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Από τον εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, σας καλωσορίζουμε στις σελίδες της ετήσιας περιο-
δικής έκδοσης του Ελληνοβρετανικού Κολεγίου Ελληνοβρετανικά Νέα.
Μέσα από αυτή, θα ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας, που πραγμα-

τοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, θα γνωρίσετε 
καθηγητές και σπουδαστές μας, θα διαβάσετε για τα επιτεύγματά τους, θα θαυμά-
σετε τις επιτυχίες τους και ελπίζουμε ότι θα σας λυθούν αρκετές απορίες σχετικά 
με τη ζωή στο Ελληνοβρετανικό. 

Η έκδοση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μία ανασκόπηση των πεπραγμένων της 
χρονιάς που πέρασε, και η παρουσίασή τους αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση για 
εμάς, την διοίκηση, τους καθηγητές και το προσωπικό του Κολλεγίου. Φυσικά, την 

ίδια ευχαρίστηση νιώθουν και οι φοιτητές και απόφοιτοί μας. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε 
τους νέους μας σπουδαστές, ελπίζοντας ότι τα δικά τους επιτεύγματα θα είναι αυτά που θα γεμίσουν τις σελίδες 
του περιοδικού μας την επόμενη χρονιά.

Η ευχή όλων μας είναι, όλοι εσείς, οι αναγνώστες του περιοδικού μας, να μοιραστείτε τον ενθουσιασμό, την 
ικανοποίηση, την υπερηφάνεια μας και το αίσθημα ανταμοιβής που μας διακατέχει και να ενταχθείτε και εσείς 
στην «ομάδα» του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, ώστε μαζί να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις και υψηλό-
τερους στόχους.

Φιλικά,
Κατερίνα Δαμιανίδου

Υπεύθυνη Προώθησης
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Οι σταθμοί
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου
1989 Ίδρυση.

1990 Έναρξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Ουαλιας στους τομείς:

 α. Business Administration and Economics

 β. Mechanical Engineering

 γ. Electrical And Electronic Engineering

 δ. Computer Studies.

1992 Επέκταση συνεργασίας στον τομέα Mathematics With Insurance.

1992  Αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών από τα διετή προγράμματα.

1994  Έναρξη τμημάτων ολοκληρωμένης φοίτησης στην Ελλάδα στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1994  Πρώτη αποφοίτηση σπουδαστών των προγραμμάτων τετραετούς φοίτησης (δύο+δύο χρόνια) από 
το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας με πτυχίο Bachelor.

1995  Οι πρώτοι απόφοιτοι με πτυχία Master από το πανεπιστήμιο της Ουαλίας και άλλα πανεπιστήμια.

1995  Οι πρώτοι απόφοιτοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας.

1996  Έναρξη τμημάτων ολοκληρωμένης φοίτησης στην Ελλάδα στον τομέα Συστημάτων Πληροφορικής 
(Business Information Systems).

1996  Έναρξη διετών προγραμμάτων για σπουδαστές ΙΕΚ.

1997  Η πρώτη πενταετής επιθεώρηση απο το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

1999  Έναρξη τμημάτων ολοκληρωμένης φοίτησης στην Ελλάδα στους τομείς της Ψυχολογίας και της 
Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

2000 Η πρώτη επιτυχής επιθεώρηση από το BAC.

2000  Έναρξη λειτουργίας των τμημάτων MBA:

	 •	MBA	σε	Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(Business	Administration)

	 •	MBA	σε	Μαρκετινγκ	(Marketing)

	 •	MBA	σε	Χρηματοοικονομικά	(Finance).

2002  Οι πρώτοι απόφοιτοι μας με MBA. Το πρώτο τμήμα MBA στα ελληνικά.

2003  Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο περνά επιτυχώς τον δεύτερο πενταετή έλεγχο του Πανεπιστημίου 
της Ουαλίας.

2005 Ιδρύονται νέα μεταπτυχιακά προγράμματα:

	 •	MBA	σε	Διοίκηση	Ανθωπίνων	Πόρων	(Human	Resources	Management)

	 •	MSc	σε	Διοίκηση	Υπηρεσιών	(Service	Management)

	 •	MSc	σε	Πληροφορική	(Computing).

2006  Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο αναγνωρίζεται απο το BAC ως Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά 
από την πρώτη πενταετή επιθεώρηση.

2007 Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο γίνεται Αssociated με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

2008  Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο περνά με επιτυχία τον τρίτο πενταετή έλεγχο του Πανεπιστημίου 
της Ουαλίας.
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Στις ακόλουθες σελίδες, παραθέτουμε σε επανάληψη πέντε άρθρα
από το περσινό μας περιοδικό, λόγω της μεγάλης σημασίας τους 

για όλους τους σπουδαστές και αποφοίτους μας.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τo Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
αναγνωρίζεται ως Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το κολλέγιό μας, υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 
2006 στην καθιερωμένη πενταετή επιθεώρηση 

από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC). 
Η επιθεώρηση έγινε με βάση τους νέους αυστηρό-

τερους όρους ελέγχου, οι οποίοι αποφασίστηκαν από 
το BAC, και κατέληξαν στην ανανέωση της αναγνώρι-
σης του Κολλεγίου μας ως Ιδρύματος Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης	(Institution	of	Higher	Education).	Σημειώ-
νουμε ότι οι αυστηρότερες προϋποθέσεις περιλήφθη-
καν στον Κανονισμό Πιστοποίησης του BAC μετά από 
εισήγηση και του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων. 

Η πιστοποίηση αυτή, αποτελεί το επιστέγασμα της 
προσπάθειας του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου να ανα-
βαθμίσει την ποιότητα των πανεπιστημιακών σπουδών 

που παρέχει, υπό την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου 
της Ουαλίας και έτσι να ενταχθεί ακόμη περισσότερο 
στο βρετανικό πανεπιστημιακό σύστημα. 

Θυμίζουμε ότι η ένταξη του Κολλεγίου στον έλεγχο 
του BAC έγινε μετά από αίτησή μας και δεν ήταν υπο-
χρεωτική αφού, ούτως ή άλλως, το Κολλέγιο έχει ήδη 
πιστοποιηθεί και ελέγχεται ποιοτικά από το Πανεπι-
στήμιο της Ουαλίας, με το οποίο συνεργάζεται, από το 
1990. 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι αυτή η αναγνώριση συν-
δυάζεται με την αναγνώριση των ευρωπαϊκών πτυχίων 
των αποφοίτων του Κολλεγίου από το Βρετανικό ΔΙΚΑ-
ΤΣΑ	(NARIC).

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Ι 3



Το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας περιέλαβε, μετά 
από αίτησή μας, στο Συμπλήρωμα του Πτυχίου 

(Diploma Supplement) το οποίο εκδίδει, δύο δηλώσεις 
σχετικά με την αξία του πτυχίου. Σημειώνουμε, ότι αυτή 
η	βεβαίωση	μαζί	με	την	αντίστοιχη	του	NARIC	(βλέπετε	
παρακάτω) καλύπτουν πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις 
της oδηγίας 36/2005 (άρθρο 50, παρ. 3) για την ανα-
γνώριση των πτυχίων των αποφοίτων του Ελληνοβρε-
τανικού Κολλεγίου.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο, στα Diploma 
Supplement που εκδίδει με τη νέα τους μορφή, δηλώ-
νει ότι:
α.  η εκπαίδευση στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο έχει 

πιστοποιηθεί επισήµως από το Πανεπιστήμιο της 
Ουαλίας,

β.  οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι 
ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η 
εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Diploma Supplement μπορεί να χορηγηθεί τόσο 
στους τωρινούς όσο και σε παλαιότερους αποφοίτους 
του Κολλεγίου.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Νέα μορφή του
Diploma Supplement
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόσπασμα
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005
13781/2/04 REV 2 GA/fv 99
DG C I EL
Κεφάλαιο ΙV: Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης
Άρθρο 50: Έγγραφα και διατυπώσεις

3. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, 
εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 3, παράγρ. 1, στοιχείο γ), από 
αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν 
την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολο-
κλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα 
στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος 
µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον 

αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτ-
λου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε 

την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το 
εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος 
µέλος καταγωγής του τίτλου,

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί 
είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν 
η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου 
στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου, και 

γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα 
ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην επικράτεια 
του κράτους µέλους που χορήγησε τον τίτλο.



Οι απόφοιτοι του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου 
λαμβάνουν, από το 2006, Πιστοποιητικό Αναγνώ-

ρισης	 του	Πτυχίου	 τους	από	 το	NARIC.	 Τα	 ίδια	πιστο-
ποιητικά μπορούν να πάρουν και οι παλαιότεροι από-
φοιτοι. 

Το	 NARIC	 (National	 Recognition	 and	 Information	
Centre)	είναι	το	αντίστοιχο	βρετανικό	ΔΙΚΑΤΣΑ	(NARIC)	
και έχει την ευθύνη της αναγνώρισης ή μη των τίτλων 
σπουδών όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στη 
Μεγάλη Βρετανία.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά βεβαιώνουν ότι οι 
τίτλοι σπουδών που δίδονται σε αποφοίτους του Κολ-
λεγίου μας, είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγ-
γελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στη Βρετανία 
με εκείνους που χορηγούνται στους αποφοίτους οποι-
ουδήποτε βρετανικού πανεπιστημίου μετά από σπου-
δές εκεί.

Αυτή είναι μια ακόμη πιστοποίηση για την πλήρη 
αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων που δίδονται 
στους αποφοίτους του κολλεγίου μας, σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή οδηγία 36 του 2005, γιατί καλύπτει την 
τρίτη απαίτηση της παραγράφου 3 του άρθρου 50.

Σημειώνεται	 ότι	 το	 βρετανικό	 ΔΙΚΑΤΣΑ	 (NARIC)	
είναι από τα πλέον ενεργά στην Ευρώπη και η πιστο-
ποίηση του είναι ιδιαίτερα σημαντική για το κολλέγιο 
μας και τους αποφοίτους του. 

Αναρωτιόμαστε τι θα κάνει το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 
ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από αυτή την εξέλιξη… Είναι πλέον γνω-
στό, άλλωστε, ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να 
συμμορφωθεί με το Κοινοτικό Δίκαιο (οδηγία 36/2005) 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 και να αναγνωρίσει τα 
πτυχία τα οποία δίδονται στους αποφοίτους των κολ-
λεγίων από πανεπιστήμια της Ε.Ε.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα πτυχία του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου αναγνωρίζονται 
από το βρετανικό ΔΙΚΑΤΣΑ

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο έγινε από τον 
Σεπτέμβριο του 2007 «Συνδεδεμένο Κολλέγιο» με 

το	Πανεπιστήμιο	της	Ουαλίας	(British	Hellenic	College	
is	Associated	with	the	University	of	Wales).

