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Συμπληρωματική της υπ ‘αρ. 138452/Δ6/27-10-2008
εγκυκλίου
με θέμα
«Πρόσκληση σχετικά με υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης
Κολλεγίων των
άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25-8-2008) και χορήγηση
΄Αδειας Λειτουργίας του άρθρου
6
του Ν.3696/2008
σύμφωνα με
την
υπ’ αρ.
129450/Δ6/8-10-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/10-10-2008)»
Σε συνέχεια της ως άνω αναφερόμενης εγκυκλίου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Η καταληκτική ημερομηνία όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
3696/2008 για την υποβολή αιτήσεων και φακέλου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Κολλεγίου για το σχολικό έτος 2009-2010 είναι η 31η Δεκεμβρίου
2008.
Δεδομένου ότι λόγω του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου δεν είναι δυνατόν να
εκδοθούν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα
υπάρξει, κατ’ εξαίρεση για την τρέχουσα περίοδο, η δυνατότητα συμπλήρωσης του
φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
β) Με την αίτηση για χορήγηση άδειας Λειτουργίας Κολλεγίου σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 129450/Δ6/8-10-2008 υ.α. υποβάλλεται Δήλωση στατικής επάρκειας
του κτιρίου για τη χρήση του ως σχολείου, υπογεγραμμένη από δύο πολιτικούς
μηχανικούς ή αρχιτέκτονες, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δε χορηγείται από τα
αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία.
γ) Τα Κολλέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, με τη νομική
μορφή της συνεργασίας δικαιόχρησης θα υποβάλλουν το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών έτσι όπως αυτό έχει εγκριθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της
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αλλοδαπής και το οποίο θα εφαρμοσθεί ως έχει. Μαζί με το πρόγραμμα θα
υποβληθεί κι η σύμβαση δικαιόχρησης.
δ) Με την αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποβάλλεται
αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού κατά
εργαστήριο ειδικότητας.
ε) Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποβάλλεται με
την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου, διευκρινίζεται ότι είναι
δυνατόν να κατατεθεί επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι θα εκδοθεί εγγυητική επιστολή υπέρ του Κολλεγίου σε
περίπτωση που αυτό τη ζητήσει. Η άδεια λειτουργίας Κολλεγίου θα εκδίδεται
μόνο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε
περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον αιτούντα.
Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 3
έτη, δηλαδή όσο διαρκεί η άδεια λειτουργίας και ανανεώνεται υποχρεωτικά
εφόσον υποβληθεί αίτημα για ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
στ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 της υπ’ αρ. 129450/Δ6/2008 υ.α.
ορίζεται ότι δύναται να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υπό όρους. Λόγω του
περιορισμένου χρονικού διαστήματος που έχουν οι αιτούντες για την πλήρη
εφαρμογή των προβλεπομένων στην ως άνω υ.α., διευκρινίζεται ότι εφόσον οι
ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες κατάρτισης λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα
του ενός κτίρια τα οποία χωροταξικά υπάγονται στην ευρύτερη περιοχή της
έδρας του Κολλεγίου, αυτό θα γίνει αποδεκτό υπό τον όρο ότι σε όλα τα κτίρια
θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό διοίκησης
και χώρος διδακτικού
προσωπικού. Κατά συνέπεια υπό όρους χορηγείται η απόκλιση από την
προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων κτιρίων του άρθρου 6
της παρ. 1 της ως άνω υ.α.
ζ) Στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υ.α. προβλέπεται το ελάχιστο ύψος των
αιθουσών διδασκαλίας και σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου επιτρέπεται
απόκλιση 10% σε αυτό. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν μη σταθερές
κατασκευές οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του κτιρίου όπως π.χ.
ψευδοοροφές, που δεν παρεμβαίνουν στο φέροντα οργανισμό του, επιτρέπεται
το καθαρό ύψος των αιθουσών διδασκαλίας να υπολείπεται έως και 10
εκατοστά του ως άνω οριζομένου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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