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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βάσει του Ν. 4093 , Άρθρο Θ. 18 , υποπαράγραφος Θ.18 , τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών μετονομάζονται σε ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΚΔΒΜ 1)
Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΚΕΠΙΣ συγχωνεύτηκε με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) σ’
έναν ενιαίο φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 119959/Η (ΦΕΚ 2351/20-10-2011).
Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 2709132
Λεπτομέρειες για τα εκάστοτε ισχύοντα μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα :
http://www.eoppep.gr/index.php/el/

ΙΑ/182167/28-11-2013 Κ.Υ.Α ΦΕΚ 3087 τ. Β¨΄
Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας
διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον
διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο Μόνο
1.Οι διοικητικές διαδικασίες της αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, της αναγγελίας
του ν. 3919/2011 για την κατ’ οίκον διδασκαλία και την διδασκαλία σε φροντιστήρια και
κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη
διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
2.Καταργούνται α) Η ΥΑ 148893/ΙΑ/28-12-2011 (ΦΕΚ 2992 Β') «Ένταξη της
διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α')», β) η
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356/19-12-2011 «Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας
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λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών,
άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας
σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων
του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α')», γ) η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782/21-1-2011 (ΦΕΚ 120 Β')
«Υπαγωγή των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης, επέκτασης σε νέο κτήριο, μεταφοράς σε άλλο κτήριο,
κτηριολογικής μετατροπής και μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για
διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης», δ) η 451/10-1-2011 (ΦΕΚ 10 Β') «Διεκπεραίωση των διαδικασιών
άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άδειας λειτουργίας Κέντρου
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης».
3.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159 τ. Α΄
Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ημέρες διακοπών και αργιών όλων των
δομών, ιδιωτικών και δημοσίων, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α'125) αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. α) Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωση γ' της παρ. 14 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α'193) που διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων της
μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α'193), καθώς
και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α' 188), που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
/Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 3687/2008 (Α'159). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των
ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζεται με την παρ. 15 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α'193).
β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α', β', δ' της παρ.
14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α'193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων
της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α'188), καθορίζονται
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/106902/ 0022 (Β'3276/2013)».
5.1. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ' του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση 4
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α' 8) αντικαθίσταται ως εξής:
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«(γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της
Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των
διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν
έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
2. To πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (Α'193), όπως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α'125), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε
αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α' 163) των Δήμων, Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας
εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
οι εκπαιδευτές ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α' 193) που διδάσκουν
στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης
Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι
στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, καθώς και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Διά Βίου Μάθησης που
υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α'179)».
Ν.4218/2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄
Άρθρο έκτο
Παράγραφος 3
Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο φορέας που λειτουργεί ως Εθνικός Οργανισμός
(Εθνική Μονάδα Συντονισμού) του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του αθλητισμού
και της νεολαίας «Erasmus +»(2014-2020).
2. Στην περίπτωση 13 της υποπαραγράφου Θ3 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας Διεύθυνσης
προσαρτάται στη χορηγηθείσα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), η γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την καταλληλότητα της κτιριολογικής υποδομής του φορέα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν
αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης».
3. Στην περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ3 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που
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λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με απόφαση του Προϊσταμένου του
αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την
ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»
4. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ3 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α' 222), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1
της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας
υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται
από: α) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)
και υποχρεωτικά β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή μη
τυπικής) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
5. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.6. της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ1 της παρ.
Θ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των
μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω
πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα (Κε. Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2),
Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή
κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί
μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των
παρεχόμενων σπουδών.»
6. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 του
ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 κ.λπ.» (Α' 222), προστίθενται οι λέξεις:
«Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου
5 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α' 2)».
7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.6. της παρ. Θ' του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές τους, τα νηπιαγωγεία που έχουν
δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών
σταθμών του ίδιου ιδιοκτήτη, αντί του στοιχείου γ' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου
Θ.3. της παρούσας παραγράφου, ισχύει ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα
(12) τετραγωνικά μέτρα και ένα κόμμα δύο (1,2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο
στις αίθουσες διδασκαλίας.»
8. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.18 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 και στο πρώτο εδάφιο αυτής, μετά τη φράση εντός παρενθέσεως
«(Ι.Ι.Ε.Κ.)» διαγράφεται η φράση «Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών» και στο
δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης μετά τη φράση «και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο» προστίθεται η φράση «Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών».
Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄
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Άρθρο 30
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α' 193) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2
και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν.
2525/1997 (Α' 188), οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
(ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
Άρθρο 42
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
6. Η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ' του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που
κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32), με την προσκόμιση των
κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων
χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας
υποπαραγράφου.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση
της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της
υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ' υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και
6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου
Θ3 της παραγράφου Θ'.
γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία
υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με
εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της
περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την
31η Ιουλίου 2016.»
8. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/ 2013 προστίθεται η φράση «ή
και της πρακτικής άσκησης».
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N. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ`
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ` του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας
υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος («διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται
υποχρεωτικά από: α) την επωνυμία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό
τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και β) τον τίτλο του τύπου
της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
`Ενα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2),
Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
2. Η υποπαράγραφος Θ.6. της παραγράφου Θ` του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως εξής: «Θ.6.
1. Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(τυπικής ή άτυπης), οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στους ίδιους διδακτικούς ή
εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή
άτυπης) απαγορεύεται.
2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη
επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών
διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο και β) μη υπέρβαση του μέγιστου
αριθμού νηπίων που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων για έκαστο
αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο.
3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των
μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω
πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή
παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων
σπουδών.
4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των
Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και των
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Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται να χρησιμοποιούνται εκτός
διδακτικού ωραρίου.»

Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α΄
Άρθρο πρώτο
……………..
Παρ. Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Υποπαρ. Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΔΥΟ.
«1.α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
Κολλεγίου, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Όπου για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) αναφέρεται ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
εφεξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης ή Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται
από την 1η Νοεμβρίου 2013.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περ.1 αντικαταστάθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11
παράγραφος 1 υποπαρ. 3.
2. ……………….
3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης και η λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης αρχίζει
το επόμενο σχολικό έτος. «Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του
πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη
λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το
επόμενο σχολικό έτος.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 48 παρ. 5 του Ν.4264/2014
ΦΕΚ 118 τ.Α`
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ.2 του Ν. 4559/2018 ΦΕΚ 142 τ. Α: Η
προθεσμία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3
της παρ. Θ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222), παρατείνεται για το σχολικό
έτος 2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης
άδειας από ιδιωτικά συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν
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στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
1566/1985 (Α`167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ` της παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4521/2018 (Α`38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από υποβολή πλήρους φακέλου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και
κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή
του σε κατάσταση πτώχευσης,
(στ) 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,
«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για
λόγους πειθαρχικούς,»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. ζ΄ αντικαταστάθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της
04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ. Α΄
(η) 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.
5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
«Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου
5 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α` 2)».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο» προστέθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο
παράγρ.3 περιπτ. 6 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γ) « για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., οι μέτοχοι ή οι εταίροι του ή τα μέλη των
διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας
Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. και κληρικού.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. γ΄ που αντικαταστάθηκε με την Π.Ν.Π. της
04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ. Α΄ αντικαταστάθηκε και πάλιν ως άνω με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8
τ.Α΄ , άρθρο 11 παράγραφος 1 υποπαρ. 4.
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή
του σε κατάσταση πτώχευσης,
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(στ) 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,
(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
των στοιχείων γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου «,
εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. ζ΄ αντικαταστάθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της
04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ.Α΄
6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσικά
πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο πρόσωπο του οποίου
πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` , β` , γ` , δ` , ε` , στ` , ζ` και η`
της περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου.
8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική
μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:
«α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα
οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α` 167),
χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού,».
β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις
υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση
(1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους «ή χώρους
εκτόνωσης.». Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι,
{(αλλά όχι τα δώματα)},
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι λέξεις που βρίσκονται σε {( )} , διαγράφονται από τον Ν.4111/2013 ,
άρθρο 30 παρ. 9
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο), «ανά περιφέρεια,».
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια δεν έχει εφαρμογή το
στοιχείο α` και το στοιχείο «ε`» της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να
διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις
σχετικές διατάξεις. Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται
στην περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
«η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια
αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» κείμενο των περ. α), στ) και η) αντικαταστάθηκε με
τον Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 τ. Α΄ Άρθρο 88 ,παρ.1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έγινε τροποποίηση της λέξεως « στοιχείου δ΄» σε στοιχείο ε΄, από τον
Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 8
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9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ.9 διαγράφεται με την Π.Ν.Π. της 19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ.
Α΄
10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,
των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα
(αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο):
α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή
τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία
ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα
και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων,
δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,
ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα και
η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το
μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.
θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα
σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 88
Ν.4547/2018
«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με
τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έγινε αντικατάσταση της παρ.11 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 12
12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης αυτής της
άδειας, να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδρομής
ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος».Εφόσον διαπιστωθούν κτιριολογικές
διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος «εντός
δεκαπέντε (15) ημερών»οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώμης κατατίθεται
χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Οικονομικών της παραγράφου 18 του παρόντος.
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“Με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας Διεύθυνσης
προσαρτάται στη χορηγηθείσα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), η γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την καταλληλότητα της κτιριολογικής υποδομής του φορέα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν
αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης “.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η περ.13 τροποποιήθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π.
της 19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ. Α΄ , και συμπληρώθηκε με το εντός “ ” κείμενο με το άρθρο έκτο
παράγρ.3 περιπτ. 2 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄
«14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που
κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32), με την προσκόμιση των
κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων
χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας
υποπαραγράφου.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση
της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της
υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ` υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και
6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου
Θ3 της παραγράφου Θ`.
γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία
υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με
εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της
περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την
31η Ιουλίου 2016.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 6 του Ν.4386/2016 ΦΕΚ
83 τ. Α΄.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας Κολλεγίου,
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και
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Κέντρου Ξένων Γλωσσών υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς έγκριση. Η
διαδικασία «υποβολής». των προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Οι λέξεις διεγράφησαν με την παρ.17 , του Ν.4111/2013 , άρθρο
30. Με την ίδια παράγραφο ‘εγινε αντικατάσταση της εντός «» λέξεως.
17. «Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας
υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος . Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται
από: α) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)
και υποχρεωτικά β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή μη
τυπικής) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο που τροποποιήθηκε αρχικά με τον Ν..
4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ`, υποπαραγρ. Θ.1, περίπτ. 1.
, επανατροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο παράγρ.3 περιπτ. 4 του Ν. 4218 /2013
ΦΕΚ 268 τ. Α΄
18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο ή
χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του
οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
«19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ένωση προσώπων
δύναται να κατέχει περισσότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την
παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη
ξεχωριστά.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Έγινε αντικατάσταση της παρ.19 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο
30 παρ. 18 α΄ .
«20. Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός
των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν
χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την
κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης
των στοιχείων α` και ε` της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Έγινε προσθήκη της παρ.20 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30
παρ. 20.
«21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου
του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήμεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία του αρμόδιου οργάνου του
φορέα που, εκάστοτε, χορηγεί και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή
επικαιροποίησης αυτής.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:: Η περ.21 προστέθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο
11 παράγραφος 1 υποπαρ. 1.
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Υποπαρ. Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται με απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή συντρέξουν οι
ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσεων 1 και
2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του
ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,
(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το
πέρας του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη
διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του φορέα.
2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο
εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ετών.
«3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος
νόμου που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή το
Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση
συμμόρφωσης, καθ` υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως
προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος. Στο αυτό φυσικό
πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των οποίων
ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για χρονικό διάστημα
δέκα (10) ετών.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Έγινε αντικατάσταση της παρ.3 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30
παρ. 21 α΄..
«4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α` και β` της περίπτωσης 1 και των
περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του
νόμου αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) και εντός του διδακτικού έτους ή του
εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος
σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων
της παρούσας παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού όπως εκάστοτε ισχύει, οργάνου,
εγκρίνεται η μετεγγραφή των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ σπουδαστών, που φοιτούσαν στο
φορέα δια βίου μάθησης του οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, σε άλλον φορέα
της αρεσκείας του, με βάση αίτησή τους που υποβάλλεται στο αποφασίζον, κατά τα
ανωτέρω, για τη μετεγγραφή όργανο εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση
ανάκλησης.»
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η περ.4 προστέθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11
παράγραφος 1 υποπαρ. 2.
Υποπαρ. Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.),
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το
νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η
άδεια, -έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. Για
την έγκριση της μεταβίβασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από
τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον τελευταίο ισολογισμό του μεταβιβάζοντος και του
αποκτώντος την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την
πλήρωση, των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου.
3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώμη από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπου
απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.
4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνοδεύεται από παράβολο ή
χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό του
οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Οικονομικών.
5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της
υποπαραγράφου Θ.15 της παρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους
αυτού.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη
μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Υποπαρ. Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση,
διαφήμιση ή επιγραφή των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης
ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων
σπουδών.
2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των
Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται να χρησιμοποιούνται
σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
«3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των
μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω
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πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα (Κε. Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2),
Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή
κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί
μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των
παρεχόμενων σπουδών.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο» τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο
παράγρ.3 περιπτ. 5 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄
Υποπαρ. Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ. Α. 19780/16.2.2011 (Β' 472)
«Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη συναφή
επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας
χορηγούμενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ή από
Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους.»
Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ'
1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η
Αυγούστου 2013. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια,
ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων
Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν
να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο η ανωτέρω
ημερομηνία «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ.1 τροποποιήθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της 1911-2012 ΦΕΚ 229 τ. Α΄
2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η
ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει,
θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31 η Αυγούστου 2013 ή την 31 η Δεκεμβρίου
κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει
επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής
διοικητικής κύρωσης.
3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι περιπτώσεις 4 έως και 8
της υποπαραγράφου Θ.7. και η υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχίζει
την 1 η Μαΐου 2013.
«4. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που διαθέτουν
άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη
υποχρέωση ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για
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την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο
πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα
προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»
«5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της
υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της
παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του
νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές
προϋποθέσεις του παρόντος.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι Υποπαρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν αρχικά με την Π.Ν.Π. της 19-11-2012
ΦΕΚ 229 τ. Α΄ και αντικαταστάθηκαν και πάλιν με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της
04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ.Α΄
Ν1/141172/31-08-2018 Υπ. Παιδείας
«Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια,
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον άδειας διδασκαλίας»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ/12-62018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τΑ/12-112012) και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν
μετά την έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως 31.12.2019.
Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οφείλουν το αργότερο έως 30.8.2019 να
προβούν σε διαδικασία ανανέωσης της ανωτέρω άδειας, προσκομίζοντας στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού) την ήδη εκδοθείσα άδειά τους συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά που καθορίζονται με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 10139/ΙΑ/18.11.2012 Υ.Α.
(ΦΕΚ 3057/τ.Β'/18.11.2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ
254/τ.Α'/21.11.2013), κατ'εξουσιοδότηση της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.12 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/12.11.2012).
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:
• Έντυπο αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας
• Εκδοθείσα άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως
ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ)
Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του
αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση,
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Ξενόγλωσσοι
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις και έγγραφα, θα πρέπει να προσκομίζονται επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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• Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα
βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων
γλωσσών και κατ' οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).
• Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία
του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και
κατ' οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).
• Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
• Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση
του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι:
«α) Δεν έχω την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Εάν έχει
κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια
ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ'οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς
τούτο όργανο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του
ν.3528/2007(ΦΕΚ26/τΑ/9-2-2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007
(ΦΕΚ143/τΑ/28-6-2007).
β) δεν έχω 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 έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων μου» και
δ) δεν υπηρετώ σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
• Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση
του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι:
«α) Το περιεχόμενο του κατατεθέντος φακέλου είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις. β)
Αποδέχομαι το δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και
δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχω υποβάλει».
γ)«Η άδεια διδασκαλίας που μου έχει χορηγηθεί από τη ............. Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ΑΠ:..............και ημερομηνία χορήγησης...../.... /... δεν
έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο.». Εκτός των παραπάνω
δικαιολογητικών περιλαμβάνεται και απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως. Δεν
δύναται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου ανανέωσης Άδειας
Διδασκαλίας, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής του ανωτέρω δικαιολογητικού από τις
αρμόδιες Αρχές στον ΕΟΠΠΕΠ για κάθε αιτούντα. Διευκρινίζεται ότι το επάγγελμα ασκείται
ελευθέρως, μετά πάροδο τριμήνου από την αίτηση ανανέωσης της άδειας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α'/02.03.2011).
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia didaskalias menu, υποενότητα «Ανανέωση
Άδειας Διδασκαλίας» και στα τηλέφωνα 210.2709053, 210.2709054, 210.2709058,
210.2709009.
Σε περίπτωση που ο έχων άδεια διδασκαλίας εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος
του ν.4093/12, δε προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας έως τις 30.8.2019, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν.4547/2018, όπως διευκρινίζεται με την παρούσα εγκύκλιο, η ισχύς της
άδειας του λήγει στις 31.12.2019.
Σημειώνεται ότι, αν ο έχων άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος
του ν.4093/12, δεν προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το ν .4547/2018,
μπορεί σε κάθε περίπτωση να προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος.
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ΙΑ/151678/03-12-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3324 τ. Β΄
« Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση
και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ »
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Χορήγηση
Α. Φυσικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται
αίτηση που συνοδεύεται από:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι α) ο αιτών δεν έχει την
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και 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 και 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) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.
3. Δήλωση του ν. 1599/1986(Α'75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης
της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης
για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.
4. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου
5. Παράβολο
6. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.
7. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.
Β. Νομικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται
αίτηση που συνοδεύεται από:
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1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι
α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του
αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
2. Δήλωση του ν. 1599/1986(Α'75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης
της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης
για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου
στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο
ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει ϊ) δήλωση του ν.
1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και 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
5. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου
6. Παράβολο
7. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.
8. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου 0.17 του ν. 4093/2012.
Γ. Ενώσεις προσώπων
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται
αίτηση που συνοδεύεται από τα κάτωθι:
1. Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της
παρούσας.
2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 6 του άρθρου 2 της
παρούσας.
3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, υποβάλλει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Παράβολο
5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.
6. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.
Άρθρο 2
Κτηριολογικές προδιαγραφές
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1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
υποβάλλεται α) ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις
ορόφων β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
2. Για τα αυτοτελή κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή
εργαστήρια υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια σύμφωνα με την περίπτωση 9 της
υποπαραγράφου Θ3 του ν 4093/2012.
3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Νηπιαγωγείων έως εξήντα νηπίων,
υποβάλλεται α) ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις ορόφων, β) Πιστοποιητικό
πυροπροστασίας και γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου
ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.
4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον
χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στάδια:
α. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγχεται η πληρότητά τους όσον
αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και
προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το
Δελτίο Πληρότητας - Συμβατότητας.
β. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους
όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους
αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που
δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών,
είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι
συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας - Συμβατότητας,
δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές - ελεγκτές που ορίζονται με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι
που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές - αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα
που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ε. Οι αξιολογητές - ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την
οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει
συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται
να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες,
μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των
ελεγχόμενων φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου,
στ. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην
τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται
ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ακολουθεί νέος
επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων του
παρόντος άρθρου.
ζ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων
πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π..
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Άρθρο 3
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση
Η ετήσια επικαιροποίηση των αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών γίνεται με τη
διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3919/2011 (Α' 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:
α) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης
της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των
περιπτώσεων 8, 9 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν
επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται
όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της
αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.
β) Δήλωση του ν. 1599/1986(Α'75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης
της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης
για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.
γ) παράβολο ή και χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
IA/34566/12-03-2013 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 756 τ. Β΄
Τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 10135/18-11-2012 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν.
4093/2012».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την ΥΑ αριθμ. 10135/18-11-2012 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057 Β') ως εξής:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της περίπτωσης 13 της
υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των :
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ
300 τ.μ.
150 €
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

300+τ.μ. -600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

2. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 για την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων ευρώ (2000€).
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β)Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60)
νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).
γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται
υπέρ του Δημοσίου.
3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των :
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
100€
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο :
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ

300 τ.μ.

150€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

300+τ.μ. -600 τ.μ.

300€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

100€

4. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό
των :
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ

300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

300+τ.μ. -600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

600 ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω
αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή
των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).
β)Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων
της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).
γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του
Δημοσίου.
5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των :
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
100€
Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το
παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατό ευρώ (100€).

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 της παρούσης απόφασης.
6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό
των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
β)Το παράβολο για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα
(60) νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).
γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται
υπέρ του Δημοσίου.
7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό
των :
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
50€
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

100€
50€

8. α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (LIE.Κ.) ορίζεται στο ποσό
των χιλίων ευρώ (1000€).
β)Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60)
νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).
γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται
υπέρ του Δημοσίου.
9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό πενήντα ευρώ (50€).
β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€) .
10. α)Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 όπως
αντικαταστάθηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την εγγραφή στο
Μητρώο Κολεγίων ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).
β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται
υπέρ του Δημοσίου.
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ν. 3696/2008 ΦΕΚ 177 τ. Α΄
Άρθρο 11
Λοιποί πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
«1. Φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα μπορεί να
παρέχουν υπρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
(Ε.Ε.Σ.) μόνο κατόπιν άδειας η οποία χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της
άδειας εκδίδεται εντός πέντε μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Τα Ε.Ε.Σ.,
ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.
2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα
παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις
πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή
των χώρων.
β. Διοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και τον
οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι διδάσκοντες στα Ε.Ε.Σ. πρέπει να
μηνχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε
δημόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα
σπουδών που διδάσκουν. Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται
στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία
επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική
εμπειρία.
3. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται {(μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους
για το επόμενο σπουδαστικό έτος)} αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται
από:
α. τα προγράμματα σπουδών,
β. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
γ. κατάλογος και προσόντα διδασκόντων και
«δ. Χρηματικό ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο κατατίθεται σε
τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο
κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του καταβάλλεται χρηματικό ποσό που ορίζεται
αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού.
Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτηριακές αλλαγές, μετά τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος
των χιλίων (1.000) ευρώ.
Το ανώτατο όριο των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορά στη μετεγκατάσταση και στις
λοιπές αλλαγές των φορέων καθώς και το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.»
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εντός {( )} τμήμα του εδαφίου 3 διαγράφηκε με το Ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66
τ. Α΄ Άρθρο 46 , η δε παρ. 3 δ , αντικαταστάθηκε με τον ίδιο νόμο και άρθρο.
4. Η διάρκεια της άδειας Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να
πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής της. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα
κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ..
6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9/9
Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α΄) προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε
προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εντός « » κείμενο αντικαταστάθηκε με το Ν. 3879/2010 ΦΕΚ 163 τ.
Α΄ άρθρο 10.
Άρθρο 14
Μητρώο Κολλεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
1. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
τηρείται Μητρώο των Κολλεγίων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Στο
Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Κολλέγια
για τη λήψη των αδειών αυτών, οι εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου
Κολλεγίων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
τηρείται Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που έχουν λάβει σχετική άδεια. Στο
Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Ε.Ε.Σ. για
τη λήψη της άδειας.
«Άρθρο 20
Παράβολα - Χρηματικά ποσά
1. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται παράβολα ως εξής:
(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
(β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων εκατό (100) ευρώ.
Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.
Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια
Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) χρηματικά ποσά ως εξής:
(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
(γ) για άδεια μετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
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δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..
Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..
Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 20 αντικαταστάθηκε ως άνω με το Ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 τ. Α΄
Άρθρο 46 παρ. 1.

Ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 τ. Α΄
Άρθρο 21
Σπουδαστές από το εξωτερικό
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών εξασφαλίζει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από
το εξωτερικό για φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση και προσέλκυση
σπουδαστών για τη φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. «Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου
έως 31 Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο
στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά
και μόνο τον τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών".» Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να δίνεται παράταση της προθεσμίας αυτής
μέχρι ένα (1) χρόνο, μόνο για ζητήματα κτηριολογικής προσαρμογής. Σε αντίθετη
περίπτωση διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
η διακοπή της λειτουργίας τους κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 5 του
παρόντος νόμου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με το Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄
Άρθρο 45 ,
2.Σπουδαστές οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου φοιτούν σε Ε.Ε.Σ. ή άλλο πάροχο υπηρεσιών μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες μπορούν να
μετεγγράφονται για το υπόλοιπο της φοίτησής τους σε αδειοδοτημένο Κολλέγιο ή άλλο
Ε.Ε.Σ..
Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄
Άρθρο 45
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
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1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α')
επέρχονται οι εξής μεταβολές:
ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
…………
«1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση
άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11.
β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.
3748/2009, και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού
καταργούνται.
Θ……………….
ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα εισπράττονται από τα κατά
τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β),
(γ) και (δ) παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και
αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης.»
ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31
Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις
ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και
μόνο τον τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών".»

Ν.3794/2009 ΦΕΚ 156 τ.Α΄
Άρθρο 38
Κατάργηση - Τροποποίηση άλλων διατάξεων
…………….
4.α) Το παράβολο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α') για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
β) Το παράβολο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
3696/2008 για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 του ν.
3696/2008.

15/10/2018

19780/16-02-2011 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 472 τ. Β΄
(Όπως τροποποιήθηκε με την 32827/Η/26-03-2012 Υπ. απόφαση ΦΕΚ 947 τ. Β΄)
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών.
Άρθρο 1
Ορισμός Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.)
Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών είναι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μη
τυπικής εκπαίδευσης. Ανήκουν στην κατηγορία των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου
μάθησης σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 3 γ) του νόμου 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου
μάθησης και άλλες διατάξεις».
Τα Ε.Ε.Σ. χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες
με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης ή από
τους λοιπούς φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με διαφορετικό
μαθησιακό φορτίο το οποίο θα οδηγεί σε διαφορετικό μαθησιακό αποτέλεσμα κατά το
εκδοθησόμενο π.δ. του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄163).
Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις
τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο
«Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών».
Τα Ε.Ε.Σ. απαγορεύεται να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΤΕΙ, ΚΕΜΕ,
Κολλέγιο, Οργανισμός, Ινστιτούτο, ΙΕΚ, Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών
ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία, ή τα προγράμματά τους να έχουν τέτοια
διάρκεια (αθροιστικά ή μεμονωμένα) που να είναι δυνατόν να παραπλανήσουν ως προς
τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους τίτλους σπουδών.
Απαγορεύεται η συσχέτιση Ε.Ε.Σ. με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα
εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές
τους.
Άρθρο 2
Χορήγηση άδειας λειτουργίας
1. Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:
Ι. Φυσικά πρόσωπα
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά
πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Έχουν μόνιμη κατοικία σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α).
γ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
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ΙΙ. Ενώσεις προσώπων
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε ενώσεις
προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις του
εδαφίου Ι του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης.
ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπα
Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε νομικά
πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. «Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, συμπεριλαμβάνει και την
παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.»
γ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Άρθρο 3
Τήρηση βιβλίων και αρχείου − Ενημέρωση
1. Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να τηρεί:
ι) σε έντυπη τουλάχιστον μορφή:
(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
(β) Όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του.
ιι) Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
(γ) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά πρόγραμμα σπουδών.
(δ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται κατά τμήμα και κατά σειρά
εγγραφής οι σπουδαστές με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών
τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.
Τα Ε.Ε.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν τα στοιχεία των σημείων (γ) και (δ) για
οποιαδήποτε αλλαγή. Τα παραπάνω στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
2. «Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ε.Ε.Σ. αναρτάται πίνακας,
υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Ε.Ε.Σ.,, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της
άδειας λειτουργίας, καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο από το Διευθυντή του
Ε.Ε.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία αυτού».
Ο αριθμός άδειας λειτουργίας θα πρέπει να αναγράφεται και στην εξωτερική
σήμανση του Ε.Ε.Σ. σε εμφανές σημείο ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κοινού
και η αποφυγή παραπλάνησης.
Άρθρο 4
Διευθυντής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών − Διδάσκοντες
1. Σε κάθε Ε.Ε.Σ. ορίζεται από τον ιδιοκτήτη Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, να
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συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα του εδαφίου Ια,β,γ του άρθρου 2 της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη
ιδιότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο
ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών δύναται να οριστεί και Διευθυντής του
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
Στην περίπτωση που ο Δ/ντης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του
Ε.Ε.Σ., απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών, θεωρημένη από τη ΔΟΥ.
2. Οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 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 διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου /αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το
πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν.
«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη συναφή
επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας
χορηγούμενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ή από
Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους.»
Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο προηγούμενο
εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές
τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ. Α. 19780/16.2.2011 (Β' 472)
«Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εντός « » εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Θ9
της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α΄
Άρθρο 5
Διοικητική Στελέχωση
Κάθε Ε.Ε.Σ. πρέπει να διαθέτει διοικητικό προσωπικό που να εξασφαλίζει τη
γραμματειακή οργάνωση και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
εκπαίδευσης.
Άρθρο 6
Κτηριολογικά στοιχεία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για τη νόμιμη λειτουργία Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών, οι κτηριακές υποδομές, οι συνθήκες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε
διδασκαλία και μελέτη και να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραμονή των σπουδαστών στο
εσωτερικό του κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.
2. Ειδικότερα, πρέπει:
α) Οι χώροι στέγασής του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικές
δράσεις και για την πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών.
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β) «β) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Εξαιρούνται μόνο
τα εργαστήρια,, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε
υπόγειους χώρους, εφόσον πληρούν της κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την
ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται επαρκής και
ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες
εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή
μονάδων εξαερισμού».
γ) Το κτήριο να διαθέτει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
δ) Να χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας ή
θερμοσυσσωρευτές ή κλιματισμός για τη θέρμανση των χώρων εκπαίδευσης και
διοίκησης.
ε) Εφόσον οι ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες κατάρτισης λαμβάνουν χώρα σε
περισσότερα του ενός κτήρια επιτρέπεται η χρήση τους υπό τον όρο ότι σε όλα τα κτήρια
θα υπάρχει ένας τουλάχιστον χώρος διδακτικού προσωπικού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των μαθημάτων, είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός διοικητικού υπαλλήλου.
3. Να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του κτηρίου του Ε.Ε.Σ. από άτομα με
αναπηρίες. Ειδικότερα, το κτήριο θεωρείται προσβάσιμο όταν εξασφαλίζεται η ασφαλής
πρόσβαση ΑΜΕΑ στην κύρια είσοδο του κτηρίου, η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ ενός
τουλάχιστον χώρου εκπαίδευσης και ενός χώρου διοίκησης καθώς και η ύπαρξη ενός wc
για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην εγκύκλιο «Σχεδιάζοντας για
Όλους». Σε περίπτωση που το κτήριο του Ε.Ε.Σ. δεν είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ, θα
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σε κτηριακές υποδομές
τρίτων, οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για τη
στέγαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 7
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/ αιθουσών πληροφορικής:
α) Όσον αφορά στο εμβαδόν της αίθουσας, πρέπει να αντιστοιχούν 1,50 τ.μ ανά
σπουδαστή, με ελάχιστο εμβαδόν τα 12 τ.μ.
β) Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των χώρων εκπαίδευσης ορίζεται το 2,40 μ. και 2.20
μ. για οικοδομές που έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30.9.55.
γ) Η ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια πρέπει να είναι 10% της επιφάνειας του
δαπέδου της αίθουσας.
δ) Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό με φεγγίτες ή με
αθόρυβους εξαεριστήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού
κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.
ε) Οι πόρτες να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω, με πλάτος ανοίγματος
τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος 2,20 μ.
II) Χώροι εργαστηρίων:
Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανάλογοι με τα προγράμματα σπουδών
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 0,90 μ. και ύψος 2,20μ.
γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι
εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν:
• επαρκή τοπικό φωτισμό και
• ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης 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,
πρώτων 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 σύστημα συναγερμού και γενικό
διακόπτη της παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.
Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να εξασφαλίζεται και με δύο
συνεχόμενους χώρους, με την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου.
Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρίσκεται στο χώρο του διδακτηρίου,
πρέπει να προβλέπονται:
• Χώροι υγιεινής, σύμφωνα με την παρ. VΙI. του παρόντος άρθρου.
• Γραφείο διδασκόντων και υπευθύνων εργαστηρίων.
III) Διάδρομοι:
Οι διάδρομοι που εξυπηρετούν αίθουσες ή εργαστήρια από τις δύο πλευρές τους
πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2.00 μ., ενώ οι διάδρομοι που εξυπηρετούν
διδακτικούς χώρους από τη μια πλευρά πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,20 μ.
IV) Κιγκλιδώματα:
α) Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους 1,20 μ. Σε περίπτωση που το
πλάτος τους υπερβαίνει τα 2 μ. πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.
β) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα εξωστών και δωμάτων πρέπει να έχουν
συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,20 από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.
V) Αύλειος χώρος:
α) Στον αύλειο χώρο πρέπει να αντιστοιχεί 1,0 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
• Άλλοι ακάλυπτοι χώροι αποκλειστικής χρήσης του Ε.Ε.Σ.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων.
VI) Διοίκηση:
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Στο Ε.Ε.Σ. θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος Διοίκησης και Γραφείο
για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
VII) Χώροι υγιεινής:
α) Για κτήρια η δυναμικότητα των οποίων είναι έως και 10 άτομα απαιτείται ένας
χώρος υγιεινής. Για δυναμικότητα 11 έως 80 ατόμων, ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών είναι
δύο. Για κάθε επιπλέον 40 καταρτιζόμενους, απαιτείται μία επιπλέον τουαλέτα.
β) Σε κάθε W.C. πρέπει να υπάρχουν:
• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός
• Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι
ύψους 1,70 μ.
• Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων
γ) Εφόσον το κτήριο είναι προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, πρέπει να διασφαλίζεται ένας (1)
χώρος υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Ε.Ε.Σ. πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική
κυριότητα ή χρήση του Εργαστηρίου ή να τίθενται συμβατικά στη διάθεσή του για την
κάλυψη των αναγκών του.
3. Στα Ε.Ε.Σ. δικαιολογείται απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αναφερομένων
διαστάσεων στα εδάφια Ι (εκτός των παρ. Ια και Ιβ), ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VIΙ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά
Το Ε.Ε.Σ. υποβάλλει σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Σ. συστήνεται από φυσικό πρόσωπο:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας του φυσικού προσώπου
2. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του φυσικού προσώπου στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της ΕΕ
• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8
και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή
Ν.Π.Δ.Δ.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Στην περίπτωση ένωσης προσώπων:
1. Ορισμός υπεύθυνου κατά νόμο προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος έχει τις
προϋποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις
και οι παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων.
2. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 κάθε μέλους της ένωσης προσώπων και του υπεύθυνου
κατά νόμο στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της ΕΕ
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• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8
και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή
Ν.Π.Δ.Δ.
• αποδέχεται τον ορισμό του (μόνο για τον υπεύθυνο κατά νόμο)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε μέλος της ένωσης και
του υπεύθυνου κατά νόμο
4. Φορολογική ενημερότητα του υπεύθυνου κατά νόμο
5. Ασφαλιστική ενημερότητα του υπεύθυνου κατά νόμο
Στην περίπτωση νομικού προσώπου:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα (από το οποίο προκύπτει η
έδρα και ο σκοπός του). Στην περίπτωση τροποποιήσεων αυτού, δύναται να
προσκομίζεται σε κωδικοποιημένη μορφή.
2. Ορισμός υπεύθυνου κατά νόμο προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος έχει τις
προϋποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις
και οι παραλείψεις του βαρύνουν το νομικό πρόσωπο.
3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου κατά νόμο στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της ΕΕ
• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8
και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• αποδέχεται τον ορισμό του
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του υπεύθυνου κατά νόμο
5. Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου
6. Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου
7. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη
πτωχεύσεως του νομικού προσώπου.
Επίσης, τα Ε.Ε.Σ., προσκομίζουν:
1. Χρηματικό ποσό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών όπως αυτό προβλέπεται στο στοιχείο δ, παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν.
3879/2010, ως ισχύει. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού
Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο και
ανάλογα με το εμβαδόν του, καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το οποίο ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πάντως
όχι πέραν του ως άνω καθοριζόμενου ποσού.
2. Αίτηση για άδεια λειτουργίας (σε ειδικό έντυπο) στην οποία δηλώνονται τα
προγράμματα σπουδών που υλοποιεί, και ειδικότερα:
• Ο πλήρης τίτλος κάθε προγράμματος σπουδών
• Η συνολική διάρκεια σπουδών
• Το συνοπτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος σπουδών
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• Ονοματεπώνυμο διδασκόντων ανά πρόγραμμα σπουδών, βαθμίδα τίτλου σπουδών,
επαγγελματική εμπειρία και ένταξη τους ή μη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
3. Την έναρξη επιτηδεύματος όπου αναφέρεται ο βασικός και οι δευτερεύοντες
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, στην περίπτωση που ο φορέας θεωρείται Ε.Ε.Σ. βάσει
του ν.δ. της 9ης Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α).
4. Ορισμό Δ/ντη από τον ιδιοκτήτη ή τον κατά νόμο υπεύθυνο του Ε.Ε.Σ.
5. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
του Δ/ντη (στην περίπτωση που ο Δ/ντης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη
του Ε.Ε.Σ.).
6. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών του Δ/ντη.
7. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του Δ/ντη στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της ΕΕ • δεν έχει καταδικαστεί ή
παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26
Α΄)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή
Ν.Π.Δ.Δ.
• ότι όλοι οι υποβαλλόμενοι τίτλοι σπουδών είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων,
πιστά και ακριβή
8. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο στην οποία
δηλώνεται ότι οι διδάσκοντες πληρούν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 4 της
παρούσας απόφασης.
9. Εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενο κτήριο, μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από
την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση υπομίσθωσης, ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης και
αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης στο οποίο να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπομίσθωση ή
εάν πρόκειται για ιδιόκτητο κτήριο, οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό αποδεικνύει χρήση
ή κυριότητα του κτηρίου.
10. Ιδιωτικό Συμφωνητικό παραχώρησης/ ενοικίασης/ υπενοικίασης κατάλληλων
χώρων από τρίτους, σύμφωνα με το οποίο το Ε.Ε.Σ. θα έχει τη δυνατότητα χρήσης των
αντίστοιχων χώρων, στην περίπτωση που υλοποιεί πρόγραμμα το οποίο παρακολουθεί
σπουδαστής ΑΜΕΑ (στην περίπτωση που στο κτήριο του Ε.Ε.Σ. δεν διασφαλίζεται η
προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 3της
παρούσας ΥΑ).
11. {(Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, σε κλίμακα 1:50, θεωρημένα από το αρμόδιο Πολεοδομικό
Γραφείο. Στα σχέδια πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι όλοι οι χώροι του κτηρίου και να
αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις
και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό
καθαρό εμβαδόν.)} Καταργείται
12. «Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους χώρους στέγασης των Ε.Ε.Σ. είναι:
α) Οικοδομική άδεια του κτηρίου και τα αντίστοιχα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
β) Πρόσφατα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένα από δυο μηχανικούς
(πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες). Στα σχέδια θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι
όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του ορόφου και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το
εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων
φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό εμβαδόν.

