46445

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3057
18 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10135
(1)
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι−
σης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
του ν. 4093/2012.

Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο−
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. ......................................................
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδι−
ωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
ΝΠΔΔ. .......................................................................................................
Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ−
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο.........................................................................
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλε−
γίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ. .............................................................................................
Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται
να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και
επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της
κατ’ οίκον διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχε−
τικό θέμα. ..............................................................................................
Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για
τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και
εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης
βάσει δραστικής ουσίας. .........................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπροθέσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 –Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με−
σοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016» και ιδίως τις περιπτώσεις 13 και 18 της Υπο−
παραγράφου Θ3, την περίπτωση 4 της Υποπαραγράφου
Θ5 και την Υποπαράγραφο Θ8 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη ορισμού των παραβόλων και των χρη−
ματικών ποσών που προβλέπονται στην παράγραφο Θ.
του ν. 4093/2012.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάρ−
γηση Υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της
περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδι−
ωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των:
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

1.000 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

1.400 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

1.800 €

2.α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για
την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ.
β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά
τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ
του Δημοσίου.
3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτω−
σης 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 Μά−
θησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

300€

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο:
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

1.000€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300 + τ.μ. – 600 τ.μ.

1.400€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

1.800€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

500€

4. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για
την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−
βάθμιας 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.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300 + τ.μ. – 600 τ.μ.

600 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

900 €

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν
συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το
παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμη−
λότερης βαθμίδας δηλαδή των οκτακοσίων ευρώ.

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του
Δημοσίου.
5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 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

250€

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία
δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλα−
γές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι
αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των
διακοσίων πενήντα ευρώ.

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τρο−
ποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγρά−
φου 4 της παρούσης απόφασης.
6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπα−
ραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ευρώ.
β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά
τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ
του Δημοσίου.
7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρ−
θρου 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

200€

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο

500€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

200€

8. α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για
την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου
και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.
β) 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 περί−
πτωσης 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 πεντακο−
σίων ευρώ.
β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 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
τριών χιλιάδων ευρώ.
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 εκατό ευρώ.
β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά
τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ
του Δημοσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μα−
ΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 10136/ΙΑ
(2)\
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο−
ρήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας 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 σε φυσικά, νομικά πρόσω−
πα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι−
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση
15 της Υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη
μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντι−
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την
αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδα−
σκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και
της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάρ−
γηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χορήγηση
Α. Φυσικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων,
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ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέ−
ντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστη−
ρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο,
υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύ−
οντος διαβατηρίου.
2. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφε−
ται 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 Υπαλληλι−
κού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος
στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λό−
γους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση
των καθηκόντων του 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. Ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατά−
σταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση
πτώχευσης ή 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 προ−
σώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κρά−
τους−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 κρά−
τους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαί−
ωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από
την ημερομηνία έκδοσής τους.
6. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου.
7. Παράβολο.
8. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πι−
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.
9. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 8 του πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.
Β. Νομικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων,
ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέ−
ντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστη−
ρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο,
υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
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.
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2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μετόχων ή εταίρων
του νομικού προσώπου στην οποία θα αναγράφεται
ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου,
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατά−
σταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης 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 αντικα−
θίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικού−
ντος 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 συμ−
βολαιογράφου 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.
6. 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.
7. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,
υποβάλλει i) δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα
αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσί−
ου 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 Υπαλληλι−
κού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος
στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λό−
γους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση
των καθηκόντων του ii) Ασφαλιστική ενημερότητα,
iii) Φορολογική ενημερότητα και iv) Πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή
του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και
περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύ−
ναμο 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 συμ−
βολαιογράφου 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.
8. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου.
9. Παράβολο.
10. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πι−
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3
παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

11. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 10 του πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.
Γ. Ενώσεις προσώπων.
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλε−
γίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φρο−
ντιστηρίων 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 προ−
βλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1
της παρούσας.
2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις
προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προ−
βλέπονται 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 Πι−
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (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 πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.
Άρθρο 2
Κτηριολογικές προδιαγραφές
1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της
άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας 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 ισχύ−
ουσα οικοδομική άδεια σύμφωνα με την περίπτωση 9
της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012.
3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών, υποβάλλεται α) ισχύουσα οικοδομική άδεια
και κατόψεις ορόφων, β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
και γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρ−
κειας 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, προκειμέ−
νου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και
κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
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α. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγ−
χεται 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 δι−
καιολογητικά.
γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαι−
ολογητικά. 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 προδιαγρα−
φές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται
ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται
στο Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας.
δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογη−
τές – ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προ−
έδρου 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.
Οι αξιολογητές – ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δή−
λωση του ν. 1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι δεν
έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει
συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμε−
νους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγε−
νικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους
ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντι−
κά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων
φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται
στο Έντυπο Ελέγχου.
στ. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπι−
στωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προ−
ϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρί−
νεται 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 επαναλαμβά−
νεται η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων του
παρόντος άρθρου.
ζ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προ−
ϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π.
Άρθρο 5
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση
Η ετήσια επικαιροποίηση των αδειών ιδιωτικών σχο−
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης (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 προ−
σκόμιση των κάτωθι:
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α) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώ−
σεων 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 εφαρμόζο−
νται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότη−
σης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
γ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υπο−
βολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης,
όπου αυτά απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και
δ) 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
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 10131/ΙΑ
(3)
Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμά−
των σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι−
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση
16 της Υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη
μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντι−
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την
αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδα−
σκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και
της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάρ−
γηση Υπηρεσιών».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα προγράμματα σπουδών των Κολεγίων, των Ιδιω−
τικών Ι.Ε.Κ., των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υπο−
βάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης
άδειας ή κατά τη διαδικασία της ετήσιας επικαιροποί−
ησης της άδειας. Η υποβολή πρέπει περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
Α. Προγράμματα σπουδών Κολλεγίων
1. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας Κολλεγίου υποβάλλονται τα προγράμματα σπου−
δών τους ως κατωτέρω:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης
(validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκ−
παιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από
τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη
μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέ−
ρονται 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 ιδρύμα−
τος 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 κατάρ−
τισης που παρέχονται από το Κολλέγιο.
δ. αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαι−
δευτικό 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 τρι−
ετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών.
2. Το πρόγραμμα σπουδών της παραγράφου 1 συνο−
δεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο
αναφέρονται η ονομασία της προσφερόμενης ειδικό−
τητας στην ελληνική και στην αγγλική και η ελάχιστη
διάρκεια σπουδών.
3. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
α. Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μα−
θήματος.
β. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά
εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτει−
νόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά
και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας
για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμε−
νες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες
ανά εξάμηνο σπουδών
δ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημά−
των με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό
εξοπλισμό.
ε. Τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη
διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος.
στ. Τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι
τεκμηρίωσης, εγχειρίδια) που μπορούν να χρησιμοποι−
ήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.
ζ. Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότη−
τας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου
ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης
της ανωτέρω βεβαίωσης δήλωση του αλλοδαπού ιδρύ−
ματος περί μη υπάρξεως σχετικής βεβαίωσης.
Β. Προγράμματα σπουδών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
1. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υλοποιούν προγράμματα από τον
κατάλογο εγκεκριμένων ειδικοτήτων και αντίστοιχων
εγκεκριμένων οδηγών σπουδών της Γενικής Γραμμα−
τείας Δια Βίου Μάθησης.
2. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υλοποιούν προγράμματα για τα
οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βα−
σίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περι−
γράμματα και πλαίσια προγραμμάτων.
3. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. προτείνουν την υλοποίηση προ−
γραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιημένο
επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος.
4. Τα προγράμματα που υλοποιούν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
οδηγούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων σύμφω−
να με το Σύστημα Απόδοσης Πιστωτικών Μονάδων για
κάθε επαγγελματικό περίγραμμα και οδηγούν σε πιστο−
ποίηση της ειδικότητας.
5. Η υποβολή περιλαμβάνει εγκεκριμένο οδηγό σπου−
δών από τον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολο−