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συνεργάζεται με 
το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας από το 1990, προσφέρο-
ντας στην Ελλάδα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του Πανεπιστημίου.

Αυτή η «σύνδεση» σημαίνει πως το Πανεπιστήμιο 
δεν θεωρεί πλέον ότι το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο 

είναι απλά συνεργαζόμενο, αλλά ότι αποτελεί μέλος 
της διεθνούς δομής του.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο πανεπιστήμιο 
στη Μεγάλη Βρετανία, περιλαμβάνει δέκα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και περί-
που εκατό συνδεδεμένα κολλέγια εντός και εκτός της 
Βρετανίας, ενώ κάθε χρόνο φοιτούν στο Πανεπιστήμιο 
περίπου ογδόντα χιλιάδες φοιτητές.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Ελληνοβρετανικό
γίνεται Associated With
The University of Wales
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Την 16η Ιουλίου 2008, συνεδρίασε στο Ελληνοβρε-
τανικό Κολλέγιο, η επιτροπή πενταετούς ελέγχου 

του Πανεπιστημίου της Ουαλίας.  Το Ελληνοβρετανικό 
υποβλήθηκε στον τρίτο πενταετή έλεγχο του πανεπι-
στημίου, ενώ οι προηγούμενοι είχαν γίνει το 2003 και 
το 1998. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού, επιθεωρού-
νται όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις, οι διαδικασίες, οι καθηγητές και το διοι-
κητικό προσωπικό και γενικότερα όλοι οι συντελεστές 
της λειτουργίας του κολλεγίου ενώ συζητούνται όλα τα 
θέματα που προκύπτουν.  

Η επιθεώρηση στην πραγματικότητα είχε αρχίσει 
από τον Οκτώβριο του 2007, όπου το Πανεπιστήμιο 
μας έθεσε τα ερωτήματα, στα οποία έπρεπε να απα-
ντήσουμε γραπτά.  Στο τέλος Απριλίου στείλαμε τη  
δική μας Έκθεση με τις απαντήσεις μας που καλύπτουν 
όλους τους ανωτέρω τομείς.

Η επιτροπή πενταετούς ελέγχου αποτελείται από 
τον πρόεδρο, έναν επικεφαλής συντονιστή του Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας, τέσσερις εξωτερικούς εξεταστές 
(από άλλα βρετανικά πανεπιστήμια), τους τέσσερις 
συντονιστές (Moderators) του Πανεπιστημίου της Ουα-
λίας (έναν για κάθε τομέα μας) και τέσσερις ειδικούς 
εκτιμητές (από άλλα βρετανικά πανεπιστήμια). Από 
το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο μετείχαν στην επιθεώ-
ρηση, ο πρόεδρός του κος Κ. Καρκανιάς, η διευθύντρια 
Προπτυχιακών	Προγραμμάτων	κα	Κόλλια	Χαρούλα,	ο	
διευθυντής Μεταπτυχιακών Τμημάτων κος Άγης Κοντο-
ρόζης, και οι διευθυντές των τομέων Πληροφορικής, 
Ψυχολογίας και Μηχανικών. 

Η επιτόπια επιθεώρηση διήρκεσε σχεδόν δώδεκα 
ώρες και ήταν ιδιαιτέρως εξαντλητική.   Κατά τη διάρ-
κειά της η επιτροπή δεν συζήτησε μόνο με τους διευθυ-
ντές του κολλεγίου αλλά και με καθηγητές και σπουδα-
στές.  Σημειώνουμε ότι κατά την επιθεώρηση ελέγχεται 
η πορεία του κολλεγίου κατά την προηγούμενη πεντα-
ετία αλλά συζητείται και το πενταετές Σχέδιο Ανάπτυ-
ξης της επόμενης πενταετίας.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Πανεπιστήμιο 
της Ουαλίας ενέκρινε για ακόμα μία φορά τη λειτουρ-
γία του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και έδωσε την 
έγκριση για τη συνέχιση της ήδη μακρόχρονης υφιστά-
μενης συνεργασίας για πέντε επιπλέον έτη.

Ένας αποχαιρετιστήριος έπαινος

Ο Δρ. Μιχαήλ Σάββας, κυπριακής καταγωγής, 
είναι	 Senior	 Lecturer	 in	 HRM	 του	 Πανεπιστημίου	
του Gloucestershire και υπήρξε εξωτερικός εξετα-
στής για τα μεταπτυχιακά προγράμματά μας επί 
πενταετία.

Φέτος η επίσκεψη του στο Κολλέγιο ήταν η 
τελευταία και μας έστειλε αποχαιρετιστήρια επι-
στολή, της οποίας απόσπασμα δημοσιεύουμε:

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο 
περνά τον τρίτο πενταετή έλεγχο 
του Πανεπιστημίου της Ουαλίας

… As you know this was my last visit 

to your organization as an External 

Examiner since I completed four years 

in such a role. I hope that I have made 

a contribution to the College and 

that your organization has benefited 

during my time as examiner. I have 

been impressed particularly with the 

MBA programme and the commitment 

of the teaching staff and students on 

this programme…

Dr. Michael Savvas
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Ο νόμος που ψηφίστηκε την 1 Αυγούστου 2008 δεν 
αλλάζει καθόλου την ουσιαστική λειτουργία του 

Κολλεγίου μας. 
Εμείς πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις που θέτει, 

όσο αυστηρές και εάν είναι.
Άλλωστε εμείς πάντα ζητούσαμε (από το 1990) να 

τεθούν έλεγχοι από το Υπουργείο Παιδείας στη λειτουρ-
γία των Κολλεγίων για να περιοριστούν οι πιθανότητες 
να υπάρχουν Κολλέγια που δεν λειτουργούν σωστά ή 
δεν λένε όλη την αλήθεια στις διαφημίσεις τους.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι το 
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συνεργάζεται σταθερά 
από το 1990 με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, το οποίο 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος πανεπιστήμιο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.

Η ανάπτυξή μας πραγματοποιήθηκε με σίγουρα 
βήματα και έτσι δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ προβλήματα 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέ-
χουμε στους σπουδαστές μας και την κοινωνία.

Εξ άλλου από την αρχή είχαμε θέσει μερικές πρωτο-
ποριακές για την Ελλάδα αρχές λειτουργίας, οι οποίες 
παρουσιάζονται στα φυλλάδιά μας.

Έτσι αντιμετωπίζουμε μόνο τα θετικά στοιχεία του 
Νόμου και το κυριότερο από αυτά είναι, ότι ανοίγει η 
θύρα για την άμεση έναρξη εφαρμογής των Ευρωπα-
ϊκών Οδηγιών (48 του 1989 και 36 του 2005) που αφο-
ρούν την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων, τα 
οποία οι απόφοιτοί μας παίρνουν από το Πανεπιστήμιο 
την Ουαλίας.

Ακολουθεί ένα άρθρο για το περιεχόμενο του νέου 
Νόμου, το οποίο έχει γράψει ο Πρόεδρος του Κολλε-
γίου μας κος Κ. Καρκανιάς. 

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
και ο νέος  νόμος  για τα κολλέγια

Η ελληνική κυβέρνηση, με καθυστέρηση σχεδόν 
είκοσι ετών, θεσμοθέτησε τη λειτουργία των κολ-

λεγίων ως μιας ανεξάρτητης κατηγορίας μεταλυκεια-
κής εκπαίδευσης. 

Ο νέος Νόμος για τα Κολλέγια που ψηφίστηκε την 
1 Αυγούστου 2008, παρά την μεγάλη πολεμική που 
ασκήθηκε εναντίον του, εάν εφαρμοστεί είναι δυνατόν 
να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στο αρρύθμιστο, επί 
χρόνια, τοπίο λειτουργίας των κολλεγίων. 

Τι είναι εκείνα όμως τα στοιχεία λειτουργίας των 
κολλεγίων τα οποία αλλάζει ο Νόμος και ποια η σημα-

σία τους για την ελληνική 
κοινωνία;
1. Η επισημοποίηση του 

ονόματος των Κολλε-
γίων θα άρει το παρά-
δοξο, το οποίο επί 
είκοσι χρόνια υπήρχε στον χώρο της μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης, όταν με τον Νόμο 1966/91 απαγορευό-
ταν αυστηρά η χρήση της λέξης «κολλέγιο», την οποία 
όμως χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι Έλληνες 
–από δημοσιογράφοι μέχρι γονείς και σπουδαστές. 

Αθήνα, 21.08.08 

Επί τέλους τα κολλέγια 
αναγνωρίζονται 
και από την Ελλάδα
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2. Δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι αυτή που αφορά 
την Επιτροπή Ελέγχου των Κολλεγίων στην οποία 
θα μετέχουν, πέρα των υπηρεσιακών παραγόντων, 
και δύο εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας καθώς και ένας της αγοράς (από την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος)

3. Τρίτη σημαντική αλλαγή είναι η υποχρεωτική δημι-
ουργία και συντήρηση ενός Μητρώου Κολλεγίων 
στο οποίο θα περιέχονται όλες  οι λεπτομέρειες για 
τα κολλέγια, που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, τις 
συνεργασίες τους με ξένα πανεπιστήμια, τα προ-
γράμματα σπουδών που προσφέρουν, τα πτυχία 
στα οποία αυτές οι σπουδές οδηγούν. Με αυτό τον 
τρόπο θα σταματήσουν οι ενδιαφερόμενοι νέοι 
και οι οικογένειές τους να βρίσκουν εναλλακτικές 
πηγές πληροφόρησης όπως τον Σύνδεσμο Ελληνι-
κών Κολλεγίων, τις ξένες Πρεσβείες κ.λπ.

4. Τέταρτη σημαντική αλλαγή είναι η συγκρότηση 
ενός Μητρώου Καθηγητών των Κολλεγίων, μέσω 
του οποίου θα είναι δυνατή πλέον η λήψη πληρο-
φοριών για το επίπεδο σπουδών και τις εμπειρίες 
αυτών που διδάσκουν στα «άγνωστα» έως τώρα 
κολλέγια.

5. Πέμπτη σημαντική αλλαγή είναι η απαίτηση για να 
έχει κάθε Κολλέγιο δικό του κτίριο στο οποίο δεν 
θα συστεγάζονται άλλες εκπαιδευτικές ή επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο 
οι υποψήφιοι σπουδαστές ή οι σπουδαστές των 
Κολλεγίων θα γνωρίζουν τι ακριβώς πόρτα περνούν 
και πού τους οδηγεί.

6. Έκτη σημαντική αλλαγή είναι η πρόβλεψη του 
Νόμου για παροχή βοηθείας προς τα κολλέγια για 
προσέλκυση ξένων φοιτητών.