15/10/2018

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για
χρήση εκπαίδευσης ή βεβαίωση από δύο μηχανολόγους μηχανικούς ότι έχουν ληφθεί όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας για χρήση των χώρων από Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών.
δ) Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς
(πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες), στην οποία να δηλώνεται η αντοχή φορτίων του
φέροντος οργανισμού.»
13. Κατάσταση εξοπλισμού.
Άρθρο 9
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
1. Η άδεια λειτουργίας των Ε.Ε.Σ. χορηγείται με απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τον ν.3879/2010.
Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας εκδίδεται εντός πέντε (5) μηνών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος του Ε.Ε.Σ. είναι πλήρης. Τα Ε.Ε.Σ.
ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης
2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ., υποβάλλεται στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελος του
ιδιοκτήτη, ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εξετάζει
λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, προκειμένου να
ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στη σχετική
νομοθεσία.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Έλεγχος πληρότητας − συμβατότητας
1. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγχεται η πληρότητά τους όσον
αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και
προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και συμπληρώνεται το
Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.
2. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους
όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους
αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που
δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, είτε
αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις
προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι
συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας.
Επιτόπιοι έλεγχοι − Κλιμάκια Ελέγχου
Τα Ε.Ε.Σ. υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται
παρακάτω.
1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια ελέγχου, τα οποία
συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι αξιολογητές έχουν παρακολουθήσει
σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης
2. Η σύνθεση των διμελών κλιμακίων έχει ως εξής:
• ένας υπάλληλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή ένας Ελεγκτής/Αξιολογητής από τα Μητρώα του
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ΕΚΕΠΙΣ και
• ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας
3. Το έργο των διμελών κλιμακίων ελέγχου συνίσταται:
• στην εξέταση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών αναφορικά με τα
ελεγχόμενα κριτήρια/
• στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου.
4. Η συγκρότηση κάθε διμελούς κλιμακίου ελέγχου, με την παραπάνω σύνθεση,
γίνεται από τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών−Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5. Τα μέλη των Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και
εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τα υπό αδειοδότηση Ε.Ε.Σ. Επίσης, δεν
επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους
ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους
εκπροσώπους ή συντελεστές των υπό αδειοδότηση Ε.Ε.Σ. Σε περίπτωση που συντρέχει
οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, ο ελεγκτής − αξιολογητής οφείλει να
ζητά την εξαίρεσή του.
6. Ο επιτόπιος έλεγχος για την επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου του Ε.Ε.Σ.
αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διάσταση στην εκτίμηση των μελών
του κλιμακίου, δύναται να διενεργηθεί εκ νέου επιτόπιος έλεγχος.
8. Επίσης, σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις
στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας Απόφασης, και εφόσον
κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να
προταθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η διόρθωση τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραγράφων 5
και 6 του παρόντος άρθρου.
9. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να διενεργεί δευτεροβάθμιους δειγματοληπτικούς
ελέγχους.
Απόφαση Δ.Σ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
Στη συνέχεια, το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας
1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών είναι
πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια χορήγησής της,
δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και η άδεια δεν έχει ανακληθεί.
2. Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση
ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους πριν από τη λήξη της άδειας.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη 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 σχετική τεκμηρίωση.
3. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων λειτουργίας τους ή συνδρομής
ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας.
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4. Μετά την αδειοδότηση του Ε.Ε.Σ. το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε ελέγχους
στους φορείς για τη διακρίβωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
του.
5. Για την πενταετή ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους καταβάλλεται χρηματικό
ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν θα ξεπερνά το ύψος των 1.000 €.
6. Μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε
δειγματοληπτικούς ελέγχους παρακολούθησης των Ε.Ε.Σ., προκειμένου να διαπιστώνει τη
συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους και την ενδεχόμενη διάσταση
της δηλώσεως από την αλήθεια, κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 11
Διαχείριση αλλαγών
1. Ε.Ε.Σ. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρούσα
ΥΑ, δύναται να αιτηθεί την αλλαγή τν όρων της άδειας λειτουργίας του, όπως αυτοί
αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με την οποία χορηγήθηκε σε αυτό άδεια
λειτουργίας.
2. Ως αλλαγή ορίζεται κάθε αντικατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση στα
προσφερόμενα προγράμματα, στην κτηριακή υποδομή, στο ανθρώπινο δυναμικό και στα
επιμέρους στοιχεία των νομικών και λοιπών υποχρεώσεων των Ε.Ε.Σ., στα οποία έχει
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
3. Κάθε Ε.Ε.Σ. δύναται να αιτηθεί την αλλαγή των όρων άδειας λειτουργίας της
παραπάνω παραγράφου, καθόλη τη διάρκεια του έτους.
4. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ.
πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον ν.3879/2010 και την παρούσα ΥΑ.
5. Κάθε αίτημα αλλαγής των όρων χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. πρέπει
να δηλώνεται πριν την πραγματοποίηση της.
6. Ειδικότερα, εάν η μεταβολή αφορά σε πρόσθεση νέων προγραμμάτων σπουδών,
ο φορέας θα πρέπει να δηλώνει τα νέα προγράμματα που προτίθεται να προσφέρει και να
προσκομίζει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
7. Η αιτούμενη αλλαγή δεν πρέπει να εμποδίζει ή να επηρεάζει την ομαλή
λειτουργία του Ε.Ε.Σ.. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο προς
επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του Ε.Ε.Σ. Το Ε.Ε.Σ., κατά τη διαδικασία αυτή,
οφείλει να προσκομίσει όποιο σχετικό έγγραφο του ζητηθεί.
8. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των φορέων και λοιπών κτηριακών αλλαγών,
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η καταβολή, , σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικού ποσού που δεν θα ξεπερνά τα 1.000 €. Το ποσό αυτό δύναται να
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών
1. Το Ε.Ε.Σ. υποβάλλει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει:
α) τη διαβιβαστική επιστολή με την οποία αιτείται την αλλαγή
β) συμπληρωμένες τις αντίστοιχες σελίδες της Αίτησης της άδειας λειτουργίας
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν το συγκεκριμένο αίτημα και
δ) αποδεικτικό καταβολής του απαιτούμενου χρηματικού ποσού (για αλλαγές κτηριακής
υποδομής και
εφόσον απαιτείται)
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2. Μετά την κατάθεση του φακέλου, εξετάζεται η πληρότητα και συμβατότητα όλων
των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν
είναι συμβατά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση, ζητείται εγγράφως
από τα Ε.Ε.Σ. να αποστείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά και το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
αποφαίνεται για την πληρότητα και συμβατότητά τους.
4. Σε περίπτωση που το Ε.Ε.Σ. είτε δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της
προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προσκομίσει δεν είναι συμβατά
με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση
χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι δυνατόν να
αποφασίσει παράταση της προθεσμίας αυτής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά τους δύο (2) μήνες.
5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας − συμβατότητας και προκειμένου
να αξιολογηθεί η νέα κατάσταση, στην περίπτωση αλλαγής στην κτηριακή υποδομή του
Ε.Ε.Σ., ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη διενέργεια του
ελέγχου, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκροτείται κλιμάκιο, ανάλογης σύνθεσης
με αυτήν που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Ε.Ε.Σ. το οποίο και
αποτυπώνει τη νέα κατάσταση στο Έντυπο Ελέγχου.
6. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει για την επιβεβαίωση της νέας κατάστασης του
Ε.Ε.Σ. και επικαιροποιούνται τα στοιχεία του φορέα. Εάν κρίνει αναγκαίο, το ΔΣ μπορεί να
ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
Ο ιδιοκτήτης ή κατά νόμο υπεύθυνος του Ε.Ε.Σ. φέρει την ευθύνη για την τήρηση
των προβλεπομένων στην παρούσα Υ.Α.
Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα
ΥΑ επιφέρει κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 3696/2008, όπως ισχύει και στις
σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 13
«Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης διατάζεις
αναφέρεται «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.», νοείται «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
148893/ΙΑ/28-12-2011 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2992 τ. Β΄
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν
ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010
(ΦΕΚ 63 Α΄)
Η διοικητική διαδικασία της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Απαραίτητη παραμένει η
συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και μέσω Διαδικτύου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ν. 2224/1994 ΦΕΚ 112 τ. Α΄
Άρθρο 17
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών, συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" με έδρα την Αθήνα,
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας.
Σκοπός του Κέντρου είναι:
α) Να συνεπικουρεί το Ε.Σ.Ε.Κ.Α., Π.Ε.Ε.Κ.Α. και Ν.Ε.Ε.Κ.Α. για την αποδοτική
άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
β) Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών,
των εκπαιδευτικών δομών, ιδίως ως προς τα προγράμματα κατάρτισης και την επάρκεια
των χρησιμοποιούμενων εκπαιδευτών και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.
γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
εκπαιδευτικής μεθοδόλογίας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
δ) Η κατάρτιση μητρώου φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης. .. ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού
Εργασίας, ρυθμίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι πόροι, οι θέσεις του προσωπικού και τα περιφερειακά
όργανα και παραρτήματα του Κέντρου.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία του Κέντρου και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:
α) οργάνωσης και λειτουργίας, β) διοικητικού συμβουλίου, γ) κατάστασης προσωπικού, δ)
διαχείρισης προμηθειών και λοιπών θεμάτων, ε) ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και
προγραμμάτων κάθε είδους σε σχέση με τους σκοπούς του Κέντρου.

