
 Σημαντικές επισημάνσεις:  
1. Για να διαπιστώσετε αν έχει παρέλθει η διετία, συνδεθείτε άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα 

ΙΡΙΣ, πληκτρολογώντας iris.it.minedu.gov.gr και εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς σας. 

Επιλέξτε το μενού: «Άδειες» και εξετάστε το Ιστορικό Αδειών σας. Στη λίστα που θα σας 

εμφανιστεί, με πράσινο χρώμα επισημαίνεται η πιο πρόσφατη, σε ισχύ άδεια σας. Πάτηστε 

πάνω στο σύμβολο του ‘ματιού’ (τέρμα δεξια), κάτω από τη στήλη «Ενέργειες» και θα σας 

ανοίξουν τα περιεχόμενα της άδειας σας. Εφόσον η ημερομηνία αίτησης είναι έτους 2019, 

αυτό σημαίνει ότι έχει παρέλθει η διετία και πρέπει να ανανεώσετε έως 31 Μαΐου 2021. 

2. Σε περίπτωση που το ΚΔΒΜ έχει τη μορφή νομικού προσώπου, π.χ. Ο.Ε.:  

 ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση περί μη 

μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (πατήστε εδώ). 

 φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά Πρωτοδικείου εκδίδονται 

και για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου. 

3. Τα παραστατικά (εκτός του εντύπου αναγγελίας) υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, 

σαρωμένα σε αποθηκευτικό μέσο, CD, DVD ή USB. Έτσι ο φάκελος περιλαμβάνει i) την 

αίτηση επικαιροποίησης σε έντυπη μορφή και ii) και ένα αποθηκευτικό μέσο με όλα τα 

παραστατικά (δικαιολογητικά, e-παράβολο, υπεύθυνη δήλωση). 

4. Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται: Αναγγελία για την Επικαιροποίηση Άδειας ΚΔΒΜ 

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΔΒΜ, ανά διετία 
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Σύμφωνα με το Ν. 4547/2018 του Υπουργείου Παιδείας, η άδεια ΚΔΒΜ 1 και 

ΚΔΒΜ 2 χορηγείται, τροποποιείται και επικαιροποιείται από τη Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Ως εκ τούτου, όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με 

υφιστάμενη άδεια, οφείλουν να την επικαιροποιούν, ανά διετία, με τη διαδικασία της 

αναγγελίας στο τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δια Βίου Μάθησης της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
 Έντυπο Αναγγελίας - Αίτηση Επικαιροποίησης (πατήστε εδώ) 

 e-Παράβολο €100 για την επικαιροποίηση της άδειας ΚΔΜΒ ή ‘διπλότυπο 

είσπραξης’ από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 1450189001 και με την αιτιολογία 

‘Επικαιροποίηση Αδείας ΚΔΒΜ. Προσοχή: πλέον υπάρχει η δυνατότητα να 

πληρώσετε και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr). Θα χρειαστεί να 

γνωρίζετε τους κωδικούς σας στο TAXISnet και να αναζητήσετε το παράβολο με 

κωδικό 8478. 

 Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης 

της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών (πατήστε εδώ) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου 

o 1. Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση 

πτώχευσης, 2. Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης   
 

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, από την 

ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγούμενη απόφαση αδειοδότησης ή επικαιροποίησης 

(λαμβάνεται υπόψη το έτος). Διεύθυνση ΓΓΔΒΜ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης 

Φορέων Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου (τηλ: 210-

3830752, fax: 211-7600080-2, email: europalso@europalso.gr 

http://www.gsae.edu.gr/images/IDIOTIKA_KDVM/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%94_%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%A5_V01.doc
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