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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Υποβολή στην αρμόδια Αρχή αίτησης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από πρόσωπο που έχει

•

ο

συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
•

Μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Έλλειψη στο πρόσωπό του της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.

•

Μη καταδίκη ή παραπομπή του με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Μη απόλυσή του για λόγους πειθαρχικούς, από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

•

Μη επιβολή στο πρόσωπό του κατά την τελευταία δεκαετία, της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας
ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο

•

Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης

α2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
•

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

•

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

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού
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ii) 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,
iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
iv) 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.
v) Επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.
•

Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

•

Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος.

•

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή
γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του
κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
Τα έγγραφα των ανωτέρω α), β) και γ), υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
•

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον

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

Παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση της άδειας καθώς

και καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την
διατύπωση γνώμης του ως προς τη συνδρομή των προβλεπομένων κτηριολογικών προϋποθέσεων.
•

Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ για τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν.

4093/ 2012 για την άδεια Κολλεγίου.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
β1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
•

Υποβολή αίτησης από νομικό πρόσωπο που έχει έδρα σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σκοπός
του αφορά στην παροχή ή και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Το νομικό πρόσωπο να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο
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•

Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί

αίτηση για κήρυξή του

σε κατάσταση

πτώχευσης
•

Οι μέτοχοι ή οι εταίροι του νομικού προσώπου, (εκτός εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ), να μην έχουν την ιδιότητα του
δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

•

Να μην έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας
λειτουργίας, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εντός της τελευταίας δεκαετίας.

•

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, (εκτός εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ), να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τα φυσικά πρόσωπα εκτός της πρώτης, (συμπλήρωση 18

ου

έτους ηλικίας) και της δεύτερης,

(μόνιμη εγκατάστασή του σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
β2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
• Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι
-η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
-ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και
- το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος
δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τον διορίζει (όταν
πρόκειται για Ο.Ε και Ε.Ε) ή ακριβές αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται
για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής.
•

Πρόσφατο Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου

•

Ασφαλιστική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο

•

Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο

•

Παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση της αδείας καθώς και καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την διατύπωση
γνώμης ως προς τη συνδρομή των προβλεπομένων κτηριολογικών προϋποθέσεων

•

Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών της διοίκησης του νομικού
προσώπου συμπεριλαμβανομένου και του νομίμου εκπροσώπου του, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής
τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες
-δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

• Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δηλώνει επί πλέον στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, ότι
-δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς και

τέλος ότι
-δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή
άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία.
•

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:
α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και
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β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, στο
οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους –
μέλους εγκατάστασης.
Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του
διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
•

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου
της υπογραφής του, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία.

•

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της
υπογραφής του,

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που

εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.
Ο εν λόγω τίτλος θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, προκειμένου να γίνει
δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο της
άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.
•

Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ για τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/
2012 για την άδεια Κολλεγίου.
Επιπροσθέτως ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο:

•

Ασφαλιστικές του ενημερότητες από τις οποίες προκύπτει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως εργοδότης και ως
ασφαλισμένος.

•

Φορολογική του ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος

•

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου εκπροσώπου νομικού προσώπου.

•

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

•

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και

•

β) περί μη πτώχευσής του, ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο
προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους –
μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά
υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
γ1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα – μέλη της Ένωσης, θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά να συγκεντρώνει στο
πρόσωπό του τα όσα απαιτούνται στην ανωτέρω υποπαράφραφο α.1. για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται
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προσωπικά την αδειοδότησή τους και κατ’ ανάλογη εφαρμογή στα νομικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης ισχύουν όσες
προϋποθέσεις αναγράφονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο και αφορούν στα νομικά πρόσωπα που αιτούνται
αδειοδότηση. Τέλος, αναφορικά με τον κατά νόμο υπεύθυνο της Ένωσης προσώπων, ισχύουν οι προϋποθέσεις που
αφορούν στα φυσικά πρόσωπα- μέλη της Ένωσης.
γ2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη χορήγηση άδειας σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
•

Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που

συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.
•

Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που

συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, εκτός από το έγγραφο που αφορά στη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου
της ένωσης που σε αυτή τη περίπτωση θα είναι επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης των μελών της ένωσης περί
διορισμού του.
•

Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης προσώπων περί του οργάνου διοίκησης της ένωσης

•

Παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση της αδείας καθώς και καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την
διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των προβλεπομένων κτηριολογικών προϋποθέσεων
•

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της ένωσης προσώπων με βεβαίωση περί του γνήσιου

της υπογραφής του,

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό της ένωσης προσώπων που

εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για
τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.
Ο εν λόγω τίτλος θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, προκειμένου να γίνει
δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από τον διακριτικό τίτλο της ένωσης προσώπων μαζί με τον τύπο της
άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
•

Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου. 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.

•

Επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που
χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών καθώς επίσης και για
εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών.

•

Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά
εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Απαιτείται και για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη
διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών.

•

Δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης Στον αύλειο χώρο
συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι. Απαιτείται και για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί
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συμβατικά στη διάθεσή των ανωτέρω φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών των
σπουδαστών
•

Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•

Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία
κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
β) Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και
αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται
γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
δ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης.
•

ε) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ ΕΟΠΠΕΠ για την διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των

προβλεπομένων κτηριολογικών προϋποθέσεων (ΦΕΚ 756/Β/3-4-2019).
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα :
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 €

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία
κατάθεσης.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με την Υ.Α. 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012), κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας Κολλεγίου υποβάλλονται τα προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου ως κατωτέρω:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη
μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης
(franchising) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να τεκμηριώνονται τα παραπάνω σημεία.
β. αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του
και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.
γ. πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που
παρέχονται από το Κολλέγιο.
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δ. αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του.
ε. εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε
πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών της παραγράφου 1 συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται η
ονομασία της προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και στην αγγλική και η ελάχιστη διάρκεια σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
α. Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος.
β. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτεινόμενων
μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις,
επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάμηνο σπουδών
δ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
ε. Τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος.
στ. Τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκμηρίωσης, εγχειρίδια) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
σπουδαστές σε κάθε μάθημα.
ζ. Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος,
εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης της ανωτέρω βεβαίωσης δήλωση του αλλοδαπού ιδρύματος περί μη
υπάρξεως σχετικής βεβαίωσης.

ΣΤ. ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

1.1. Παράβολο υπέρ Δημοσίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€).
Τα παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.

1.2. Χρηματικό ποσό υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη Διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ

300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ

600 τ.μ. και άνω

500 €
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