119959/Η/20-10-2011 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2351 τ. Β΄
Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 1
Συγχώνευση με απορρόφηση
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)» που συστήθηκε με το άρθρο 22 του
ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α'38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το
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άρθρο 16 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α' 112), συγχωνεύονται με απορρόφηση στο νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11 ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α' 163) και
καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα.
2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ορίζεται η 20.11.2011 (εφεξής
«ημερομηνία συγχώνευσης»). Από την ημερομηνία συγχώνευσης το ν.π.ι.δ με την
επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάζεται σε
«Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»
(εφεξής «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»).
3. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α' 65) και τις μεταγενέστερες
συμπληρώσεις του.
4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των νομικών
προσώπων, που απορροφώνται καθώς και τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του
νομικού προσώπου που απορροφά, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ
Α' 38) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τα άρθρα 10, 11, 12,13, 17 και
19 του ν.3879/10 (Α' 163), στο ν.3696/2008 (ΦΕΚ Α' 177), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 45 του ν.3848/10 (ΦΕΚ Α' 71), στο άρθρο 11 και την παράγραφο 4 του
άρθρου 24 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α' 163), στο άρθρο 16 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α' 112) σε
συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α' 198), το π.δ.
232/1998 (ΦΕΚ Α' 179), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 44/2004 (ΦΕΚ Α' 37) καθώς
και σε κάθε άλλη διάταξη, που αναφέρεται σε αυτές, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται
παραπάνω.
2. Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών και αρμοδιοτήτων του, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωση τους και ιδίως
προβαίνει σε:
α) Διαχείριση της περιουσίας αυτού και των συγχωνευόμενων φορέων.
β) Προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίου εξοπλισμού και των απαραίτητων
αναλωσίμων.
γ) Συμμετοχή και υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα θέματα αρμοδιότητας του με μελέτες,
έρευνες και παροχή πληροφοριών.
δ) Σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των δράσεων και των
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσονται στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
ε) Σχεδιασμό και παραγωγή του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού που είναι
απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκπόνηση των απαραίτητων μελετών,
ερευνών και προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών του καθώς και ερευνών,
μελετών και πιλοτικών προγραμμάτων που του αναθέτει κάθε φορά ο Υπουργός Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
στ) Σχεδιασμό, παραγωγή και διαχείριση των απαραίτητων βάσεων δεδομένων και
των κάθε μορφής λογισμικών εργαλείων, που κρίνονται απαραίτητα για την
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των σκοπών του, είτε
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από το ίδιο το νομικό πρόσωπο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.
ζ) Πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου μάθησης, πιστοποίηση φορέων,
επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων και προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού.
η) Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
θ) Ενέργειες και δράσεις διασφάλισης της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση.
ι) Προγραμματισμό σε σχέση με το σύνολο των ανωτέρω δραστηριοτήτων και κάθε
άλλη δράση ή έργο στα πλαίσια των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, που του αναθέτει ο
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Προς τούτο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να:
α) Απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτη-ματογράφηση και
συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων του με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου.
β) Εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχωρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή
δωρεάν τη χρήση αυτών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του
δημόσιου φορέα, μισθώνει ή αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων
πραγμάτων στο όνομα του για τη θεραπεία των σκοπών του.
γ) Αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες και άλλες χαριστικές
παροχές από οποιαδήποτε πηγή και για λογαριασμό του Δημοσίου.
δ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή,
συντήρηση, ανακαίνιση καθώς και οποιονδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση
των ακινήτων του.
ε) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι
απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
στ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των
εργαζομένων του.
ζ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.
η) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
θ) Συμμετέχει σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, ομάδες εργασίας στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό κλπ, που έχουν στόχο την προώθηση θεμάτων που αναφέρονται
στους τομείς αρμοδιότητάς του.
ι) Αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή
συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και
εκτελούνται από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Α.Ε.Ι και γενικότερα φορείς του δημοσίου ή
του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς της αλλοδαπής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
ια) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις
δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά
από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ιβ) Πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,
που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ιγ) Ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνομά του κάθε δίκη και επιχειρεί κάθε
μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχωνευόμενων
φορέων.
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4 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της διά βίου μάθησης σύμφωνα
με τις προβλέψεις του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α').
5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νοούνται
ιδίως τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του
εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν στους συγχωνευόμενους φορείς ή τελούν υπό τη διοίκηση
και διαχείρισητους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για
οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγχωνευόμενων οργανισμών, όπως
χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόμισμα.
γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των συγχωνευόμενων
φορέων, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε νέες
τεχνογνωσίες καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα που
χρησιμοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και
δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το
μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς των
συγχωνευόμενων φορέων. Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από
το απορροφών νομικό πρόσωπο
Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο
1. «1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) όπως
τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ Α΄233)». Οι σχετικές διατάξεις για τις
αμοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.
εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Από την ημερομηνία συγχώνευσης λήγουν αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και
χωρίς άλλη διατύπωση οι θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των πάσης φύσεως συμβούλων ή ειδικών συνεργατών
όλων των « απορροφουμένων» φορέων, ανεξαρτήτως του τρόπου και της διαδικασίας
ορισμού ή πρόσληψής τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εντός « » εδάφιο των παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκε ,ως άνω με την
147726/Η/23-12-11 Κ.Υ.Α.
Άρθρο 4
Πόροι και περιουσία
1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν της συγχώνευσης είναι οι πόροι, που κατά τις
διατάξεις του νόμου ορίζονται για τους συγχωνευόμενους φορείς καθώς και για τον φορέα
που απορροφά, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

