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Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.)
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 774/3 Ιουνίου 2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 63893/ΙΑ (1)/2010
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.)
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το πρόγραµµα σπουδών πρέπει να καλύπτει µε
πληρότητα όλα τα παρεχόµενα γνωστικά αντικείµενα
και περιλαµβάνει:
α) Αναλυτικό περιεχόµενο κάθε προτεινόµενου µαθήµατος.
β) Λεπτοµερές ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων ανά
εξάµηνο και αθροιστικά, µε χαρακτηρισµό των προτει−
νόµενων µαθηµάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά
και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και µικτά.
γ) Αναλυτικό πρόγραµµα µε τη µορφή στοχοθεσίας
για κάθε προτεινόµενο µάθηµα ως προς τις επιδιωκόµε−
νες γνώσεις, επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες
ανά εξάµηνο σπουδών.
δ) Αριθµητική και περιγραφική κατάσταση µαθηµά−
των µε τον απαιτούµενο εποπτικό και εργαστηριακό
εξοπλισµό.
ε) Τα απαιτούµενα προσόντα των διδασκόντων για τη
διδασκαλία κάθε µαθήµατος του προγράµµατος (ανα−
λυτικό βιογραφικό σηµείωµα για τους τίτλους σπουδών,
την επαγγελµατική εµπειρία, την παιδαγωγική κατάρ−
τιση, τις ξένες γλώσσες κ.λπ. κάθε διδάσκοντα σε συ−
νάρτηση µε τα προτεινόµενα µαθήµατα).
στ) Τα διδακτικά βοηθήµατα (βιβλιογραφία, φάκελοι
τεκµηρίωσης, εγχειρίδια κ.λπ.) που µπορούν να χρησι−
µοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε µάθηµα.
3. Σε περίπτωση σύµπραξης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής κατά το άρθρο 10 του νόµου 3696/2008
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη συνδροµή
των παραπάνω υποβάλλεται εγκεκριµένο από το εκπαι−
δευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών και βεβαίωση αξιολόγησής του από την εθνική
αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της
έδρας αρµόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαί−
ωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας που
εδρεύει το ίδρυµα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και
λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) συνοδεύεται από
πλήρη και εµπεριστατωµένη οικονοµοτεχνική µελέτη βι−
ωσιµότητας µε ορίζοντα τριετίας, στην οποία καταγρά−
φονται, µεταξύ άλλων, για κάθε εκπαιδευτικό έτος:
α) Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία παρέχονται οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
β) Το πρόγραµµα και η γλώσσα των σπουδών.
γ) Ο εκτιµώµενος αριθµός των σπουδαστών.
δ) Το διδακτικό προσωπικό και η ακριβής σύνθεση και
κατανοµή του κατά ειδικότητα.
ε) Ο αριθµός των θέσεων και οι ειδικότητες του διοι−
κητικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.
στ) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕ.Μ.Ε., οι
υφιστάµενες υποδοµές και ο εξοπλισµός του.
ζ) Οι προγραµµατιζόµενες επενδύσεις.
η) Οι εκτιµώµενες λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος
κάλυψης αυτών.
2. Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τα παραπάνω και άλλα
αναλυτικά στοιχεία πρέπει να τεκµηριώνεται, µέσα από
τα κεφάλαια της µελέτης, η αξιοπιστία και η οικονοµικά
εύρωστη λειτουργία του ΚΕ.Μ.Ε. για τα επόµενα τρία
εκπαιδευτικά έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Η µελέτη πρέπει να είναι θεωρηµένη από οικονοµο−
λόγο κάτοχο άδειας Α΄ τάξεως. Στην έννοια του οικο−
νοµολόγου περιλαµβάνεται και η έννοια του λογιστή ή
φοροτεχνικού.
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Άρθρο 3
Αριθµός και προσόντα διδασκόντων
1. Κάθε γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας µπορεί
να διδάσκεται µόνο από διδάσκοντα που κατέχει τον
ίδιο ή συναφή τίτλο σπουδών.
2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η κατοχή πτυ−
χίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος για τη διδα−
σκαλία γνωστικών αντικειµένων, για τα οποία επαρκούν
µόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες, οι διδά−
σκοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή εµπει−
ρία στο γνωστικό αντικείµενο των ειδικών δεξιοτήτων τους.
