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Κολλέγια

Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη
λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Ω

ς κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία παρέχουν στην
Ελλάδα προγράμματα σπουδών υπό την επίβλεψη
ξένων πανεπιστημίων. Oι απόφοιτοί τους αποκτούν
εδώ πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης του αντίστοιχου
ξένου πανεπιστημίου. Η λειτουργία των Κολλεγίων έχει
υπαχθεί από το 2008 υπό τον έλεγχο του Υπουργείου
Παιδείας σύμφωνα με τον Ν. 3696/2008.
Οι περισσότερες συνεργασίες των κολλεγίων έχουν
γίνει με πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και των
Η.Π.Α.
Η συνεργασία τοποθετείται σε συγκεκριμένα πλαίσια
λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών διετούς, τριετούς
ή τετραετούς διάρκειας που οργανώνονται από τα κολλέγια σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
των αντίστοιχων τμημάτων στα ξένα πανεπιστήμια.
Υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασίες, οι οποίες εξαρτώνται από το κάθε πανεπιστήμιο, τη χώρα του πανεπιστημίου και την ειδική κατάσταση του κάθε Κολλεγίου.
Γενικά όμως υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες
συνεργασιών:
1. Συμφωνία πιστοποίησης από κάποιο πανεπιστήμιο (validation).
Το κολλέγιο υποβάλλει πρόταση συνεργασίας για
κάποια από τα τμήματα σπουδών του πανεπιστημίου,

η οποία ελέγχεται και εάν κριθεί ότι πληρούνται όλες
οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπογράφεται σύμβαση
συγκεκριμένης διάρκειας. Σε αυτή την περίπτωση ο
κανονισμός φοιτήσεως και εξετάσεων είναι ο ίδιος με
εκείνον του πανεπιστημίου.
2. Συνεργασία παροχής δικαιωμάτων λειτουργίας
τμημάτων (franchising).
Η διαδικασία επισύναψης της συνεργασίας είναι ίδια
αλλά σε αυτή την περίπτωση τα προγράμματα σπουδών είναι ίδια με εκείνα του πανεπιστημίου.
3. Πιστοποίηση από οργανισμό πιστοποίησης λειτουργίας ανωτάτων σχολών.
Η περίπτωση αυτή αφορά οργανισμούς ή συλλόγους
πιστοποίησης που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Η διαδικασία
είναι απλούστερη αλλά ακολουθεί τα παραπάνω πρότυπα.
4. Αναγνώριση ετών φοίτησης.
Το ξένο πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι οι φοιτητές του
κολλεγίου μετά από 2 3 έτη σπουδών έχουν τα προσόντα για να γίνουν αποδεκτοί σε κάποιο έτος του. Σε
αυτήν την περίπτωση η διαδικασία επισύναψης της
συνεργασίας είναι η ίδια αλλά το κολλέγιο δεν είναι
υποχρεωμένο να ακολουθεί όλους τους κανονισμούς
και διαδικασίες του ξένου πανεπιστημίου. Τα ξένα
πανεπιστήμια ασκούν στενό έλεγχο στη λειτουργία
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των κολλεγίων με τακτικές επιθεωρήσεις, έλεγχο των
θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο των εργασιών, έλεγχο
των εξετάσεων, βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων.
Στις πιο πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων εξάγονται από επιτροπές του πανεπιστημίου.
Με την ίδια αυστηρή διαδικασία ελέγχονται και οι διαφημίσεις των κολλεγίων.
Επίσης, για τα βρετανικά πανεπιστήμια υπεισέρχεται
στον έλεγχο και η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Ανώτατης Εκπαίδευσης (QAA), η οποία πραγματοποιεί ελέγχους στα ξένα πανεπιστήμια και στα κολλέγια.
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τα
κολλέγια προσφέρουν στους σπουδαστές τους πολύ
καλά βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, που οδηγούν σε πολύ καλή ποιότητα σπουδών, ισότιμη με του
εξωτερικού και την οποία μάλιστα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην δημόσια ελληνική τριτοβάθμια
εκπαίδευση όπως π.Χ. κανονισμό που δεν επιτρέπει τις
απουσίες των σπουδαστών ή τη μεταφορά μαθημάτων από έτος σε έτος, μικρό αριθμό σπουδαστών ανά
τμήμα, λειτουργικές και καλοσυντηρημένες εγκαταστάσεις, σύγχρονα εργαστήρια κ.ά.
Τα πτυχία που απονέμονται, δίνονται από τα ξένα πανεπιστήμια τα οποία θεωρούν ότι οι φοιτητές των κολλεγίων είναι δικοί τους φοιτητές.
Στην περίπτωση πιστοποίησης ενός κολλεγίου κατευθείαν από κάποιο ξένο οργανισμό πιστοποίησης, τα
πτυχία μπορεί να δίνονται από το ίδιο το κολλέγιο.
Όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων
που απονέμονται, ισχύει αυστηρά η οδηγία 36/2005
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει, ότι «Όσοι φοιτητές
αποκτούν ένα πτυχίο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (κυρίως
βρετανικών ή γαλλικών) μετά από φοίτηση μερική ή ολική
σε ένα κολλέγιο, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα
με εκείνα που θα είχαν αν φοιτούσαν στην αντίστοιχη ξένη
χώρα». Aυτή η αναγνώριση ισχύει μόνο για τους αποφοίτους των Κολλεγίων, που συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και δεν αφορά όσα συνεργάζονται
με αμερικανικά ιδρύματα ή προσφέρουν δικά τους
προγράμματα σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Europe Direct.
Οι σπουδαστές που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για τα κολλέγια, τις συνεργασίες που έχουν με ξένα
πανεπιστήμια και το επίπεδο σπουδών που παρέχουν
μπορούν να απευθυνθούν στον Σύνδεσμο Ελληνικών

