Μάιηζηα ζηελ ππνπαξάγξαθν, Θ.6 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 1 φηη, «Η
ζπζηέγαζε δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ηππηθήο ή άηππεο),
νη νπνίεο αλήθνπλ ζην απηφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, επηηξέπεηαη. Γελ
επηηξέπεηαη, φκσο, ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ζηνπο ίδηνπο δηδαθηηθνχο ή εξγαζηεξηαθνχο
ρψξνπο δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο (ηππηθήο ή άηππεο).
Δλψ ζηελ πεξίπησζε 4 δηεπθξηλίδεηαη φηη, «Οη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ζχλνιν ησλ
ινηπψλ ππνδνκψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
ησλ Κνιιεγίσλ, ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ Έλα, ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο Δπηπέδνπ Γχν θαη ησλ Ιδησηηθψλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(Ι.Ι.Δ.Κ.), θαζψο θα ησλ Φξνληηζηεξίσλ θαη Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζψλ, δχλαληαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ».
Άξα ε αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ δελ απαγνξεχεηαη.
Τν εξώηεκα, δειαδή γηα ηε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Μειέηεο ζε θξνληηζηήξηα ή θέληξα
μέλσλ γισζζώλ πεξηνξίδεηαη ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα
ζπκπίπηεη κε ην δηδαθηηθό σξάξην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ή ηνπ θέληξνπ μέλσλ γισζζώλ,
εθόζνλ ζπζηεγάδνληαη.
Β. Τα Κέληξα Μειέηεο
Με ην έγγξαθν αξ. πξση. ΓΔΔΦ Α 1045742 ΔΞ 2016/22-3-2016 ε Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ζέκα ηελ εθαξκνγή
δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. ζε θέληξν κειέηεο νξίδεη φηη, «ηα θέληξα κειέηεο καζεκάησλ πθίζηαληαη σο
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ηνπ
δεκνηηθνύ πξνεηνηκάδνληαη ζηε κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ ηεο επόκελεο ζρνιηθήο
εκέξαο θάλνληαο ρξήζε εθόζνλ ην επηζπκνύλ επηπξνζζέησλ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη
ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θέληξνπ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ρξήζε δηαδηθηύνπ,
βηβιίσλ θ.ά.). Παξάιιεια ην πξνζσπηθό ηνπ θέληξνπ παξέρεη ζπλδξνκή ηνπ ζην καζεηή ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηε ρξεηαζηεί. Σηα θέληξα κειέηεο δελ ηεξείηαη ζπγθεθξηκέλν σξνιόγην
πξόγξακκα ελώ ζπλήζσο νη καζεηέο είλαη δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ. Επηπιένλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο
ησλ πεξηπηώζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ κειέηεο παξέρεηαη παξάιιεια θαη δεκηνπξγηθή
απαζρόιεζε ησλ καζεηώλ ζπλπθαζκέλε κε ππεξεζίεο θύιαμεο εθόζνλ δεηεζεί. Λακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ πξνθύπηεη όηη δεν πληρούνηαι ηα εννοιολογικά ζηοιτεία
προκειμένοσ ηα κένηρα μελέηης μαθημάηων να θεωρηθούν θορείς ποσ παρέτοσν
εκπαίδεσζη θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο ηβ, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ λα απαιιάζζνληαη από ην Φ.Π.Α.. Σπλεπώο νη
παξνρέο ησλ ελ ιόγσ θέληξσλ ππάγνληαη ζην Φ.Π.Α. κε ηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή (23%) (από
1/6/2016, 24%). Σε θάζε πεξίπησζε, ν έιεγρνο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ αλήθεη ζηελ
αξκνδηόηεηα ηεο Δ.Ο.Υ. πνπ ππάγεηαη ην εθάζηνηε θέληξν κειέηεο καζεκάησλ».
Με βάζε ηελ εξκελεία απηή, ηα Κέληξα Μειέηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ δνκέο
εθπαίδεπζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο εθηόο νηαζδήπνηε
ζεζκηθήο ξύζκηζεο πνπ αθνξά ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Αθφκα θαη κε δηαζηαιηηθή εξκελεία, φκσο, ηεο έλλνηαο εθπαίδεπζεο, ην γεγνλφο φηη ν
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. αδεηνδνηεί θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δελ ηνλ λνκηκνπνηεί γηα
νηηδήπνηε ελέρεη ή κπνξεί λα ελέρεη νηαδήπνηε κνξθή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, εάλ δελ έρεη
εμνπζηνδνηεζεί γηα απηφ απφ ζπγθεθξηκέλν λφκν ή ππνπξγηθή απφθαζε.
