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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 
 
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι : 

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού. 

β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους 
πειθαρχικούς. 

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας 
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 

ε) επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος. 

4. Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος. 

5. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος: 

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης   

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος 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.  

Τα έγγραφα των ανωτέρω α, β και γ, υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής 
τους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής,  στην οποία ο αιτών 
δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  
για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.  

Ο εν λόγω τίτλος  θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, 
προκειμένου να γίνει δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου 
που αιτείται την άδεια  μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης   για την παροχή της οποίας 
υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.  

Ο τύπος της εκπαίδευσης που θα παρέχεται είναι δυνατόν να αντικαθίσταται  στον διακριτικό τίτλο άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας από το αρτικόλεξο αυτού,  (π.χ αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ ή αντί για Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1 κ.λ.π)   

7.  Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).  

 