γητικά:
α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας.
β. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαι−
τούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό
που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.
γ. Διδακτικά βοηθήματα.
6. Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας,
χωρίς εγκεκριμένο οδηγό σπουδών, αλλά με πιστοποιη−
μένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμ−
ματος, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας με αντιστοίχιση
σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος.
β. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με μορφή στοχο−
θεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες
και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το εγκε−
κριμένο πλαίσιο προγράμματος.
γ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαι−
τούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό
που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.
δ. Διδακτικά βοηθήματα.
7. Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας,
χωρίς υφιστάμενο οδηγό σπουδών ή επαγγελματικού
περιγράμματος, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολο−
γητικά:
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α. Αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την
πιστοποίηση νέου επαγγελματικού περιγράμματος και
πλαισίου προγράμματος το οποίο έχει εκπονηθεί σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β) Μετά την πιστοποίηση του νέου επαγγελματικού
περιγράμματος και πλαισίου προγράμματος ακολου−
θείται η διαδικασία της παραγράφου 6.
Γ. Προγράμματα Σπουδών ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ−
ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
1. Η υποβολή προγράμματος ή/και ειδικότητας με πι−
στοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο
προγράμματος ή η υποβολή προγραμμάτων για τα
οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βα−
σίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περι−
γράμματα και πλαίσια προγραμμάτων ή προγραμμάτων
για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιημένο επαγγελματικό
περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος συνοδεύεται
από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας με ή χωρίς αντι−
στοίχιση σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος
β. Συνοπτικό και Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με
μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις,
δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος εφόσον υπάρχει.
γ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαι−
τούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό
που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών ή με τον απα−
ραίτητο που θα χρησιμοποιηθεί.
δ. Διδακτικά βοηθήματα.
ε. Πλήρη τίτλο προγράμματος σπουδών στα ελληνικά
και αγγλικά.
στ. Σκοπό του προγράμματος και των εκπαιδευτικών
στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλαδή,
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
ζ. Συνολική διάρκεια σπουδών (σε ώρες ή/και σε μήνες)
η. Ο κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών
σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO−08.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η
Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 10138/ΙΑ
(4)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη με−
ταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο−
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι−
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ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περί−
πτωση 6 της Υποπαραγράφου Θ5 της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη
μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντι−
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την
αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδα−
σκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και
της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάρ−
γηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση αδειών
Για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο κατατίθεται αίτηση
που συνοδεύεται από:
α) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της
οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός,
εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος και
του αποκτώντος την άδεια.
β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, 2 και 3 της πα−
ρούσης απόφασης δικαιολογητικά τόσο για τον με−
ταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια,
και
γ) Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 ότι
δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό
μεταβίβαση άδειας.
δ) 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
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 10139/ΙΑ
(5)
Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να
υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επι−
καιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φρο−
ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’
οίκον διδασκαλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι−
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση
3 της Υποπαραγράφου Θ12 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη
μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντι−
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την
αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδα−
σκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και
της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάρ−
γηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος
της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων
Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
Με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλ−
ματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας της υποπα−
ραγράφου 1 της παραγράφου Θ.12 υποβάλλονται στον
ΕΟΠΠΕΠ:
α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντί−
στοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή
απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματι−
κών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητά του
από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών,
τους περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλοντος

δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δη−
μόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η επικύρωση
αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γί−
νουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλοντος στην
οποία αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του
δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλλη−
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), τους τροποποιήθηκε
και ισχύει, γ) δεν έχει 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 κα−
θηκόντων του και δ) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών
τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση
ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή
προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτή−
σεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευ−
σης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη
όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δή−
λωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο
ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου
δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα
με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά
την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς
τους.
δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο−
πής για την υγεία και την αρτιμέλειά του αναγγέλοντος.
ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
ισχύοντος διαβατηρίου.
στ) Παράβολο.
Άρθρο 2
Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού
για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων
Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία
Για την επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευ−
τικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των
απαιτουμένων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα
οποία ο εκπαιδευτικός έκανε αναγγελία έναρξης επαγ−
γέλματος, ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε ετήσια αναζήτηση
αποσπάσματος ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η
Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