3. Η εγγραφή του διδακτικού προσωπικού της προη−
γούµενης παραγράφου στο Μητρώο ∆ιδασκόντων του
άρθρου 15 του ν. 3696/2008, πραγµατοποιείται µε την
προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του ιδιοκτήτη του
ΚΕΜΕ περί απασχόλησης του αιτούντος ως διδακτικό
προσωπικό κατά το τρέχον σπουδαστικό έτος.
4. Η αναλογία διδασκόντων − διδασκοµένων πρέπει να
είναι εύλογη σε σχέση µε κάθε διδασκόµενο γνωστικό
αντικείµενο.
5. Ο αριθµός των διδασκόντων πρέπει να είναι αντί−
στοιχος µε τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο ανα−
λυτικό πρόγραµµα σπουδών ανά ειδικότητα και ανάλο−
γος µε τον αριθµό των σπουδαστών που πρόκειται να
παρακολουθήσουν κάθε µάθηµα ανά εξάµηνο.

Άρθρο 2
Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών
1. Μαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λει−
τουργίας ΚΕ.Μ.Ε. υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών που συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό ση−
µείωµα, στο οποίο αναφέρονται:
α) Η ονοµασία κάθε προσφερόµενης ειδικότητας στην
ελληνική και τουλάχιστον σε µια ξένη γλώσσα.
β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών.
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κτίρια του ΚΕ.Μ.Ε.

Άρθρο 4
∆ιοικητική στελέχωση
1. Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο δι−
οικητικό προσωπικό υποστήριξης, που εξασφαλίζει
την επαρκή γραµµατειακή οργάνωση, τον οργανωτικό
σχεδιασµό, την άρτια συντήρηση και λειτουργία των
εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση των συνθηκών υγι−
εινής και ασφάλειας όλων των χώρων του Κ.Ε.Μ.Ε., όπως
προκύπτει και από την οικονοµοτεχνική µελέτη.
2. Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Μ.Ε. στεγάζεται σε περισ−
σότερα κτήρια, σε καθένα από αυτά πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον ένα µέλος διοικητικού προσωπικού.
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Άρθρο 8
Χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Οι χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΚΕ.Μ.Ε.
πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

Άρθρο 5
Κτιριακές εγκαταστάσεις
1. Οι κτιριακές υποδοµές, οι συνθήκες υγιεινής και ο
υλικοτεχνικός εξοπλισµός του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να είναι
επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδα−
στών σε διδασκαλία, µελέτη και πρέπει να τηρούν τους
κανόνες της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια
και υγιεινή των χώρων αγορανοµικού και υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
2. Το κτίριο ή τα κτίρια του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει:
α) Να µην χρησιµοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι
χώροι. Χώροι, οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη µία των
πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγεια,
είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως εργαστηριακοί,
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς
εξόδου απευθείας σε υπαίθριο χώρο. Επίσης, επιτρέ−
πεται η χρήση υπογείων για χώρους υγιεινής, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τον απαραίτητο φω−
τισµό και εξαερισµό.
β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα
µε τις προσφερόµενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται
στα δεδοµένα της οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµό−
τητας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγρα−
φών των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας
απόφασης, να είναι τουλάχιστον 300 τ.µ., στον οποίο δε
συµπεριλαµβάνονται οι υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι
και οι βοηθητικοί χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. Ο χώρος αυτός
πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου
κτηρίου, να είναι σε συνεχόµενους ορόφους, και στον
ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι
διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 7
της παρούσας απόφασης.
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2. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αµφιθεατρικές αί−
θουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν:
α) Σχέση µικρότερης προς τη µεγαλύτερη πλευρά, ίση
ή µεγαλύτερη του 1/3.
β) Επαρκή φυσικό φωτισµό, µε φωτιστική επιφάνεια
τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του δαπέδου. Κατ’
εξαίρεση, είναι δυνατόν ο φυσικός φωτισµός να πραγ−
µατοποιείται µε φωτιστική επιφάνεια από 10% µέχρι
20% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου, εφόσον
υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισµός.