7. Έβδομο σημαντικό στοιχείο στον Νόμο είναι η απαί-
τηση να οργανώνεται το κάθε κολλέγιο ως προς 
τις εγκαταστάσεις, τους καθηγητές και φοιτητές με 
τρόπο αντίστοιχο προς το Μητρικό του Πανεπιστή-
μιο.

8. Επίσης σημαντικό στοιχείο  είναι η υποχρέωση κάθε 
κολλεγίου να συντάξει εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας ο οποίος θα είναι γνωστός στο Υπουργείο 
Παιδείας στο προσωπικό και στους σπουδαστές 
των Κολλεγίων.       
             
Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τα Εργα-

στήρια Ελευθέρων Σπουδών (που είναι πολλές χιλιά-
δες) θα ελέγχονται και αυτά από το Υπουργείο Παιδείας 
αλλά με βάση ξεχωριστό κανονισμό και προϋποθέσεις 
ελέγχου.

Όλες οι παραπάνω προβλέψεις του Νόμου, παρ’ ότι 
αυτός σε πολλούς φαίνεται πολύ αόριστος και επιεικής 
για τα Κολλέγια, θα σημάνουν  μια πραγματική κοσμο-
γονία στον συγκεκριμένο χώρο.       

Από τις πιο σημαντικές και ευκόλως εννοούμενες 
αλλαγές θα είναι οι ακόλουθες:
1. Θα προκληθούν σημαντικές επενδύσεις από εκείνα 

τα κολλέγια τα οποία θα θελήσουν να παραμείνουν 
στον χώρο.

2. Είναι προφανές ότι θα συζητηθούν οι πιθανότητες 
συγχωνεύσεων μεταξύ Κολλεγίων, ώστε να δημι-
ουργηθούν  μονάδες που θα έχουν την οικονομική 
ευρωστία να επιβιώσουν στο νέο τοπίο.

3. Θα αυξηθεί ο αριθμός και θα βελτιωθεί το επίπεδο 
των εισαγομένων φοιτητών, αφού αυτοί και οι οικο-
γένειες τους θα γνωρίζουν ότι φοιτούν σε ένα ανα-
γνωρισμένο ίδρυμα μεταλυκειακής για την Ελλάδα 
(και ουσιαστικά πανεπιστημιακής για όλο τον υπό-
λοιπο κόσμο) εκπαίδευσης. Ο τρόπος λειτουργίας 
των κολλεγίων (βρετανικός στις περισσότερες 
περιπτώσεις) θα αναδειχθεί ως μια σοβαρή εναλλα-
κτική δυνατότητα λειτουργίας ως προς το ελληνικό 
δημόσιο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

4. Θα προσελκυσθούν σοβαροί φοιτητές από το εξω-
τερικό, οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να θεωρούν 
την Ελλάδα σοβαρό εναλλακτικό προορισμό σε 
σχέση με άλλες χώρες, όπως μικρότερο κόστος, πιο 
φιλικό περιβάλλον, ισχυρό «εκπαιδευτικό όνομα» 
(ευτυχώς που έχουμε Ενδόξους προγόνους), καλό 
κλίμα, καλή κοινωνική ζωή κ.λπ.

5. Θα αναβαθμιστεί το Σώμα των Καθηγητών για να 
αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες των περισσότε-
ρων, καλύτερων, ξένων φοιτητών. 

6. Θα αυξηθεί η διάχυση πληροφόρησης μεταξύ του 
Δημοσίου Πανεπιστημίου και των κολλεγίων κυρίως 
μέσω της εμπλοκής του Υπουργείου Παιδείας και 
των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου Κολλεγίων.

 
Γενικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι σχετικές 

ρυθμίσεις θα μεταβάλλουν ουσιαστικά την λειτουρ-
γία των κολλεγίων και θα επηρεάσουν σε σημαντικό 
βαθμό τη λειτουργία των Ελληνικών Δημοσίων Ιδρυ-
μάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Γενικά
Για το θέμα έχουν γραφτεί πολλά άρθρα γιατί αυτό 

δεν αφορά μόνο τους σπουδαστές του Ελληνοβρετανι-
κού ή άλλων Κολλεγίων αλλά όλους τους πτυχιούχους 
των ξένων και των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.

Το θέμα έχει τρεις όψεις: 

1. Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα
Χρειάζεται	 από	 την	 αρχή	 να	 πούμε	 κάποια	 πράγ-

ματα που τα ξεχνάμε συνήθως:
α. Τα επαγγέλματα ή οι εργασίες για τις οποίες χρει-

άζεται «υπογραφή και σφραγίδα» πτυχιούχων με 
επαγγελματικά δικαιώματα είναι ελάχιστα.

 Τέτοια είναι αυτά του Ιατρού, του Λογιστού, του 
Μηχανικού, του Δικηγόρου κ.λπ.

β. Για την απόκτηση αυτών των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
δεν αρκεί η αποφοίτηση από κάποιο ΑΕΙ αλλά χρει-
άζεται συγκεκριμένη προϋπηρεσία και συνήθως 
και	 εξετάσεις.	 Χαρακτηριστικές	 περιπτώσεις	 είναι	
αυτές των ιατρών, δικηγόρων κ.λπ.

γ. Σε όλες τις άλλες επαγγελματικές ειδικότητες και 
εργασίες οι εταιρείες χρησιμοποιούν πτυχιούχους, 
οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν (δεν προβλέπε-
ται – δεν απαιτείται) κανένα τυπικό επαγγελματικό 
δικαίωμα ούτε να έχουν εγγραφεί σε κάποιο σύλ-
λογο ή επιμελητήριο.

 Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την Οικονομική Διεύ-
θυνση μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία απασχολεί 
σε εργασίες γενικές οικονομικές ή λογιστικές, από 
τρεις έως πενήντα υπαλλήλους, που είναι πτυχιού-
χοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΣ κ.λπ. Από όλους αυτούς ο μόνος 
που πρέπει να έχει τυπικό επαγγελματικό δικαίωμα 
είναι ο λογιστής (ένας μόνο υπάλληλος).

δ. Οι εταιρείες, λοιπόν, προσλαμβάνουν υπαλλήλους 
με βάση τις γνώσεις τις οποίες αναμένεται να έχουν 
και αυτό αποδεικνύεται από το πτυχίο του κάθε 
ενός, άλλες ειδικές γνώσεις (π.χ. ξένες γλώσσες) 
και την ικανότητα που επιδεικνύει κατά τη συνέ-
ντευξη.

 Αυτό, λοιπόν, που μετράει είναι το κύρος του πτυ-
χίου, το τυπικό περιεχόμενο της σπουδής, οι γλώσ-
σες και οι πραγματικές γνώσεις που έχει αποκτήσει 
ο κάθε ένας κατά τις σπουδές του.

2. Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 
(όταν προβλέπεται)

Υπάρχουν επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων 
προβλέπεται τυπική αναγνώριση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, η οποία δίδεται από αρμόδιες αρχές (π.χ. 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) ή επιμελητήρια 
(π.χ. ΤΕΕ, Οικονομικό κ.λπ.) ή συλλόγους (π.χ. Δικηγο-
ρικό, Ιατρικό κ.λπ.)

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 48 του 1989 οι 
κάτοχοι βρετανικών πανεπιστημιακών πτυχίων που 
αποκτούν τέτοια δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μπορούν να τα μεταφέρουν και σε οποιαδήποτε χώρα-
μέλος της Ε.Ε.

Το Π.Δ. 165/2000 ενσωμάτωσε την παραπάνω Οδη-
γία στο Ελληνικό Δίκαιο και προέβλεπε τη λειτουργία 
Επιτροπής για Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμά-
των στο Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΙΤΤΕ).

Ανεξάρτητα από το εάν αυτό το Π.Δ. ήταν σκοπίμως 
ατελές, η υπογραφή του δείχνει ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Αναγνώριση τυπικών
επαγγελματικών δικαιωμάτων
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Σήμερα ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005, η 
οποία περιέχει απλούστερες διατάξεις και η οποία 
ρητά περιλαμβάνει τους αποφοίτους των κολλεγίων, 
που συνεργάζονται με πανεπιστήμια χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Στην νέα οδηγία ρητά προβλέπεται 
η παροχή των σπουδών στην Ελλάδα (εν όλω ή εν 
μέρει).

Σε πρόσφατες δηλώσεις του και ο πρωθυπουργός 
και ο υπουργός παιδείας έχουν επιβεβαιώσει, ότι θα 
εφαρμόσουν τις ανωτέρω Οδηγίες έως το φθινόπωρο.

2α. Τυπικά Επαγγελματικά Δικαιώματα για 
πτυχιούχους του Πανεπιστημίου της Ουαλίας

Οι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου της Ουαλίας μπο-
ρούν να αποκτήσουν τυπικά επαγγελματικά δικαιώ-
ματα για όσες ειδικότητες ή εργασίες υπάρχουν τέτοια 
στη Μεγάλη Βρετανία.

Η διαδικασία διαφέρει από ειδικότητα σε ειδικό-
τητα.

Αρμόδια για τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα 
επιμελητήρια ή άλλοι κρατικοί φορείς. Η εγγραφή σε 
κάποιο επιμελητήριο στην πρώτη βαθμίδα μέλους και 
η εξέλιξη στις επόμενες ανώτερες βαθμίδες γίνεται με 
βάση το πτυχίο, την εμπειρία και εξετάσεις.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 48 του 1989 και 
την 36 του 2005 οι κάτοχοι των παραπάνω επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων στην Μεγάλη Βρετανία, έχουν 
τα ίδια και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Είναι προφανές ότι αν κάποιος πτυχιούχος αντιμε-
τωπίσει άρνηση κάποιου δημόσιου ή ιδιωτικού οργα-
νισμού να δεχθεί την παραπάνω αρχή, παραβαίνει το 
νόμο και θα αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Το κολλέγιο δεν είναι πάντα σε θέση να δώσει ανα-
λυτικές πληροφορίες για κάθε ειδικότητα. Αυτές ο κάθε 
ενδιαφερόμενος πρέπει να τις αναζητήσει και μόνος 
του.

Αυτό που το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο βεβαιώ-
νει είναι ότι η παρακολούθηση των προγραμμάτων του 
Πανεπιστημίου της Ουαλίας στην Ελλάδα οδηγεί στο 
ίδιο πτυχίο και στα ίδια δικαιώματα με εκείνα που θα 
είχε ο απόφοιτος εάν είχε φοιτήσει στην Βρετανία.

