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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129456/Δ6
(1)
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει−
τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και
Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη καθορισμού προϋποθέσεων και διαδι−
κασίας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εργα−
στήρια Ελευθέρων Σπουδών, αποφασίζουμε:
Να ισχύουν εφεξής οι κατωτέρω προϋποθέσεις και
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Ερ−
γαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φυσικά πρόσωπα
1. Τα εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών προσφέρουν
κατάρτιση σε τομείς που δεν παρέχονται στα εγκεκρι−
μένα προγράμματα των Κολλεγίων.
2. Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου−
δών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ−
πων και νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:
Ι. Φυσικά πρόσωπα
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου−
δών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον συντρέ−
χουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β. Έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος−μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Δεν έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελε−
σίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).
δ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου
ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντι−
στήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχι−
κούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
ε. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
στ. Δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
ΙΙ. Ενώσεις προσώπων
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου−
δών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον συντρέ−
χουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις
του Κεφαλαίου Ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρ−
θρου για κάθε μέλος της ένωσης.
ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπα
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου−
δών χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δι−
καίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκε−
ται σε χώρα κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του,
αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών εκπαί−
δευσης και κατάρτισης.
γ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάστα−
ση πτώχευσης.
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3. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Ερ−
γαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών σε δημόσιο υπάλληλο
ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μία από τις
ιδιότητες αυτές, ο έχων την άδεια οφείλει εντός προ−
θεσμίας ενός μηνός να δηλώσει στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ποια ιδιότητα επιθυμεί να
διατηρήσει. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή
ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα,
η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Συνιστά ασυμβίβαστο για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, εάν οι
ιδιότητες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
συμπέσουν σε κάποιο μέλος της ένωσης προσώπων
του Κεφαλαίου ΙΙ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου ή συμπέσουν σε μέτοχο ή εταίρο του νομικού
προσώπου του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Η ένωση προσώπων και το νομικό πρόσωπο ορί−
ζουν υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος έχει τις προϋ−
ποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 2 του άρθρου
1 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Ο υπεύθυνος
κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι
πράξεις και οι παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση
προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ερ−
γαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών υπογράφεται από τον
κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια
και το έτος γέννησης του αιτούντος.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσε−
ως.
γ. Υπεύθυνη δήλωση (i) τόπου κατοικίας και (ii) ότι
δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα
υπουργική απόφαση ασυμβίβαστες ιδιότητες.
δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
ε. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του ν. 3696/2008
παράβολο.
στ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρι−
σμένης τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το ποσόν αυτό δύναται
να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ζ. Θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί.
η. Βεβαίωση, εφόσον απαιτείται, του αρμόδιου Πολε−
οδομικού Γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία ιδι−
ωτικού εκπαιδευτηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή και
ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για
τη χρήση του ως τέτοιο.
θ. Πίνακα με τις παρεχόμενες ειδικότητες κατάρτι−
σης.
3. Για την ένωση προσώπων υποβάλλονται τα δικαι−
ολογητικά της παραγράφου 2, εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄
του παρόντος άρθρου για όλα τα μέλη της ένωσης και
για τον κατά νόμο υπεύθυνο. Επιπλέον, ο κατά νόμο

