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ΠΡΟΣ: α)Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ της χώρας
Β)Ιδιωτικές σχολικές μονάδες
(με τη φροντίδα των οικείων
Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων
Σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ.
παρ 6 του νόµου 4386/2016 που δηµοσιεύτηκε στο Β΄ τεύχος
του ΦΕΚ ΑΡ. 83, µε την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου
υποπαραγράφο Θ3 του
ου
άρθρου 1 του ν.4093/12(ΦΕΚ
ΦΕΚ 222 Α΄), οι άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επικαιροποιούνται από τον φορέα που αδειοδοτήθηκαν
(ΥΠΠΕΘ) .
Κατόπιν αυτού, παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης να ειδοποιήσουν
ειδοποιήσου τις ιδιωτικές
σχολικές µονάδες της περιοχής ευθύνης τους να καταθέσουν µέχρι την 31η Μαΐου του
τρέχοντος σχολικού έτους τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ήτοι:
Α)δήλωση του ν.1599/86(75
.1599/86(75 Α΄) περί µη µεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της
άδειας (παράγραφοι 4,5 και 6 της υποπαρ. Θ3 του ν.4093/12, όπως ισχύει),
ισχύει καθώς και των
κτηριολογικών προδιαγραφών (παράγραφοι 8 και 10 της υποπαρ. Θ3 του ν.4093/12, όπως
ισχύει).
Β)Φορολογική και ασφαλιστική
ασφαλιστικ ενηµερότητα, όπου απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
Γ)Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβολής αίτησης για πτώχευση, όπου
απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
άδειας
∆)∆ιπλότυπο είσπραξης του ποσού των 150 € στον ΚΑΕ 3444 (50 € για τα νηπιαγωγεία
δυναµικότητας έως 60 νήπια).
Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται µε ευθύνη των οικείων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
και αποστέλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µόνο εφόσον είναι πλήρη,
προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι άδειες των ιδιωτικών σχολικών µονάδων.
µονάδων
Επισηµαίνεται ότι για το τρέχον σχολικό έτος, µέχρι την 31η Μαΐου θα πρέπει να
καταθέσουν αίτηµα επικαιροποίησης της άδειάς τους, κατά τα ανωτέρω
ανωτέρω, οι ιδιωτικές σχολικές
µονάδες που αδειοδοτήθηκαν από το σχολικό έτος 2014-15.
Οι οικείες ∆ιευθύνσεις
ις Εκπαίδευσης της χώρας παρακαλούνται για την κατά το δυνατό
αρτιότερη διεκπεραίωση των ανωτέρω.
ανωτέρω
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
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1.
2.
3.
4.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Τμήμα Β’ Ιδιωτικής Π/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης
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