
Θέκα: « Γηαδηθαζία – δηθαηοιογεηηθά γηα τορήγεζε, ηροποποίεζε θαη κεηαβίβαζε αδεηώλ 

ηδηωηηθώλ ζτοιείωλ» 

 

Με αθνξκή ηε δηαλπφκελε ρξνληθή πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο  

θαηά ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα αηηήκαηα ρνξήγεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Θ3 ηνπ λ. 4093/12, φπσο 

ηζρχεη, ζαο ππελζπκίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 

Γηα  ηε  τορήγεζε άδεηας  ηδηωηηθού ζτοιείοσ πρωηοβάζκηας ή δεσηεροβάζκηας 

εθπαίδεσζες  ζε  θσζηθό πρόζωπο, σποβάιιεηαη ζτεηηθή αίηεζε ποσ ζσλοδεύεηαη από: 

1) Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ. 

2) Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, κε βεβαίωζε περί ηοσ γλήζηοσ ηες σπογραθής,  ζηελ νπνία ν αηηψλ  

λα αλαγξάθεη: 

 α) φηη δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ή   

θιεξηθνχ, 

β) φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 9 

ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α΄ 26) φπσο  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

γ) φηη δελ έρεη απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ γηα ιφγνπο 

πεηζαξρηθνχο,  

δ) φηη δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο ή ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο γηα ίδην ή άιιν ηδησηηθφ θνξέα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ε) ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ. 
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3) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ αηηνχληνο α) γηα ην πξνζσπηθφ θαη β) γηα ηνλ ίδην σο εξγνδφηε. 

ηε ζρεηηθή βεβαίσζε σο δξαζηεξηφηεηα/είδνο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ηχπνο ηεο 

εθπαίδεπζεο (π.ρ. Τπεξεζίεο Πξνζρνιηθήο/Πξσηνβάζκηαο/Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη εθηχπσζε απφ ην taxisnet γηα ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

4) Φνξνινγηθή  ελεκεξφηεηα ηνπ αηηνχληνο. 

5) Πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ:  

α) πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ αηηνχληνο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο  

β) πεξί κε θήξπμεο ηνπ αηηνχληνο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή  

γ) ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο, εθφζνλ ηέηνην έγγξαθν πξνβιέπεηαη 

θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο. Αλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ηέηνηνπ 

εγγξάθνπ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε 

ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

θαηά πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίνη 

ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο έλνξθεο ή επίζεκεο δήισζεο. 

6) Τπεχζπλε δήισζε λ. 1599/1986 κε βεβαίωζε περί ηοσ γλήζηοσ ηες σπογραθής,  ζηελ νπνία ν 

αηηψλ ζα δειψλεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ θνξέα ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνλ νπνίν δεηά ηελ έθδνζε αδείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ πεξ.4 ηεο παξ.3 ηνπ αξ.6 ηνπ λ.4218/2013 (ΦΔΚ 268 Α΄).  

7) Παξάβνιν (Γηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ ΚΑΔ 3444), ζχκθσλα κε ηελ κε αξ.34566/ΙΑ Τ.Α. (ΦΔΚ 

756/Β/3-04-2013) «Καζνξηζκφο πνζνχ παξαβφισλ θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα παξφρνπο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο». Επιζημαίνεηαι όηι είναι δυναηή και η υποβολή e-παραβόλου. 

 

 Γηα ηε τορήγεζε άδεηας ηδηωηηθού ζτοιείοσ πρωηοβάζκηας ή δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες 

ζε λοκηθό πρόζωπο, σποβάιιεηαη ζτεηηθή αίηεζε ηοσ λοκίκοσ εθπροζώποσ ηοσ λοκηθού 

προζώποσ ποσ ζσλοδεύεηαη από: 

1) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ην νπνίν πξέπεη 

λα πξνθχπηεη:  

- φηη ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

- φηη ν ζθνπφο ηνπ αθνξά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

- ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί λφκηκα ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αηηείηαη ηελ άδεηα. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΗ πεξί ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3)  Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

4) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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5) Γειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 φισλ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθηφο ησλ 

ΝΠΓΓ, κε βεβαίσζε πεξί ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη φηη  νη 

δεινχληεο : 

- δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. 

6) Πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: 

    α)  πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη 

    β) πεξί κε θήξπμήο ηνπ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή  

    γ) ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο, ζην νπνίν ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηελ 

έδξα ηνπ, εθφζνλ ηέηνην έγγξαθν πξνβιέπεηαη θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο. Αλ 

δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ηέηνηνπ εγγξάθνπ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν νξγάλνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

εγθαηάζηαζεο δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ελψπηνλ 

ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο έλνξθεο ή επίζεκεο 

δήισζεο.  

7) Παξάβνιν (Γηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ ΚΑΔ 3444), ζχκθσλα κε ηελ κε αξ.34566/ΙΑ Τ.Α. (ΦΔΚ 

756/Β/3-04-2013) «Καζνξηζκφο πνζνχ παξαβφισλ θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα παξφρνπο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο». Επιζημαίνεηαι όηι είναι δυναηή και η υποβολή e-παραβόλου. 

Ο λόκηκος εθπρόζωπος ηοσ λοκηθού προζώποσ σποβάιιεη επηπρόζζεηα:  

1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε βεβαίωζε 

περί  ηοσ γλήζηοσ ηες σπογραθής ηοσ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη: 

     α) δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α., 

     β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ή παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ     

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, (λ. 3528/2007, Α΄ 26), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

     γ) δελ έρεη απνιπζεί απφ ηε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ γηα ιφγνπο                     

πεηζαξρηθνχο, 

     δ) δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο ή ηεο άδεηαο     

ιεηηνπξγίαο γηα ίδην ή άιιν ηδησηηθφ θνξέα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

     ε) δελ έρεη επηβιεζεί ζην λνκηθφ πξφζσπν ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο ή 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ίδην ή άιιν ηδησηηθφ θνξέα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία.  

     2) Τπεχζπλε δήισζε λ. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε βεβαίσζε    

     πεξί ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ,  ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο δειψλεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ    

     λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί,  ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν πνπ  ην ηειεπηαίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη  ζηνλ   



     θνξέα ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο  γηα ηνλ νπνίν δεηά ηελ έθδνζε αδείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ   

     ζηελ πεξ.4 ηεο παξ.3 ηνπ αξ.6 ηνπ λ.4218/2013 (ΦΔΚ 268 Α΄). 

Ο ελ ιφγσ ηίηινο πξέπεη λα αποηειείηαη από ηολ δηαθρηηηθό ηίηιο ηοσ λοκηθού προζώποσ καδί κε 

ηολ ηύπο εθπαίδεσζες γηα ηελ παξνρή ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο.  

3) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.  

4) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.   

5) Πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ:  

     α) πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα θήξπμή ηνπ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη  

     β) πεξί κε πηψρεπζήο ηνπ ή  

     γ) ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο, εθφζνλ ηέηνην έγγξαθν πξνβιέπεηαη 

θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – 

κέινπο εγθαηάζηαζεο δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απηή αληηθαζίζηαηαη κε ππεχζπλε δήισζε ε 

νπνία ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά πεξίπησζε ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο – κέινπο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο 

ηεο έλνξθεο ή επίζεκεο δήισζεο.  

 

 Γηα ηε τορήγεζε άδεηας ηδηωηηθού ζτοιείοσ πρωηοβάζκηας ή δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες  

ζε ελώζεης προζώπωλ, σποβάιιεηαη ζτεηηθή αίηεζε ποσ ζσλοδεύεηαη από: 

1) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελψζεηο 

πξνζψπσλ. 

2) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελψζεηο 

πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3) Παξάβνιν (Γηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ ΚΑΔ 3444), ζχκθσλα κε ηελ κε αξ.34566/ΙΑ Τ.Α. (ΦΔΚ 

756/Β/3-04-2013) «Καζνξηζκφο πνζνχ παξαβφισλ θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα παξφρνπο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο». Επιζημαίνεηαι όηι είναι δυναηή και η υποβολή e-παραβόλου. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, νη 

νπνίνη αηηνχληαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ηδησηηθνχ λεπηαγσγείνπ ζπζηεγαδφκελνπ κε Μνλάδα 

Φξνληίδαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγψγεζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη 

αληίγξαθν ηεο άδεηαο ΜΦΠΑΓ. 