15/10/2018

γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη
χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την
εκμετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται
για λογαριασμό τρίτων, όπως ιδίως δημοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών
οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα οποία
εκτελούνται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και
επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.
στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και
Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α' 205).
ζ) Έσοδα από την καταβολή παραβόλων και χρηματικών ποσών που
καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων, την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών
Ενηλίκων και των στελεχών Σ.Υ.Υ., την ισοτίμηση τίτλων, την αδειοδότηση και την
εποπτεία φορέων πιστοποίησης προσόντων, την πιστοποίηση και αδειοδότηση φορέων
παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Γραφείων ή
Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και των Στελεχών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
η) Ειδική εισφορά προβλεπομένη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εξ
εισφορών ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.
2. Από την ημερομηνία συγχώνευσης η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων
που απορροφώνται κατά την παρούσα, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως
καθολικό διάδοχο, ο οποίος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων αυτών καθώς και την ευθύνη
για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου των νομικών προσώπων, που
απορροφώνται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα μήνα από την
ημερομηνία συγχώνευσης, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και
ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση
του από την απορρόφηση.
Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και απόσπασμα της
εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 9 του β.δ 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία
μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι
απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
Άρθρο 5
Οικονομική Διαχείριση
1. Η οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων, ο οποίος συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα δράσης,
που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται στους Υπουργούς Οικονομικών και
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Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για έγκριση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες
για τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς.
2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ'
εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρχίζει από την ημερομηνία
συγχώνευσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Ε.Π. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές,
που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών.
4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου της οικονομικής χρήσης ημερολογιακού
έτους το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για έγκριση τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσεως μαζί με την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την τήρηση των νόμιμων διατάξεων και των διατάξεων του Οργανισμού. Ο
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να διατάξει
οποιοδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι δαπάνες του
ελέγχου βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την υποχρέωση να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων Γ' Κατηγορίας με διπλογραφική μέθοδο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση
στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε υποχρέωση, που αναλαμβάνεται χωρίς να
υπάρχει επαρκής πίστωση είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.
7. Για το σκοπό της συγχώνευσης τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών
προσώπων, που απορροφώνται μεριμνούν για τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού
αυτών με ημερομηνία 20.11.2011, τον οποίο υποβάλλουν αυθημερόν στον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 6
Κανονισμός Λειτουργίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης του διοικητικού
συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που δίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.
2. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ιδίως τα εξής: α) οι κανόνες λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του φορέα, ανάλογα με
τις ανάγκες και τις αρμοδιότητές του.
γ) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του.
δ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του.
ε) Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές
μονάδες του φορέα, καθώς και ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου ή/και δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με τον φορέα με σχέση έμμισθης εντολής.
στ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.
ζ) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Άρθρο 7
Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
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1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Ε.Π. εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία συγχώνευσης της παρούσας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης καθώς και οι κανονισμοί
ανάθεσης της εκπόνησης μελετών, της προμήθειας υπηρεσιών ή προϊόντων και της
εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 11 ν.
3879/2010.
2. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι
αντίστοιχοι κανονισμοί και διατάξεις του απορροφώντος φορέα.
Άρθρο 8
Προσωπικό
1. Από την ημερομηνία συγχώνευσης το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που
απορροφώνται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον οποίο
μεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας. Τα παραπάνω
ισχύουν και για τους δικηγόρους, που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στα νομικά
πρόσωπα, που απορροφώνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή ο
μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, συνιστώνται προσωποπαγείς
θέσεις, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 65 ν.4002/2011.
Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων
από την ημερομηνία συγχώνευσης καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ' εφαρμογή των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
2. Η μεταφορά του προσωπικού, ως άνω, και η ανάληψη των καθηκόντων του στις
νέες θέσεις βεβαιούται με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που εκδίδεται
την ημέρα της συγχώνευσης.
3. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των νομικών προσώπων που απορροφώνται,
υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία συγχώνευσης να υποβάλουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε Π.: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των
περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την
ακρίβεια της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει,
διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο
πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού
σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής
πράξης,
β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με
ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και
των εγγράφων αποδείξεως. Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου, η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα
του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
4. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω
στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν
αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε
αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη
συνέχεια να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα πιο πάνω. Η αδυναμία συλλογής και
παράδοσης των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου μέσα στην προβλεπόμενη
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προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του δικηγόρου, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σπουδαίο
λόγο καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής.
5. Όσοι μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εφόσον δεν
παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται ότι
κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη λύση της.
6. Η κατάταξη και κατανομή του προσωπικού, που μεταφέρεται στις θέσεις
εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε,Π., η οργανωτική δομή των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους
καθώς και η εν γένει διοικητική διάρθρωση αυτού γίνεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση
του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το προσωπικό που μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μεταφορά του.
8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ως άνω μεταφερόμενου προσωπικού από
την αρχική πρόσληψή του στα νομικά πρόσωπα, που απορροφώνται ή και μετά τη
μεταφορά του σε αυτά από προηγούμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας σε αυτούς τους φορείς,
θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής
εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
9. Η στελέχωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με:
α) την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28), κατόπιν σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή και προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα και τυχόν πρόσθετα προσόντα,
β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
μεταφέρεται και εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τα νομικά πρόσωπα που
απορροφώνται,
γ) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο, που απορροφά κατά τη δημοσίευση της παρούσας,
δ) δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούν στο νομικό πρόσωπο,
που απορροφά κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή μεταφέρονται σε αυτό από τα νομικά
πρόσωπα που απορροφώνται.
10. Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του
πάσης φύσεως προσωπικού, που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται.
Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τους συγχωνευόμενους φορείς (Ε.Ο.Π.Π,
ΕΚΕΠΙΣ και ΕΚΕΠ) σχετικά με την απόσπαση προσωπικού συνεχίζουν να εφαρμόζονται
εφεξής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μέχρι την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του
Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται να αποσπώνται στον
Ε.Ο.Π.ΓΙ.Ε.Π. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή των λοιπών
φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και
ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρμοδίων
οργάνων του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση γίνεται μόνο ύστερα από σχετική αίτηση
του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και
μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η
απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που
επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για
κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των
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αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην
οργανική θέση τους.
11. Είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για
την άσκηση αρμοδιοτήτων του: α) η σύσταση τακτικών ή κατά περίπτωση επιτροπών ή
ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των υπηρεσιών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., β) η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων. Στις επιτροπές ή ομάδες αυτές είναι δυνατόν να
συμμετέχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.
12. Για το σκοπό της συγχώνευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
απορροφώντος φορέα μεριμνά για τη σύνταξη μελέτης, στην ανωτέρω προθεσμία του
άρθρου 6, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος, βάσει του
οποίου προσδιορίζεται ο αριθμός του τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180), για το οποίο εφαρμόζεται η
παράγραφος 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152). Ο προσδιορισμός του
προσωπικού για το οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011
(ΦΕΚ Α' 152) γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Ε.Π. πριν από την 31/12/2011.
Άρθρο 9
Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάμενοι έως την ημερομηνία συγχώνευσης τραπεζικοί λογαριασμοί των
συγχωνευόμενων φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους
συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα
τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες
του Ε.Ο.Π. Π.Ε.Π.
2. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή
χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και
υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς, υλοποιούνται εφεξής από την
ημερομηνία συγχώνευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος των
συγχωνευόμενων φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος
των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση
αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη
λήξη τους.
3. Από την ημερομηνία συγχώνευσης, τα υπόλοιπα των πιστώσεων των
εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων καθώς και
ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών αυτών, μεταφέρονται με
εντολή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως επιχορήγηση
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις των νομικών προσώπων, που απορροφώνται, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη
λύση τους κατά νόμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία συγχώνευσης.
5. Από την ημερομηνία συγχώνευσης όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των συγχωνευόμενων φορέων ή του
απορροφώντος φορέα σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε
κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα, νοείται η
συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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6. Από την ημερομηνία συγχώνευσης όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας
εκ των συγχωνευόμενων φορέων, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
7. Από την ημερομηνία συγχώνευσης εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων
φορέων συνεχίζονται από τον απορροφώντα φορέα ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη
συνέχιση τους.
8. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στην παρούσα,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι ισχύουσες κατά το χρόνο
δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
είναι δυνατή η ρύθμιση των λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την συγχώνευση και
δεν ρυθμίζονται με την παρούσα.
Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ν.2469/1997 ΦΕΚ 38 τ. Α'
'Αρθρο 22
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών". 'Εχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να συνιστώνται παραρτήματα του Κέντρου σε
άλλες διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όχι όμως περισσότερα του ενός ανά περιφέρεια.
2. Σκοποί του Κέντρου είναι:
α. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης,
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) που περιλαμβάνει ειδικότερα την πιστοποίηση των κέντρων παροχής
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. των εκπαιδευτών
Σ.Ε.Κ. της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των κέντρων παροχής Σ.Υ.Υ. και των
στελεχών Σ.Υ.Υ.
β. Η ανάπτυξη και καθιέρωση της τυπικής πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων
αντιστοίχων της παρεχόμενης συνεχιζόμενης κατάρτισης, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις
ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά και τα όσα ισχύουν, σχετικώς, στα
ΚράτηΜέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
γ. Η εν γένει εναρμόνιση του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης με το Σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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δ. Η μελέτη και ανάπτυξη των προδιαγραφών και κριτηρίων πιστοποίησης των
Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. των προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. των εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και των
στελεχών Σ.Υ.Υ. και της παρεχόμενης κατάρτισης-σπουδών των καταρτιζομένων.
ε. Η μελέτη και ο προγραμματισμός των αναγκών σε Πιστοποιημένες Δομές Σ.Ε.Κ.
και Σ.Υ.Υ. στο επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας και άλλους συναρμόδιους φορείς, κέντρα και ινστιτούτα.
στ. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των στόχων, που ρητά
αναφέρονται στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, και αφορούν τον άξονα
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προώθηση της Απασχόλησης και ειδικότερα
την ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης.
(Σημείωση : Με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2819/00, ΦΕΚ-84 Α' ορίζεται ότι : "Η
διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση στ του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'),
καθώς και η διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση στ' του π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61 Α')
έχουν ισχύ και για το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης").
3. "Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο
έργο και έχει ιδίως αρμοδιότητα να:
α. Προωθεί την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών
πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. σε κτιριακή και
υλικοτεχνική υποδομή, σε εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλο στελεχιακό δυναμικό Σ.Ε.Κ.
και σε στελεχιακό δυναμικό Σ.Υ.Υ., καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης και
πιστοποίησης της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
β. Προβαίνει στην κατάρτιση Μητρώων Πιστοποιημένων Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Εκπαιδευτών,
Στελεχών Σ.Υ.Υ. και Ελεγκτών-Αξιολογητών Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
γ. Υποβάλλει προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για την
συνεχή βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών
Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
δ. Ασκεί το συνεχή έλεγχο και προβαίνει στην αξιολόγηση της λειτουργίας των
Πιστοποιημένων Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
"ε. Προβαίνει στον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και
αξιολόγησης, στη βαθμολόγηση και στη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης, στην άρση της
πιστοποίησης και στη τυχόν επιβολή κυρώσεων, καθώς και στη συγκρότηση
Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης και Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης"
"4. Οι Πόροι του Κέντρου προέρχονται από:
α. Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική
Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).
β. Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προυολογισμό και το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Ειδική εισφορά προβλεπόμενη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εξ
εισφορών ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Το ύψος της ειδικής αυτής εισφοράς
προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά
από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΕ και του Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ και ΣΥΥ.
δ. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
ε. 'Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.
στ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
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ζ. Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
η. Εσοδα από την καταβολή παραβόλων. Τα παράβολα αυτά καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ και καταβάλλονται από τους αιτούντες στις υπηρεσίες του Κέντρου
στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του" (αντικ. της παρ. 4 από την παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2639/98, ΦΕΚ-205 Α').
5. Τη διοίκηση του Κέντρου ασκού·.
" α ) το Διοικητικό Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
γ) ο Γενικός Διευθυντής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από έξι (6)
μέλη.
Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικά του Κέντρου προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό
τομέα η αποσπάται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε κάθε όμως
περίπτωση η πρόσληψη ή η απόσπαση γίνεται υστέρα από δημόσια προκήρυξη και
κατόπιν αξιολόγττης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
6. Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο
από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεση τους στο Διοικητικά Συμβούλιο
και στον εποπτεύοντα υπουργό.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται: α) η σύνθεση, η
θητεία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου β) οι αρμοδιότητες του Προέδρου
του Δ.Σ., γ) τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης και οι αρμοδιότητες του Γενικού
Διευθυντή, δ) τα μέσα υλοποίησης των σκοπών του και ε) η σύσταση των θέσεων του
προσωπικού του.
8. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και ο κανονισμός λειτουργίας
του,
β. ο κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Κέντρου,
γ, ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και ελέγχου και
δ. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9. Καταργείται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2224/94 (ΦΕΚ 112 Α').
Ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ως άνω καταργούμενου νομικού
προσώπου περιέρχεται αυτοδίκαια στο συνιστώμενο, δυνάμει του παρόντος νόμου, νέο
νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών". Επίσης, στο
νέο αυτό νομικό πρόσωπο περιέρχονται αυτοδίκαια όλοι οι πόροι που έχουν θεσπισθεί
υπέρ του καταργούμενου και εφεξής εισπράττονται υπέρ του συνιστώμενου τούτου
νομικού προσώπου.
Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το μεν προσωπικό που
υπηρετεί με απόσπαση στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο επανέρχεται στις θέσεις που
ανήκει οργανικά, ανακαλουμένης αυτοδίκαια της απόσπασής του, το δε υπόλοιπο
προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση ή οποιονδήποτε τρόπο απασχολείται στο νομικό
αυτό πρόσωπο απολύεται αυτοδίκαια.
Τα πρόσωπα των οποίων λύεται αυτοδίκαια, δυνάμει των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου, η υφιστάμενη σχέση τους με το ως άνω καταργούμενο νομικό πρόσωπο,
δύναται να συνεχίζουν την σχέση αυτή (σύμβαση έργου) σε εποπτευόμενα από τον
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Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικά πρόσωπα, εκτός του υπό
σύσταση με τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου, εφόσον υποβληθεί προς τη Διεύθυνση
Εποπτείας του Υπουργείου αυτού σχετικό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος.
Με απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ενδιαφερόμενων προσώπων σε ένα ή περισσότερα
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και καθορίζονται το αντικείμενο του έργου που θα
ανατεθεί στα πρόσωπα αυτά, καθώς και οι όροι ανάθεσης του έργου αυτού, όπως και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου,
απαγορευομένης πάντως, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, οποιασδήποτε ευνοϊκότερης
μεταχείρισης των προσώπων αυτών.
10. Επί του προσωπικού του υπό του παρόντος νόμου ιδρυόμενου νομικού
προσώπου "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών", εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.2434/96 (ΦΕΚ 188 Α'), καθώς και οι διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν.2336/95 (ΦΕΚ 189 Α').

