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Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1915/8 Σεπτεµβρίου 2009)
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. 47030/∆6/27.4.2009 υπουργική απόφα−
ση σχετικά µε «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
και Ελέγχου Κολλεγίων» (ΦΕΚ 187/τ.Υ.Ο.∆.∆./5.5.2009).
3. Την ανάγκη να καθοριστεί η διαδικασία λειτουργίας
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3696/2008,
αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τη διαδικασία της λειτουργίας της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων ως ακολούθως:
«Ι. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Ελέγχου Κολλεγίων ανήκουν ιδίως:
− Η λεπτοµερής εξέταση όλων των στοιχείων της
αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίων
και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.
− Η επιτόπια αυτοψία των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού των Κολλεγίων και των Εργαστηρίων Ελευ−
θέρων Σπουδών για τον έλεγχο της συνδροµής των
προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται σχε−
τικά µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
− Η επισήµανση των ελλείψεων και των πιθανών διορ−
θώσεων ή των αναγκαίων τροποποιήσεων και η κλήση
του ενδιαφεροµένου να προβεί σε διορθώσεις ή τροπο−
ποιήσεις εντός τασσοµένης ευλόγου προθεσµίας.
− Η σύνταξη έκθεσης για κάθε Κολλέγιο και Εργαστή−
ριο Ελευθέρων Σπουδών.
−Η σύνταξη έκθεσης µε την οποία βεβαιώνεται η πλή−
ρωση ή µη των όρων για τη χορήγηση άδειας λειτουρ−
γίας Κολλεγίου.
− Η παροχή γνώµης σχετικά µε τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας Κολλεγίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων
Σπουδών.
ΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1. Την Επιτροπή αποτελούν:
α) Πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, ως Πρόεδρος, µε
τον αναπληρωτή του.
β) Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Κολλεγίων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα µέλος ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, µε
τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα µέλος Επιστηµονικού Προσωπικού, µε τον ανα−
πληρωτή του.
ε) Ένας µηχανικός, µε τον αναπληρωτή του.
στ) Ένας ιατρός, µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Ένα µέλος προτεινόµενο από το ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο του ∆ιεπιστηµονικού οργανισµού Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης, µε τον ανα−
πληρωτή του.
η) ∆ύο εµπειρογνώµονες σε θέµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων
ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιµελη−

τηρίων Ελλάδας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ως γραµµατέας της Επιτροπής κα−
θώς και αναπληρωτής του, υπάλληλος του Γραφείου
Κολλεγίων.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τετραετής.
4. Η Επιτροπή µπορεί να λειτουργήσει όχι όµως πέρα
από ένα τρίµηνο, αν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν
ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν
την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά
τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να
υπάρχει απαρτία.
III. ΣΥΝΘΕΣΗ − ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ − ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως όταν στη σύνθε−
ση της µετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη,
περισσότερα από τα µισά των µελών της (απαρτία),
µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
Η απαρτία πρέπει να υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπι−
στωθεί έλλειψη απαρτίας, η Επιτροπή καλείται εκ νέου
σε συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιείται το νωρίτερο
σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και µε την
ίδια ηµερήσια διάταξη.
2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και τον
τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα οικεία τακτικά
και τα αναπληρωµατικά µέλη να συµµετάσχουν. Η πρό−
σκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη,
γνωστοποιείται από το γραµµατέα, στα ανωτέρω µέλη
της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες
πριν τη συνεδρίαση, µπορεί δε να γίνει και µε τηλεφώ−
νηµα, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό τα−
χυδροµείο ή άλλο πρόσφορο µέσο, εφόσον το γεγονός
τούτο αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό
βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την
υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η
προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος,
να συντµηθεί, η πρόσκληση όµως, τότε, πρέπει να είναι
έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που
κατέστησαν τη σύντµηση αναγκαία.
Πρόσκληση των µελών της Επιτροπής δεν απαιτείται
όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές,
που ορίζονται µε απόφαήη του, η οποία και γνωστοποι−
είται στα µέλη του. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης,
όταν µέλος έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώ−
λυµα συµµετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυµα τούτο
είναι γνωστό στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος
το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι µη
νόµιµη. Το ίδιο ισχύει ακόµη και αν, αντ’ αυτού, είχε
µετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. Αν
υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την κλήτευση µέλους,
η Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως αν αυτό είναι παρόν
και δεν αντιλέγει για την πραγµατοποίηση της συνε−
δρίασης. Η σύγκληση της Επιτροπής προς συνεδρίαση
είναι υποχρεωτική αν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του συνόλου των τακτικών µελών του το ζητήσει εγ−
γράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς
συζήτηση θέµα.
Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο,
ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις
που τυχόν διατυπώνονται από τα µέλη της Επιτροπής.
Η ηµερησία διάταξη κοινοποιείται και στα µη µετέχοντα
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στα οικεία πρακτικά.
