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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

Ακινα, 3-12-2012
Αρ. Πρωτ. 151678/ΙΑ

Α. Παπανδρζου 37
151 80 Μαροφςι Αττικισ

ΘΕΜΑ: « Κακοριςμόσ απαιτοφμενων δικαιολογθτικών για τθ χοριγθςθ, τθν τροποποίθςθ
και τθν επικαιροποίθςθσ άδειασ Ιδιωτικοφ χολείου Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Κολλεγίου, Φροντιςτθρίου και Κζντρου Ξζνων Γλωςςών, ιδιωτικοφ
Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κζντρου Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου
Ζνα και Κζντρου Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο ςε φυςικά, νομικά πρόςωπα, ενώςεισ
προςώπων και ΝΠΔΔ »
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ :
1.Τισ διατάξεισ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Αϋ) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016- Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012
και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016» και ιδίωσ
τθν περίπτωςθ 15 τθσ υποπαραγράφου Θ3 τθσ παραγράφου Θ του άρκρου πρϊτου αυτοφ,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν από 19.11.2012 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 229)
2. Τισ διατάξεισ του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Αϋ) «Κδρυςθ και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τθν ανάγκθ εξειδίκευςθσ των κριτθρίων για τθ χοριγθςθ τθν τροποποίθςθ, τθν
επικαιροποίθςθ και τθ μεταβίβαςθ άδειασ ιδιωτικοφ ςχολείου Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, Κολλεγίου, Φροντιςτθρίου και Κζντρου Ξζνων Γλωςςϊν,
ιδιωτικοφ Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κζντρου Διά Βίου Μάκθςθσ
Επιπζδου Ζνα και Κζντρου Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο.
4. Τθν ανάγκθ εξειδίκευςθσ των κριτθρίων για
τθν αναγγελία ζναρξθσ και τθν
επικαιροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε Φροντιςτιρια, Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν και τθσ
κατ’ οίκον διδαςκαλίασ.
5. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ141Α) «Κδρυςθ και μετονομαςία υπουργείων,
μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν,
6. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚΑ141) «διοριςμόσ υπουργϊν, αναπλθρωτϊν
υπουργϊν και υφυπουργϊν»
7. Το γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
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Αποφαςίηουμε
Άρκρο 1
Χοριγθςθ
Α. Φυςικά πρόςωπα
Για τθ χοριγθςθ άδειασ ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Κολλεγίων, ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Ζνα, Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο, και
Φροντιςτθρίων και Κζντρων Ξζνων Γλωςςϊν ςε φυςικό πρόςωπο, υποβάλλεται αίτθςθ
που ςυνοδεφεται από:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι ιςχφοντοσ διαβατθρίου.
2. Διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι α) ο αιτϊν δεν ζχει τθν
ιδιότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου, υπαλλιλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κλθρικοφ β) δεν
ζχει καταδικαςτεί ι παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 9
του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, γ) δεν ζχει
απολυκεί από κζςθ δθμόςιου υπαλλιλου ι ιδιωτικοφ εκπαιδευτικοφ, για λόγουσ
πεικαρχικοφσ και δ) δεν του ζχει επιβλθκεί θ διοικθτικι κφρωςθ τθσ ανάκλθςθσ τθσ
άδειασ ίδρυςθσ ι τθσ άδειασ λειτουργίασ για ίδιο ι άλλο ιδιωτικό φορζα εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ τθν τελευταία δεκαετία. ε) περί του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ.
3.Διλωςθ του ν. 1599/1986(Α’75) περί εξουςιοδότθςθσ ςτον φορζα τθσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ
για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κακϊσ
και πιςτοποιθτικϊν περί μθ πτϊχευςθσ ι περί μθ υποβολισ αίτθςθσ για κιρυξθ ςε
κατάςταςθ πτϊχευςθσ.
4. Διλωςθ περί του διακριτικοφ τίτλου
5. Παράβολο
6. Χρθματικό ποςό υπζρ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο Θ.3 παρ.
13 και 18 του ν. 4093/2012.
7. Το χρθματικό ποςό τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου δεν ιςχφει για τθν
περίπτωςθ 5 τθσ υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Β. Νομικά πρόςωπα
Για τθ χοριγθςθ άδειασ ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Κολλεγίων, ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Ζνα, Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο, και
Φροντιςτθρίων και Κζντρων Ξζνων Γλωςςϊν ςε νομικό πρόςωπο, υποβάλλεται αίτθςθ
που ςυνοδεφεται από:
1. Επικυρωμζνο καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου από το οποίο προκφπτει ότι α) θ ζδρα
του βρίςκεται ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, β) ο ςκοπόσ του αφορά και ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
2. Διλωςθ του ν. 1599/1986(Α’75) περί εξουςιοδότθςθσ ςτον φορζα τθσ ζκδοςθσ τθσ
άδειασ για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
κακϊσ και πιςτοποιθτικϊν περί μθ πτϊχευςθσ ι περί μθ υποβολισ αίτθςθσ για κιρυξθ ςε
κατάςταςθ πτϊχευςθσ.
3. Διλωςθ του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ςτθν οποία
κα αναγράφεται ότι δεν ζχει επιβλθκεί ςτο νομικό πρόςωπο θ διοικθτικι κφρωςθ τθσ
ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ ι τθσ άδειασ λειτουργίασ για ίδιο ι άλλο ιδιωτικό φορζα
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τθν τελευταία δεκαετία.
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4. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου, υποβάλλει i) διλωςθ του ν. 1599/1986
ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι α) δεν ζχει τθν ιδιότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου,
υπαλλιλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κλθρικοφ β) δεν ζχει καταδικαςτεί ι παραπεμφκεί με
τελεςίδικο βοφλευμα ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 9 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, γ) δεν ζχει απολυκεί από κζςθ
δθμόςιου υπαλλιλου ι ιδιωτικοφ εκπαιδευτικοφ για λόγουσ πεικαρχικοφσ
5. Διλωςθ περί του διακριτικοφ τίτλου
6. Παράβολο
7. Χρθματικό ποςό υπζρ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο Θ.3 παρ.
13 και 18 του ν. 4093/2012.
8. Το χρθματικό ποςό τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ άρκρου δεν ιςχφει για τθν
περίπτωςθ 5 τθσ υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Γ. Ενώςεισ προςώπων
Για τθ χοριγθςθ άδειασ ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Κολλεγίων, ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Ζνα, Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο, και
Φροντιςτθρίων και Κζντρων Ξζνων Γλωςςϊν ςε ενϊςεισ προςϊπων, υποβάλλεται
αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα κάτωκι:
1. Τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε ενϊςεισ προςϊπων, υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ 1 ζωσ και 5 του άρκρου 1 τθσ
παροφςασ.
2. Τα νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε ενϊςεισ προςϊπων, υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ 1 ζωσ και 6 του άρκρου 2 τθσ
παροφςασ.
3. Ο υπεφκυνοσ κατά νόμο τθσ ζνωςθσ προςϊπων, υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ 1 ζωσ και 5 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ.
4. Παράβολο
5. Χρθματικό ποςό υπζρ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.
6. Το χρθματικό ποςό τθσ παραγράφου 5 του παρόντοσ άρκρου δεν ιςχφει για τθν
περίπτωςθ 5 τθσ υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Άρκρο 2
Κτθριολογικζσ προδιαγραφζσ
1. Για τθ χοριγθςθ αλλά και για τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ ιδιωτικϊν ςχολείων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, Κολλεγίων, ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο
υποβάλλεται α) ιςχφουςα πολεοδομικι άδεια χριςθσ εκπαιδευτθρίου και κατόψεισ
ορόφων β) Πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ εκπαιδευτθρίου.
2. Για τα αυτοτελι κτίρια που δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ι
εργαςτιρια υποβάλλεται ιςχφουςα οικοδομικι άδεια ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 9 τθσ
υποπαραγράφου Θ3 του ν 4093/2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΨ9-ΓΛΨ