Κολλεγίων. Επίσης, το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί να
πληροφορήσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τις
συνεργασίες που έχουν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια με
Ελληνικά Κολλέγια.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προσφέρονται τρεις κατηγορίες σπουδών:
• Η πρώτη περιλαμβάνει ολοκληρωμένες σπουδές για
απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου Bachelor στην
Ελλάδα μετά από τριετείς ή τετραετείς σπουδές.
• Η δεύτερη κατηγορία σπουδών είναι αυτή της μερικής φοίτησης στην Ελλάδα (2 ή 3 χρόνια) με αποπεράτωση σπουδών και απόκτηση πανεπιστημιακού
πτυχίου στο εξωτερικό.
• Η τρίτη κατηγορία σπουδών αφορά μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου
Master.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου
Master σε διάφορες ειδικότητες.
Ο υποψήφιος απαιτείται να είναι κάτοχος βασικού πτυχίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών και να γνωρίζει
επαρκώς την ξένη γλώσσα. Συνεκτιμώνται το κίνητρο
του φοιτητή για μεταπτυχιακή εκπαίδευση, οι γενικότερες δεξιότητες και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί
σε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών.
Οι απαιτήσεις εισαγωγής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε
κολλέγιο γι’ αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί για τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε σχολής και τις προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και για τις
ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο του
προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής και
μπορεί να διαφέρει για κάθε κολλέγιο. Σε γενικές γραμμές κυμαίνονται από 6.000 έως 8.000 ευρώ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για την αποδοχή του σε ένα κολλέγιο ο φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Σε ορισμένα
Κολλέγια μπορεί να ζητηθεί συγκεκριμένος βαθμός
απολυτηρίου ως όριο αποδοχής του στο πρόγραμμα
σπουδών της επιλογής του.
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Επίσης ο σπουδαστής θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά
την αγγλική γλώσσα και να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία για την επάρκειά της. Κάθε κολλέγιο καθορίζει το
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που απαιτείται
για την παρακολούθηση του προγράμματος, γι’ αυτό
και θα πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
Σημειώνουμε, ότι σε μερικά Κολλέγια λειτουργούν και
ελληνόφωνα τμήματα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν για την
έγκαιρη ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα σπουδών
που τους ενδιαφέρει και για τις ημερομηνίες κατάθεσης
των δικαιολογητικών που απαιτούνται και την ημερομηνία εγγραφής. Ο σωστός προγραμματισμός θα τους
δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστούν
για τις εξετάσεις γλώσσας και την έγκαιρη κατάθεση του
αποδεικτικού επάρκειας, όπου χρειάζεται κάτι τέτοιο.
Επίσης μπορούν να μετέχουν σε προπαρασκευαστικά
σεμινάρια εάν ο βαθμός απολυτηρίου τους είναι χαμηλότερος του ζητούμενου. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να βιαστούν για να προλάβουν να κλείσουν θέση
στο πρόγραμμα επιλογής τους.
Ο μαθητής υποβάλλει συνήθως αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία τίθενται υπό μελέτη
στην ειδική επιτροπή σπουδών του κολλεγίου. Συνήθως ακολουθεί και συνέντευξη του μαθητή στην οποία
αξιολογούνται, εκτός των ακαδημαϊκών προσόντων, η
προσωπικότητα και το κίνητρο για σπουδές που τον
χαρακτηρίζει. Ορίζεται ημερομηνία στην οποία λαμβάνει την απάντηση της επιτροπής.
ΦΟΙΤΗΤΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ
Σε κάθε κολλέγιο έχουν δημιουργηθεί φοιτητικές υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και
φοίτησης των σπουδαστών.
Έτσι ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο
Ευρέσεως Εργασίας για θέματα που αφορούν την συνέχιση των σπουδών του και την επαγγελματική του
σταδιοδρομία, στο Γραφείο Συμβουλευτικής αν αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής στην φοιτητική ή
προσωπική του ζωή κ.λπ. Μπορεί επίσης να συμμετέχει
στις αθλητικές δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο φοιτητικός σύλλογος.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Παρέχονται υποτροφίες φοίτησης σε σπουδαστές που
το οικογενειακό εισόδημα δεν τους παρέχει τη δυνα-