γ) Επαρκή και οµοιόµορφο τεχνητό φωτισµό.
δ) Επαρκή αερισµό µε φεγγίτες (που ανοίγουν από
πάνω προς τα κάτω µε εύχρηστα µηχανικά µέσα) ή µε
αθόρυβους εξαεριστήρες ή µε σύγχρονες µονάδες εξα−
ερισµού. Η χρήση τοπικού κλιµατιστικού δεν υποκαθιστά
τη χρήση εξαεριστήρα ή µονάδων εξαερισµού.
ε) Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 1 µ. και ελά−
χιστου καθαρού ύψους 2,20 µ., που να ανοίγουν από
µέσα προς τα έξω.
στ) Κεντρική θέρµανση ή ηλεκτρικά σώµατα ασφα−
λείας ή θερµοσυσσωρευτές.
ζ) Κλιµατιστικά.
η) Ασφαλείς και επαρκείς εξόδους κινδύνου, σύµφωνα
µε τους κανονισµούς πυροπροστασίας.
θ) Σύστηµα πυρασφάλειας.
3. Η ύπαρξη αµφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας
δεν είναι υποχρεωτική.
4. Στις διαστάσεις και αποστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δικαιολο−
γείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και 10%.
5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται δια−
στάσεις σε σχέση µε τον αριθµό των σπουδαστών, νο−
είται ο αριθµός των ταυτοχρόνως διδασκοµένων (ανά βάρδια).
6. Εφόσον υπάρχουν στην οροφή µη σταθερές κα−
τασκευές (ψευδοοροφές) οι οποίες διευκολύνουν τη
λειτουργικότητα του κτιρίου και οι οποίες δεν παρεµ−
βαίνουν στο φέροντα οργανισµό του, το καθαρό ύψος
των αιθουσών διδασκαλίας µπορεί να υπολείπεται έως
και 10 εκατοστά του ως άνω οριζοµένου.
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Άρθρο 6
Στέγαση
Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. µπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο
ή και σε περισσότερα του ενός κτίρια, τα οποία ευρί−
σκονται εντός των ορίων του αυτού νοµού, τηρουµένων
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις
του προηγούµενου άρθρου.
Σε περίπτωση που το ΚΕ.Μ.Ε. διαθέτει περισσότερα
του ενός κτήρια ως Κεντρικό Κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. λογί−
ζεται το κτήριο στο οποίο τηρούνται όλα τα επίσηµα
έγγραφα σχετικά µε τις δραστηριότητες του και στο
οποίο βρίσκεται η κεντρική διεύθυνσή του.
Άρθρο 7
Χώροι διοίκησης
1. Οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να είναι
επαρκείς και λειτουργικοί και περιλαµβάνουν Γραφείο
∆ιευθυντή, Γραφείο ∆ιδασκόντων, Γραφείο ∆ιοικητικών
και Οικονοµικών Υπηρεσιών και Γραµµατεία.
2. Οι χώροι διοίκησης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο
κτήριο, σε ξεχωριστούς ή σε ενιαίο χώρο, ακόµη και σε
περίπτωση που το ΚΕ.Μ.Ε. στεγάζεται σε περισσότερα
κτίρια.
3. Οι χώροι διοίκησης δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο
από χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να βρίσκονται
σε χώρο λειτουργικά ανεξάρτητο από το κτίριο ή τα

Άρθρο 9
Χώροι εργαστηρίων
1. Η ανάγκη ύπαρξης και τα είδη των εργαστηρίων
εξαρτώνται από τις παρεχόµενες ειδικότητες.
2. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει, ανάλογα µε το
είδος τους σε συνάρτηση µε τις διδασκόµενες ειδικότη−
τες, να τηρούν τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:
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α) Τα εργαστήρια πρέπει να τηρούν τις προδιαγρα−
φές των αιθουσών διδασκαλίας που προβλέπονται στο
προηγούµενο άρθρο µε εξαίρεση τις πόρτες που µπο−
ρεί να υπερβαίνουν τα ως άνω καθοριζόµενα . Άλλες
αποκλίσεις δικαιολογούνται µόνο µέχρι και 10% κατ’
ανώτατο όριο.