3. Για τθ χοριγθςθ άδειασ Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Ζνα, Φροντιςτθρίων και
Κζντρων Ξζνων Γλωςςϊν και Νθπιαγωγείων ζωσ εξιντα νθπίων, υποβάλλεται α) ιςχφουςα
οικοδομικι άδεια και κατόψεισ ορόφων, β) Πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ και γ)
Βεβαίωςθ δφο μθχανικϊν περί τθσ ςτατικισ επάρκειασ του κτθρίου ωσ προσ το μζγιςτο
προβλεπόμενο πλθκυςμό.
4. Για τθν ζγκριςθ τθσ τιρθςθσ των κτθριολογικϊν προχποκζςεων υποβάλλεται ςτον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελοσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάηει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόςον
χρειάηεται, προκειμζνου να ελζγξει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων και κριτθρίων που
προβλζπονται ςτθν παροφςα απόφαςθ. Η διαδικαςία περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια:
α. Οι κατατεκειμζνοι φάκελοι αποςφραγίηονται, ελζγχεται θ πλθρότθτά τουσ όςον αφορά
τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τιρθςθ όλων των όρων και προδιαγραφϊν
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ςυμπλθρϊνεται το Δελτίο
Πλθρότθτασ – Συμβατότθτασ.
β. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι ι δεν είναι ςυμβατά με τουσ όρουσ και
τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ηθτείται εγγράφωσ από τουσ αντίςτοιχουσ
φορείσ να αποςτείλουν, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ, τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
γ. Μετά τθν παραλαβι εξετάηονται εκ νζου τα δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που δεν
προςκομιςτοφν τα δικαιολογθτικά εντόσ τθσ προκεςμίασ των δεκαπζντε (15) θμερϊν, είτε
αυτά τα οποία προςκομίςτθκαν δεν είναι ςυμβατά με όλουσ τουσ όρουσ και τισ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, θ αίτθςθ χαρακτθρίηεται ελλιπισ και οι
ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ αποτυπϊνονται ςτο Δελτίο Πλθρότθτασ − Συμβατότθτασ.
δ. Οι επιτόπιοι ζλεγχοι διενεργοφνται από αξιολογθτζσ – ελεγκτζσ που ορίηονται με
απόφαςθ του Προζδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογθτζσ είναι είτε υπάλλθλοι που
υπθρετοφν ςτον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτζσ – αξιολογθτζσ από τα αντίςτοιχα μθτρϊα που
τθροφνται ςτον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι αξιολογθτζσ – ελεγκτζσ υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με τθν οποία
δεςμεφονται ότι δεν ζχουν εμφανι ι αφανι οικονομικι ςχζςθ και εν γζνει ςυνεργαςία
οποιαςδιποτε μορφισ με τουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται να ζχουν
ςυγγενικό δεςμό μζχρι και ζκτου βακμοφ ςυγγενείασ με τουσ ιδιοκτιτεσ, μετόχουσ,
εταίρουσ, μζλθ του Δ.Σ., διευκυντικά ςτελζχθ, νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των ελεγχόμενων
φορζων. Το αποτζλεςμα του ελζγχου αποτυπϊνεται ςτο Ζντυπο Ελζγχου.
ςτ. Σε περίπτωςθ που από τον επιτόπιο ζλεγχο διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ςτθν τιρθςθ των
κριτθρίων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, και εφόςον κρίνεται ότι οι
ελλείψεισ επιδζχονται διορκϊςεων, δφναται να επιςθμανκοφν και να προτακεί από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θ διόρκωςι τουσ εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ. Ακολουκεί νζοσ
επιτόπιοσ ζλεγχοσ και επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία των παραπάνω παραγράφων του
παρόντοσ άρκρου.
η. Η πιςτοποίθςθ τθσ τιρθςθσ των κτθριολογικϊν προχποκζςεων πραγματοποιείται με
απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π..
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Άρκρο 3
Επικαιροποίθςθ – Σροποποίθςθ