τότητα φοίτησης. Επίσης, παρέχονται υποτροφίες σε
σπουδαστές που αριστεύουν κατά τη φοίτησή τους.

Ποια είναι τα ελληνικά
κολλέγια
Τα κολλέγια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα και
προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:
• Τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, τα
οποία συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια
και επιπλέον έχουν την πιστοποίηση του Βρετανικού
Συμβουλίου Πιστοποίησης (BAC - British Accreditation
Council).
• Άλλα κολλέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια.
• Κολλέγια που συνεργάζονται με αμερικανικά πανεπιστήμια ή έχουν πιστοποιηθεί από αμερικανικούς
οργανισμούς πιστοποίησης.
Σε εφαρμογή του Νόμου 3696/2008 δόθηκαν Άδειες
Λειτουργίας σε 33 Κολλέγια , που ανήκουν στις ανωτέρω τρεις κατηγορίες.
Εξ άλλου συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη παρά τον
Νόμο κάποια Κολλέγια χωρίς άδεια, τα οποία δεν περιλαμβάνουμε σε αυτό τον κατάλογο.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των κολλεγίων με βάση την
παραπάνω κατάταξη. Σημειώνουμε ότι στον κατάλογο
που ακολουθεί δεν περιλαμβάνουμε δύο Κολλέγια που
έχουν πάρει άδεια λειτουργίας αλλά δεν έχουν καμμιά
συνεργασία με ξένο Πανεπιστήμιο (ALBA και MINOAN)
καθώς και τρία για τα οποία δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες (PANDITACTIRION, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΦΥΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ).
Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν
από:
• το Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων
Στουρνάρη 53, Αθήνα, τηλ.: 210 52.02.967,
www.hca.gr
• το Βρετανικό Συμβούλιο για τα κολλέγια που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια:
Πλατεία Κολωνακίου 17, Αθήνα, τηλ.: 210 36.92.333,
www.britishcouncil.org/greece
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A. Κολλέγια μέλη του Συνδέσμου
Ελληνικών Κολλεγίων
A.A.S. COLLEGE APPLIED ART STUDIES
Ν. Κουντουριώτου 7 & Παγγαίου 1, Θεσ/νίκη 54625
τηλ.: 2310 220807, 2310 282270
www.aas.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Central Lancashire University
AEGEAN COLLEGE
Βεραντζέρου 3 (πλατεία Κάνιγγος), Αθήνα 106 77
τηλ.: 210 3800811, φαξ: 210 3804452
www.aegeancollege.com
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
Central Lancashire University
Anglia Ruskin University
Edexcel
AKTO COLLEGE
Χαρ. Τρικούπη 21 & Σόλωνος Αθήνα, 106 81
3ης Σεπτεμβρίου 24, Αθήνα 104 32
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη 546 23
τηλ.: 210 5230130, 210 3813700, 2310 221231
www.akto.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Middlesex University
BCA COLLEGE
Δημητρέσσα 4, 115 28
Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά 145 61
Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1, Γλυφάδα 166 74
τηλ.: 210 7253783, 210 8986086, 210 8088008-009
www.bca.edu.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
London Metropolitan University
BORGIAS COLLEGE OF FINE ART
Θέμιδος 9, Παλαιό Φάληρο 173 63
τηλ.: 210 9882866
www.borgias.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University οf Bolton
BRITISH HELLENIC COLLEGE
Ρεθύμνου 2 (Μουσείο), Αθήνα 106 82
τηλ.: 210 8217710, 210 8229272
www.bhc.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University οf Wales

