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Νόμος 4093/12-11-2012 
Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 

του ν. 3848/2010 (Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών  

πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) 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. Επίσης, περιλαμβάνονται στη 

συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι  υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν  

πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία 

και τίτλοι, καθώς και 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.» 

 

Νόμος 4111/25-1-2013 
23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε με την 

περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  

«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, που παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών  

πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) 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.  

β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη 

τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα  

σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών, εφόσον αυτά τα 

συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς  

οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης. 

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε 

ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α΄ και β΄ της παρούσας 

παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης  επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης 

εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης  σύμφωνα με την 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης.» 

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει  από 19.11.2012. 

  