β) Τα οχληρά εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε
τέτοια θέση ή να διαθέτουν την κατάλληλη µόνωση,
ώστε να µην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε παρακεί−
µενες αίθουσες διδασκαλίας, αµφιθεατρικές αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσες πολυµέσων, βιβλιοθήκες − ανα−
γνωστήρια ή άλλα µη οχληρά εργαστήρια.
γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλεί−
ας το απαιτούν, οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να
διαθέτουν επαρκή τοπικό φωτισµό και ειδικές εγκατα−
στάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκοµιδής
αιωρούµενων σωµατιδίων.
δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να
υπάρχει κατάλληλος µηχανισµός απαγωγής αερίων.
ε) Τοπικός φωτισµός πρέπει να συνοδεύει συσκευές
και µηχανήµατα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.
στ) Σε κάθε εργαστηριακό χώρο πρέπει να υπάρ−
χει τηλέφωνο, µε δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης,
και αναρτηµένος πίνακας χρήσιµων τηλεφώνων (π.χ.
πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής κ.λπ.) σε εµφανές
σηµείο.
3. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου µπορεί
να εξασφαλίζεται και µε δύο συνεχόµενους χώρους,
υπό την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου
ως ενιαίου.
4. Σε περίπτωση εργαστηρίου, όπου απαιτούνται
επιµέρους εργαστηριακοί χώροι (π.χ. σκοτεινοί θάλα−
µοι, χώροι άσκησης, εργαστήριο συγκολλήσεων), ως
ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολική επιφάνεια των
επιµέρους εργαστηριακών χώρων.
5. Σε περίπτωση εργαστηρίου που δεν βρίσκεται στο
κυρίως κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε., πρέπει να προβλέπονται χώ−
ροι υγιεινής, αύλειος χώρος και γραφείο υπευθύνου του
εργαστηρίου µε ανάλογες προδιαγραφές µε αυτές που
προβλέπονται για το κυρίως κτίριο.
6. Οι χώροι και ο συνολικός εξοπλισµός των εργα−
στηρίων πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριό−
τητα ή χρήση του ΚΕ.Μ.Ε. ή να τίθενται συµβατικά στη
διάθεση του ΚΕ.Μ.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των
σπουδαστών του.
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να διαθέτει τον απαιτούµενο υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
ιδίως ικανό αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, θέσεις
για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνεχή πρό−
σβαση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές κ.λπ.
5. Η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο λειτουργεί µε βάση
σχετικό κανονισµό που εκδίδει κάθε ΚΕ.Μ.Ε. και ρυθµίζει
θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις δανεισµού βιβλίων
και περιοδικών, τη διαδικασία και το κόστος φωτοτυπι−
κής αναπαραγωγής τµηµάτων βιβλίων και περιοδικών,
την είσοδο και παραµονή των χρηστών, την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
6. Τα βιβλία, τα περιοδικά καθώς και ο υλικοτεχνικός
εξοπλισµός της βιβλιοθήκης, πρέπει να ανήκουν στην
αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του ΚΕ.Μ.Ε.

Άρθρο 11
Αίθουσα πολυµέσων
Σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει, εφόσον απαιτείται
από το περιεχόµενο των παρεχοµένων προγραµµάτων
σπουδών, πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα πολυµέσων,
η οποία να τηρεί τις προδιαγραφές των αιθουσών
διδασκαλίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας
απόφασης και η οποία να διαθέτει επαρκή αριθµό ηλε−
κτρονικών υπολογιστών ανάλογα µε το συνολικό αριθµό
των σπουδαστών, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, κα−
τάλληλα οπτικοακουστικά µέσα, εκτυπωτές και όλο τον
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό για την προβολή
διαφανειών κ.λπ.
Ο συνολικός εξοπλισµός της αίθουσας πολυµέσων
πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση
του ΚΕ.Μ.Ε.
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Άρθρο 12
Χώροι υγιεινής
1. Σε κάθε κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχουν οι
ακόλουθοι χώροι υγιεινής:
α) Τουλάχιστον δύο W.C. (ένα ανδρών και ένα γυναι−
κών) για τη διοίκηση και τους διδάσκοντες.