63393/ΙΑ/03-06-2010 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 773 τ. Β'
«Ρύθμιση θεμάτων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών»
Αποφασίζουμε
Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούμε την αριθμ. 68040/Δ6/2009 (ΦΕΚ
1254/Β’) απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».
Οι φάκελοι αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών λειτουργίας Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την αριθμ. 68040/Δ6/2009 (ΦΕΚ
1254/Β’) απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» επιστρέφονται στους αιτούντες, προκειμένου να
προσαρμοστούν στις τροποποιημένες διατάξεις του ν. 3696/2008, ως την 31η Αυγούστου
2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 τ. Α΄
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α')
1. Το άρθρο 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20 Παράβολα - Χρηματικά ποσά
1. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται παράβολα ως εξής: (α) για χορήγηση άδειας
ίδρυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
(β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων εκατό (100) ευρώ.
Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.
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Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια
Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) χρηματικά ποσά ως εξής:
(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
(γ) για άδεια μετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει
τα χίλια (1.000) ευρώ, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..
Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..
Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.»
2.α) Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, οι
λέξεις «μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος»
διαγράφονται.
β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Χρηματικό ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο κατατίθεται
σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο
κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του καταβάλλεται χρηματικό ποσό που ορίζεται
αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού.
Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτη-ριακές αλλαγές, μετά τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος
των χιλίων (1.000) ευρώ.
Το ανώτατο όριο των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορά στη μετεγκατάσταση και στις
λοιπές αλλαγές των φορέων καθώς και το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.»
Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄
Άρθρο 45
1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
177 Α') επέρχονται οι εξής μεταβολές:
ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
…………
«1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση
άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11.
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β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.
3748/2009, και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού
καταργούνται.
Θ……………….
ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβολή του κοινοποιείται άμεσα
στο Τμήμα Κέντρων Μετα-λυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.»
ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα εισπράττονται από τα κατά
τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β),
(γ) και (δ) παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και
αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης.»
ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31
Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις
ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και
μόνο τον τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών".»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε.Σ.
Ν.1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄
Κεφάλαιο Δ'
Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
Άρθρο 15
Επωνυμία
1. Όλα τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του από 9/9.10.1935 ν.δ. "Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως
διατάξεων" (ΦΕΚ 450 Α'), εργαστήρια ελευθέρων σπουδών υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην με
οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο εν γένει εμφάνισή τους προς τα έξω τον εξής,
αποκλειστικά και μόνο, τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών", με ισομεγέθη και
ομοιόμορφα, απαραιτήτως στοιχεία. Κάτω από τον τίτλο αυτόν τίθενται τα δηλωτικά του
αρχομένου γνωστικού αντικειμένου και η επωνυμία του εργαστηρίου, με στοιχεία τα οποία
δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου.
Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο με τα
προηγούμενα εδάφια τύπο τίτλου όπως ιδίως Πανεπιστήμιο, Κέντρο, Σχολή, Οργανισμός,
Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδημία, απαγορεύεται.
Απαγορεύεται επίσης η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγραφή άλλης ονομασίας της
χορηγούμενης μετά το πέρας σπουδών βεβαίωσης.
2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ρυθμίσεις εφαρμόζονται
αναλόγως και στα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία
υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς αυτές εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επωνυμίες εταιριών εμπορικού δικαίου ως και ειδικά χαρακτηριστικά σήματα, που έχουν
νόμιμα εγκριθεί και καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Εμπορίου και
χρησιμοποιούνται ως τώρα, μπορεί να διατηρηθούν μόνο εφ' όσον δεν αντιβαίνουν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Από την έναρξη του παρόντος στους προσερχόμενους για εγγραφή σε
εργαστήριο ελευθέρων σπουδών σπουδαστές, χορηγείται υποχρεωτικά και με απόδειξη
παραλαβής από το λογιστήριο του εργαστηρίου, μαζί με το οικείο τριπλότυπο καταβολής
δικαιώματος, εγγραφής ή προκαταβολής διδάκτρων, έντυπη δήλωση υπογραφόμενη από
τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εργαστηρίου, στην οποία αναφέρεται ρητά
ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί μετά το πέρας των σπουδών δεν αποτελεί, κατά νόμο,
τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας
οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων
σπουδών για τις εφεξής πραγματοποιούμενες εγγραφές, επανεγγραφές, ή ανανεώσεις
εγγραφών, καθώς και για τις εγγραφές, επανεγγραφές ή ανανεώσεις εγγραφών, που
ισχύουν για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο.
Άρθρο 16
Κυρώσεις
1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οι παραβάτες των
τιθέμενων με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου κανόνων τιμωρούνται ως εξής:
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α) ποινικές κυρώσεις:
Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, που παραβαίνουν
με πρόθεση τις διατάξεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου ως προς τον τύπο τίτλου
του εργαστηρίου ή προσθέτουν, αφαιρούν ή αλλοιώνουν αυτόν ή παραλείπουν καθ'
οιονδήποτε τρόπο να χορηγήσουν στους εγγραφόμενους σπουδαστές την προβλεπόμενη
από την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου έντυπη δήλωση ή χορηγούν ελλιπή ή
παραπλανητική δήλωση, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 386 παρ. 1
εδ. α' του Ποινικού Κώδικα (απάτης).
Από την τελεσιδικία της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης, διακόπτεται η
λειτουργία του εργαστηρίου οριστικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Η εκτέλεση της περί οριστικής διακοπής απόφασης αναστέλλεται ως το
πέρας της διδακτικής περιόδου.
Επαναλειτουργία του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο
ολόκληρων διδακτικών περιόδων από την τελευταία διακοπή της λειτουργίας του.
β) Διοικητικές κυρώσεις :
Υπαίτιοι των ως άνω παραβάσεων ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων
ελευθέρων σπουδών τιμωρούνται: με απόφαση του οικείου νομάρχη με πρόστιμο μέχρι
2.000.000 δραχμές, αν πρόκειται για την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του προηγούμενου
άρθρου παράβαση και με πρόστιμο μέχρι 500.000 δραχμές, αν πρόκειται για την
προβλεπόμενη με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου παράβαση.
Εάν μετά τη διαπίστωση της παράβασης της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου
αυτή εξακολουθεί να διαπράττεται, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο μέχρι 200.000
δραχμές για κάθε ημέρα υπέρβασης με συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη.
Εάν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται πέραν του μηνός, με απόφαση της επιτροπής του
άρθρου 12 του παρόντος μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας του εργαστηρίου.
2. α) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) αρχίζει από τη
βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο της οικείας νομαρχίας, το οποίο
συντάσσει πλήρη έκθεση. Η έκθεση αυτή αποτελεί απόδειξη της παράβασης.
β) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του νομάρχη ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του παραβάτη, ο οποίος καλείται σε απολογία εντός 48 ωρών από
την επίδοση αυτής.
γ) Κατά της απόφασης του νομάρχη επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής
του άρθρου 12 του παρόντος κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3γ αυτού.
δ) Κατά της απόφασης της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του
διοικητικού δικαστηρίου. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
απόφασης ούτε επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής από το δικαστήριο.
ε) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν έσοδα
του Δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη
Δημοσίων Εσόδων.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων
που αναφέρονται στα ρυθμιζόμενα με το παρόν θέματα των εργαστηρίων ελευθέρων
σπουδών και αφορούν σε ζητήματα αποκλειστικώς διαδικαστικά.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών μπορεί να αυξάνονται τα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην παρ.
3 εδάφιο α΄ του άρθρου 13, καθώς και στη παρ. 1 εδάφιο β ' του παρόντος άρθρου.
Ν.1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄
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Άρθρο 12
Όργανα ελέγχου
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται
επιτροπή, με πρόεδρο το γενικό γραμματέα και αναπληρωτή του ένα γενικό διευθυντή του
Υπουργείου, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για τις
ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα εργαστήρια
ελευθέρων σπουδών. Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται και όλα τα θέματα
συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας της επιτροπής και της θητείας των μελών της.
2. Η αρμοδιότητα της επιτροπής εκτείνεται, πέραν των θεμάτων που
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του παρόντος νόμου και σε όλα
τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών
μονάδων τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και των εργαστηρίων ελευθέρων
σπουδών, καθώς και στην επιβολή των, κατά τις κείμενες διατάξεις, ποινών, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.
3. Η επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο:
α. είτε αυτεπαγγέλτως
β. είτε ύστερα από παραπομπή των αρμόδιων κεντρικών ή περιφερειακών οργάνων του
Υπουργείου ή του αρμόδιου νομάρχη, που διατηρούν τις προβλεπόμενες, από τις
ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της
παραγράφου.
γ. είτε ύστερα από προσφυγή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, η οποία ασκείται ενώπιον
του προέδρου της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα
κάθε είδους ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής των διατάξεων αυτού
του άρθρου.
Άρθρο 13
Απαγορευτικές διατάξεις – κυρώσεις
1. Απαγορεύεται η συστέγαση, στους ίδιους χώρους, ιδιωτικών σχολικών μονάδων
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, καθώς και ο
οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών, κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή
διαφήμιση ή στις επιγραφές αυτών.
2. Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης υποχρεούνται, εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, που δεν εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες ως άνω
υποχρεώσεις τους ή παρεμποδίζουν τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής υποπίπτουν σε
διοικητική παράβαση, για την οποία επιβάλλονται οι κατωτέρω ποινές:
α. πρόστιμο ύψους από 500.000 - 1.000.000 δραχμών για κάθε παράβαση
β. προσωρινή, για ένα έτος, άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
γ. οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ισχύει για το
επόμενο σχολικό έτος από εκείνο που διαπιστώθηκε η παράβαση.
4. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, σε
περίπτωση μόνο που λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους,
υποχρεούνται να ασκούν συστηματικό έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων της
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παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να συντάσσουν σχετική έκθεση και εφ΄ όσον
διαπιστώσουν παραβάσεις να εισηγούνται στον οικείο νομάρχη για την επιβολή των
προβλεπόμενων από την παρ. 3 του παρόντος, κυρώσεων. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά της απόφασης του νομάρχη, που ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης ενώπιον του
προέδρου της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, αποφαίνεται οριστικά η
επιτροπή αυτή.
Άρθρο 14
Προσθήκες σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται, στις ήδη
υφιστάμενες σχολικές μονάδες νέες, άλλου τύπου, μονάδες ιδιωτικής τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, τμήματα, τομείς και ειδικότητες.
2. Για το σχολικό έτος 1991-92 η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων λήγει
είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και οι εκδιδόμενες άδειες ισχύουν από το σχολικό έτος 1991-92 έστω και αν δημοσιευθούν
μετά την 1η Οκτωβρίου 1991, όχι όμως μετά την 31η Οκτωβρίου 1991.
3. Οι κτιριολογικές και εργαστηριακές προϋποθέσεις του β.δ 685/1972 και του π.δ.
813/1977, καθώς και οι ισχύουσες για τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία ισχύουν και για τις
προσθήκες αυτές.

