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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 

ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΤΤΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΩΩΝΝ  
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΛΛΛΛΕΕΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΤΤΤΤΟΟΥΥΝΝ  

ΜΜΕΕ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑ    
 

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ 

 

 

Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 στις 

7/11/2012 στη Βουλή, θεσµοθετήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές σχετικά µε τη λειτουργία των 

Κολλεγίων και την αναγνώριση των πτυχίων που απονέµουν µε τη µέθοδο δικαιοχρησης 

(franchise) τα συµπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. 

 

Οι νοµοθετικές αλλαγές σε σχέση µε τα Κολλέγια χωρίζονται σε δύο µέρη :  

• το ένα, αφορά στη λειτουργία των Κολλεγίων και 

• το δεύτερο, στην αναγνώριση των πτυχίων που απονέµουν τα συµπράττοντα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήµια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε µερική ή ολική φοίτηση στα Κολλέγια.  

 

Α. Σε σχέση µε την λειτουργία των Κολλεγίων  

 

1. Η πρώτη βασική αλλαγή γίνεται στον ορισµό του Κολλεγίου, οποίος παίρνει την 

ακόλουθη µορφή: 

«Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation), 

δικαιόχρησης (franchising) και κάθε άλλου είδους σύµβαση µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες 

οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης  

ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιµες µε τους τίτλους που 

χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευσης.» 
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Συνεπώς, στο εξής, τα Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύµπραξη µε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) 

τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα Κολλέγια, εκ του νόµου, µπορούν µεν να συµπράττουν µε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, πλην όµως τα απονεµόµενα πτυχία αναγνωρίζονται µόνο 

εάν έχουν απονεµηθεί από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα άλλου κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Η δεύτερη βασική αλλαγή, αφορά τους διδάσκοντες στα Κολλέγια, σύµφωνα µε την 

οποία: 

«Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται µε αίτησή του σε Μητρώο ∆ιδασκόντων, 

το οποίο τηρείται στο Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό 

προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους 

υποχρεωτικώς µεταξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ιδασκόντων [...]» 

 

Στην πραγµατικότητα, αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση 

διπλής πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συµπράττον Πανεπιστήµιο. 

 

3. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της εγγυητικής επιστολής διότι εκρίθη 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισµού ότι µη νοµίµως εζητείτο, 

πολλώ δε µάλλον γιατί εζητείτο αποκλειστικά και µόνο από τα Κολλέγια και όχι από όλες τις 

άλλες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δοµές (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ιδιωτική εκπαίδευση, ΙΕΚ, 

ΚΕΚ) αλλά και δηµόσια ιδρύµατα  στα οποία καταβάλλονται δίδακτρα ως το Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο και όλα τα µεταπτυχιακά των δηµόσιων Πανεπιστηµίων 

και ΤΕΙ. 

 

Συνεπώς, µετά από έξι τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόµου 3696/2008 των Κολλεγίων, 

έχουµε ένα νέο νόµο περί Κολλεγίων, ο οποίος, είναι σύµφωνος µε το Ενωσιακό 

∆ίκαιο, αντικαθιστώντας τον αρχικό, ο οποίος κατά βάση περιείχε διατάξεις βασισµένες 

στο Εθνικό ∆ίκαιο. 

 

 

Β. Σε σχέση µε την αναγνώριση των πτυχίων που απονέµουν τα συµπράττοντα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε µερική ή ολική φοίτηση 

στα Κολλέγια, ο νόµος προβαίνει σε τροποποίηση του Π.∆. 38/2010, 
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1. Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά στο σκοπό του Π.∆.38/2010, ο οποίος διευρύνεται µε την 

συµπερίληψη των περιπτώσεων στις οποίες δεν πληρούνται οι όροι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Έτσι µε το άρθρο 1, στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 2,  

«1. εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία προς: 

 α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 

Σεπτεµβρίου 2005 «σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 

255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους αναγνωρίζονται, 

για την ανάληψη και την άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά 

προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη (στο εξής αναφερόµενα 

ως «κράτη µέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα, να ασκεί αυτό το 

επάγγελµα˙ [...] 

2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελµατικής 

ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών 

και φοίτησης,  άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων.»  

 

Αυτό σηµαίνει ότι, ενώ µέχρι σήµερα το ΣΑΕΠ εφάρµοζε αποκλειστικά και µόνο τις 

επιταγές της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αναγνωρίζοντας στον αιτούντα επαγγελµατικά 

προσόντα και όταν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας δεν επληρούντο τότε η αίτηση του 

απορρίπτονταν, µε την ως άνω προσθήκη (2) το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον, σε 

περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας, τα πτυχία του αιτούντος. 

