
 Για την επικαιροποίηση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού δημοτικού 

σχολείου/νηπιαγωγείου 

 
 Φυσικό πρόσωπο 

 

 

Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πίνακας 1) 

απαραίτητα δικαιολογητικά του φυσικού προσώπου για την επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού 
σχολείου. 

 Αίτηση (επισυνάπτεται ). 
 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. 

 Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444). 

 
 

 Νομικό πρόσωπο 
 

 
Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πίνακας 2α) Προς ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πίνακας 2β) 

απαραίτητα δικαιολογητικά του νομικού προσώπου 
που υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο για την 
επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού 
σχολείο. 

απαραίτητα δικαιολογητικά για το νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου. 

 Αίτηση (επισυνάπτεται ). 
 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. 

 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 

 Υπ. Δήλωση N.1599/1986, με βεβαίωση περί του 
γνήσιου της υπογραφής. (επισυνάπτεται ΥΠ.Δ. -1-). 

 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 – 
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 



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). 

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). 

 