CITY COLLEGE
Τσιμισκή 13, Θεσσαλονίκη,
Πρόξενου Κορομηλά 24, Θεσσαλονίκη 546 24
Καλαποθάκη 2, Θεσσαλονίκη, 546 24
Λέοντος Σοφού 3, Θεσσαλονίκη 546 26
τηλ.: 2310 275575, 224421, 2310 224026, 2310 224080,
2310 538560, 2310 538961
www.city.academic.gr
University οf Sheffield
ICBS COLLEGE
Θεσ/νίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου 570 13
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, Κ. Πατήσια 111 44
6o χλμ. Λάρισας-Νικαίας 41500
τηλ.: 2310 698598, 210 2114671, 2410 671177
www.icbs.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Kingston University
IST COLLEGE
Πειραιώς 72 & Πύργου, 183 46
τηλ.: 210 4822222
www.ist.edu.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Univesrity οf Hertfordshire
MBS COLLEGE
Ολυμπιονικών 84 & Αντήνορος, Θέρισσος,
Ηράκλειο Κρήτης 71304
τηλ.: 2810 342700
www.mbs.edu.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Nottingham Trent University
MEDITERRANEAN COLLEGE
Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα:
Εγνατίας 76 (πλ. Αριστοτέλους), Θεσσαλονίκη
τηλ.: 210 8899600, 2310 287779
www.medcollege.edu.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
University οf Teesside
London Centre οf Management
NEW YORK COLLEGE
Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα, Αθήνα 177 78
Λ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα 105 58
Κατσιμίδη 6, Περιοχή Ευκλείδη, Θεσσαλονίκη 546 39
τηλ.: 210 3225961, 210 4820067, 2310-889879
www.nyc.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
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University Of Greenwich
Univesrity Of Sunderland
Institut Universitaire Kurt BoschState University
Of New York
Empire State College
La Salle University
Nova Southeastern University
Nat. American University

VAKALO ART&DESIGN COLLEGE
Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα 11471
τηλ.: 210 6442514
www.vakalo.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University οf Derby

SOUTH EUROPEAN COLLEGE
Βεραντζέρου 1, Αθήνα 10677
τηλ.: 210 3303333, 210 3305132
www.southeuropean.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Central Lancashire University