υπεύθυνος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
για την αποδοχή του ορισμού του.
4. Για τον κατά νόμο υπεύθυνο του νομικού προσώπου
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2
των εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του παρόντος άρθρου και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή του
διορισμού του.
5. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση συνοδεύεται και
από τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:
α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νο−
μικού προσώπου.
β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νο−
μικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
γ. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό Επιμελητήριο.
δ. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώ−
που.
ε. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύν−
θεση των διοικητικών τους οργάνων.
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
1. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1, του άρθρου 11
του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄) απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της
άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
χορηγείται μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγη−
σης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του ως άνω
νόμου.
2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση του ιδιοκτήτη ή
του κατά νόμο υπευθύνου του Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου
έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων
του άρθρου 13 του ν. 3696/2008 εξετάζει λεπτομερώς
όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί επιτό−
πια αυτοψία προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των
προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στη
σχετική νομοθεσία. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, η
Επιτροπή επισημαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί στη διόρθωσή τους
εντός εύλογης προθεσμίας. Η Επιτροπή συντάσσει έκθε−
ση για κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, η οποία
υποβάλλεται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Εφόσον διαφοροποιηθεί οποιοδήποτε από τα στοι−
χεία των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2 της παρού−
σας υπουργικής απόφασης, το Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών υποχρεούται να ενημερώσει εντός δέκα (10)
ημερών το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 4
Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας
1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών είναι τριετής, εφόσον εξακολου−
θούν να συντρέχουν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησής
της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και
η άδεια δεν έχει ανακληθεί.
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2. Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση
του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπεύθυνου, με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά
από γνώμη του Προϊστάμενου του Γραφείου Κολλεγί−
ων. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους για το επόμενο
σπουδαστικό έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύ−
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των
στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές υποβάλλεται η σχε−
τική τεκμηρίωση.
3. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται
να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Γραφείο Κολλεγί−
ων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων λειτουργίας
τους ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή
ανάκλησης της άδειας.
Άρθρο 5
Διοικητική Στελέχωση
Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να έχει
το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το
οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον ορ−
γανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσε−
ων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.
Άρθρο 6
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών−Διδάσκοντες
1. Σε κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται
από τον ιδιοκτήτη Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει
να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πα−
νεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής
να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα του
εδαφίου Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρού−
σας υπουργικής απόφασης και να μην συντρέχει στο
πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου
3 του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Ο ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
δύναται να ορισθεί και Διευθυντής του υπό τις προϋ−
ποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
2. Ο ορισμός του Διευθυντή Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών γνωστοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών στο
Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Τη γνωστοποίηση συνοδεύουν τα
έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρού−
σας υπουργικής απόφασης.
3.Οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπου−
δών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε
αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια
θέση ή να μην έχουν απολυθεί για τον ίδιο λόγο από
θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Οι διδάσκο−
ντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου
σπουδών του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης συναφούς ως προς το γνωστικό αντικείμενο
που θα διδάξουν.
Άρθρο 7
Βεβαιώσεις Σπουδών−Τήρηση βιβλίων και αρχείου−
Ενημέρωση
1. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν
αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι
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ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο
του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2. Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται
να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής:
(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοι−
χείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων
(β) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.
(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται κατά
τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρο−
νολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπου−
δών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.
(δ) Όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του,
μεταξύ των οποίων και αντίγραφο ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης.
Τα ανωτέρω είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο
από δημόσια αρχή.
3. Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ερ−
γαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών αναρτάται πίνακας,
υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Εργαστη−
ρίου Ελευθέρων Σπουδών, στον οποίο αναγράφεται
ο αριθμός της άδειας λειτουργίας, το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των
διδασκόντων.
4. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών εντός δεκα−
πέντε ημερών από την έναρξη εκάστου προγράμματος
υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατάσταση με το
διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπου−
δαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται αμέ−
σως στο ίδιο Γραφείο.
Άρθρο 8
Κτηριολογικά στοιχεία
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών, οι κτηριακές υποδομές, οι συνθή−
κες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να
είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπου−
δαστών σε διδασκαλία και μελέτη, να εξασφαλίζουν την
ασφαλή παραμονή των σπουδαστών στο εσωτερικό του
κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, και να τηρούν
την κείμενη νομοθεσία αγορανομικού και υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
2. Το κτήριο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
πρέπει:
α) Να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο.
β) Οι χώροι στέγασής του να χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών.
γ) Να μη χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι
χώροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μια των
πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί με
την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς
εξόδου κατ’ ευθείαν σε υπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται,
επίσης, η χρήση υπόγειων για χώρους υγιεινής, με την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα διαθέτουν τον απαραίτητο
φωτισμό και εξαερισμό. Η χρήση κλιματιστικού δεν υπο−
καθιστά τη χρήση εξαεριστήρα.
δ) Να διαθέτει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
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ε) Να χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά
σώματα ασφαλείας ή θερμοσυσσωρευτές για τη θέρ−
μανση των χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.
3. Απαγορεύεται η συστέγαση Εργαστηρίου Ελευθέ−
ρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή οποιαδήποτε επιχειρηματι−
κή ή άλλη δραστηριότητα, υπό την έννοια της ύπαρξης
μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων διδα−
σκαλίας, μελέτης και διοίκησης.
4. Σε νεοανεγερθέντα κτήρια κατατίθεται ο πλήρης
φάκελος της οικοδομικής άδειας.
5. Σε προϋπάρχοντα κτήρια τα οποία μετατρέπονται
σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να προ−
σκομίζεται βεβαίωση σχετικά με τη στατικότητα του
κτηρίου.
6. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την
πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
7. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας και
υγιεινής, που προβλέπονται από την παρούσα υπουργική
απόφαση, πρέπει να πιστοποιούνται με βεβαιώσεις από
τις κατά νόμο αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
’Αρθρο 9
Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε
σχέση με αριθμό σπουδαστών νοείται ο αριθμός των
ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά βάρδια). Ειδικότερα:
I) Διαστάσεις χώρων διδασκαλίας:
α) Όσον αφορά στο εμβαδόν της αίθουσας, πρέπει
να αντιστοιχούν 1,50 τ.μ. ανά σπουδαστή με ελάχιστο
εμβαδόν αίθουσας τα 25 τ.μ.
β) Ως μέγιστο ύψος της αίθουσας ορίζονται τα 4μ.
και ελάχιστο τα 3 μ.
γ) Η αίθουσα δε δύναται να έχει: πλάτος μεγαλύτερο
των 8μ. και μήκος μεγαλύτερο των 9μ. (δηλ. η απόσταση
από τη θέση του πίνακα μέχρι τον απέναντι τοίχο).
δ) Η ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια πρέπει να είναι
20% της επιφάνειας του δαπέδου της αίθουσας.
ε) Ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται με φεγγίτες που
ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχα−
νικά μέσα ή να είναι συρόμενα.
στ) Οι πόρτες να φέρουν άνοιγμα από μέσα προς
τα έξω, με πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 1,00 μ. και
ύψος 2,20 μ.
II) Κλίμακες
α) Οι ξύλινες σκάλες απαγορεύονται, αν αυτές αποτε−
λούν το μοναδικό τρόπο εξόδου των σπουδαστών.
β) Απαγορεύονται οι σκάλες με σφηνοειδείς βαθμίδες.
Eίναι δυνατό να εγκριθεί σκάλα με μικρό αριθμό σφη−
νοειδών βαθμίδων (όχι μεγαλύτερο των 2 του συνόλου
των βαθμίδων) όταν το πάτημά τους στη στενότερη
πλευρά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,18 μ.
γ) Το μήκος των βαθμίδων δεν πρέπει να είναι μικρό−
τερο των 1,20 μ. Αν το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
έχει περισσότερους από 120 σπουδαστές, τότε το μήκος
των βαθμίδων αυξάνει πλέον του 1,20 μ. ως εξής: α) Κατά
0,70μ. όταν το σπουδαστικό δυναμικό είναι από 120−600
σπουδαστές, β) Κατά 1,20 για 600−1.200 σπουδαστές, γ)
Κατά 1,50 μ. για πάνω από 1.200 σπουδαστές.
III) Διάδρομοι
α) Το ελάχιστο πλάτος ανοικτών διαδρόμων που εξυ−
πηρετούν το πολύ 120 σπουδαστές ορίζεται σε 1,20μ.