Ν.Δ. 9-10-1945 Φ.Ε.Κ. 451 τ.Α΄
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ "ΠΕΡΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ"
Άρθρον 5.
1. Επιτρέπεται εις ιδιώτας να ιδρύωσιν ειδικάς Επαγγελματικάς Σχολάς υπό τους
εξής όρους: α) Οι ιδρυταί να είναι πολίται Έλληνες και να κέκτηνται δίπλωμα
ανεγνωρισμένης ειδικής επαγγελματικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και β) να
υποβάλωσι τα εξής στοιχεία. 1) Σχεδιάγραμμα του κτιρίου εν τω οποίω θέλει λειτουργήση
η ιδρυθησομένη Σχολή.2) Πλήρη οργανισμόν της λειτουργίας της Σχολής 3)Πίνακα του
Διδακτικού προσωπικού μετά των προσόντων αυτού και 4) απόδειξιν της Εθνικής
Τραπέζης της Ελλάδος ότι κατετέθη παρ’ αυτή ποσόν δραχμών (10.000) δέκα χιλιάδων
ως δικαίωμα υπέρ του Γενικού Ταμείου Επαγγ. Εκπαιδεύσεως . Η άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας χορηγείται δια αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά
σύμφωνον γνώμην του οικείου υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2.Αι από της ισχύος του παρόντος νόμου ιδρυόμεναι ιδιωτικαί Επαγγελματικαί
Σχολαί ή υφ’ οιανδήποτε μορφήν εμφανιζόμεναι ως σχολαί,Ακαδημίαι και εν γένει
εκπαιδευτήρια άνευ της εν τω εδαφίω 1 του παρόντος άρθρου οριζομένης αδείας
θεωρούνται ως εργαστήρια ελευθέρων σπουδών οι δε ιδρυταί αυτών διώκονται και
τιμωρούνται με φυλάκισιν το πολύ εξ μηνών και με χρηματικήν ποινήν πεντακοσίων μέχρι
δέκα χιλιάδων δραχμών.
3. Εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου πάσα εν τω Κράτει
λειτουργούσα ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή υποχρεούται να συμμορφωθή προς τας περί
ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών διατάξεις του εδαφίου 1 του
παρόντος άρθρου.
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4. Πάσα εν τω Κράτει λειτουργούσα ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή προς παροχήν
οιασδήποτε μορφώσεως καθόσον αφορά τας τέχνας και πρακτικά επαγγέλματα και μη
συμμορφωθείσα εντός της κατά το προηγούμενον εδάφ. προθεσμίας προς τας διατάξεις
του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου αποβάλλει τον χαρακτήρα ιδιωτικής Επαγγελματικής
Σχολής και θεωρείται δυνάμει του παρόντος νόμου, Εργαστήριον Ελευθέρων Σπουδών.
5. Απαγορεύεται εις τον ιδιοκτήτην ή ιδρυτήν ή Διευθυντήν Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών ή χρησιμοποίησις προς χαρακτηρισμόν του Εργαστηρίου του είτε εν
επιγραφαίς, είτε εν αναγγελίαις και διαφημήσεσι παντός είδους , οιουδήποτε τίτλου, όστις
ήθελε παριστάνει τούτο ως Σχολήν , Ακαδημίαν και εν γένει ως Εκπαιδευτήριον
επιτρεπομένης της χρήσεως προς χαρακτηρισμόν αυτού μόνον του τίτλου” Εργαστήριον
Ελευθέρων Σπουδών” μετά προσθήκης εν αυτώ της λέξεως της δηλούσης την
διδασκομένην τέχνην ή πρακτικόν επάγγελμα.
6. Τα εργαστήρια ελευθέρων Σπουδών δεν δικαιούνται να χορηγώσιν οιονδήποτε
τίτλον Σπουδών, πλην απλών βεβαιώσεων περί του χρόνου καθ’ ον ειργάσθη ο
μαθητευόμενος και περί της επιδόσεως αυτού.
7. Πας μη συμμορφούμενος προς τας διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων 5 και
6 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με τας εν τω εδαφίω 2 του αυτού άρθρου οριζομένας
ποινάς.
Άρθρον 6.
Εις το τέλος του άρθρου 11 του νόμου 5197 “περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως”
προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθ. 3 έχουσα ως εξής:
“3. Προκειμένου περί Τεχνών Βιομηχανικών ή Βιοτεχνικών μη δυναμένων, είτε
λόγω της φύσεως αυτών, είτε ελλείψει μέσων, να διδαχθώσι συμπληρωματικώς εις ειδικά
σχολεία,επιτρέπεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν
συμφώνου γνώμης των αρμοδίων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων ή
σωματείων η λειτουργία των συνιστωμένων προς τον σκοπόν τούτον σχολείων και εντός
ιδιωτικών εργοστασίων ή εργαστηρίων ή άλλων τόπων παραγωγής. Δια της αυτής
αποφάσεως καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος διοικήσεως και λειτουργίας των σχολών
τούτων , τα δικαιώματ και αι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των εργοστασίων ,εργαστηρίων
ή τόπων παραγωγής ,ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια χρήσιμος δια την πραγματοποίησιν
του επιδιωκομένου δια του παρόντος άρθρου σκοπού”.
Άρθρον 7
Εις το τέλος του άρθρου 13 του νόμου 5197 “ περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθ. 4 έχουσα ως εξής:
“ 4. Προς ενίσχυσιν και συντήρησιν των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων
ειδικών Επαγγελματικών Σχολών ως και των Σχολών συμπληρωματικής Επαγγ.
Εκπαιδεύσεως επιτρέπεται δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών
και Εθνικής Οικονομίας και κατόπιν προτάσεως των οικείων εργοδοτικών και εργατικών
Οργανώσεων ή Σωματείων,να επιβληθή επί των προϊόντων ωρισμένων κλάδων
Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας πρόσθετος φόρος ισούμενος το πολύ προς 10% επί του
εισπραττομένου επί των προϊόντων τούτων δημοτικού φόρου, συμβεβαιούμενος και
συνεισπραττόμενος μετά τούτου . Ο εν λόγω φόρος, κατατιθέμενος εις την Εθνικής
Τράπεζαν της Ελλάδος υπό ίδιον λογαριασμόν και επ’ ονόματι του Γενικού Ταμείου
Επαγγελμ. Εκπαιδεύσεως,αποδίδεται υπό του Ταμείου τούτου και διατίθεται
αποκλειστικώς και μόνον δια την συντήρησιν και λειτουργίαν των Σχολών ,χάριν των
οποίων επεβλήθη.
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Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας
κανονίζονται αι λεπτομέρειαι της επιβολής βεβαιώσεως, εισπράξεως και αποδόσεως του
φόρου τούτου.
Δ5/16305/16-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την οικοδιδασκαλία και τη μη
σύννομη λειτουργία Φροντιστηρίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
Με αφορμή ερωτήματα και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, από τους αρμόδιους,
για τον κατά τόπο έλεγχο, προϊσταμένους διευθύνσεων και γραφείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλους φορείς σχετικά με το υπόψη θέμα, και μετά από τη σύμφωνη
γνώμη του Γραφείου Ν.Δ. της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
…………………………………………………..
Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ (Υ.Δ.Τ.)
…………………………………………………..
Γ΄. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 682/77 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
…………………………………………………..
Δ΄. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 9/9-10-1935 (άρθρο 5 § 2 και 4) στα
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών παρέχεται οιαδήποτε μόρφωση σχετική με τις τέχνες και
τα πρακτικά επαγγέλματα.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 § 2 εδάφ. δ΄ του Α.Ν. 2545/40 στα
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών διδάσκονται μόνον ακραιφνώς γλωσσικά μαθήματα μίας ή
περισσοτέρων ξένων γλωσσών, απαγορευμένης της επεκτάσεως αυτών σε συστηματική
διδασκαλία ειδικών μαθημάτων.
- ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας,
πολλοί ιδιοκτήτες Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών έχουν μετατρέψει τα Εργαστήρια
αυτά σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή εκτός από την παροχή μόρφωσης σχετικής με τις
τέχνες και τα πρακτικά επαγγέλματα διδάσκουν σε αυτά επί πλέον και την ξένη γλώσσα,
επιβάλλεται, οποτεδήποτε διαπιστωθούν από μέρους σας τέτοιες παραβάσεις, να
φροντίσετε, στην μεν πρώτη περίπτωση για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 42 του Ν. 682/77 στις οποίες παραπέμπουν εκείνες του άρθρου 77 του Α.Ν.
2545/40, στη δε δεύτερη περίπτωση για την παραπομπή του ιδιοκτήτη Εργαστηρίων
Ελευθέρων Σπουδών στην οικεία Εισαγγελική Αρχή.
- Σας υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ισχύουν
και οι διατάξεις των άρθρων 12-16 του Ν. 1966/91 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄) για τα
διαλαμβανόμενα στο νόμο αυτό.
Ε4/626/06-09-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα Ε.Ε.Σ.
Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μας, σχετικά με τα δίδακτρα που
καταβάλλονται από τους μαθητευόμενους στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
σας πληροφορούμε τα ακόλουθα για ενημέρωση σας:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 § 2 του από 9.10.35 Ν.Δ. (ΦΕΚ 451/35 τ.α΄) ,
οι σχολές που δεν έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας
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θεωρούνται ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 § 6 του ίδιου Ν.Δ. " ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ " δεν δικαιούνται να χορηγούν οποιονδήποτε τίτλο σπουδών , πλην απλών
βεβαιώσεων περί του χρόνου κατά τον οποίον εργάστηκε ο μαθητευόμενος και περί
της επιδόσεως του.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1097/42, του Ν.Δ. 2628/59 και του άρθρου 68 του Ν.
576/77, οι απόφοιτοι των ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επαγγελματικών Σχολών, όσες
έχουν πάρει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας από το Υπουργείο, για να πάρουν πτυχίο
ισότιμο και ισοδύναμο προς τα πτυχία των Δημόσιων Σχολών, πρέπει να προσέλθουν
στις ενώπιον Ειδικών Κρατικών Επιτροπών εξετάσεις και να επιτύχουν σ΄αυτές.
4. …………………………………….. ……………………………………………….
Δ5/16305/16-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την οικοδιδασκαλία και τη μη
σύννομη λειτουργία Φροντιστηρίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
Mε αφορμή ερωτήματα και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, από τους αρμόδιους,
για τον κατά τόπο έλεγχο. προϊσταμένους διευθύνσεων και γραφείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλους φορείς σχετικά με το υπόψη θέμα. και μετά από τη σύμφωνη
γνώμη του γραφείου Ν.Σ. της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. θέτουμe υπόψη σας τα ακόλουθα :
…………………………….
Δ'. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ :
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 9/9.10.1935 (άρθρ. 5 παράγρ. 2 και 4 ) στα
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών παρέχεται οιαδήποτε μόρφωση σχετική με τις τέχνες και
τα πρακτικά επαγγέλματα.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παράγρ. 2 εδαφ. δ' του α.ν. 2545/40 στο
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών διδάσκονται μόνον ακραιφνώς γλωσσικά μαθήματα μίας ή
περισσοτέρων ξένων γλωσσών, απαγορευομένης της επεκτάσεως αυτών σε συστηματική
διδασκαλία ειδικών μαθημάτων.
- ΕΠΕΙΔΗ. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας,
πολλοί ιδιοκτήτες Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών έχουν μετατρέψει τα Εργαστήρια
αυτά σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή εκτός από την παροχή μόρφωσης σχετικής με τις
τέχνες και το πρακτικά επαγγέλματα διδάσκουν σε αυτά επΙ πλέον και την ξένη γλώσσα,
επιβάλλεται, οποτεδήποτε διαπιστωθούν από μέρους σας τέτοιες παραβάσεις, να
φροντίσετε. στην μεν πρώτη περίπτωση για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 42 του ν. 682/77 στις οποίες παραπέμπουν εκείνες του άρθρου 77 του α.ν.
2545/40. στη δε δεύτερη περίπτωση για την παραπομπή του ιδιοκτήτη Εργαστηρίων
Ελευθέρων Σπουδών στην οικεία Εισαγγελική Αρχή.
- Σας υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για τα Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ισχύουν
και οι διατάξεις των άρθρων 12-16 του ν. 1966/91 (ΦΕΚ 147-Α') για τα διαλαμβανόμενα.
στο νόμο αυτά.
32827/Η/26-03-2012 ΦΕΚ 947 τ. Β΄
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 19780/Η/16.2.2011 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις
και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ
Β' 472).
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αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 19780/Η/16.2.2011 υπουργική απόφαση ως εξής:
Άρθρο 1
1. Το εδάφιο III β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής: Ο
σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, συμπεριλαμβάνει και την παροχή
υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ε.Ε.Σ. αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος
από τον Διευθυντή του Ε.Ε.Σ.,, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας,
καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο από το Διευθυντή του Ε.Ε.Σ. για την
εύρυθμη λειτουργία αυτού».
3. Το στοιχείο (β) παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Να μην
χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια,, οι
βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους,
εφόσον πληρούν της κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή
των χώρων. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός
φωτισμός και επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού
κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού».
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 8 καταργείται.
5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Απαραίτητα
δικαιολογητικά για τους χώρους στέγασης των Ε.Ε.Σ. είναι:
α) Οικοδομική άδεια του κτηρίου και τα αντίστοιχα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
β) Πρόσφατα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένα από δυο μηχανικούς
(πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες). Στα σχέδια θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι
όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του ορόφου και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το
εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων
φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό εμβαδόν.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για
χρήση εκπαίδευσης ή βεβαίωση από δύο μηχανολόγους μηχανικούς ότι έχουν ληφθεί όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας για χρήση των χώρων από Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών.
δ) Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς
(πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες), στην οποία να δηλώνεται η αντοχή φορτίων του
φέροντος οργανισμού.
6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης διατάζεις αναφέρεται «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.», νοείται «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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