 

 Γηα ηελ ηροποποίεζε ηες άδεηας ηδηωηηθού ζτοιείοσ πρωηοβάζκηας ή δεσηεροβάζκηας 

εθπαίδεσζες θαηαηίζεηαη ζτεηηθή αίηεζε θαη φια ηα πξνβιεπφκελα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

δηθαηνινγεηηθά (βι. παξαπάλσ). 

file:///C:/Users/ianastasopoulou/AppData/Local/Temp/Temp1_εγκυκλιος_με_διαφορετικα_links.zip/VERSION_2/ΑΙΤΗΣΗ%20ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.docx
file:///C:/Users/ianastasopoulou/AppData/Local/Temp/Temp1_εγκυκλιος_με_διαφορετικα_links.zip/VERSION_2/ΑΙΤΗΣΗ%20ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.docx


 

 Γηα ηε κεηαβίβαζε άδεηας ηδηωηηθού ζτοιείοσ πρωηοβάζκηας ή δεσηεροβάζκηας 

εθπαίδεσζες θαηαηίζεηαη ζτεηηθή αίηεζε ποσ ζσλοδεύεηαη από: 

1) Σε χκβαζε Μεηαβίβαζεο, λφκηκα θαη πξσηφηππα ππνγεγξακκέλε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νπνίαο ζα απνηειεί ζε εληαίν ζψκα ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο, εθφζνλ 

απαηηείηαη δεκνζίεπζε, ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαζψο θαη ηνπ απνθηψληνο ηελ άδεηα. 

2) Σα πξνβιεπφκελα -ζε πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο- γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

πξνζψπσλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηφζν γηα ηνλ κεηαβηβάδνληα φζν θαη γηα ηνλ απνθηψληα 

ηελ άδεηα. 

3) Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ κεηαβηβάδνληνο, κε βεβαίσζε πεξί ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 

φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί νη θηεξηνινγηθνί φξνη ηεο ππφ κεηαβίβαζε άδεηαο.  

Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απαηηείηαη παξάβνιν (δηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ ΚΑΔ 3444) πνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ 

(1000) επξψ. 

Σν παξάβνιν γηα ηε κεηαβίβαζε άδεηαο ηδησηηθνχ λεπηαγσγείνπ δπλακηθφηεηαο έσο εμήληα (60) 

λεπίσλ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ (100) επξψ. 

Επιζημαίνεηαι όηι είναι δυναηή και η υποβολή e-παραβόλου. 

 

ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία (Σκήκα Α΄ Ιδησηηθψλ ρνιείσλ Π.Δ. 

θαη Γ.Δ. ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο) κέζω ηες οηθείας Γηεύζσλζες 

Πρωηοβάζκηας ή Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες: α) θάθειν κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

(φπσο απηά πξναλαθέξνληαη) θαη β) ζε πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ή θηεξηαθήο ηξνπνπνίεζήο 

ηεο: θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο θηεξηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο, ηνλ νπνίν ε αξκφδηα 

Τπεξεζία δηαβηβάδεη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.).  

2. Η αξκφδηα Τπεξεζία: 

α) ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαη ελεκεξψλεη 

ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηπρφλ ειιείςεηο, 

β) βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ  Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη αλακέλεη ζρεηηθή δηαηχπσζε γλψκεο, 

γ) κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ θαη κε ηε δηαηχπσζε ζεηηθήο γλψκεο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., 

πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε απφθαζεο ρνξήγεζεο/ηξνπνπνίεζεο άδεηαο. 
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ΗΜΔΙΩΗ: Οη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε τορήγεζε ή ηελ ηροποποίεζε ησλ αδεηψλ 

Ιδησηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά 

θαηά ην πξψην ηξίκελν εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

 

                                                                                                                   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

 

                                                                                                        

                                                                                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 

 

 

 

Δζωηερηθή δηαλοκή:   

- Απηνηειήο Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

Σκήκα Α΄                                                                                                                                     

 

 