β) Τουλάχιστον ένα W.C. ανδρών ανά 40 σπουδαστές
και ένα W.C. γυναικών ανά 20 σπουδάστριες.
γ) Τουλάχιστον ένα W.C. για άτοµα µε αναπηρία
2. Σε κάθε χώρο υγιεινής πρέπει να υπάρχουν:
α) Προθάλαµος εισόδου.
β) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισµού και
αποχέτευσης, λεκάνες υγιεινής και νιπτήρες.
γ) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός.
δ) Επένδυση µε ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά−
νεια των τοίχων, τουλάχιστον µέχρι ύψους 1,70 µ.
ε) Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.
στ) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα µέσα.
3. Από τις προδιαγραφές των προηγούµενων παρα−
γράφων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και
10%, εκτός των προδιαγραφών για ΑΜΕΑ.
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Άρθρο 10
Βιβλιοθήκη − Αναγνωστήριο
1. Σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε. λειτουργεί για τη στήριξη του εκ−
παιδευτικού έργου και του έργου κατάρτισης βιβλιοθή−
κη−αναγνωστήριο που πρέπει να διαθέτει ικανό αριθµό
βιβλίων και περιοδικών, ώστε να καλύπτει µε επάρκεια
τα γνωστικά αντικείµενα όλων των ειδικοτήτων που
προσφέρονται σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε.. Σε τακτά χρονικά δι−
αστήµατα και, πάντως, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
έτους η βιβλιοθήκη πρέπει να ενηµερώνεται µε νέα βι−
βλία και περιοδικά.
2. Ως βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο µπορεί να χρησιµοποι−
ούνται περισσότεροι χώροι του ίδιου κτηρίου µε ελάχι−
στη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20 τ.µ. Η συνολική
επιφάνεια κάτοψης της Βιβλιοθήκης −αναγνωστηρίου
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 80 τ.µ. και πρέπει να
είναι ανάλογη µε το συνολικό αριθµό των σπουδαστών
του ΚΕ.Μ.Ε. και να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδα−
στών για µελέτη και ανάγνωση.
3. Κατά τα λοιπά η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο πρέπει
να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρ−
θρο 8 της παρούσας απόφασης, µε δυνατότητα αποκλί−
σεων µόνο µέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.
4. Κάθε βιβλιοθήκη µπορεί να λειτουργεί επίσης και
σε ηλεκτρονική µορφή. Για την πρόσβαση των σπουδα−
στών στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει

Άρθρο 13
Χώροι κυκλοφορίας
1. Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους
κυκλοφορίας µε επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισµό και
αερισµό για όλους τους σπουδαστές. Επιπλέον, όταν ο
αριθµός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρί−
ων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. είναι µέχρι
και έξι (6) και οι διάδροµοι εξυπηρετούν διδακτικούς
χώρους µόνο από τη µια πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν
πλάτος τουλάχιστον 1,50 µ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδα−
κτικούς χώρους και από τις δύο πλευρές, αυτοί πρέπει
να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2 µ. Για κάθε επιπλέον
αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι πα−
ραπάνω διαστάσεις αυξάνονται κατά 0,15 µ.
2. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των
κιγκλιδωµάτων:
α) των ανοικτών διαδρόµων πρέπει να είναι 1,30 µ. από
τη στάθµη του τελειωµένου δαπέδου και πρέπει στο

3

Proslipsis.gr
Employ and Education
_________________________

ανώτατο σηµείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναµη
έντασης 100 Κg/m,
β) των δωµάτων που χρησιµοποιούνται ως αύλειοι
χώροι πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη του τελευ−
ταίου δαπέδου και
γ) των κλιµάκων πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη
της τελειωµένης βαθµίδας.