B. Άλλα ευρωπαϊκά κολλέγια
ALPINE COLLEGE
Λεωφ. Ποσειδώνος 70, 166 75 Γλυφάδα
τηλ.: 210 8983022
www.alpine.edu.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University οf Wales
ATHENS GSM COLLEGE
Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562
τηλ.: 210 3231049
www.agsm.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
Nottingham Trent University
ATHENS METROPOLITAN COLLEGE
Σωρού 74, Μαρούσι, Αθήνα 151 25
Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη 546 24
τηλ.: 210 6199891
www.athensmetropolitancollege.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
Queen Margaret University College
Roehampton University
C.M.A. COLLEGE
Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7, Αθήνα
τηλ.: 210 72.28.803
e-mail: info@cma.gr
www.cma.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University of Wales
D. PERROTIS AGRICULTURAL COLLEGE
Τ.Θ. 23, Θεσσαλονίκη 551 02
τηλ.: 2310 492817
www.perrotiscollege.edu.gr

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
Writtle College
Harper Adams College
Royal Agricultural College, UK
DEI COLLEGE
Τσιμισκή 131 & Εθνικής Αμύνης 9,
Θεσσαλονίκη 546 21
τηλ.: 2310 251888
www.dei.edu.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
University of London - External Progr. (London
School of Economics & Political Science)
Goldsmiths College
University of Central Lancashire
Royal Holloway
Birkbeck College
Institute of Education
University of Strathclyde
University of British Columbia
ICPS COLLEGE
Τσόχα 15-17, Αθήνα 115 21
τηλ.: 210 6456564, 2310 852448
www.icps.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
University of Strathclyde
University of Central Lancashire
RENE DESCARTES COLLEGE
Σίνα 31, Αθήνα 106 80
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1ος όρ.
τηλ.: 210 9653302
www.cnam.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο: Universite Cnam
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καλλιρόης 39, Αθήνα 117 43
τηλ.: 210 9249080
www.etcs.edu.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
The Manchester College / Roosevelt University

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λουίζης Ριανκούρ 59, Αθήνα 115 23
τηλ.: 210 6980772-3
www.idef.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
PARIS III

Αμερικανικά κολλέγια
ANATOLIA COLLEGE - ΑΜERICAN COLLEGE OF
THESSALONIKI
τηλ.: 2310 398315
www.act.edu
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
University οf Wales
New England Association οf Schools & Colleges
ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE
Μαρκόπουλο, Παιανία, Αθήνα 19002
τηλ.: 210 6682700
www.ait.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University Carnegie Mellon
DEREE COLLEGE - AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Γραβιάς 6, Αθήνα 153 10
τηλ.: 210 6009800-9
www.acg.edu		
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
New England Association of Schools & Colleges
UINDY ATHENS COLLEGE
Υπατίας 7-9, Πλ. Μητροπόλεως, Αθήνα 105 57
τηλ.: 210 9653303
www.uindy.gr
Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο:
University of Indianapolis

NEW YORK COLLEGE
Αθήνα: Αμαλίας 38, Αθήνα 105 58
τηλ.: 210 32.25.961-2, φαξ: 210 32.33.337
e-mail: nycath@nyc.gr
wwww.nyc.gr
Θεσσαλονίκη: Κατσιμίδι 6, Θεσ/νίκη 546 39
τηλ.: 2310 889.879, φαξ: 2310 835.211
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
University of Louisville, USA, LaSalle University, USA,
University of New Haven, USA
CITY UNITY COLLEGE
Καρύτση 1, Σύνταγμα, Αθήνα 105 61
Θησέως 15-17, Σύνταγμα, Αθήνα 105 61
τηλ.: 210 3243221, 222 68.19.696, 222 68.24.600
www.cityu.gr
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:
Liverpool John Moores Univesrity
City University
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Τα κολλέγια σήμερα
20 Ερωτήσεις - 20 Απαντήσεις για:
•
•
•
•

Τον Νόμο περί Κολλεγίων και τις συνέπειές του
Το αναμενόμενο Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα
Το Σχέδιο Νόμου για τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων
Την αναγνώριση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συνέντευξη με τον κ. Καρκανιά, Προέδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων
1. Ποιος Νόμος ισχύει τελικά για τα κολλέγια;
Είναι προφανές ότι ισχύει ο Νόμος 3696/2008 που
ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την 01.08.08. Για
να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να καταρτιστεί νέο σχέδιο νόμου και να ψηφιστεί εκ νέου από την
Βουλή. Το Υπουργείο ετοιμάζει τροπολογίες του Νόμου
και για να διορθώσει τα υπάρχοντα λάθη και για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

κή Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο μεταξύ άλλων,
να άρει τους περιορισμούς ως προς την ονομασία των
κολλεγίων (που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια). Άλλωστε στις άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν υπάρχει
ο όρος «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια,
ονομάζονται κολλέγια.