Εξάλλου κάθε απόφοιτος του κολλεγίου αποκτά 
Βεβαίωση	του	βρετανικού	ΔΟΑΤΑΠ	(NARIC)	στην	οποία	

βεβαιώνεται ότι έχει τα ίδια επαγγελματικά και ακαδη-
μαϊκά δικαιώματα με οποιονδήποτε άλλο απόφοιτο 
βρετανικού πανεπιστημίου.

3. Εργασία στον Δημόσιο Τομέα
Το Κράτος και οι Δημόσιοι Οργανισμοί προσλαμβά-

νουν με βάση το πτυχίο των υποψηφίων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
κ.λπ.) και όχι με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματά 
τους.

Π.χ. Για τις εφορίες ζητούν πτυχιούχους Οικονομι-
κών Σχολών συγκεκριμένης βαθμίδας και όχι πτυχιού-
χους που να έχουν προϋπηρεσία ή να έχουν περάσει 
εξετάσεις, που να τους επιτρέπουν να είναι λογιστές.

Για τους πτυχιούχους ξένων ΑΕΙ ζητούν μέχρι τώρα 
ισοτίμηση πτυχίων. Σε αυτήν την περίπτωση ακόμα και 
εάν δεν το ανέφεραν ρητά εννοούσαν έως προσφάτως 
ισοτίμηση μέσω ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΟΑΤΑΠ).

Με πρόσφατη απόφασή του, όμως, το ΑΣΕΠ (Προε-
δρικό Διάταγμα 44/2005) καθόρισε ότι δέχεται εναλλα-
κτικά τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ και της Επιτροπής 
του Π.Δ. 165/2000, άρα δέχεται τους πτυχιούχους μας 
(του Πανεπιστημίου της Ουαλίας) εφόσον έχουν στην 
Μεγάλη Βρετανία επαγγελματικά δικαιώματα. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ευκόλως ότι:
Οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου της 

Ουαλίας ανεξάρτητα από το πού έχουν σπουδάσει 
και ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, μπορούν να 
εργαστούν:
•	 Χωρίς	 κανένα	πρόβλημα	στον	 ιδιωτικό	 τομέα	στο	

95% των εργασιών.
•	 Μετά	από	αναγνώριση	επαγγελματικών	δικαιωμά-

των με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον ιδιωτικό 
τομέα, όταν χρειάζονται τυπικά επαγγελματικά 
δικαιώματα (5% ή και λιγότερο των εργασιών).

•	 Μετά	από	αναγνώριση	επαγγελματικής	ισοτιμίας	με	
βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον δημόσιο τομέα.

Περισσότερα για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την 
Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.bhc.gr και 
στα δύο τελευταία ετήσια περιοδικά μας.
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Ειδικά για τα πτυχία
των Μηχανικών

Επειδή τίθενται ερωτήματα από πολλούς σπουδα-
στές των τμημάτων Τεχνολογίας σχετικά με την συνέ-
χιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, θα θέλαμε για 
μία ακόμη φορά να σημειώσουμε, ότι:

•	 Το	 Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο προσφέρει στην 
Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστη-
μίου της Ουαλίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 
περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών, τις εξε-
τάσεις και την απονομή των διπλωμάτων ή πτυχίων 
του.

•	 Οι	απόφοιτοί	μας	έχουν	τις	 ίδιες	προοπτικές	εξέλι-
ξης με αυτές που θα είχαν εάν είχαν σπουδάσει εξ 
ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

•	 Αυτό	βεβαιώνεται	και	από	το	ίδιο	το	πανεπιστήμιο	
της Ουαλίας με την Βεβαίωση Εγγραφής (την οποία 
παίρνει κάθε σπουδαστής με την εγγραφή του) και 
το Συμπλήρωμα Πτυχίου (το οποίο παίρνει κάθε 
απόφοιτος) αλλά και από το βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ 
(NARIC),	το	οποίο	εκδίδει	ειδική	βεβαίωση	για	κάθε	
σπουδαστή μετά την αποφοίτησή του.

Ειδικότερα επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το φυλλάδιο του Ελληνοβρετανικού 

Κολλεγίου, τις σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής του 
Πανεπιστημίου της Ουαλίας και την μακρόχρονη 
εμπειρία μας (από το 1990), όσοι σπουδαστές επι-
τυγχάνουν βαθμολογία άνω του 55% γίνονται 
δεκτοί στο Β’ έτος ενός αντίστοιχου πανεπιστημι-
ακού προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό 
είναι σίγουρο για το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας 
(Σουάνσι) αλλά και σε πολλά άλλα αγγλικά πανεπι-
στήμια.

2. Μετά την αποφοίτηση, με Bachelor, στη Βρετανία 
οι Μηχανικοί εγγράφονται στο αντίστοιχο Τεχνικό 
Επιμελητήριο και μπορούν να εγγραφούν εκεί ή 
εδώ.

3. Εφόσον ακολουθήσουν τις οδηγίες του επιμελητη-
ρίου τους μπορούν, με βάση την εργασιακή τους 
εμπειρία ή πρόσθετες σπουδές εξειδίκευσης, να 
γίνουν Chartered Engineers.

4. Όσοι ακολουθούν σπουδές Αρχιτεκτονικής μπο-
ρούν να συνεχίσουν σπουδές στο Β’ έτος Βρετανι-
κών Πανεπιστημίων τα οποία επιλέγουν αναλόγως 
προς τη βαθμολογία τους στο δικό μας Β’ έτος.
Σημειώνουμε, ότι το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας δεν 
περιλαμβάνει τμήμα Αρχιτεκτονικής ενώ τέτοιο 
τμήμα υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Cardiff. Εξάλ-

λου, η εγγραφή τους στο αντίστοιχο επιμελητήριο 
(RIBA),	προϋποθέτει	και	πρόσθετες	μονοετείς	ή	διε-
τείς σπουδές μετά το Bachelor.

5. Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005, τα όποια 
επαγγελματικά δικαιώματα αποκτούν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να τα μεταφέρουν στην Ελλάδα 
με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 165 του 2000 (ή 
αυτό που θα το αντικαταστήσει) μετά από αίτηση 
στο αρμόδιο συμβούλιο (τώρα ΣΑΕΙΤΕ).

6. Οι απόφοιτοί μας δεν έχουν σήμερα τη δυνατό-
τητα αναγνώρισης μέσω του ΔΟΑΤΑΠ εκτός ειδικών 
περιπτώσεων.

Όλα τα παραπάνω περιέχονται στο φυλλάδιό μας, 
στα ετήσια περιοδικά μας, στα μηνιαία ηλεκτρονικά 
περιοδικά μας αλλά και στην ιστοσελίδα μας και είναι 
γνωστά σε όλους.

Σημειώνουμε επίσης ότι:
•	 Το	 Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο δεν δημιουργεί 

ούτε ερμηνεύει νόμους ή ευρωπαϊκές οδηγίες· απλά 
και μόνο ενημερώνει τους σπουδαστές του για 
αυτά που δημοσιεύονται και ανακοινώνονται και 
για αυτά που οι ίδιοι οι απόφοιτοί του μεταφέρουν 
ως εμπειρία τους.

•	 Οι	 σπουδές	 που	 προσφέρονται	 στο	 Ελληνοβρε-
τανικό Κολλέγιο γίνονται με βάση το πρόγραμμα 
του Πανεπιστημίου της Ουαλίας και είναι πλήρως 
πιστοποιημένες από αυτό. Ο τίτλος Bachelor, στο 
τέλος των σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει την 
ίδια αξία που έχει και στη Βρετανία, ανεξαρτήτως 
εάν μέρος των σπουδών γίνεται στην Ελλάδα.

•	 Ο	συνολικός	χρόνος	σπουδών	ή	πρακτικής	εργασίας	
που χρειάζεται μετά την απόκτηση του Bachelor για 
να αποκτήσει κάποιος πλήρη επαγγελματικά πιστο-
ποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αυτός που ορί-
ζεται κάθε φορά από τα επιμελητήρια στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και όχι από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας 
ή από εμάς.
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Ο σύλλογος αποφοίτων μας λειτουργεί από το 1995 

και έχει ως πρόεδρο τον παλαιό απόφοιτό και 

τωρινό καθηγητή μας κο Σπύρο Γιαννάτο. Ο σύλλογός 

μας μετείχε από την αρχή στην προσπάθεια ίδρυσης 

ομοσπονδίας μαζί με συλλόγους άλλων ευρωπαϊκών 

κολλεγίων.

Τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2008, η συντονι-

στική επιτροπή της υπό ίδρυση Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

από Ελληνικά Κολλέγια, οργάνωσε στο Ξενοδοχείο 

Park	Ημερίδα	με	θέμα:	«Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών για την αναγνώριση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπι-

στημίων». 

Στην ημερίδα ομιλητές ήταν οι πρόεδροι των συλ-

λόγων αποφοίτων κολλεγίων-μελών του Συνδέσμου 

Ελληνικών Κολλεγίων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρα-

τίας και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, κος Σπήλιος Λιβανός, 

ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ελληνικών Κολλεγίων και πρόεδρος του Ελληνοβρετα-

νικού Κολλεγίου κος Κ. Καρκανιάς 

Παρακάτω παραθέτουμε τον χαιρετισμό του κου Κ. 

Καρκανιά, καθώς και την ομιλία του προέδρου του Συλ-

λόγου Αποφοίτων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, 

κου Σ. Γιαννάτου. 

Ημερίδα της υπό σύσταση
Ομοσπονδίας Συλλόγων
Αποφοίτων Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων από Ελληνικά 
Κολλέγια
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Χαίρομαι που οι απόφοιτοι πήραν την πρωτοβου-

λία να συντονιστούν για την ίδρυση ομοσπονδίας 

και να συνεργασθούν, έτσι, για την διεκδίκηση της ανα-

γνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυ-

χίων τους. 

 Τα κολλέγια που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνι-

κών Κολλεγίων συνεργάζονται από το 1990 με κρατικά 

βρετανικά πανεπιστήμια τα οποία χορηγούν μετά από 

κανονικές σπουδές διετούς ή μεγαλύτερης διάρκειας, 

πτυχία στους σπουδαστές μας. Ο σύλλογος μας που 

λειτουργεί από το 1998, δουλεύει σκληρά για την εφαρ-

μογή των οδηγιών 48/1989 και 36/2005 στην Ελλάδα, οι 

οποίες θα δικαιώσουν τον αγώνα χιλιάδων αποφοίτων 

που παλεύουν γι’ αυτό που ούτως ή άλλως δικαιούνται, 

την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των πτυχίων τους. 

Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρ-

μόσει την οδηγία που, από το 1991, όλοι περιμένουμε. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, παράλληλα με τις 

συνεχείς πιέσεις που ασκούσε στο Υπουργείο Παιδείας 

αλλά και στα πολιτικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, 

επιδόθηκε και σε έναν, εκτός Ελλάδος, αγώνα αποτελέ-

σματα του οποίου ήταν: 

•	 Συνεργασία	 με	 το	 CVU	 (Council	 of	 Validating	

Universities),	στο	οποίο	είναι	μέλη	όλα	τα	βρετανικά	

πανεπιστήμια, που συνεργάζονται με κολλέγια.

•	 Συνεργασία	 με	 το	 QAA,	 την	 Επιτροπή	 Ποιοτικού	

Ελέγχου Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγμα-

τοποιεί ελέγχους στα ξένα πανεπιστήμια και στα 

κολλέγια.

•	 Συνεργασία	 με	 το	 BAC,	 το	 Βρετανικό	 Συμβούλιο	

Πιστοποίησης, το οποίο ελέγχει και πιστοποιεί τα 

κολλέγια. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2006 τα 

μέλη	του	HCA	αναγνωρίστηκαν	ως	ιδρύματα	ανώ-

τατης εκπαίδευσης.

•	 Συνεργασία	με	το	NARIC,	το	βρετανικό	ΔΙΚΑΤΣΑ,	το	

οποίο αναγνωρίζει τα πτυχία των αποφοίτων μας. 

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στους απο-

φοίτους μας είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα 

επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην 

Βρετανία, με εκείνους που χορηγούνται στους απο-

φοίτους οποιουδήποτε βρετανικού πανεπιστημίου 

μετά από σπουδές στην Βρετανία/

•	 Παρακολούθηση	των	εξελίξεων	και	συνεχείς	παρεμ-

βάσεις στις Βρυξέλλες, οι οποίες συντέλεσαν και 

στην συνεχή διαμόρφωση της οδηγίας 36/2005.

Είμαστε ευτυχείς για το ότι η τωρινή κυβέρνηση 

έχει δηλώσει, και μέσω του πρωθυπουργού, την ανά-

γκη άμεσης εφαρμογής της οδηγίας 36/2005. Θετικοί 

άλλωστε είναι και ο κος Παπανδρέου αλλά και ο κος 

Αλαβάνος, παλαιότερα. 

Την 10η Δεκεμβρίου 2007 είδαμε τον Υπουργό Παι-

δείας κο Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος μας βεβαίωσε, 

ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και το περιεχόμενο 

του νομοσχεδίου για τον έλεγχο των κολλεγίων και η 

έκδοση του Π.Δ για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής 

οδηγίας. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.

Βεβαίως, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και γι’ αυτό 

η ίδρυση της ομοσπονδίας είναι ένα ισχυρό όπλο για 

την επιτάχυνση των εξελίξεων. 

Χαιρετισμός του κου Κ. Καρκανιά στην ημερίδα,
ως Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κολλεγίων-HCA
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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί 

σπουδαστές.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους κ.κ. 

βουλευτές, κ. Σπήλιο Λιβανό, βουλευτή Αιτωλοακαρ-

νανίας, καθώς και τους εκπροσώπους και στελέχη του 

πολιτικού κόσμου για την προθυμία τους να μετάσχουν 

σε αυτή την συζήτηση.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επιφανείς ομιλη-

τές, τον κ. Κωνσταντίνο Καρκανιά, πρόεδρο του Συνδέ-

σμου Ελληνικών Κολλεγίων, ο οποίος σύνδεσμος, εδώ 

και αρκετό καιρό, παρακολουθεί και κινεί την υπόθεση 

αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιά-

δων συναδέλφων μας.

Επίσης, θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του διευ-

θυντή	του	British	Council,	κ.	Walker	και	τη	θερμή	υπο-

στήριξη του, στην προσπάθεια που κάνουμε για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Δράττοντας την ευκαιρία που μου δίνεται με τη 

διοργάνωση της σημερινής ημερίδας και με την ιδιό-

τητα του προέδρου της υπό σύσταση Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

από Ελληνικά Κολλέγια, θα ήθελα να σας μεταφέρω 

ορισμένες σύντομες σκέψεις μου, για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν χιλιάδες απόφοιτοι ευρωπαϊκών πανε-

πιστημίων που συνεργάζονται με ελληνικά κολλέγια, 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τους 

δικαιωμάτων, αλλά και τους πιθανούς τρόπους αντιμε-

τώπισης των ανωτέρω προβλημάτων. 

Καταρχάς, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός για μια 

χώρα-μέλος της Ε.Ε. να μην εφαρμόζει την κοινοτική 

οδηγία 36/2005, όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει. 

Συνέπεια αυτής της αρνητικής στάσης της Ελλάδας 

είναι να μην αναγνωρίζει τα πτυχία πολιτών της, τα 

οποία αποκτήθηκαν κατόπιν πολυετών σπουδών από 

έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα που εδρεύουν σε 

άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να δημιουρ-

γούνται σοβαρά προβλήματα σε τουλάχιστον 20.000 

αποφοίτους στην προσπάθεια τους για ανεύρεση 

εργασίας, κυρίως στο δημόσιο τομέα.

Το παράδοξο είναι ότι τα συγκεκριμένα πτυχία ανα-

γνωρίζονται από το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε. 

και όχι μόνο, δίνοντας την ευκαιρία στους κατόχους 

τους, να εργαστούν σε εταιρείες τόσο του δημόσιου 

όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ευκαιρία που, δυστυχώς, 

δεν δίνει η Ελλάδα στα ίδια της τα παιδιά, οδηγώντας 

ένα μεγάλο αριθμό εξ αυτών στην αναζήτηση εργα-

σίας στο εξωτερικό, με ουσιαστικά μοναδική ζημιω-

μένη την ίδια τη χώρα, αφού σε συντριπτικό ποσοστό 

οι περισσότεροι απόφοιτοι διαπρέπουν στο εξωτερικό 

κατέχοντας ιδιαίτερα σημαντικές και υπεύθυνες θέσεις 

σε μεγάλες και γνωστές εταιρείες.

Αυτά που θα πω παρακάτω αφορούν ιδιαίτερα 

όσους είναι Μηχανικοί και έχουν αποκτήσει πτυχίο 

Bachelor στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το γεγονός ότι όλες οι 

χώρες-μέλη της Ε.Ε. και όχι μόνο, πριν δώσουν τη δυνα-

τότητα εργασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο έχουν προ-

ηγουμένως αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του δικαι-

ώματα, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με την 

Ομιλία κου Σ. Γιαννάτου στην ημερίδα,
Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου
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εγγραφή του στα οικεία επαγγελματικά επιμελητήρια.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία και προκειμένου 

να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε 

ενδιαφερομένου Μηχανικού, βασική και θεμελιώδης 

προϋπόθεση είναι να έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο 

επαγγελματικό επιμελητήριο της χώρας-μέλους από 

την οποία προέρχεται το πανεπιστημιακό ίδρυμα που 

του έχει απονείμει το πτυχίο.

Με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Μηχανολόγων Μηχανικών της Μεγά-

λης Βρετανίας στην Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω 

επιγραμματικά τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να 

εγγραφούν στο τεχνικό επιμελητήριο της ειδικότητας 

τους (Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανι-

κών, κ.λπ.).

Καταρχάς, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο επιμελητήριο 

ως Απλά Φοιτητικά Μέλη (Affiliate Member), υποβάλ-

λοντας απλώς στην γραμματεία του επιμελητηρίου την 

σχετική αίτηση και το πιστοποιητικό εγγραφής τους 

στο πανεπιστήμιο. Στην συνέχεια, μετά την απονομή 

του βασικού πτυχίου (Bachelor), μπορούν να εγγρα-

φούν ως Συνδεδεμένα Μέλη (Associate Member), υπο-

βάλλοντας στην γραμματεία του επιμελητηρίου την 

σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιημένα 

αντίγραφα των πτυχίων τους, τις αναλυτικές βαθμο-

λογίες των μαθημάτων και δύο συστατικές επιστολές 

(συνήθως καθηγητών τους). Μετά την πάροδο τεσσά-

ρων ετών εργασιακής εμπειρίας έχουν τη δυνατότητα 

να	εγγραφούν	ως	Πλήρη	Μέλη	(Full	Member)	του	επι-

μελητηρίου.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, καθώς σε πρώτη 

φάση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην 

γραμματεία του επιμελητηρίου τη σχετική αίτηση, 

συνοδευόμενη από μία αναλυτική έκθεση της εργασι-

ακής του εμπειρίας και βεβαιώσεις των εταιρειών που 

εργάστηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες του επιμελητηρίου 

θεωρούν ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις 

εγγραφής, καλούν τον ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη 

από τριμελή εξουσιοδοτημένη επιτροπή, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η επαγγελματική του επάρκεια και να 

εγγραφεί στα μητρώα του επιμελητηρίου ως επίσημο 

μέλος και να του απονεμηθεί ο τίτλος του Chartered 

Engineer.

Ο συγκεκριμένος τίτλος πρέπει να γνωρίζετε ότι 

είναι εξαιρετικά σημαντικός και αντιμετωπίζεται από 

την αγορά εργασίας ως μεταπτυχιακός τίτλος εργασια-

κής εμπειρίας, που πολλές φορές υπερτερεί ενός μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster).

Βέβαια, θα είμαι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμε-
νου για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τις συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήματα 
η απορίες.

Ελπίζω ότι η σημερινή συνάντηση θα βοηθή-
σει ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση χιλιάδων 
ταλαιπωρημένων πτυχιούχων συναδέλφων και στον 
συντονισμό των κοινών προσπαθειών για την αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, δίνοντας 
παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς το Υπουργείο 
Παιδείας, ότι πρέπει να σταματήσει να παίζει με το μέλ-
λον και την καριέρα μας, εφαρμόζοντας επιτέλους την 
κοινοτική οδηγία 36/2005, δίνοντας άμεση λύση στο 
πρόβλημα που έχει δημιουργήσει και συντηρεί εδώ και 
δεκαοκτώ χρόνια.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Το Ελληνοβρετανικό Κολ-
λέγιο στα πλαίσια ανα-

βάθμισης του προγράμματος 
Πληροφορικής, το οποίο προ-
σφέρει από το 1997, ζήτησε από 
το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας 
την έγκριση ενός νέου προ-
γράμματος και νέας ονομασίας 
για το τμήμα. Το Πανεπιστήμιο 
δέχθηκε και τις δύο προτάσεις 
του Κολλεγίου και έτσι:
1. Η ονομασία του τμήματος 
BSc Computing with Business 
έγινε BSc in Computing.
2. To πρόγραμμα βελτιώθηκε 
και εμπλουτίστηκε όσον αφορά 
τα διδασκόμενα μαθήματα, 
κυρίως όσον αφορά τα μαθή-

ματα Πληροφορικής.
3. Επιπλέον, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, προσάρ-

μοσε	τα	μαθήματα	του	Α’	 έτους,	Computer	Skills	 I	
και II, έτσι ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσης 
χειρισμού Η/Υ. Ως τέτοια πιστοποίηση επιλέχθηκε η 
KeyCERT.	 Έτσι,	 αντί	 για	 εξετάσεις	 στο	 Ελληνοβρε-
τανικό στο τέλος του έτους, οι σπουδαστές θα εξε-

τάζονται	στις	θεματικές	ενότητες	του	KeyCERT	και	
με την επιτυχή περάτωσή τους, θα παίρνουν την 
πιστοποίηση του.

