

Για την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου

πρωτοβάθμιας

ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται όλα τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση άδειας δικαιολογητικά:

 Φυσικό πρόσωπο
Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(πίνακας 1)

απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου σε φυσικό πρόσωπο
 Αίτηση
 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 Υπ. Δήλωση N.1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής. (επισυνάπτεται ΥΠ.Δ. -1-)
 Ασφαλιστική ενημερότητα: ατομική & ως εργοδότη. Στη σχετική βεβαίωση ως δραστηριότητα /είδος επιχείρησης
πρέπει να αναγράφεται ο τύπος της εκπαίδευσης (π.χ. Υπηρεσίες Προσχολικής/Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης). Σε διαφορετική περίπτωση από το taxisnet για τη σχετική δραστηριότητα.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου α) περί μη κατάθεσης αίτησης του/της αιτούντος/ούσας για κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης. β) περί μη κήρυξης του/της αιτούντος /ούσας σε κατάσταση πτώχευσης. ή γ) ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους
– μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
 Υπ. ΔήλωσηN.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής.
 Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444).

 Νομικό πρόσωπο
Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(πίνακας 2Α)

απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας
ιδιωτικού σχολείου σε νομικό πρόσωπο που
υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο
 Αίτηση.
 Επικυρωμένο
αντίγραφο
του
τελευταίου
Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο
να προκύπτει ότι: α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του
αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης &
κατάρτισης, γ) το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί
νόμιμα το νόμιμο πρόσωπο που αιτείται την άδεια.
 Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του
νομικού προσώπου.
 Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
 Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
 Υπ. Δήλωσεις του N.1599/1986 όλων των μετόχων
ή εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των
Ν.Π.Δ.Δ., με βεβαίωση περί του γνήσιου της
υπογραφής, στις οποίες θα αναφέρουν ότι: δεν έχουν
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ.

Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(πίνακας 2Α)

απαραίτητα δικαιολογητικά για το νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου
 Υπ. Δήλωση N.1599/1986, με βεβαίωση περί του
γνήσιου της υπογραφής. (επισυνάπτεται ΥΠ.Δ. -2-).
 Υπ. Δήλωση N.1599/1986 με βεβαίωση περί του
γνήσιου της υπογραφής περί του διακριτικού τίτλου τον
φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την
έκδοση άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 της
παρ. 3 του αρ. 6 του Ν. 4218/2013(ΦΕΚ 268 Α΄). Ο εν λόγω
τίτλος πρέπει να αποτελείται από τον διακριτικό τίτλο του
νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο εκπαίδευσης για την
παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης
άδειας.
 Ασφαλιστική ενημερότητα.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου α) περί μη κατάθεσης
αίτησης του/της αιτούντος/ούσας για κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης. β) περί μη κήρυξης του/της
αιτούντος /ούσας σε κατάσταση πτώχευσης. ή γ)
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους –

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου α) περί μη
κατάθεσης αίτησης του/της αιτούντος/ούσας για
κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης. β) περί μη κήρυξης
του/της αιτούντος /ούσας σε κατάσταση πτώχευσης.
ή γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του
κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο
προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους
εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου
εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση
που από το δίκαιο του κράτους – μέλους
εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον
της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους
– μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν
βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης
δήλωσης.
 Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444).

μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το
δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν
προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού
προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του
κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται
ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους
– μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

 Ενώσεις προσώπων
Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(πίνακας 3)

απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ενώσεις φυσικών προσώπων
 Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.
 Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
 Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444).

Προς ΕΟΠΠΕΠ

(πίνακας 4)

απαραίτητα δικαιολογητικά όταν έχει πραγματοποιηθεί κτηριολογική μεταβολή. Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί
κτηριολογική μεταβολή κατατίθεται ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής
(επισυνάπτεται ΥΠ.Δ. -3-).
 Αίτηση
 Πολεοδομική άδεια, κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης.
 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου(μόνο για τα νηπιαγωγεία δυναμικότητας
έως 60 νηπίων).
 Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444). επισυνάπτεται ΥΠ.Δ. -2-).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι αιτούνται την χορήγηση
άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