2. Η ψηφοφορία είναι φανερή και οι αποφάσεις λαµβά−
νονται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων στη συνε−
δρίαση µελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηµατισµός
της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
ωσότου σχηµατιστεί πλειοψηφία µε την υποχρεωτική
προσχώρηση, κάθε φορά εκείνου ή εκείνων που διατυπώ−
νουν την ασθενέστερη γνώµη, σε µία από τις επικρατέ−
στερες. Αν τελικά υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Η αποχή µέλους από την ψηφοφορία ή η
λευκή ψήφος θεωρείται αρνητική ψήφος.
3. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες
από µία συνεδριάσεις, η απόφαση λαµβάνεται από τα
µέλη που µετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού
προηγουµένως, τα µέλη που δεν µετείχαν στις προη−
γούµενες συνεδριάσεις, ενηµερωθούν πλήρως ως προς
τα ουσιώδη σηµεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενη−
µέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των µελών
αυτών, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.
4. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται
πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα
και η ιδιότητα των παρισταµένων µελών, ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν
µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχό−
µενό τους, και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και
η γνώµη που διατυπώθηκε.
5. Στα πρακτικά καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες
οι επιµέρους γνώµες των µελών που διατυπώθηκαν και
τέθηκαν σε ψηφοφορία.
6. Η αιτιολογία των γνωµοδοτήσεων και προτάσε−
ων της Επιτροπής πρέπει να είναι σαφής, ειδική και
επαρκής, αρκεί δε να προκύπτει από τα στοιχεία του
φακέλου της υπόθεσης.
VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Θέµατα συγκρότησης, σύνθεσης, συνεδριάσεων, λει−
τουργίας και έκδοσης αποφάσεων της Επιτροπής, που
δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό,
το ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/25.8.2008) και τις υπ’ αριθµ.
129456/∆6/8.10.2008 και 129450/∆6/8.10.2008
υπουργικές
αποφάσεις (ΦΕΚ 2105/10.10.2008), διέπονται από τις σχε−
τικές διατάξεις των όρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
2. Ο παρών εσωτερικός κανονισµός συµπληρώνεται,
τροποποιείται ή αντικαθίσταται από την Επιτροπή ύστε−
ρα από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του Προέδρου
της Επιτροπής ή του Γραφείου Κολλεγίων ή του 113 του
συνόλου των τακτικών µελών της Επιτροπής.
3. Σε περίπτωση δυσαρµονίας διατάξεων του πα−
ρόντος Εσωτερικού Κανονισµού προς διατάξεις του
ν. 3696/2008 υπερισχύουν οι διατάξεις του νόµου.
Ο παρών εσωτερικός κανονισµός να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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της συνεδρίασης τακτικά µέλη. Η νοµιµότητα της σύν−
θεσης της Επιτροπής δεν επηρεάζεται από την τυχόν
εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνε−
δριάσεις. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα
θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.
Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που
δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη αν είναι
παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη
συζήτηση τους.
3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι µυστικές. Οι
αιτούντες τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου
ή οποιοσδήποτε άλλος που η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο
να καλέσει δύνανται, κατά την κρίση του Προέδρου
ή κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, να παρίστανται,
προκειµένου να παράσχουν, γραπτώς ή προφορικώς,
διευκρινίσεις ή τη γνώµη τους σχετικά µε τα θέµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής. Οι ανωτέρω
αποχωρούν πριν την ψηφοφορία.
4. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής τηρεί τα πρακτικά
των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο, τον
Πρόεδρο και όλα τα µέλη και µεριµνά για τη σύνταξη
του κειµένου της έγγραφης γνώµης του συλλογικού
οργάνου.
5. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Γραφείο Κολ−
λεγίων φέρονται προς συζήτηση µε έγγραφη εισήγηση
του προϊσταµένου της ως άνω υπηρεσίας. Ο εισηγητής
αναπτύσσει ενώπιον της Επιτροπής και προφορικό την
εισήγηση του, η οποία περιέχει και την πρόταση του
πριν την ψηφοφορία, αφού καταθέσει την έγγραφη ει−
σήγησή του στο Γραµµατέα. (Σε εξαιρετικές περιπτώ−
σεις είναι δυνατή, κατά την κρίση του Προέδρου, η µη
σύνταξη έγγραφης εισήγησης).
6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη
και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και
φροντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη
λειτουργία του.
7. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του
αρκεί για τη νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης της Επι−
τροπής.
IV. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ
Οι επιτόπιες αυτοψίες, οι οποίες προβλέπονται στην
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 πραγµατοποιού−
νται από ένα ή περισσότερα µέλη της Επιτροπής, τα
οποία ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της Επι−
τροπής.
V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟ−
ΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολ−
λεγίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών υποβάλ−
λεται στο Γραφείο Κολλεγίων και καταχωρείται σε
ειδικό βιβλίο.
2. Η παροχή γνώµης για τη χορήγηση άδειας λειτουρ−
γίας σε Κολλέγια και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων.
VI. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
1. Επί των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Γραφείο
Κολλεγίων και εισάγονται προς συζήτηση από τον Προ−
ϊστάµενο του Γραφείου Κολλεγίων, σύµφωνα µε το όρ−
θρο 13 του ν. 3696/2008, ενώπιον της Επιτροπής, αυτή
αποφαίνεται διατυπώνοντας γνώµη, που καταχωρείται

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