Η ετιςια επικαιροποίθςθ των αδειϊν ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Κολλεγίων, ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου Ζνα, Κζντρων Διά Βίου
Μάκθςθσ Επιπζδου Δφο, και Φροντιςτθρίων και Κζντρων Ξζνων Γλωςςϊν γίνεται με τθ
διαδικαςία τθσ αναγγελίασ του δεφτερου και τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32). Για τθν αναγγελία απαιτείται θ προςκόμιςθ των
κάτωκι:
α) Διλωςθ του ν. 1599/1986 περί μθ μεταβολισ των προχποκζςεων χοριγθςθσ τθσ
άδειασ των περιπτϊςεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικϊν προδιαγραφϊν
των
περιπτϊςεων 8, 9 και 10 τθσ υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόςον ζχουν
επζλκει μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ, με τθν αναγγελία
κατατίκεται όλθ θ ςχετικι τεκμθρίωςθ, και εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ των
όρων τθσ αδειοδότθςθσ ανάλογα με το είδοσ τθσ μεταβολισ.
β) Διλωςθ του ν. 1599/1986(Α’75) περί εξουςιοδότθςθσ ςτον φορζα τθσ ζκδοςθσ τθσ
άδειασ για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
κακϊσ και πιςτοποιθτικϊν περί μθ πτϊχευςθσ ι περί μθ υποβολισ αίτθςθσ για κιρυξθ ςε
κατάςταςθ πτϊχευςθσ.
γ) παράβολο ι και χρθματικό ποςό υπζρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει τθν 1θ Μαϊου 2013.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