Άξα, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. δελ έρεη θακία δπλαηόηεηα λα επηβάιεη θπξώζεηο νηαζδήπνηε
κνξθήο ζε θξνληηζηήξηα ή θέληξα μέλσλ γισζζώλ κε κόλν ζηνηρείν ην γεγνλόο όηη
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ιεηηνπξγνύλ θαη θέληξα κειέηεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ.
Οχηε έρεη ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ
γισζζψλ. Γελ κπνξεί ν ΔΟΠΠΔΠ λα ζπγθξνηήζεη θαη λα ιεηηνπξγεί «αζηπλνκία»
θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, ε νπνία ζα επηηεξεί ηε κφλε ζεζκηθή ηνπ
δπλαηφηεηα, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ κειέηεο εθηφο
ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη κφλν βέβαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηέγαζεο ηνπο.
Η δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ γλσξίδεη πνιύ θαιά ηελ αλππαξμία ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ κειέηεο θαη ππνζέησ όια ηα πξναλαθεξζέληα πεξί
θξνληηζηεξίσλ, αθνχ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε αλαθνίλσζε ηνπ ζηηο 18.07.2017 κε ηίηιν
«Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηα Κέληξα Μειέηεο», απαληά ζε
αλαθνηλψζεηο θαη θαηαγγειίεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΟΙΔΛΔ δειψλνληαο φηη (αληηγξάθσ) «Είλαη
γλσζηό ζε όινπο όηη ην Υπνπξγείν βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε κε εξγνδνηηθνύο θαη
ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ζέζεο ηνπ θαη ηεο
όπνηαο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ζα απαηηεζεί. Δεκνζηεύκαηα θαη αλαξηήζεηο πνπ πξνβάινπλ
ην ζέκα θαη ηηο πνιιέο πηπρέο είλαη ζεηηθέο. Υπαηληγκνί, όκσο, γηα νιηγσξία (δελ έρεη
νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε ησλ γξαπηώλ ζέζεσλ ησλ θνξέσλ) ή γηα ηελ θαηεύζπλζε θαη ην
πεξηερόκελν ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ ππνθξύπηνπλ ζθνπηκόηεηεο θαη
θάπνηεο θνξέο γίλνληαη πξνζβιεηηθέο. Επαλαιακβάλνπκε ηελ απηνδέζκεπζή καο λα δώζνπκε
θαζαξή ιύζε ζπληνκόηαηα. (http://www.minedu.gov.gr/rss/29349-18-07-17-to-ypourgeio-paideiaserevnas-kai-thriskevmaton-gia-ta-kentra-meletis).

Παξά ηελ αλαθνίλσζε απηή ε δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ ηελ επφκελε κέξα (19.07.2017) ζε
αλαθνίλσζε ηεο, αθνχ γλσζηνπνηεί φηη θαηαζέηεη κήλπζε ζε βάξνο κνπ γηα παξάβαζε
θαζήθνληνο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ Κέληξσλ Μειέηεο, θαηαιήγεη (αληηγξάθσ) « Η
Οκνζπνλδία καο είρε απνζηείιεη εδώ θαη κήλεο ηε ζέζε ηεο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ην
θξίζηκν απηό δήηεκα θαη αλακέλεη αθόκε λνκνζέηεζε. Ωζηόζν νη επζύλεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ
ΕΟΠΠΕΠ είλαη κεγάιεο»!
Η δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ γλσξίδεη, επίζεο, πνιχ θαιά, φηη ηα αλαθεξφκελα ζηηο κελπηήξηεο
αλαθνξέο, ζηηο αλαθνηλψζεηο θαη ζηηο «θαηαγγειίεο» ηεο πεξί αδήισηεο εξγαζίαο
εθπαηδεπηηθψλ, πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
ρακειψλ ακνηβψλ, θνξνδηαθπγήο, δεκφζηαο πγείαο, κε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,
θ.ι.π. απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θέληξσλ κειέηεο απνηεινχλ ηνκείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ψζηε λα απνηεινχλ θξνληίδα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ. Τπνζέησ
φηη ηα αλαθέξεη γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα φηη ε Γηνίθεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλεγνξεί ζηελ αζχδνηε άζθεζε νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Γ. Οη κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ
Με ηελ αξ. πξση. 43554/17.07.2017 επηζηνιή ηεο ε δηνίθεζε ηεο ΟΙΔΛΔ δήηεζε απφ ηνλ
ΔΟΠΠΔΠ ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, ηα νπνία
θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ιεηηνπξγνχζαλ θαη δηαθήκηδαλ θέληξα κειέηεο. Με βάζε ηελ
επηζηνιή απηή αλαηέζεθε ζηε Γ/λζε Αδεηνδφηεζεο Παξφρσλ ΓΒΜ ν έιεγρνο ησλ
θαηαγγειηψλ ηεο ΟΙΔΛΔ.