2. Τι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον Νόμο περί Κολλεγίων;
Μετά από καταγγελία ιδιοκτητών κολλεγίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας
να αλλάξει πολλά σημεία του σχετικού Νόμου, τα οποία
θεωρεί ότι αντιβαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζήτησε να καταργηθούν οι έλεγχοι στα προγράμματα,
στους καθηγητές, στους κανονισμούς λειτουργίας των
κολλεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, γιατί όλα αυτά ανήκουν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των πανεπιστημίων. Επίσης ζήτησε να
αρθούν οι πολλοί περιορισμοί στα θέματα των τίτλων
που χρησιμοποιούν τα κολλέγια (π.χ. οι απαγορεύσεις
της χρήσης των λέξεων «ινστιτούτο», «ακαδημία» κ.λπ).

4. Ισχύουν οι άδειες λειτουργίας που έδωσε ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας;
Με βάση τον Ν. 3696/2008 το Υπουργείο Παιδείας
χορήγησε Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας υπό όρους
σε τριάντα τρία εκπαιδευτήρια οι οποίες εξακολουθούν
να ισχύουν. Τα κολλέγια λειτουργούν με βάση αυτές τις
άδειες εφαρμόζοντας τον σχετικό νόμο και ως προς
τους σπουδαστές και ως προς τους καθηγητές τους.

3. Ακούγεται ότι η Υπουργός Παιδείας προτίθεται
να αλλάξει το όνομα των κολλεγίων επειδή αυτό
της ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι συμβαίνει
άραγε;
Τίποτα τέτοιο δεν έχει ζητηθεί από το Υπουργείο – το
αντίθετο είναι αλήθεια. Όπως αναφέρθηκε η Ευρωπαϊ-

5. Υπάρχει Γραφείο Κολλεγίων στο Υπουργείο Παιδείας;
Εφ’ όσον ισχύει ο νόμος 3696/2008 εξακολουθεί να λειτουργεί το Γραφείο Κολλεγίων, το οποίο είναι υπεύθυνο
για τον έλεγχο της λειτουργίας των κολλεγίων και για
την τήρηση του μητρώου των καθηγητών των κολλεγίων, στο οποίο έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα περισσότεροι από χίλιοι καθηγητές. Στο ίδιο το γραφείο έχουν
κατατεθεί τα ονόματα των σπουδαστών που γράφηκαν στα κολλέγια φέτος και έτσι είναι δυνατή πλέον
η έκδοση επισήμων βεβαιώσεων εγγραφής για κάθε
σπουδαστή με θεώρηση του Υπουργείου Παιδείας.
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6. Πότε θα κυκλοφορήσει το Προεδρικό Διάταγμα
για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων
των κολλεγίων και τι προβλέπει;
Η Υπουργός Παιδείας βεβαίωσε και στην τελευταία
ανακοίνωσή της, ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έχει
υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς και βρίσκεται στο ΣτΕ για επεξεργασία. Επίσης βεβαίωσε, ότι
θα καλύπτει τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να αποφύγει η Ελλάδα την πληρωμή δυσβάσταχτων προστίμων. Επίσης διευκρίνισε, ότι αυτό «αφορά κάθε είδους
επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αποκτώνται σε μια
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη στιγμή που
αποκτηθούν και πιστοποιηθούν σε μια χώρα τότε ισχύουν και σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτό ισχύει για
όλα τα επαγγέλματα» Την 17.01.10 οι εφημερίδες δημοσίευσαν τα βασικά στοιχεία του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Αναμένουμε ότι
θα δημοσιευτεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός
του Απριλίου. Ενδιαφέροντα είναι τα σχετικά άρθρα της
εφημερίδας Το Βήμα στις 17.01, 19.01 και 21.01.
7. Θα έχει άραγε αναδρομική εφαρμογή ή θα ισχύσει από τώρα και μετά;
Είναι προφανές ότι η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων ισχύει από το έτος 1989 δηλαδή
από την υπογραφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας
(48/1989). Άλλωστε όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου αφορούν σπουδαστές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους σε κολλέγια πριν αρχίσει η ισχύς
της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
8. Θα μπορούν όσοι απόφοιτοι κολλεγίων τύχουν
αναγνώρισης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του
ΑΣΕΠ ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ακόμη και εάν έχουν σπουδάσει σε ειδικότητες
που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Λογιστικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς;
Βεβαίως θα μπορούν, με βάση το Π.Δ 44 του 2005 το
οποίο αφορά τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με αυτό
γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις οι κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφ’ όσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το Συμβούλιο (ΣΑΕΙΤΕ) του Υπουργείου, που είναι
αρμόδιο για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
9. Ποια είναι η διαδικασία για να τύχει κάποιος αναγνώρισης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα,
που θα κυκλοφορήσει σύντομα;

Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ανωτέρω συμβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά θεσπίστηκε για την εφαρμογή της πρώτης Οδηγίας (48/1989) με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 165 του έτους 2000. Προφανώς μαζί με
την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλλει το πτυχίο (από
πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.) και μια βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει
στην χώρα του Πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 50 της τελευταίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ( 36/2005) και στα αντίστοιχα άρθρα του
υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
10. Οι απόφοιτοι κολλεγίων, για να αποκτήσουν
επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως σε επαγγελματική ένωση;
Εφ’ όσον στην χώρα του πανεπιστημίου υπάρχει σχετική επαγγελματική ένωση θα πρέπει να εγγραφούν
σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από
σχετικό οργανισμό (όπως π.χ το εκεί ΔΟΑΤΑΠ ή ένα
υπουργείο ή ο εκεί Οργανισμός Πρόσληψης Δημοσίων
Υπαλλήλων κ.λπ.). Σημειώνουμε ότι στο υπό έκδοση
Προεδρικό Διάταγμα γίνεται αναφορά σε αρκετούς
συλλόγους ή επιμελητήρια που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δίδουν επαγγελματικά δικαιώματα
στα μέλη τους.
11. Θα απαιτηθούν εξετάσεις ή πρακτική άσκηση;
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει, ότι είναι δυνατή η
υποχρέωση των αιτούντων να εξεταστούν σε κάποιο
μάθημα ή να κάνουν κάποια πρόσθετη πρακτική
άσκηση στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν πως αυτό δεν μπορεί να είναι
ο κανόνας αλλά η εξαίρεση.
12. Υπάρχει, βάσει των νέων ρυθμίσεων, διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων που έχουν βγει για
σπουδές στο εξωτερικό και επέστρεψαν με πτυχίο
ευρωπαϊκού πανεπιστημίου και εκείνων που απέκτησαν το πτυχίο αυτό μέσω ενός συνεργαζόμενου
Κολεγίου χωρίς να φύγουν εκτός ελληνικών συνόρων;
Δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ αυτών των περιπτώσεων γιατί οι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ρητά ότι αυτά που έχουν σημασία είναι
η τοποθεσία του πανεπιστημίου (πανεπιστήμιο χώρας
της Ε.Ε.) και το πανεπιστημιακό πτυχίο που απονέμεται
στον απόφοιτο και όχι ο τόπος σπουδών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