Σ η μ ε ι ώ -
νουμε ότι αυτή 
η πιστοποίηση 
είναι υποχρεω-
τική για προσλή-
ψεις στο Δημό-
σιο ενώ ζητείται, 
πλέον, από όλες 
σχεδόν τις ιδιω-
τικές εταιρείες.

Όσον αφορά 
το πρόγραμμα 
των μηχανικών, 
αυτό ελαφρύν-
θηκε αρκετά, 
καθώς μειώθηκε 
ο αριθμός των 
υποχρεωτικών 
για τους φοιτητές μαθημάτων, ενώ όσοι αντιμετωπί-
ζουν ελλείψεις ή δυσκολίες θα μπορούν να παρακο-
λουθούν ενισχυτικά μαθήματα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα του Ελληνοβρετανικού MSc σε Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέ-

σεις. 
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα, έχει διετή διάρκεια, με μερική 

παρακολούθηση, και οδηγεί στο πτυχίο του Πανεπιστημίου της Ουαλίας.

Αναβάθμιση των προγραμμάτων 
των τμημάτων Πληροφορικής
και Μηχανικών

Έναρξη νέου
μεταπτυχιακού 
προγράμματος



Στο διδακτικό προσωπικό των προπτυχιακών τμη-

μάτων προστέθηκαν φέτος πέντε καθηγητές:

• Ο κος Βασίλειος Βόγκας, καθηγητής Πληροφο-

ρικής στο τμήμα Πληρο-

φορικής, ο οποίος είναι 

υποψήφιος διδάκτωρ στο 

τμήμα Πληροφορικής 

του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών, έχει 

ΜΒΑ	 από	 το	 University	 of	

Wales, Glamorgan, MSc 

in	 Computer	 Networks	

and Distributed Systems 

από το Trinity College of 

Dublin, Ireland και πτυχίο 

ΒEng	από	το	University	of	Wales,	Glamorgan.

• Ο Δρ. Ευάγγελος Μελάς, καθηγητής Μαθηματικών 

στα τμήματα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Πλη-

ροφορικής του Ελλη-

νοβρετανικού Κολ-

λεγίου, ο οποίος έχει 

διδακτορικό δίπλωμα 

PhD	 από	 το	 Queen	

Mary	University	of	Lon-

don σε αντικείμενο 

Mathematical Physics, 

MSc	in	Quantum	Fields	

and	Fundamental	Forces	από	το	University	of	Lon-

don Imperial College, MSc από το Κέντρο Ερευνών 

«Δημόκριτος» και Πτυχίο Φυσικών Επιστημών από 

το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Η Δρ. Φλώρα Μπουγιατιώτη, καθηγήτρια Βιοκλι-

ματικής Αρχιτεκτονικής και Υλικών για Αρχιτέκτο-

νες στο τμήμα Αρχιτεκτονικής, η οποία έχει διδα-

κτορικό από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

στις Εκθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής, μεταπτυχιακό 

από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στην κατεύ-

θυνση	 Σχεδιασμού-Χώρου-Πολιτισμού	 και	 πτυχίο	

Αρχιτέκτονα Μηχανικού, επίσης, από το Εθνικό 

Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

• Η κα Ελευθερία Γκογκόση, καθηγήτρια Φυσικής 

στο τμήμα Μηχανικών, η οποία έχει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα στα Συστήματα Αυτοματισμού, και πτυχίο 

της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσι-

κών Επιστημών, και τα δύο από το Εθνικό Μετσό-

βειο Πολυτεχνείο.

• Ο κος Αδάμ Μπουζούκος, καθηγητής Ερευνητι-

κών Μεθόδων στο τμήμα 

Ψυχολογίας του Ελληνο-

βρετανικού Κολλεγίου, ο 

οποίος έχει μεταπτυχιακό 

MSc	in	Research	Methods	in	

Psychology στο Πανεπιστή-

μιο του Southampton και 

πτυχίο BSc in Psychology 

από	το	University	of	Wales.

Mάλιστα, ο τελευταίος εξ αυτών, είναι παλαιότεροις 

απόφοιτος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και μας 

προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι πλέον 

έχει ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό. Θυμίζουμε, ότι 

καθηγητής στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι και ο 

κος Σπύρος Γιαννάτος, απόφοιτός μας του 1992.

Νέοι καθηγητές
προπτυχιακών τμημάτων
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Στο διδακτικό προσωπικό των μετάπτυχιακών τμη-
μάτων προστέθηκαν φέτος τρεις καθηγητές:

• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, καθηγητής στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ, ο οποίος έχει διδα-
κτορικό από το Τμήμα Πληροφορικών και Επικοινω-
νιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
και είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων ΜΒΑ 
από	το	Inscience	University,	MSc	in	Remote	Sensing	
and	 Image	 Processing	 Tech	 από	 το	 University	 of	
Edinburgh, UK, Φιλοσοφίας από το τμήμα Φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Global Positioning 
System	 (GPS)	 από	 το	 Universitat	 Politechnica	 de	
Catalunia της Ισπανίας και Εφαρμοσμένης Μετεω-
ρολογίας από την Εθνική Ελληνική Μετεωρολογική 
Σχολή. Το πρώτο του πτυχίο είναι πτυχίο Μαθημα-
τικών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

• Ο Δρ. Γεώργιος Παππάς, καθηγητής στο μεταπτυ-
χιακό	 πρόγραμμα	 MSc	 in	 Service	 Management,	

ο οποίος είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος 
Financial	Mathematics	and	
Portfolio Optimization από 
το	 Brunel	 University,	 UK.	
Επίσης, είναι κάτοχος μετα-
πτυχιακού τίτλου MSc in 
Advanced	 Manufacturing	
Systems, ενώ το πρώτο 
του πτυχίο είναι B. Eng. in 
Mechanical Engineering.

• Ο κος Γιάννης Τσιτσογιάννης, καθηγητής του 
μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Computing, 
o οποίος έχει MSc in Software Systems Technology 
and Systems Analysis 
από	 το	 University	 of	
Sheffield, MSc in Infor-
mation Technology, 
Knowledge Based Sys-
tems	 από	 το	 Univer-
sity of Edinburgh και 
πτυχίο Μαθηματικού 
από το Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Νέοι καθηγητές
μεταπτυχιακών τμημάτων
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Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο προχώρησε σε μία 
καινοτομία όσον αφορά τα μαθήματα Πληροφορι-

κής, όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ειδι-
κοτήτων.

Συγκεκριμένα, η ύλη των μαθημάτων του Α΄ έτους 
προσαρμόστηκε έτσι ώστε να καλύπτει την ύλη που 
απαιτείται προκειμένου να λάβουν οι σπουδαστές 
μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης χειρισμού 
Η/Υ	KeyCERT.	

Έτσι, οι πρωτοετείς σπουδαστές του Ελληνοβρετα-
νικού Κολλεγίου, θα παίρνουν με την επιτυχή ολοκλή-
ρωση των εξετάσεών τους στο τέλος του Α’ έτους, το 
Πιστοποιητικό	KeyCERT,	το	οποίο	είναι	αναγνωρισμένο	
από τo Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα από τον 
ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης). 

Επιπλέον, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, στα πλαί-
σια αναβάθμισης του Μεταπτυχιακού προγράμματος 
MBA το οποίο προσφέρει από το 2000, ζήτησε από το 
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας την έγκριση βελτίωσης του 
προγράμματος που θα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 
2007-08. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα το μάθημα 
των Η/Υ καταργείται και η επάρκεια της γνώσης θα 
πιστοποιείται πλέον από την προσκόμιση, κατά την 
εγγραφή των σπουδαστών, πιστοποιητικού γνώσης 
Η/Υ που θα χορηγείται από κάποιον φορέα πιστο-
ποιημένο από τον ΟΕΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος 
σπουδαστής δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού κατά 
την εγγραφή του, θα πρέπει να το προσκομίσει έως το 
τέλος του Α’ έτους. 

Σημειώνουμε ότι αυτή η πιστοποίηση είναι υποχρε-
ωτική για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ 

βάσει του Π.Δ. 44/2005 ενώ παράλληλα αποτελεί 
βασικό προσόν για πρόσληψη από οποιαδήποτε ιδιω-
τική επιχείρηση.

Έτσι, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο πιστοποιή-
θηκε σαν εξεταστικό κέντρο απόκτησης πτυχίων όλων 
των	 επιπέδων	 από	 το	 KeyCERT,	 που	 είναι	 αναγνωρι-
σμένο από τo Υπουργείο Παιδείας και από τον ΟΕΕΚ. Τα 
γνωστικά	επίπεδα	του	Key	CERT	είναι:

Key CERT IT Basic: 
 Εξεταστικές ενότητες:
1.  Επεξεργασία Κειμένου (Word)
2.  Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
3.  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
 και κατ’ επιλογή ΜΙΑ εκ των παρακάτω:
4.		 Χρήση	Η/Υ	&	Διαχείριση	Αρχείων	(Windows)
5.  Βάσεις Δεδομένων (Access)
6.  Παρουσιάσεις (Power Point)

Key CERT IT Basic Plus: 
 Εξεταστικές ενότητες:
 Όλες οι παραπάνω ενότητες.

To 
στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
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Στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συγκροτήθηκαν 
φέτος αρκετές αθλητικές ομάδες που προπονού-

νταν κάθε εβδομάδα και συμμετείχαν σε αγώνες. Οι 
ομάδες αυτές ήταν:
•	 Ομάδα	ποδοσφαίρου	
•	 Ομάδα	μπάσκετ
•	 Ομάδα	βόλεϊ
•	 Ομάδα	ξιφασκίας

Οι προπονήσεις των ομάδων γίνονταν κάθε εβδο-
μάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου 
Αθλητικού Συλλόγου.

Μάλιστα, η ομάδα ποδοσφαίρου διακρίθηκε στους 
εσωτερικούς αγώνες του Πανελληνίου, κατακτώντας 
την πρώτη θέση.