β) Το ελάχιστο πλάτος των κλειστών διαδρόμων ορί−
ζεται σε 1,50 μ. όταν υπάρχουν αίθουσες μόνο από τη
μια πλευρά και σε 2,00μ. όταν υπάρχουν αίθουσες και
από τις δύο πλευρές του διαδρόμου. Για ανοιχτούς ή
κλειστούς διαδρόμους που εξυπηρετούν περισσότερους
από 120 σπουδαστές τα ανωτέρω ελάχιστα πλάτη προ−
σαυξάνονται
• Κατά 0,70 μ. όταν το σπουδαστικό δυναμικό είναι
από 120−600 σπουδαστές
• Κατά 1,20 για 600−1.200 σπουδαστές
• Κατά 1,50 μ. για πάνω από 1.200 σπουδαστές.
IV) Κιγκλιδώματα
α) Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους
1,30μ. Σε περίπτωση που το πλάτος τους υπερβαίνει τα
2 μ. πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.
β) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα εξωστών και δω−
μάτων πρέπει να έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,30
από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.
V) ΑOλειος χώρος
α) Στον αύλειο χώρο πρέπει να αντιστοιχούν 2 τ.μ.
ανά σπουδαστή και συνυπολογίζονται:
• Οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι,
• Τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής
χρήσης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών,
• Οι προθάλαμοι.
• Τα κυλικεία.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως
αOλειων χώρων.
VI) Διοίκηση
α) Το Γραφείο Διευθυντή πρέπει να έχει ελάχιστο
εμβαδόν 13 τ.μ.
β) Το Γραφείο Γραμματείας πρέπει να έχει ελάχιστον
εμβαδόν 15 τ.μ.
γ) Το Γραφείο εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να
έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ.
VII) Χώροι υγιεινής
1. α) Ο ελάχιστος αριθμός W.C. είναι ένα (1) ανά σαρά−
ντα (40) αγόρια και ένα (1) ανά είκοσι (20) κορίτσια.
β) Σε κάθε W.C. πρέπει να υπάρχουν:
• Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και
αποχέτευσης καθώς και λεκάνες υγιεινής,
• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός,
• Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά−
νεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.,
• Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των
δαπέδων,
• Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.
γ) Ο ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων είναι ένα (1) ανά
είκοσι (20) αγόρια.
δ) Ο ελάχιστος αριθμός νιπτήρων είναι ένας (1) ανά
τριάντα (30) σπουδαστές.
ε) Ο αριθμός ελάχιστων W.C. προσωπικού είναι δύο (2)
ανά είκοσι (20) άτομα και συγκεκριμένα ένα (1) ανδρών
και ένα (1) γυναικών.
2. Οφείλει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) χώρος
υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες.
3. Όσον αφορά στο πόσιμο νερό, οι κρουνοί πρέπει να
είναι ανάλογοι με τον αριθμό των σπουδαστών.
IX) Χώροι εργαστηρίων
1. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανάλο−
γοι με τις ειδικότητες που παρέχονται και να τηρούν
τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:
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α) Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε
τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχομόνωση,
ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε αίθουσες
διδασκαλίας.
β) Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν
από μέσα προς τα έξω και να έχουν πλάτος ανοίγματος
τουλάχιστον 1,00 μέτρο και ύψος 2,20 μέτρα.
γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας
το απαιτούν, οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν:
• επαρκή τοπικό φωτισμό και
• ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρω−
σης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματιδίων.
δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει
να υπάρχει μηχανισμός απαγωγής αερίων.
ε) Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο
με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος
πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώ−
των βοηθειών κ.λπ.) σε εμφανές σημείο.
στ) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές
και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.
ζ. Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστη−
μα συναγερμού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύ−
ματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.
2. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί
να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους,
με την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου
ως ενιαίου.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρί−
σκεται στο χώρο του διδακτηρίου, πρέπει να προβλέ−
πονται:
• Χώροι υγιεινής όπως προβλέπονται για τα κυρίως
κτήρια.
• Γραφείο διδασκόντων και υπευθύνων εργαστηρίων.
4. Εφόσον απαιτούνται εργαστηριακοί χώροι, οι προ−
διαγραφές αυτών να καθοριστούν ανάλογα με το απαι−
τούμενο είδος εργαστηρίου.
5. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων Ελευ−
θέρων Σπουδών πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική
κυριότητα ή χρήση του Εργαστηρίου ή να τίθενται συμ−
βατικά στη διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών
των σπουδαστών του.
Άρθρο 10
Αποκλίσεις στις διαστάσεις
Στις περιοχές, οι οποίες από τη σχετική νομοθεσία
χαρακτηρίζονται ως ακριτικές, δικαιολογείται απόκλιση
δέκα τοις εκατό (10%) επί των αναφερομένων διαστάσε−
ων στα εδάφια I, III, V, VI της παραγράφου 1 του άρθρου
9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 11
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να συ−
γκροτούνται Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη επιμέρους
θεμάτων των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθο−
ρίζεται η αμοιβή των μελών των Ομάδων Εργασίας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Επωνυμία και Προβολή
1. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών απαγορεύεται
να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΤΕΙ, Κολ−
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λέγιο, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν
οποιαδήποτε άλλη ονομασία, η οποία δύναται να παρα−
πλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
2. Απαγορεύεται η συσχέτιση Εργαστηρίων Ελευθέ−
ρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα
εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποί−
ηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 129450/Δ6
(2)
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λει−
τουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ν. 3696/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και
λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 177).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εξειδικεύουμε περαιτέρω τα κριτήρια που πρέπει να
λαμβάνονται ιδίως υπόψη για τη χορήγηση άδειας λει−
τουργίας σε Κολλέγια που διαθέτουν ισχύουσα άδεια
ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολ−
λεγίου συνοδεύεται από πλήρη και εμπεριστατωμένη
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τρι−
ετίας, στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, για
κάθε εκπαιδευτικό έτος:
α) Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία παρέχονται οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
β) Το πρόγραμμα και η γλώσσα των σπουδών.
γ) Ο αριθμός και η χώρα προέλευσης των σπουδαστών
ανά ειδικότητα.
δ) Το διδακτικό προσωπικό και η ακριβής σύνθεση και
κατανομή του κατά ειδικότητα.
ε) Ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του διοι−
κητικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.
στ) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολλεγίου, οι
υφιστάμενες υποδομές και ο εξοπλισμός του.
ζ) Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις.
η) Οι εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος
κάλυψης αυτών.
2. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα παραπάνω και άλλα
αναλυτικά στοιχεία πρέπει να τεκμηριώνεται, μέσα από
τα κεφάλαια της μελέτης, η αξιοπιστία και η οικονομικά
εύρωστη λειτουργία του Κολλεγίου για τα επόμενα τρία
εκπαιδευτικά έτη από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας.
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Άρθρο 2
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

1. Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λει−
τουργίας Κολλεγίου υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμ−
μα σπουδών που συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό
σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται:
α) Η ονομασία κάθε προσφερόμενης ειδικότητας στην
ελληνική και τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα.
β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών.
γ) Γνωστές παρεμφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες.
δ) Περίγραμμα κάθε προσφερόμενης ειδικότητας
(ανάλυση επαγγελματικού έργου και επαγγελματικής
δραστηριότητας).
ε) Οι τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των σπου−
δαστών κάθε ειδικότητας, με αναφορά σε συγκεκριμένα
στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς
εργασίας.
στ) Συγκριτικά στοιχεία, υποδείγματα, πρότυπα και
άλλα επιστημονικά βοηθήματα που λήφθηκαν υπόψη
για τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών.
ζ) Πλήρη στοιχεία της επιστημονικής ομάδας που
συνέταξε το πρόγραμμα σπουδών (ονοματεπώνυμο,
στοιχεία επικοινωνίας).
2. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να καλύπτει με
πληρότητα όλα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα
και περιλαμβάνει:
α) Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μα−
θήματος.
β) Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά
εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτει−
νόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά
και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.
γ) Αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας
για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμε−
νες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες
ανά εξάμηνο σπουδών.
δ) Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημά−
των με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό
εξοπλισμό.
ε) Τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη
διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος (ανα−
λυτικό βιογραφικό σημείωμα για τους τίτλους σπουδών,
την επαγγελματική εμπειρία, την παιδαγωγική κατάρ−
τιση, τις ξένες γλώσσες κ.λπ. κάθε διδάσκοντα σε συ−
νάρτηση με τα προτεινόμενα μαθήματα).
στ) Τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι
τεκμηρίωσης, εγχειρίδια κ.λπ.) που μπορούν να χρησι−
μοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.
Άρθρο 3
Αριθμός και προσόντα διδασκόντων
1. Όλοι οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει οπωσδή−
ποτε να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπι−
στημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχου, αναγνωρισμένου, ισότιμου
και ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος και να έχουν του−
λάχιστον τριετή εκπαιδευτική, ερευνητική ή επαγγελ−
ματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου
τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των
διδασκόντων σε κάθε Κολλέγιο, δεν απαιτείται η κατοχή
πτυχίου Α.Ε.Ι. για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων,
για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές

δεξιότητες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που οι διδά−
σκοντες δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., αυτοί πρέπει
να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους.
2. Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 30% από το συνο−
λικό αριθμό των διδασκόντων σε κάθε Κολλέγιο πρέπει
να διαθέτει οπωσδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορι−
κό τίτλο σπουδών από ελληνικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή
Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, ισότιμο και ομοτα−
γές αλλοδαπό ίδρυμα, από το οποίο ποσοστό τουλάχι−
στον 10% πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε διδακτορικό
δίπλωμα. Οι διδάσκοντες σε Κολλέγια που παρέχουν
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη
με ιδρύματα της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο
10 του ν. 3696/2008, πρέπει να έχουν επίσης τα τυχόν
πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαι−
τούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού
στο αλλοδαπό ίδρυμα και την αντίστοιχη σύνθεση με
αυτό σε επίπεδο προσόντων.
3. Οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει να μην έχουν
καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί
κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγ−
γραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15 του
ν. 3696/2008.
4. Κάθε γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος
σπουδών μπορεί να διδάσκεται μόνο από διδάσκοντα
που κατέχει τον ίδιο ή συναφή τίτλο σπουδών ή, κατ’
εξαίρεση, εάν δεν είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, τις
συναφείς ειδικές δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπει−
ρία στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.
5. Η αναλογία διδασκόντων−διδασκομένων πρέπει να
είναι εύλογη σε σχέση με κάθε διδασκόμενο γνωστικό
αντικείμενο.
6. Ο αριθμός των διδασκόντων πρέπει να είναι αντί−
στοιχος με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο ανα−
λυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα και ανάλο−
γος με τον αριθμό των σπουδαστών που πρόκειται να
παρακολουθήσουν κάθε μάθημα ανά εξάμηνο.
Άρθρο 4
Διοικητική στελέχωση
Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο διοι−
κητικό προσωπικό υποστήριξης, που εξασφαλίζει την
επαρκή γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχε−
διασμό, την άρτια συντήρηση και λειτουργία των εγκα−
ταστάσεων και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής
όλων των χώρων του Κολλεγίου, όπως τεκμηριώνεται
σύμφωνα με κατάλληλη σχετική πιστοποίηση.
Άρθρο 5
Κτηριακές εγκαταστάσεις
1. Οι κτηριακές υποδομές, οι συνθήκες υγιεινής και
ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Κολλεγίου πρέπει να
είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπου−
δαστών σε διδασκαλία, μελέτη, ψυχαγωγία και άθλη−
ση και πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης
νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων
αγορανομικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα
εποπτικά μέσα διδασκαλίας και οπτικοακουστικά μέσα
και τα όργανα, συσκευές και μηχανήματα που είναι
αναγκαία για την πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση των
σπουδαστών.
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3. Το κτήριο ή τα κτήρια του Κολλεγίου πρέπει:
α) Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγ−
ματοποίηση των σκοπών του Κολλεγίου. Σε περίπτω−
ση πολυόροφων κτηρίων όλοι οι χρησιμοποιούμενοι
όροφοι πρέπει να είναι της αποκλειστικής χρήσης του
Κολλεγίου.
β) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι
χώροι. Χώροι, οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μία των
πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγεια,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί,
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς
εξόδου απευθείας σε υπαίθριο χώρο. Επίσης, επιτρέ−
πεται η χρήση υπογείων για χώρους υγιεινής, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τον απαραίτητο φω−
τισμό και εξαερισμό.
γ) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του Κολλεγίου, ανά−
λογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να είναι του−
λάχιστον 300 τ.μ., στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται
οι υπαίθριοι και ημιϋπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί
χώροι του Κολλεγίου. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι
ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου, να είναι
σε συνεχόμενους ορόφους, και στον ίδιο χώρο πρέπει
να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του Κολ−
λεγίου που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 6
Στέγαση
1. Κάθε Κολλέγιο μπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο κτή−
ριο ή και σε περισσότερα του ενός κτήρια, τηρουμένων
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις
του προηγούμενου άρθρου. Σε περίπτωση περισσότε−
ρων κτηρίων τα χρησιμοποιούμενα κτήρια δεν επιτρέπε−
ται να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των
3 χλμ. από το κυρίως κτήριο, στο οποίο στεγάζονται οι
χώροι διοίκησης του Κολλεγίου. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυ−
νατόν εργαστηριακά μαθήματα να πραγματοποιούνται
σε χώρους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση
από το κυρίως κτήριο του Κολλεγίου.
2. Απαγορεύεται η συστέγαση Κολλεγίου με φρο−
ντιστήριο ή με οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ή με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη
δραστηριότητα εκτός κυλικείου, υπό την έννοια της
ύπαρξης μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων
διδασκαλίας, μελέτης, διοίκησης και αναψυχής.
3. Απαγορεύεται η συσχέτιση Κολλεγίων με φροντι−
στήριο ή με οποιονδήποτε φορέα ή δραστηριότητα που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου
αυτού κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή
διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.
Άρθρο 7
Χώροι διοίκησης
1. Οι χώροι διοίκησης του Κολλεγίου πρέπει να είναι
επαρκείς, άνετοι και λειτουργικοί και περιλαμβάνουν
Γραφείο Διευθυντή, Γραφείο Διδασκόντων, Γραφείο Δι−
οικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Γραμματεία.
2. Οι χώροι διοίκησης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο
κτήριο, σε αντίστοιχους χώρους ή και σε έναν ενιαίο
χώρο, ακόμη και σε περίπτωση που το Κολλέγιο στε−
γάζεται σε περισσότερα κτήρια. Στην περίπτωση αυτή,
σε καθένα από τα κτήρια αυτά πρέπει να υπάρχει εκ−
πρόσωπος της διοίκησης του Κολλεγίου.