13. Πότε θα αρχίσει η ισχύς του νέου Νόμου για το
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και το Εθνικό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων;
Μετά από λίγες ημέρες θα αρχίσει η σχετική διαβούλευση η οποία θα καταλήξει μετά από λίγους μήνες σε
ένα Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή
για ψήφιση. Είναι πιθανόν λοιπόν να έχουμε ένα νέο
Νόμο μετά από τέσσερις-πέντε μήνες αλλά η ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων θα γίνει έως το 2012.
14. Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε την 04.01.10 ότι
θα θέσει τα κολλέγια υπό τον έλεγχο νέου φορέα
πιστοποίησης. Συνιστά άραγε αυτό υποβάθμιση
των κολλεγίων;
Η υπαγωγή σε νέο φορέα πιστοποίησης δεν επηρεάζει
σε τίποτα τη λειτουργία των κολλεγίων αφού αυτά σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
υπάγονται εκπαιδευτικά στο Δίκαιο της χώρας όπου
εδρεύει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.
15. Τι αλλάζει με τις προωθούμενες ρυθμίσεις για
τους σπουδαστές των κολλεγίων;
Όπως ήδη αναφέραμε η εκπαιδευτική λειτουργία των
κολλεγίων δεν μεταβάλλεται αφού αυτά λειτουργούν
σαν παραρτήματα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και η Ελλάδα δεν μπορεί να παρέμβει στις σχετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επομένως δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή για τους σπουδαστές τους.
16. Τα πτυχία των αποφοίτων αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται ή παραμένουν στο ίδιο επίπεδο;
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πτυχία που δίδονται
στους αποφοίτους των ευρωπαϊκών κολλεγίων απονέμονται από τα πανεπιστήμια και δεν έχουν καμία σχέση
με τις όποιες διαδικασίες πιστοποίησης των κολλεγίων
στην Ελλάδα από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
17. Πολλοί λένε ότι η υπαγωγή των κολλεγίων στον
ίδιο φορέα πιστοποίησης με εκείνον των ΚΕΚ και
των ΙΕΚ οδηγεί σε εξομοίωσή τους με αυτά.
Αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν έχει πει κάτι τέτοιο η
Υπουργός Παιδείας. Άλλωστε θα υπάρχουν ξεχωριστές
διαδικασίες πιστοποίησης για το κάθε είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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18. Τι σημαίνουν άραγε τα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και
ποιους αφορούν;
Αυτή η κατάταξη ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες που
ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα μετά από οποιεσδήποτε σχετικές σπουδές. Έτσι π.χ. ο απόφοιτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται στο επίπεδο 1
ενώ ο κάτοχος πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου στο
6, ο κάτοχος πρώτου μεταπτυχιακού (master) στο 7 και
ο κάτοχος διδακτορικού στο επίπεδο 8. Είναι προφανές
ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων υπάγονται στο σύστημα
κατάταξης πανεπιστημιακών πτυχίων του Ηνωμένου
Βασιλείου. Άλλωστε ήδη λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο
τους βεβαίωση κατάταξης στα επίπεδα 6 και 7.
19. Εν τούτοις η υφυπουργός Παιδείας έκανε λόγο
για κατάταξη των πτυχίων των κολλεγίων σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων (επίπεδο 6).
Επαναλαμβάνεται ότι τα κολλέγια δεν δίνουν δικά τους
πτυχία και επομένως την κατάταξή τους σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν μπορεί να την κάνει το ελληνικό
Υπουργείο Παιδείας αλλά το αντίστοιχο της χώρας του
πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι των
κολλεγίων με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο θα καταταγούν στο επίπεδο 6 και με μεταπτυχιακό στο επίπεδο
7, όπως γίνεται ήδη.
20. Μπορούν οι απόφοιτοι κολλεγίων με ευρωπαϊκά
πτυχία να τύχουν αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ;
Με περσινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε φέτος από το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, επιβάλλεται στο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάζει
τις αιτήσεις των αποφοίτων των κολλεγίων εφ’ όσον
έχουν στα χέρια τους ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία. Σημειώνεται, ότι οι απόφοιτοι των κολλεγίων που
είναι μέλη μας και έχουν ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά
πτυχία έχουν και βεβαιώσεις από το αντίστοιχο ξένο
«ΔΟΑΤΑΠ» για πλήρη ακαδημαϊκή (και όχι μόνο επαγγελματική) αναγνώριση των πτυχίων τους. Αυτήν την
αναγνώριση είναι υποχρεωμένο να δεχθεί και το δικό
μας ΔΟΑΤΑΠ.

136