3. α) Οι κλίµακες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ευθύγραµ−
µες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύ−
θυνσης. Επιτρέπεται η χρήση κλιµάκων µε σφηνοειδείς
βαθµίδες µε µέγιστο αριθµό τις δώδεκα (12) σφηνοειδείς
βαθµίδες κατά όροφο µε την προϋπόθεση το πάτηµά
τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,18 µ.,
ή µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής
για να µετατοπίζεται η γραµµή αναβάσεως, ούτως ώστε
το ελάχιστο πλάτος πατήµατος στο σηµείο της πρόσθε−
της κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,18 µ. Επιτρέπεται
η χρήση σιδηρών κλιµάκων µε τις προϋποθέσεις της
αντιολισθηρότητας του πατήµατος των βαθµίδων και της
ύπαρξης αδιαφανούς µεταλλικού ρίχτη. ∆εν επιτρέπονται
κατ’ αρχήν οι ξύλινες κλίµακες. β) Όταν ο αριθµός των
αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο
σε κάθε κτήριο του ΚΕΜΕ είναι µέχρι και έξι (6), το ελάχι−
στο µήκος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι 1,20 µ. Για κάθε
επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο
το ελάχιστο µήκος κάθε βαθµίδας αυξάνεται κατά 0,015 µ.
Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε
σφηνοειδείς βαθµίδες, το ελάχιστο οριστικό µήκος της
από το τελικό σηµείο της πρόσθετης κουπαστής µέχρι
το άκρο της βαθµίδας µπορεί να είναι ελαττωµένο κατά
0,18 µ. επί των ανωτέρω αναφερόµενων διαστάσεων. Το
πλάτος του πατήµατος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι
τουλάχιστον 0,30 µ. και το ύψος κάθε βαθµίδας µέχρι
0,18 µ. Όταν το πλάτος των βαθµίδων υπερβαίνει τα 2 µ.,
πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωµα.
4. Από τις προδιαγραφές των προηγούµενων παρα−
γράφων, εκτός των προδιαγραφών για ΑΜΕΑ, δικαιο−
λογείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και 10%.
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εξής βοηθητικούς χώρους:
α) αποθηκευτικούς χώρους,
β) χώρο ανελκυστήρα, εφόσον το κτίριο είναι πολυ−
όροφο.
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Άρθρο 16
Μέτρα ασφάλειας και µέσα πρώτων βοηθειών
1. α) Σε κάθε κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει πυ−
ρασφάλεια που πιστοποιείται µε ισχύον πιστοποιητικό
πυρασφάλειας στο οποίο να αναφέρεται ότι εκδίδεται
για τη χρήση του ΚΕ.Μ.Ε., από την αρµόδια πυροσβε−
στική υπηρεσία. Ειδική µέριµνα πρέπει να υπάρχει για
τους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χηµικοί πυροσβε−
στήρες).
β) Με ευθύνη της διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. ορίζεται προ−
σωπικό πυρασφάλειας που πρέπει να είναι εκπαιδευ−
µένο στη χρήση των πυροσβεστικών µέσων και στον
τρόπο σήµανσης συναγερµού και εκκένωσης του κτιρίου
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για την κατάλληλη συντήρηση
των πυροσβεστικών µέσων άµεσης βοήθειας ευθύνονται
από κοινού ο ∆ιευθυντής και το προσωπικό πυρασφά−
λειας του ΚΕ.Μ.Ε.
γ) Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο πρέπει να γίνε−
ται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου ή των κτηρίων του
ΚΕ.Μ.Ε. από το σύνολο των σπουδαστών και του προσω−
πικού. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να συµµετέχει
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο σε άσκηση πυρόσβεσης
εργαστηριακού χώρου.
δ) Σε όλους τους χώρους των κτιρίων του ΚΕ.Μ.Ε.
πρέπει να υπάρχει σήµανση των εξόδων κινδύνου και
σχεδιαγράµµατα διαφυγής σε εµφανή σηµεία.
2. α) Σε ΚΕ.Μ.Ε, όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από
χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτι−
κή η λειτουργία ιατρείου καλυπτόµενου από νοσηλευτή
για την παροχή πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη ασθε−
νοφόρου αυτοκινήτου.
β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος πρέ−
πει να υπάρχουν ηλεκτρονόµοι διαφυγής ρεύµατος.
γ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν
οπωσδήποτε σύστηµα συναγερµού και γενικό διακό−
πτη παροχής ρεύµατος για άµεση χρήση σε περίπτωση
ατυχήµατος.
δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, πρέπει µπροστά
από τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε παράθυ−
ρα να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα ύψους 1,30 µ.
ε) Σε κεντρικό σηµείο κάθε κτηρίου του ΚΕ.Μ.Ε. και
σε όλα τα εργαστήρια πρέπει να υπάρχει φαρµακείο
πρώτων βοηθειών. Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου
πρέπει να είναι επιµορφωµένος στην παροχή πρώτων
βοηθειών.
3. Από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις προη−
γούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού δικαιολογεί−
ται απόκλιση µόνο µέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.
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Άρθρο 14
Αύλειοι χώροι
Οι αύλειοι χώροι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
α) Οι αύλειοι χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να έχουν ελά−
χιστη επιφάνεια 2 τ.µ. ανά σπουδαστή. Στους αύλειους
χώρους του ΚΕ.Μ.Ε. συνυπολογίζονται:
i) οι προς τούτο χρησιµοποιούµενοι διάδροµοι.
ii) τα δώµατα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής
χρήσης του ΚΕ.Μ.Ε.
iii) οι προθάλαµοι.
iv) τα κυλικεία.
v) οι κενοί κλειστοί χώροι.
vi) οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε επα−
φή µε το κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. και ανήκουν στην αποκλει−
στική χρήση του.
β) Η συνολική επιφάνεια κάθε αύλειου χώρου πρέπει
να είναι τουλάχιστον 30 τ.µ.
γ) Μέρος του αύλειου χώρου και µέχρι ποσοστού 20%
της επιφάνειας αυτού µπορεί να διατεθεί για τη δηµι−
ουργία κυλικείου ή εστιατορίου για αποκλειστική χρή−
ση των σπουδαστών, των διδασκόντων και του λοιπού
προσωπικού του ΚΕ.Μ.Ε.
δ) Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών ή εποπτικών
µέσων ή άλλων αντικειµένων στους αύλειους χώρους.
ε) ∆εν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως
αύλειων χώρων.
στ) Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγρά−
φου αυτής δικαιολογούνται µόνο µέχρι και 10% κατ’
ανώτατο όριο.

Άρθρο 17
Πρόσβαση ΑΜΕΑ
Κάθε κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. και τουλάχιστον το 20% των
χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 20% των εργα−
στηρίων, ένας χώρος διοίκησης, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα
πολυµέσων και ένας χώρος υγιεινής, πρέπει να είναι
προσβάσιµα σε ΑΜΕΑ ακόµη και αν δεν υπάρχουν σε
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό έτος εγγεγραµµένοι σπου−
δαστές µε αναπηρία. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται
η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ σε αύλειο χώρο.
Άρθρο 18
∆ιαδικασία για χορήγηση άδειας λειτουργίας
1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ,
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
ΥΠ∆ΒΜΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Συνηµµένος
στην έντυπη αίτηση κατατίθεται φάκελος, ο οποίος πε−
ριλαµβάνει σε 3 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντί−

Άρθρο 15
Βοηθητικοί χώροι
Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους
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γραφα), τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται
από το ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
την παρούσα απόφαση, µε αρίθµηση όλων των σελίδων
του φακέλου και µε αναφορά στην αίτηση όλων των
συνηµµένων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις, συνοδευόµε−
νες από τους σχετικούς φακέλους, διαβιβάζονται στο
ΕΚΕΠΙΣ. Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της
διαδικασίας, οι ήδη κατατεθέντες φάκελοι εξετάζονται
χωρίς τη συµπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης.
2. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΕΚΕΠΙΣ, καθορίζονται οι διαδικασίες παροχής γνώµης
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 2 του άρ−
θρου αυτού, εξετάζονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία
της αίτησης, γίνεται αξιολόγηση των προγραµµάτων
σπουδών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που
προορίζονται για τη λειτουργία του ΚΕΜΕ, καθώς και
οτιδήποτε άλλου κρίνεται σκόπιµο για την έκδοση άδει−
ας λειτουργίας και πραγµατοποιείται επιτόπια αυτοψία
προκειµένου να ελεγχθεί η συνδροµή των προϋποθέσε−
ων και κριτηρίων που προβλέπονται στο ν. 3696/2008
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παρούσα από−
φαση. Εάν κριθεί ότι ορισµένες από τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, επισηµαίνονται οι
αναγκαίες τροποποιήσεις και καλείται ο ενδιαφερόµε−
νος να προβεί στη διόρθωσή τους εντός τασσόµενης
εύλογης προθεσµίας. Στα πλαίσια των ως άνω διαδι−
κασιών επίσης πραγµατοποιείται:
α) οργάνωση του ελέγχου πληρότητας – συµβατότητας των
υποβληθέντων φακέλων
β) οργάνωση των κλιµακίων ελέγχου
γ) οργάνωση και συντονισµός των επιτόπιων αυτοψιών
δ) ποιοτική αξιολόγηση του έργου των κλιµακίων ελέγχου
ε) εισήγηση για το αποτέλεσµα των επιτόπιων αυτοψιών
στ) διατύπωση γνώµης προς τον Υπουργό Π∆ΒΜΘ
4. Η περιλαµβάνουσα τη γνώµη εισήγηση του ΕΚΕΠΙΣ,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται στον
Υπουργό δια της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων και καταχωρείται στο Μητρώο ΚΕΜΕ σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του ιδίου νόµου.
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α) την οικοδοµική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεω−
ρηµένη από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο και
β) το πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτίριο εκπαίδευσης, έως
την 15η Ιουνίου 2010.
2. Εφόσον η προσκόµιση των προβλεποµένων στα
εδάφια α) και β) του παρόντος άρθρου δεν είναι εφι−
κτή έως την 15η Ιουνίου 2010, τα ΚΕΜΕ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται µέχρι την εν λόγω
ηµεροµηνία να υποβάλλουν:
α) ∆ήλωση i. περί της στατικής επάρκειας του κτη−
ρίου για τη χρήση του ως εκπαιδευτήριο και ii. ότι συ−
ντρέχουν οι προδιαγραφές που προβλέπονται από το
νόµο ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
από την παρούσα απόφαση, ότι το συγκεκριµένο κτίριο
δύναται να χρησιµοποιηθεί ως εκπαιδευτήριο, υπογε−
γραµµένη από δύο µηχανικούς (πολιτικούς µηχανικούς
ή αρχιτέκτονες).
β) Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του
πιστοποιητικού πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση
του κατά νόµου υπόχρεου του ΚΕ.Μ.Ε. ότι έχουν ήδη
υλοποιηθεί τα προβλεπόµενα µέτρα στη σχετική µελέτη
πυροπροστασίας.
Σε αυτή την περίπτωση, τα προβλεπόµενα στα εδάφια
α) και β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν
να υποβληθούν µέχρι την 31.8.2011 και 31.12.2010 αντι−
στοίχως.
3. Εάν η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο ΚΕ.Μ.Ε, σύµφωνα µε
το άρθρο 17 της παρούσας απόφασης, δεν είναι εφικτή,
το ΚΕ.Μ.Ε. υποχρεούται να συµµορφωθεί στα οριζόµενα
στο εν λόγω άρθρο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
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Άρθρο 21
Εγγυητική Επιστολή
Η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο εδάφιο ζ,
της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, είναι
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και θα εκδίδεται
υπέρ του Υπουργείου Π∆ΒΜΘ.
Άρθρο 22
Λοιπές διατάξεις
Από τη δηµοσίευση της παρούσης καταργείται η
αρ. 129450/∆6 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση «Εξειδίκευση
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 3696/2008».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 19
∆ικαίωµα αναποµπής
Ο Υπουργός Π∆ΒΜΘ, διατηρεί το δικαίωµα αναποµπής
στο ΕΚΕΠΙΣ προς επανεξέταση κάθε θέµατος που ανα−
φέρεται στο άρθρο 18 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα ΚΕ.Μ.Ε. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3696/2008
και την υπ’ αρ. 129450/∆6/8−10−2008 (ΦΕΚ Β΄ 2105) από−
φαση, υπάγονται εφεξής στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και υποχρεούνται να προσκοµίσουν:

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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