3. Οι χώροι διοίκησης δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο
από χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να βρίσκονται
σε χώρο λειτουργικά ανεξάρτητο από το κτήριο ή τα
κτήρια του Κολλεγίου.
Άρθρο 8
Χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Οι χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κολλεγίου
πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:
Χώροι

Ελάχιστη
Επιφάνεια
Χώρου ανά
σπουδαστή

Συνολική
επιφάνεια
κάτοψης
χώρου σε

Ελάχιστο
ύψος χώρου
σε μ.

1. Αίθουσες
διδασκαλίας

1,5

22

3

2. Αμφ. αίθου−
σες διδασκα−
λίας

1,1

25

3

3. Βιβλιοθή−
κη−Αναγνω−
στήριο

0,2

80

3

2. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αμφιθεατρικές αί−
θουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν:
α) Σχέση μικρότερης προς τη μεγαλύτερη πλευρά,
μεγαλύτερη του 1/3.
β) Επαρκή φυσικό φωτισμό, με φωτιστική επιφάνεια
τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του δαπέδου. Κατ’
εξαίρεση, είναι δυνατόν ο φυσικός φωτισμός να πραγ−
ματοποιείται με φωτιστική επιφάνεια μικρότερη του
20% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου, εφόσον
υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισμός.
γ) Επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
δ) Επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν από
πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα) ή με
αθόρυβους εξαεριστήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξα−
ερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά
τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.
ε) Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 1 μ. και ελά−
χιστου καθαρού ύψους 2,20 μ., που να ανοίγουν από
μέσα προς τα έξω.
στ) Κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφα−
λείας ή θερμοσυσσωρευτές.
ζ) Κλιματιστικά.
η) Ασφαλείς και επαρκείς εξόδους κινδύνου.
θ) Πλήρες σύστημα πυρασφάλειας.
3. Η ύπαρξη αμφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας
δεν είναι υποχρεωτική.
4. Στις διαστάσεις και αποστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δικαιολο−
γείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%.
5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται δια−
στάσεις σε σχέση με τον αριθμό των σπουδαστών, νο−
είται ο αριθμός των ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά
βάρδια).
Άρθρο 9
Χώροι εργαστηρίων
1. Η ανάγκη ύπαρξης και τα είδη των εργαστηρίων
εξαρτώνται από τις διδασκόμενες ειδικότητες.
2. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει, ανάλογα με το
είδος τους σε συνάρτηση με τις διδασκόμενες ειδικότη−
τες, να τηρούν τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:
α) Τα εργαστήρια πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές
των αιθουσών διδασκαλίας που προβλέπονται στο προ−
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ηγούμενο άρθρο, με εξαίρεση τις πόρτες που μπορεί να
έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Άλλες αποκλίσεις δικαι−
ολογούνται μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.
β) Τα οχληρά εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε
τέτοια θέση ή να διαθέτουν την κατάλληλη μόνωση,
ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε παρακεί−
μενες αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθεατρικές αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσες πολυμέσων, βιβλιοθήκες−ανα−
γνωστήρια ή άλλα μη οχληρά εργαστήρια.
γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλεί−
ας το απαιτούν, οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να
διαθέτουν επαρκή τοπικό φωτισμό και ειδικές εγκατα−
στάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκομιδής
αιωρούμενων σωματιδίων.
δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει
να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός απαγωγής αερί−
ων.
ε) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές
και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.
στ) Σε κάθε εργαστηριακό χώρο πρέπει να υπάρ−
χει τηλέφωνο, με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης,
και αναρτημένος πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (π.χ.
πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής κ.λπ.) σε εμφανές
σημείο.
3. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί
να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους,
υπό την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου
ως ενιαίου.
4. Σε περίπτωση εργαστηρίου, όπου απαιτούνται
επιμέρους εργαστηριακοί χώροι (π.χ. σκοτεινοί θάλα−
μοι, χώροι άσκησης, εργαστήριο συγκολλήσεων), ως
ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολική επιφάνεια των
επιμέρους εργαστηριακών χώρων.
5. Σε περίπτωση εργαστηρίου που δεν βρίσκεται στο
κυρίως κτήριο του Κολλεγίου, πρέπει να προβλέπονται
χώροι υγιεινής, αOλειος χώρος και γραφείο υπευθύνου
του εργαστηρίου με ανάλογες προδιαγραφές με αυτές
που προβλέπονται για το κυρίως κτήριο.
6. Οι χώροι και ο συνολικός εξοπλισμός των εργαστη−
ρίων πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα
ή χρήση του Κολλεγίου ή να τίθενται συμβατικά στη
διάθεση του Κολλεγίου για την κάλυψη των αναγκών
των σπουδαστών του.

3. Κατά τα λοιπά η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο πρέπει
να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρ−
θρο 8 της παρούσας απόφασης, με δυνατότητα απο−
κλίσεων μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο. Επίσης
πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του Κτηριοδομι−
κού Κανονισμού ιδίως από άποψη στατικής επάρκειας
του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη−ανα−
γνωστήριο.
4. Κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργεί επίσης και σε
ηλεκτρονική μορφή. Για την πρόσβαση των σπουδαστών
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κάθε Κολλέγιο πρέπει να
διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ιδίως
ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, θέσεις για φο−
ρητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνεχή πρόσβαση
στο διαδίκτυο, εκτυπωτές κ.λπ.
5. Η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο λειτουργεί με βάση
σχετικό κανονισμό που εκδίδει κάθε Κολλέγιο και ρυθ−
μίζει θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις δανεισμού
βιβλίων και περιοδικών, τη διαδικασία και το κόστος
φωτοτυπικής αναπαραγωγής τμημάτων βιβλίων και
περιοδικών, την είσοδο και παραμονή των χρηστών,
την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιο−
κτησίας κ.λπ.
6. Τα βιβλία και περιοδικά και ο υλικοτεχνικός εξοπλι−
σμός της βιβλιοθήκης πρέπει να ανήκει στην αποκλει−
στική κυριότητα ή χρήση του Κολλεγίου.