 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική σκέψη 

 

«Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 

 Ο σκοπός της παρούσας ρύθµισης είναι η σύσταση ενιαίας αρµόδιας εθνικής αρχής και ο 

καθορισµός διαδικασίας για την, κατ΄ εφαρµογή της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) (π.χ. υπόθεση Βλασσοπούλου), των σχετικών συστάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε συµµόρφωση µε τις συναφείς υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Μνηµόνιο, εξέταση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας µεταξύ των γνώσεων και 

των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλων κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πιστοποιούνται από τίτλους του ηµεδαπού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ περί 

αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, προκειµένου για την ανάληψη και άσκηση 

οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από τους κατόχους των εν λόγω τίτλων. Η 

οικονοµική αυτή δραστηριότητα δύναται να αφορά µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους. 
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Σηµειώνεται ότι για την διευθέτηση του εν θέµατι ζητήµατος έχει κινηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διαδικασία Παράβασης κατά της χώρας µας, κατόπιν της αποστολής της υπ΄ αριθ. 

7598/2012 Προειδοποιητικής Επιστολής.  

 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται να καλυφθεί το θεσµικό κενό που παρουσιάζεται 

στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη εφαρµογή των άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών που αφορούν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζοµένων εντός της Ε.Ε. για την ανάληψη και άσκηση στην Ελλάδα 

οικονοµικής δραστηριότητας νοµοθετικά ρυθµιζόµενης ή µη, όταν δεν υφίσταται συναφές 

παράγωγο κοινοτικό δίκαιο ή όταν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που τίθενται από το 

παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.» 

 

2. Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη του ορισµού του τίτλου τυπικής 

ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τον οποίο    

«[...] νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον 

τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  

 

3. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη, η οποία διευκρινίζει το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας σύµφωνα µε την οποία  

«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει 

στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική 

δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους 

συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που 

απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών 

και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.[...]» 

 

4. Η τέταρτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της πρόβλεψης περί µεταβίβασης της 

αρµοδιότητας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις 

οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις, που είναι οργανωµένες ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου, λόγω ενιαίας αντιµετώπισης πλέον, όλων των περιπτώσεων που θα αντιµετωπίζει η 

δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής 

ισοδυναµίας. 
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5. Η πέµπτη βασική αλλαγή αφορά στην αναδιατύπωση της διάταξης περί της συγκρότησης 

και λειτουργίας του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), µε σκοπό 

να συµπεριληφθεί στις αρµοδιότητες του και η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 

 

Συνεπώς, το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) µε τις νέες του 

αρµοδιότητες, θα αποφαίνεται,  

α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 

επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόµενα υπό στοιχεία δ’ και ε’ του άρθρου 11 του 

Π.∆.38/2010, και  

β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

 

Με απλά λόγια το ΣΑΕΠ όταν καλείται να κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικής 

ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης θα λειτουργεί περίπου ως ο 

∆ΟΑΤΑΠ µε την επιπρόσθετη υποχρέωση να συνεκτιµά, κατά την διαδικασία κρίσης 

του τίτλου, και την επαγγελµατική πείρα την οποία έχει, ενδεχοµένως, αποκτήσει ήδη 

ο αιτών, χωρίς όµως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγµατοποιηθεί στο 

εξωτερικό. 

 

 

Πρακτικά : 

Σύµφωνα µε το νέο Νόµο, 

• τα Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύµπραξη µε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (Bachelor) ή 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master). 

• αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση διπλής 

πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συµπράττον Πανεπιστήµιο. 

• το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον τα πτυχία του αιτούντος ακόµα και στην περίπτωση που δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή θα δίνει αναγνώριση 

επαγγελµατικής ισοδυναµίας ακόµα και στις περιπτώσεις που το πτυχίο έχει αποκτηθεί µε 

φοίτηση εξ`ολοκλήρου στην Ελλάδα (πτυχίο Franchise) και δεν υπάρχει προϋπηρεσία στο 

εξωτερικό.  

• Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου, που παρέχει στο δικαιούχο τη 

δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική 

δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους 

κατόχους πτυχίων Ελληνικών Πανεπιστηµίων, αφορά µόνο πτυχία που απονέµονται 

από Πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα εκτός Ε.Ε. πτυχία παραµένει η 

διαδικασία του ∆ΟΑΤΑΠ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης 

• Εκφράζει την ικανοποίηση του για την πλήρη επιβεβαίωση των νοµικών θέσεων του 

Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από τη Βουλή 

• Υπενθυµίζει ότι τα Πτυχία του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 µε φοίτηση στο 

Γαλλικό Κολλέγιο IdEF έχουν ήδη κριθεί και αναγνωριστεί πλήρως από το ΣΑΕΠ (πράξη 

6/2010, http://www.idef.gr/web/guest/7) 

• Καλεί τους πτυχιούχους Paris13 - IdEF παρελθόντων ετών, που δεν υπέβαλαν αίτηση, να 

υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ για την επαγγελµατική αναγνώριση 

των τίτλων τους 

• Ενηµερώνει τους πτυχιούχους ότι, αν χρειαστούν νοµική βοήθεια µπορούν να αποτείνονται 

στην ειδική οµάδα Νοµικών του IdEF. 
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