ηηο 26/9/2017 ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο θ. Γηαγηδφγινπ, έπεηηα απφ επηζθφπεζε ησλ
ηζηνζειίδσλ ζπγθεθξηκέλσλ θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ αλαθέξεη κε
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ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ (κε φρη ηδηαίηεξε βέβαηα ζαθήλεηα) κηα ζεηξά θξνληηζηεξίσλ γηα ηα
νπνία επηβεβαηψζεθε ε δηαθήκηζε θέληξσλ κειέηεο (επηζπλάπηεηαη).
ηα θξνληηζηήξηα απηά ζηάιζεθε επηζηνιή ζηελ νπνία επηζεκαίλνληαλ φηη νθείινπλ λα
αλαζηείινπλ θάζε εθπαηδεπηηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ θξνληηζηεξίνπ ή θέληξνπ μέλσλ
γισζζψλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Οξγαληζκφ εγγξάθσο γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπο εληφο
δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο, ππνγξακκίδνληαο φηη ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα αλαθαινχληαλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Απφ ηνπο παξαιήπηεο ησλ επηζηνιψλ απηψλ ειάρηζηνη απάληεζαλ, θάπνηνη αξλήζεθαλ λα
παξαιάβνπλ ηηο επηζηνιέο, άιινη δήισζαλ φηη δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο θέληξσλ κειέηεο, ν
δε θνξέαο κε ηελ επσλπκία «ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ.»
απάληεζε απνδερφκελνο ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ απηή εθζέηνληαο παξάιιεια ηηο απφςεηο ηνπ
γηα ηε κε χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ κειέηεο θαη γηα ηελ
αλαξκνδηφηεηα ηνπ ΔΟΠΠΔΠ λα ειέγμεη απηή ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζε Αδεηνδφηεζεο Παξφρσλ
ΓΒΜ δηακφξθσζε εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ησλ θξνληηζηεξίσλ κε
ηελ επσλπκία «ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ.» κε ηελ νπνία,
φκσο, δηαθψλεζε ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ (επηζπλάπηεηαη), νπφηε θαη δελ
εηζήρζε ζην Γ γηα ιήςε απφθαζεο.
Όιεο νη ελέξγεηεο απηέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη γλσζηέο ζηε δηνίθεζε ηεο
ΟΙΔΛΔ, ε νπνία ζην εμψδηθν πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα ηηο παξαβιέπεη θαηά πεξίπησζε.

Δηζήγεζε
Με βάζε φια ηα πξναλαθεξζέληα εηζεγνχκαη
(α) ηε ιήςε απφθαζεο φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θέληξσλ κειέηεο πεξηνξίδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ Θ ηνπ
άξζξνπ Πξψηνπ ηνπ λφκνπ 4093/2012 πνπ αθνξά ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην νπνίν
δελ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ην δηδαθηηθφ σξάξην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ή ηνπ θέληξνπ μέλσλ
γισζζψλ, εθφζνλ νη δνκέο απηέο ζπζηεγάδνληαη.
Ο πεξηνξηζκφο απηφο λα γλσζηνπνηεζεί κε αλαθνίλσζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ λα θαζνξηζηεί έπεηηα απφ εηζήγεζε
ηεο Γ/λζεο Αδεηνδφηεζεο Παξφρσλ ΓΒΜ ε δηαδηθαζία θαη ηα κέζα άζθεζεο ηνπ
ειέγρνπ απηνχ.
(β) ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ζηελ νπνία λα αηηείηαη ε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Μειέηεο, φπσο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη
θξηηεξίσλ αδεηνδφηεζεο θαη βέβαηα ν θνξέαο αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο.
Η Γ/λνπζα χκβνπινο

Διέλε Γηαλλαθνπνχινπ
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Δπηζπλάπηνληαη:
1. Αλαθνξά πξντζηακέλνπ αδεηνδφηεζεο δνκψλ ΓΒΜ 26/9/2017
2. Γλσκάηεπζε θαο Παπαζαξάληε γηα ηηο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ΚΜ
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