
Πτυχία και όχι βεβαιώσεις θα χορηγούν τα "Κολέγια" 
 
Τελικά φαίνεται ότι το θέατρο του παραλόγου για τα κολέγια η τα ΚΕΜΕ (Κέντρα 
Μεταλυκειακής εκπαίδευσης), όπως τα "βάφτισε" το υπουργείο Παιδείας , τελείωσε 
καθώς πλέον ο κρατικός φορέας πιστοποίησης, κάνει λόγο για αναγνώριση ουσιαστικά 
πτυχίων και όχι µόνο επαγγελµατικών προσόντων.  

Σε έγγραφο του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) 
αρµόδιου για τους τίτλους που χορηγούν κολέγια συνεργαζόµενα µε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, επισηµαίνεται  ότι "στους απόφοιτους κολεγίων δεν παρέχεται ακαδηµαϊκή 
αναγνώριση, αλλά τους δίνεται η δυνατότητα  να ασκήσουν τις ίδιες ακριβώς 
επαγγελµατικές δραστηριότητες µε έναν πτυχιούχο ΑΕΙ". 

Με βάση το σχετικό κείµενο, οι τίτλοι που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης και τα κολέγια που συνεργάζονται µε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια είναι 
πτυχία και µάλιστα µε την κρατική βούλα. 

Το µόνο που τα διαφοροποιεί από τους πανεπιστηµιακούς τίτλους είναι η ακαδηµαϊκή 
αναγνώριση, λόγω της σχετικής συνταγµατικής διάταξης περί πανεπιστηµιακών πτυχίων 
(άρθρο 16). 

Μάλιστα, από τη στιγµή που και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων τίτλων 
κολεγίων είναι διασφαλισµένα η διαφορά των προσόντων σε σύγκριση µε ένα κάτοχο 
αντίστοιχου πανεπιστηµιακού τίτλου είναι θεωρητική… 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε έγγραφο του ΣΑΕΠ «οι εκδοθέντες από το ΚΕΜΕ 
(Κολλέγια) τίτλοι εκπαίδευσης να είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η 
εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του 
τίτλου, ορίζει εγκύκλιος του υπ. Παιδείας, στηριζόµενο στο άρθ. 50§3 γ΄, του π.δ. 
38/2010». 

Σε ό, τι αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων οι απόφοιτοι Κέντρων 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ), τα οποία εδρεύουν νόµιµα στην Ελλάδα και 
διαθέτουν έγκυρες συµβάσεις πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) µε 
Πανεπιστήµια άλλων κρατών-µελών της Ευρ. Ένωσης, δύνανται να ζητήσουν την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων που ενδεχοµένως έχουν αποκτήσει στα εν 
λόγω κράτη-µέλη, κατόπιν των σπουδών που πραγµατοποίησαν στα ως άνω ΚΕΜΕ. 

Τα εν λόγω επαγγελµατικά προσόντα αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις, όπως το 
αιτούµενο επάγγελµα να είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενο στην Ελλάδα (άρθ. 2§1, π.δ. 
38/2010 ΦΕΚ 78Α ) και ο αιτών να έχει κατοχυρώσει επαγγελµατικά δικαιώµατα για το 
αιτούµενο επάγγελµα στο κράτος-µέλος προέλευσης, είτε ως αυτοαπασχολούµενος, είτε 
ως µισθωτός (άρθ. 2§1, π.δ. 38/2010). 

 Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου επαγγέλµατος γίνεται µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων. 

Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων συνοδεύεται από παράβολο υπέρ 
του ∆ηµοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και η 
διαδικασία αναγνώρισης θα διαρκεί ένα τρίµηνο. 



Στο ίδιο έγγραφο σηµειώνεται, βέβαια ότι, «τα κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης δεν 
ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ούτε στο  µέλλον προβλέπεται κάτι τέτοιο εάν 
δεν αλλάξει το Σύνταγµα. 

∆εν παρέχουν ακαδηµαϊκή αναγνώριση, αλλά δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους 
να ασκήσουν τις ίδιες ακριβώς επαγγελµατικές δραστηριότητες µε έναν πτυχιούχο ΑΕΙ. 

Τι πρέπει να προσέξουν οι απόφοιτοι Λυκείου πριν εγγραφούν στα «Κολέγια» 

Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει να φροντίζουν να εξακριβώνουν τα ακόλουθα πριν 
εγγραφούν σε κάποιο «Κολέγιο»: 

1. Εάν έχει Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο 
Παιδείας. 

2. Εάν τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει, έχουν πιστοποίηση από Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήµιο. 

3. Εάν οι απόφοιτοι οδηγούνται στην απόκτηση Πανεπιστηµιακού πτυχίου του 
συγκεκριµένου πανεπιστηµίου. 
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