Άρθρο 10
Βιβλιοθήκη−Αναγνωστήριο

1. Σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου πρέπει να υπάρχουν
οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής:
α) Τουλάχιστον δύο W.C. (ένα ανδρών και ένα γυναι−
κών) για τη διοίκηση και τους διδάσκοντες.
β) Τουλάχιστον ένα W.C. ανδρών ανά 40 σπουδαστές
και ένα W.C. γυναικών ανά 20 σπουδάστριες.
γ) Τουλάχιστον ένα W.C. για άτομα με αναπηρία.
2. Σε κάθε χώρο υγιεινής πρέπει να υπάρχουν:
α) Προθάλαμος εισόδου.
β) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και
αποχέτευσης, λεκάνες υγιεινής και νιπτήρες.
γ) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.
δ) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά−
νεια των τοίχων, τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.
ε) Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των
δαπέδων.
στ) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.
3. Από τις προδιαγραφές των προηγούμενων παραγρά−
φων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%.

1. Σε κάθε Κολλέγιο λειτουργεί για τη στήριξη του εκ−
παιδευτικού έργου και του έργου κατάρτισης βιβλιοθή−
κη−αναγνωστήριο που πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό
βιβλίων και περιοδικών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια
τα γνωστικά αντικείμενα όλων των ειδικοτήτων που
προσφέρονται σε κάθε Κολλέγιο. Σε τακτά χρονικά δι−
αστήματα και, πάντως, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
έτους η βιβλιοθήκη πρέπει να ενημερώνεται με νέα βι−
βλία και περιοδικά.
2. Ως βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο μπορεί να χρησιμοποι−
ούνται περισσότεροι χώροι του ίδιου κτηρίου με ελάχι−
στη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20 τ.μ. Η συνολική
επιφάνεια κάτοψης της βιβλιοθήκης−αναγνωστηρίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από 80 τ.μ. και πρέπει να είναι
ανάλογη με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών του
Κολλεγίου και να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδα−
στών για μελέτη και ανάγνωση.
*02021051010080012*

Άρθρο 11
Αίθουσα πολυμέσων
Σε κάθε Κολλέγιο πρέπει να υπάρχει πλήρως εξοπλι−
σμένη αίθουσα πολυμέσων, η οποία να τηρεί τις προδι−
αγραφές των αιθουσών διδασκαλίας σύμφωνα με το άρ−
θρο 8 της παρούσας απόφασης και η οποία να διαθέτει
επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογα με
το συνολικό αριθμό των σπουδαστών, συνεχή πρόσβαση
στο διαδίκτυο, κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, εκτυ−
πωτές και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
για την προβολή διαφανειών κ.λπ. Ο συνολικός εξοπλι−
σμός της αίθουσας πολυμέσων πρέπει να ανήκει στην
αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Κολλεγίου.
Άρθρο 12
Χώροι υγιεινής
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Άρθρο 13
Χώροι κυκλοφορίας

1. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους
κυκλοφορίας με επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό και
αερισμό για όλους τους σπουδαστές. Επιπλέον, όταν ο
αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων
κατά όροφο σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου είναι μέχρι και
έξι (6) και οι διάδρομοι εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους
μόνο από τη μια πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος
τουλάχιστον 1,50 μ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδακτικούς
χώρους και από τις δύο πλευρές, αυτοί πρέπει να έχουν
πλάτος τουλάχιστον 2 μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα
διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι παραπάνω
διαστάσεις αυξάνονται κατά 0,15 μ.
2. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των
κιγκλιδωμάτων:
α) των ανοικτών διαδρόμων πρέπει να είναι 1,30 μ. από
τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου και πρέπει στο
ανώτατο σημείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναμη
έντασης 100 Κg/m,
β) των δωμάτων που χρησιμοποιούνται ως αOλειοι
χώροι πρέπει να είναι 1,30 μ. από τη στάθμη του τελευ−
ταίου δαπέδου και
γ) των κλιμάκων πρέπει να είναι 1,30 μ. από τη στάθμη
της τελειωμένης βαθμίδας.
3. α) Οι κλίμακες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ευθύγραμ−
μες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύ−
θυνσης. Επιτρέπεται η χρήση κλιμάκων με σφηνοειδείς
βαθμίδες με μέγιστο αριθμό τις δώδεκα (12) σφηνοειδείς
βαθμίδες κατά όροφο με την προϋπόθεση το πάτημά
τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,18
μ., ή με την προϋπόθεση της ύπαρξης πρόσθετης κουπα−
στής για να μετατοπίζεται η γραμμή αναβάσεως, ούτως
ώστε το ελάχιστο πλάτος πατήματος στο σημείο της
πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,18 μ.
Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιμάκων με τις προϋπο−
θέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήματος των βαθ−
μίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς μεταλλικού ρίχτη.
Δεν επιτρέπονται κατ’ αρχήν οι ξύλινες κλίμακες.
β) Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και
των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του
Κολλεγίου είναι μέχρι και έξι (6), το ελάχιστο μήκος
κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι 1,20 μ. Για κάθε επιπλέ−
ον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το
ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας αυξάνεται κατά 0,15 μ.
Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε
σφηνοειδείς βαθμίδες, το ελάχιστο οριστικό μήκος της
από το τελικό σημείο της πρόσθετης κουπαστής μέχρι
το άκρο της βαθμίδας μπορεί να είναι ελαττωμένο κατά
0,18 μ. επί των ανωτέρω αναφερόμενων διαστάσεων.
Το πλάτος του πατήματος κάθε βαθμίδας πρέπει να
είναι τουλάχιστον 0,30 μ. και το ύψος κάθε βαθμίδας
μέχρι 0,18 μ.
Όταν το πλάτος των βαθμίδων υπερβαίνει τα 2 μ.,
πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.
4. Από τις προδιαγραφές των προηγούμενων παραγρά−
φων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%.
Άρθρο 14
ΑOλειοι χώροι − Xώροι άθλησης
1. α) Οι αOλειοι χώροι του Κολλεγίου πρέπει να έχουν
ελάχιστη επιφάνεια 2 τ.μ. ανά σπουδαστή. Στους
αOλειους χώρους του Κολλεγίου συνυπολογίζονται:
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i) οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι.
ii) τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής
χρήσης του Κολλεγίου.
iii) οι προθάλαμοι.
iv) τα κυλικεία.
v) οι κενοί κλειστοί χώροι.
vi) οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε
επαφή με το κτήριο του Κολλεγίου και ανήκουν στην
αποκλειστική χρήση του.
β) Η συνολική επιφάνεια κάθε αOλειου χώρου πρέπει
να είναι τουλάχιστον 30 τ.μ.
γ) Οι αύλειοι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
μία (1) βρύση πόσιμου νερού ανά 40 σπουδαστές. Αντί
βρυσών πρέπει να προτιμάται η χρήση πιδάκων.
δ) Μέρος του αOλειου χώρου και μέχρι ποσοστού 20%
της επιφάνειας αυτού μπορεί να διατεθεί για τη δημι−
ουργία κυλικείου ή εστιατορίου για αποκλειστική χρή−
ση των σπουδαστών, των διδασκόντων και του λοιπού
προσωπικού του Κολλεγίου.
ε) Aπαγορεύεται η αποθήκευση υλικών ή εποπτικών
μέσων ή άλλων αντικειμένων στους αOλειους χώρους.
στ) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών)
ως αOλειων χώρων.
ζ) Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγρά−
φου αυτής δικαιολογούνται μόνο μέχρι και 10% κατ’
ανώτατο όριο.
2. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς και
κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους άθλησης που να κα−
λύπτουν τις ανάγκες όλων των σπουδαστών. Για την
κάλυψη των αναγκών άθλησης των σπουδαστών κάθε
Κολλέγιο μπορεί να συμβάλλεται και με ιδιωτικά γυμνα−
στήρια, εφόσον εξασφαλίζεται συμβατικά με βάση το
πρόγραμμα λειτουργίας του γυμναστηρίου η κάλυψη
των αναγκών αυτών χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση των σπουδαστών.
Άρθρο 15
Βοηθητικοί χώροι
Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους
εξής βοηθητικούς χώρους:
α) αποθηκευτικούς χώρους,
β) χώρο λεβητοστασίου και
γ) χώρο ανελκυστήρα, εφόσον το κτήριο είναι πολυ−
όροφο.
Άρθρο 16
Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών
1. α) Σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου πρέπει να υπάρχει
επαρκής πυρασφάλεια που πιστοποιείται από την αρμό−
δια πυροσβεστική υπηρεσία. Ειδική μέριμνα πρέπει να
υπάρχει για τους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χημικοί
πυροσβεστήρες).
β) Με ευθύνη της διοίκησης του Κολλεγίου ορίζεται
προσωπικό πυρασφάλειας που πρέπει να είναι εκπαι−
δευμένο στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων και στον
τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου
σε περίπτωση πυρκαϊάς. Για την κατάλληλη συντήρηση
των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας ευθύνονται
από κοινού ο Διευθυντής και το προσωπικό πυρασφά−
λειας του Κολλεγίου.
γ) Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνε−
ται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου ή των κτηρίων του

30000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Κολλεγίου από το σύνολο των σπουδαστών και του
προσωπικού. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να συμ−
μετέχει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε άσκηση
πυρόσβεσης εργαστηριακού χώρου.
2. α) Σε Κολλέγια, όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι
από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υπο−
χρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νο−
σηλευτή για την παροχή πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη
ασθενοφόρου αυτοκινήτου.
β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέ−
πει να υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.
γ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν
οπωσδήποτε σύστημα συναγερμού και γενικό διακό−
πτη παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση
ατυχήματος.
δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, πρέπει μπρο−
στά από τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε
παράθυρα να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους
1,30 μ.
ε) Σε κεντρικό σημείο κάθε κτηρίου του Κολλεγίου
και σε όλα τα εργαστήρια πρέπει να υπάρχει φαρμα−
κείο πρώτων βοηθειών. Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου
πρέπει να είναι επιμορφωμένος στην παροχή πρώτων
βοηθειών.
3. Από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις προη−
γούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού δικαιολογεί−
ται απόκλιση μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 17
Πρόσβαση ΑμεΑ
Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου, συμπεριλαμβανομένων
των χώρων υγιεινής πρέπει να είναι απολύτως προσβά−
σιμοι σε άτομα με αναπηρία, ακόμη και αν δεν υπάρ−
χουν σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος εγγεγραμμένοι
σπουδαστές με αναπηρία.
Άρθρο 18
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας
1. Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, κάθε αίτηση
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου πρέπει
να συνοδεύεται επιπλέον από όλα τα αναγκαία στοιχεία,
βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει
η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων, κριτηρίων
και προδιαγραφών που προβλέπονται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης. Οι βεβαιώσεις και τα δικαιολογη−
τικά ασφάλειας και υγιεινής πρέπει να προσκομίζονται
από τις κατά νόμο αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και
αρχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Η συνδρομή όλων των παραπάνω προϋποθέσεων,
κριτηρίων και προδιαγραφών πρέπει να βεβαιώνεται
επίσης στην έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή Αξιο−
λόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων μετά από λεπτομερή
εξέταση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που
συνοδεύουν την αίτηση, αξιολόγηση όλων των εγκατα−
στάσεων και του εξοπλισμού κάθε Κολλεγίου και επιτό−
πια αυτοψία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008.
3. Για τις ανάγκες του ελέγχου και της σύνταξης της
έκθεσης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των
αιτούντων καθώς και οποιουδήποτε άλλου κρίνει σκό−
πιμο.

4. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελ−
λείψεις μπορεί να διορθωθούν, η Επιτροπή επισημαίνει
τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τους αιτούντες
να προβούν στη διόρθωσή τους εντός τασσόμενης εύ−
λογης προθεσμίας.
5. Οι αιτούντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
επισημάνσεις και υποδείξεις της Επιτροπής και να την
διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την άσκη−
ση των αρμοδιοτήτων της.
6. Η έκθεση της Επιτροπής για κάθε Κολλέγιο υποβάλ−
λεται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταχωρίζεται στο
Μητρώο Κολλεγίων που τηρείται σε αυτό.
7. Η άδεια λειτουργίας Κολλεγίου μπορεί, μετά από
πρόταση της Επιτροπής, να χορηγείται και υπό όρους
καθώς και με ρητή επιφύλαξη ανακλήσεως σε περίπτω−
ση μη πλήρωσής τους. Η πλήρωση των όρων πρέπει
να βεβαιώνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που βεβαιώνεται μη
πλήρωση των όρων, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας
είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 19
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να συ−
γκροτούνται Ομάδες Εργασίας από μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων ή τρίτα πρόσωπα
για τη μελέτη επιμέρους θεμάτων των Κολλεγίων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθο−
ρίζεται η αμοιβή των μελών των Ομάδων Εργασίας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20
Εγγυητική Επιστολή
Η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο εδάφιο
ζ, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008,
είναι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 7004
(3)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου, για το έτος 2008, στο Δημοτικό Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δη−
μοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκ−
παίδευσης Αγίου Νικολάου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύ−
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ−
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σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.A΄/28.12.2006),
η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/2007
όμοια (ΦΕΚ 288/τ.Α΄/2007).
4. Τις υπ’ αριθμ. 348/3.1.2008 και 5345/εγκ.5/4.2.2005
εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορούν αντίστοιχα
Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2008
στους ΟΤΑ α και β βαθμού και Προσλήψεις στους ΟΤΑ
α΄ βαθμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 7666/εγκ. 11/7.2.2007 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣΔΔΑ «Εποπτεία των συλλογικών και μονομελών
οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
6. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τα υπ’ αριθμ. 121/6.3.2008 και 55/22.1.2008 έγγραφα
του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου με τα οποία μας
εστάλησαν αντίστοιχα: α) Οι υπ’ αριθμ. 3590/6.3.2008
και 1549/6.3.2008 βεβαιώσεις της τεχνικής υπηρεσί−
ας του Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΤΥΔΚ με τις
οποίες βεβαιώνεται αντίστοιχα η αδυναμία άμεσης
σύνταξης της μελέτης «Προσθήκη ορόφου στο κτί−
ριο στέγασης 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού Αγίου
Νικολάου» και η αδυναμία εκπόνησης των μελετών
Αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου, β) προεκτίμηση της τελικής αμοιβής
που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση των παραπάνω
μελετών σύμφωνα με το ν. 3316/2005 και γ) η υπ’ αριθμ.
3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου με την οποία υποβάλλεται
αίτημα για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τις
ειδικότητες διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού,
Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου
μηχανικού για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης,
Στατικής μελέτης και μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών
και πυρασφάλειας με σκοπό την έκδοση οικοδομικής
άδειας και την εκτέλεση του έργου της προσθήκης
ορόφου στο κτίριο που στεγάζεται ο Δημοτικός Ορ−
γανισμός.
8. Την από 21.1.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου του
Δήμου Αγίου Νικολάου ότι η συμβάσεις μίσθωσης έργου
που θα συναφθούν από το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο
αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στο αποτέλεσμα
που είναι η μελέτη προσθήκης ορόφου, έργο του οποί−
ου η παροχή δεν επιβάλλεται από το νόμο μόνο στα
πλαίσια της σύμβασης εργασίας ενώ επιπρόσθετα δεν
υφίσταται από το Δημοτικό Οργανισμό προσωπικό
που θα εκτελέσει το ανωτέρω έργο. Επιπλέον το έργο
εξυπηρετεί εποχιακή υπηρεσιακή ανάγκη, δεν καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν συνδέεται με κα−
νενός είδους ωραρίου εργασίας. Στον ΟΕΥ του Νομικού
προσώπου δεν προβλέπονται τέτοιες θέσεις εργασίας
με το παραπάνω αντικείμενο και συνεπώς οι ανωτέρω
συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμ−
βασης μίσθωσης έργου χωρίς να υποκρύπτεται εξαρ−
τημένη εργασία.
9. Την από 21.1.2008 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου Αγίου Νικολάου ότι στον προϋπολογισμό
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του ανωτέρω Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2008 έχει
εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού.
10. Την υπ’ αριθμ. 1641/27.3.2008 εισηγητική έκθεση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, υπέρ της
πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου του προσω−
πικού που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3/2008 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π. και το
υπ’ αριθμ. 6521/19.9.2008 έγγραφό μας.
11. Το αριθμ. οικ. 58947/1.10.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/216/11275/18.7.2008 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. και
την υπ’ αριθμ. 53352/1.10.2008 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε για το Δημοτικό
Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αγίου
Νικολάου σύμβαση μίσθωσης έργου με Αρχιτέκτονα,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους για την ειδικό−
τητα που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3/2008 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου
και συγκεκριμένα:
Α. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν.
Ενός (1) διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Β. Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος.
Γ. Έργο που θα εκτελεσθεί: Ανάθεση εκπόνησης Αρ−
χιτεκτονικής μελέτης
Δ. Συνολικό ποσό αμοιβής: (13000,00€) δεκατρείς χι−
λιάδες ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και λοιπών φόρων.
Ε. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ο Δημοτικός Οργανι−
σμός και το γραφείο του αναδόχου.
ΣΤ. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων του Ν.Π.
Ζ. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση της ανω−
τέρω σύμβασης.
Η. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δημοτικός Οργα−
νισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αγίου
Νικολάου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν πα−
ρακαλούνται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε
με πρόσληψη μόνιμου να ενημερώσουν απευθείας εντός
(5) ημερών από τη λήψεως της παρούσης τη Δ/νση Οργ.
και Λειτ. ΟΤΑ του ΥΠΕΣ.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπά−
νη στον προϋπολογισμό του Ν.Π., έτους 2008, ύψους
(13000,00€) δεκατρείς χιλιάδες ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Νικόλαος, 6 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.478.6/2777/29539/ΣΤ3 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανάθε−
ση εκτέλεσης έργων στην ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ)
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 482 τ.Β΄ 18 Μαρτίου 2008.
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Στα έχοντας υπόψη παράγραφο (4) διορθώνεται:
Το λανθασμένο «…π.δ. 423/1987...»
Στο ορθό «…π.δ. 413/1987...»
(Από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων)
F
(5)
Στην υπ’ αριθμ. 263514/ΑΑ702/25.9.2008 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενι−

σχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών
Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δα−
σοκομικών συμβουλών, σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του
Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007−2013», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2029/2008
τεύχος Β΄, στο σημείο 4 του άρθρου 4, διορθώνεται:
Το εσφαλμένου «Κοινοποίηση των ασθενειών 100 €»
Στο ορθό: «Κοινοποίηση των ασθενειών 150 €».
(Από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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