Οι αθλητικές μας δραστηριότητες

Ξιφασκία

Ο πρωταθλητής Ελλάδος 2005-2006 στην ξιφασκία (κατηγορία του ξίφους ασκή-
σεως) και απόφοιτος του πρώτου έτους στο τμήμα Ευρωπαϊκή Διοίκηση Επιχειρή-
σεων, Μπακατσιάς Γεώργιος , δήλωσε: 

«Ασχολούμαι με την ξιφασκία 11 χρόνια τώρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που 
έχω επιτεύξει κάποιους στόχους στη ζωή μου. Ο αθλητισμός με έχει βοηθήσει πολύ 
στο να παλεύω και να δίνω μάχες ακόμα και όταν ξέρω πως κάποιες από αυτές μπορεί 
και να τις χάσω.

Η ξιφασκία είναι ένας τρόπος ζωής και έκφρασης για μένα και θα προέτρεπα όλα 
τα νέα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους μέσα από τον αθλητισμό!»



Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιή-
θηκε στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο η κοπή της 

Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, με μεγάλη συμμετοχή 
του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, αλλά και 
των φοιτητών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδαστών. 

Κόπηκαν συνολικά τέσσερις πίτες – για τους καθη-
γητές και το διοικητικό προσωπικό, για τους προπτυ-
χιακούς σπουδαστές Πληροφορικής, Ψυχολογίας και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τους προπτυχιακούς 
σπουδαστές των τμημάτων Μηχανικών και για τους 
μεταπτυχιακούς σπουδαστές του κολλεγίου. Οι ισά-
ριθμοι τυχεροί της νέας χρονιάς ανταμείφθηκαν με ένα 
συμβολικό χρηματικό βραβείο.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Ελληνοβρετανικού
Κολλεγίου

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Ι 21
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Την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007, πραγματοποιή-
θηκε πάρτι γνωριμίας για τους φοιτητές των προ-

πτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Ελληνο-
βρετανικού,	στο	νυχτερινό	κέντρο	Villa	Mercedes.

Η προσέλευση, τόσο των σπουδαστών, όσο και 
των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού ήταν 
μεγάλη, ενώ η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Επίσης, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008, πραγ-
ματοποιήθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο, πάρτι μασκέ 
για όλους τους σπουδαστές των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τους καθηγητές και το 
διοικητικό προσωπικό του κολλεγίου. Η συμμετοχή εκ 
μέρους όλων ήταν μεγάλη, με πολλές και διαφορετικές 
αποκριάτικες αμφιέσεις.

Τα πάρτι
του Ελληνοβρετανικού
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Tο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο πραγματοποιεί κάθε 
χρόνο ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα χορηγιών, 

από τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω τις βασικότερες 
για την χρονιά που μας πέρασε:
•	 Για	 τρίτη	 συνεχόμενη	 χρονιά,	 είναι	 χορηγός	 της	

έκδοσης του Ετήσιου Περιοδικού του 1ου Γυμνα-
σίου Ιλίου, «Ιλίου Φαεινότερον». Συγγραφείς όλων 
των θεμάτων του περιοδικού είναι οι ίδιοι οι μαθη-
τές του Γυμνασίου, οι οποίοι με προσήλωση και 
επιμονή, ανταποκρίνονται στο στόχο τους κάθε 
χρόνο, ενώ γίνονται συνεχώς καλύτεροι, καθώς 
το περιοδικό τους δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από 
αντίστοιχες επαγγελματικές εκδόσεις.  Το 1ο Γυμνά-
σιο Ιλίου, με τη βοήθεια του Ελληνοβρετανικού, 
δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε ποικίλες 
εκπαιδευτικές δράσεις, μέσω διαφόρων ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων, με ειδικό ενδιαφέρον για την 
ελληνική γλώσσα και την ανάπτυξη γλωσσικών 
δεσμών με άλλες χώρες.

•	 Είναι	 χορηγός	 της	 επετηρίδας	 του	 Α’	 Αρσακείου	
Λυκείου αλλά και του περιοδικού  του  Κλασικού 
Αρσακείου Λυκείου.

•	 Βοήθησε	 το	 Σύλλογο	 Αιτωλοακαρνάνων	 Περιστε-
ρίου «Η Έξοδος» στη διοργάνωση του Τρίτου Αντα-
μώματος Αιτωλοακαρνάνων Αττικής, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Περιστέρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 
2008, καθώς και του εορτασμού για την Έξοδο του 
Μεσολογγίου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
6 Απριλίου.

•	 Παρείχε	 χορηγία	 προς	 την	 Αιτωλική	 Πολιτιστική	
Εταιρεία για την οργάνωση επιστημονικού συνε-
δρίου με θέμα: «Ο Αχελώος χθες, σήμερα, αύριο: 
συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και 
στον Πολιτισμό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας», 
που έγινε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στις 17 
και 18 Μαΐου 2008.

Οι χορηγίες μας
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Τελετή Aποφοίτησης

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε 
στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Δελφοί» του Πνευμα-

τικού Κέντρου Ρουμελιωτών, η 17η Τελετή Αποφοίτη-
σης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδα-
στών του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.

Η Τελετή Αποφοίτησης αποτελεί κάθε χρόνο ένα 
γεγονός εξαιρετικής σημασίας, τόσο για τους σπουδα-
στές, όσο και για τους καθηγητές του Κολλεγίου, καθώς 
βλέπουν τις προσπάθειες ετών να ανταμείβονται και 
τους αγώνες τους να αποδίδουν καρπούς. 

Τη φετινή Τελετή Αποφοίτησης παρακολούθησαν 
οι διευθυντές και καθηγητές του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου, καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων των 
αποφοιτούντων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, απηύ-
θυναν χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους ο πρό-
εδρος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου κος Κωνστα-
ντίνος Καρκανιάς, η διευθύντρια των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων	 κα	 Χαρά	 Κόλλια,	 ο	 συντονιστής	 των	
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κος Άγης Κοντορό-
ζης, ο αριστούχος των προπτυχιακών τμημάτων από 

το τμήμα Αρχιτεκτονικής κος Σαββίδης Ανέστης, η αρι-
στούχος των μεταπτυχιακών τμημάτων στον τομέα των 
Χρηματοοικονομικών	 κα	 Θανοπούλου	 Ζωή,	 ο	 πρόε-
δρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου, επίσημος αντιπρόσωπος του Institution of 
Mechanical Engineers στην Ελλάδα και καθηγητής του 
Ελληνοβρετανικού κος Σπύρος Γιαννάτος, και ο κος 
John McInally, director of Academic Affairs του Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας, ο οποίος έκανε και την απονομή 
των πτυχίων. 

Την Τελετή Αποφοίτησης παρουσίασε η υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου 
κα Μαρία Καρκανιά.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ρου-
μελιωτών, για όλους τους παρευρισκομένους, όπου 
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μαζί με τους συμ-
φοιτητές, τους καθηγητές, τους συγγενείς και τους 
προσκεκλημένους τους.
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Χαιρετισμός του κου Κωνσταντίνου Καρκανιά,
Προέδρου του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου

Ο Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, κος 

Κ. Καρκανιάς, αναφέρθηκε σε τρία κυρίως θέματα: στο 

νέο νόμο για τα κολλέγια, στην αναγνώριση των πτυ-

χίων των αποφοίτων και στην απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων του κολλεγίου.

Ξεχωρίσαμε από την oμιλία του τα κείμενα που 

αναφέρονται σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα και τα 

δημοσιεύουμε παρακάτω ξεχωριστά.

Ο νέος νόμος για τα κολλέγια
Την 31η Αυγούστου συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη 

Βουλή ο νέος νόμος για τα κολλέγια, που αποτελεί την 

εκπλήρωση της υπόσχεσης του πρωθυπουργού από 

τον Νοέμβριο του 2007.

Ο νόμος περιέχει μια σειρά διατάξεων σχετικά με 

τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κολλε-

γίων καθώς και με τις διαδικασίες ελέγχου τους μετά 

την έναρξη λειτουργίας.

Τα κολλέγια, πλέον, αναγνωρίζονται ως εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα, τα οποία στην Ελλάδα ανήκουν στην 

μεταλυκειακή αδιαβάθμητη εκπαίδευση, αλλά προ-

σφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία 

με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτε-

ρικού.

Είναι σαφές ότι όλη η εκπαιδευτική διαδικασία ακο-

λουθεί τα πρότυπα των ξένων ιδρυμάτων και ότι το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας απλά παρακολουθεί και 

ελέγχει την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ του κάθε 

κολλεγίου και του συνεργαζόμενου ξένου Ιδρύματος. 

Ο νέος νόμος δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτε στη 

λειτουργία του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου ή των 

περισσότερων άλλων κολλεγίων. Εντούτοις περιέχει 

αρκετά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στο ξεκαθά-

ρισμα του χώρου των κολλεγίων από εκπαιδευτήρια, 

τα οποία δεν κάλυπταν βασικές προϋποθέσεις λειτουρ-

γίας ή διαφημίζονταν με τρόπο μη αντίστοιχο προς την 

εκπαίδευση την οποία παρείχαν.

Εξ άλλου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου 

Για το κλείσιμο της βραδιάς, μετά το πέρας της και 
της δεξίωσης, οι απόφοιτοι, πλέον, του Ελληνοβρετα-
νικού Κολλεγίου, συνέχισαν τη διασκέδασή τους στο 
πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο παραλιακό κλαμπ 
Ακρωτήρι, μαζί με τους καθηγητές τους και το διοικη-
τικό προσωπικό. Παράλληλα, παρατέθηκε επίσημο 
δείπνο από τον πρόεδρο του Κολλεγίου για τους διευ-
θυντές του Ελληνοβρετανικού, και τον επίσημο προ-
σκεκλημένο κο John McInally.
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όλων των κολλεγίων, θα προκύψει ένα Μητρώο Κολλε-

γίων, το οποίο θα τηρείται από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας. Έτσι, όσοι ενδιαφέρονται, θα μπορούν να 

γνωρίζουν τις συνεργασίες που έχει και τα προγράμ-

ματα που προσφέρει το καθένα.

Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να αναφέ-

ρουμε ότι αυτός ο νόμος δεν περιλαμβάνει καμία διά-

ταξη για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων 

Ευρωπαϊκών Κολλεγίων, αφού αυτή προσδιορίζεται 

από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005.

Εύρεση εργασίας μετά το κολλέγιο
Πολλοί υποψήφιοι αλλά και φοιτητές του Κολλεγίου 

ρωτούν τι γίνεται μετά την αποφοίτηση τους.

Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι εμείς διεξάγουμε κάθε 

δύο χρόνια μια γενική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων 

μας για να προσδιορίσουμε εάν εργάζονται και σε ποιο 

αντικείμενο. Εάν δεν εργάζονται ρωτάμε πόσους μήνες 

είναι άνεργοι. Παράλληλα ρωτάμε τους νέους αποφοί-

τους σε πόσους μήνες βρήκαν εργασία.

Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, το 95% των αποφοί-

των μας εργάζονται και μάλιστα στο αντικείμενό τους. 

Από το 5% που δεν εργάζεται τη στιγμή της έρευνας, 

το 80% είναι εκτός εργασίας λιγότερο από τέσσερις 

μήνες.

Βέβαια, η κατάσταση διαφέρει από ειδικότητα σε 

ειδικότητα και είναι χειρότερη για αποφοίτους που βρί-

σκονται στην επαρχία. Πρέπει να πούμε ότι οι ειδικό-

τητες που προσφέρουμε είναι από τις πλέον ζητούμε-

νες και ότι στο παρελθόν διακόψαμε δύο ειδικότητες, 

των οποίων οι απόφοιτοι είχαν δυσκολίες στην εύρεση 

εργασίας. 

Εξ άλλου, πολλοί μας ρωτούν πως είναι δυνατόν οι 

δικοί μας απόφοιτοι να βρίσκουν εργασία, ενώ οι νέοι 

απόφοιτοι των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ να έχουν 

ανεργία που ξεπερνά το 20%.

Οι απαντήσεις είναι απλές:

1.  Οι δικοί μας απόφοιτοι σπουδάζουν αυτό που 

θέλουν και επομένως το αγαπούν.

2. Οι δικοί μας απόφοιτοι γνωρίζουν αρκετά καλά 

αυτά που διδάχτηκαν.

3. Οι απόφοιτοί μας έχουν συνηθίσει να εργάζονται 
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σε ένα πειθαρχημένο περιβάλλον, να κάνουν εργα-

σίες, να τηρούν προθεσμίες κ.λπ., δηλαδή έχουν 

αποκτήσει την «κουλτούρα» που χρειάζονται οι επι-

χειρήσεις.

4. Οι φοιτητές μας ασκούν τις γνώσεις τους στην 

αγγλική, κάτι που είναι απαραίτητο στη σημερινή 

αγορά. 

5. Τέλος, σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές μας τελειώ-

νουν στα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά συστατικά 

επιτυχίας στην αναζήτηση εργασίας, όταν μάλιστα οι 

«ανταγωνιστές» των δικών μας αποφοίτων –αυτοί που 

τελειώνουν δημόσια πανεπιστήμια– υστερούν κατά 

πολύ στα σημεία αυτά.

Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο μυστήριο, αλλά η απά-

ντηση προκύπτει από απλές λογικές σκέψεις για το τι 

χρειάζεται ο κάθε εργοδότης που προσλαμβάνει ένα 

νέο στέλεχος. 

Αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων 
μας 

Για το γενικό θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων 

από την αγορά έχουμε μιλήσει πολλές φορές και αυτό 

σχετίζεται με τις πραγματικές ικανότητες που αποκτά 

ο κάθε φοιτητής πριν πάρει το πτυχίο του.

Το θέμα, τώρα, της τυπικής αναγνώρισης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στα 

πτυχία των αποφοίτων μας σχετίζεται με την εφαρ-

μογή των ευρωπαϊκών οδηγιών 48/1989 και 36/2005. 

Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι οδηγίες ισχύουν και δεν 

χρειάζονται καμία περαιτέρω σκέψη της όποιας ελλη-

νικής κυβερνήσεως.
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Απλά και μόνο, οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι 

υπάλληλοι των «αρμόδιων» υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας παρανομούν. Γι’ αυτό το λόγο 

έχουμε καταδικαστεί ήδη μια φορά στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο και αναμένεται από ημέρα σε ημέρα και 

νέα καταδίκη μας ως χώρα. 

Το θετικό νέο σε αυτό το τοπίο είναι ότι ο πρωθυ-

πουργός και ο υπουργός Παιδείας έχουν κατ’ επανά-

ληψη δηλώσει ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα 

λήξει έως το φθινόπωρο, μετά την ψήφιση του νόμου 

για τα κολλέγια.

Ας περιμένουμε, λοιπόν, λίγο ακόμη. 
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Αγαπητοί απόφοι-
τοι, γονείς και συνάδελ-
φοι, καλησπέρα, καλώς 
ήλθατε στην τελετή 
αποφοίτησης του Ελλη-
νοβρετανικού Κολλε-
γίου και θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλους!

Νιώθω πως η φετινή 
τελετή αποφοίτησης 
είναι ιδιαίτερη για διά-
φορους λόγους. Καταρ-
χάς, συμπίπτει με την 
κατάθεση του σχεδίου 
νόμου στη Βουλή που 
ρυθμίζει τη λειτουργία 
των Κέντρων Σπουδών 

που όπως και το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι 
παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Μια νέα εκπαι-
δευτική βαθμίδα ορίζεται, εκείνη του κολλεγίου, με 
φορέα εποπτείας το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που ανα-
βαθμίζει τη θέση μας και δημιουργεί αισιόδοξες προο-
πτικές για τη λειτουργία μας. 

Επιπλέον, πριν μία εβδομάδα ακριβώς, δεχτήκαμε 
στο Κολλέγιο εκπροσώπους βρετανικών πανεπιστη-
μίων οι οποίοι, όπως γίνεται κάθε πέντε χρόνια, επιθε-
ώρησαν λεπτομερώς τη λειτουργία μας, την ποιότητα 
της εκπαίδευσης που προσφέρουμε, την ακαδημαϊ-
κότητα των προγραμμάτων μας, τη δέσμευση και την 
ικανότητα των σπουδαστών μας, των καθηγητών μας 
και του διοικητικού προσωπικού. Γί  όλα αυτά εισπρά-
ξαμε συγχαρητήρια και νιώθουμε κι εμείς υπερήφανοι 
που οι κόποι όλων μας, όπως και οι δικοί σας σήμερα, 
ανταμείβονται. 

Στην ευνοϊκή λοιπόν συγκυρία των τελευταίων 
ημερών, προστίθεται και η σημερινή αποφοίτηση. Έχω 
την αίσθηση πως αυτή η γενιά αποφοίτων μας είναι η 
μεγαλύτερη σε αριθμό τα τελευταία χρόνια και απο-
τελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα που απαρτίζεται 
από ανθρώπους για τους οποίους η απόκτηση αυτού 
του πτυχίου διανοίγει διαφορετικές προοπτικές.

 Γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς θα συνεχίσετε τις 
σπουδές σας για την ολοκλήρωση του πτυχίου σας 
στην Μεγάλη Βρετανία ή ότι άλλοι θα επιδιώξετε έναν 
μεταπτυχιακό τίτλο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτε-

ρικό. Φαντάζομαι τέλος, ότι πολλοί θα απευθυνθείτε 
στην αγορά εργασίας ξεκινώντας την επαγγελματική 
σας ζωή. 

Όποιοι κι αν είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι, η απο-
φοίτησή σας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την 
απαρχή ενός ταξιδιού. Το πτυχίο που θα πάρετε στα 
χέρια σας, αντιπροσωπεύει τον αγώνα και τις κατα-
κτήσεις σας, σας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να 
αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις και να θέσετε υψη-
λότερους στόχους. 

Από μόνο του βέβαια ένα πτυχίο δεν είναι αυτοσκο-
πός. Αποκτά όμως νόημα, όταν από αυτό παίρνετε την 
ώθηση να συνεχίσετε το ταξίδι για την κατάκτηση της 
γνώσης και της αυτογνωσίας που δεν περιορίζεται σε 
αίθουσες διδασκαλίας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο θέλω να πιστεύω ότι πέρα από τις 
γνώσεις που αποκομίσατε πάνω στο αντικείμενο των 
σπουδών σας, η φοίτησή σας στο Ελληνοβρετανικό 
Κολλέγιο, σας έχει προικίσει με ποιότητες καθοριστι-
κές για την προσωπική σας ανάπτυξη, με ικανότητες 
επικοινωνιακές, με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικό-
τητας. Όλοι εσείς που φτάσατε σήμερα ως εδώ, έχετε 
ακολουθήσει το βρετανικό εκπαιδευτικό μοντέλο, έχετε 
μάθει να εργάζεστε σε περιβάλλον δομημένο και σε 
συνθήκες οργάνωσης. Έχετε φοιτήσει σε ένα σύστημα 
απαιτητικό που σας ήθελε σπουδαστές ενεργούς και 
συμμετοχικούς με άποψη και κριτική ικανότητα. 

Την πορεία των περισσοτέρων από εσάς, την έχω 
παρακολουθήσει από τα πρώτα της βήματα μέχρι αυτή 
την τόσο σημαντική στιγμή. Γνωρίζω τον καθένα σας 
σχεδόν προσωπικά, αφού πέρα από την εκπαιδευτική 
σχέση που είχα με πολλούς από εσάς ως καθηγήτρια, 
έχουμε αναπτύξει και μια σχέση εμπιστοσύνης και 

Χαιρετισμός της κας Χαρούλας Κόλλια, 
Διευθύντριας των Προπτυχιακών Τμημάτων
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Αγαπητοί μας απόφοιτοι,
Βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα σε μια γιορτή, που 

σηματοδοτεί το μέλλον που κάθε απόφοιτος ονειρεύε-
ται και το οποίο το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας έχει στη-

Χαιρετισμός του κου Άγη Κοντορόζη, 
Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Τμημάτων

«Ο γλυκότερος όλων των ήχων είναι ο έπαινος», 
είχε πει ο Ξενοφών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι 
μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. 

Σίγουρα υπήρξε αρκετή προσπάθεια στα τελευ-
ταία δύο χρόνια, ισορροπία μεταξύ μελέτης και δια-
σκέδασης, και η αποψινή εκδήλωση είναι η τρανταχτή 
απόδειξη αυτού και η επιβράβευση, όχι μόνο για μένα 
αλλά και για όλους όσους αποφοιτούν σήμερα.

Πρέπει όμως να τονίσω πως εγώ τουλάχιστον το 
οφείλω και σε όσους με στήριξαν και με ώθησαν στη 
προσπάθεια μου. 

Πρώτα και πάνω απ’ όλα εννοείται πως είναι οι 
γονείς μου, είσαστε υπέροχοι, σας ευχαριστώ....

 Έπειτα έρχεται το πανεπιστήμιο της Ουαλίας και το 
Ελληνοβρετανικό  Κολλέγιο με το εξαιρετικό ανθρώ-
πινο δυναμικό του. Πιστεύω ότι μιλώ εκ μέρους όλων 
όταν λέω ότι σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετα-
δώσατε.

Και τελευταίοι, αλλά βασικότατοι, οι συμφοιτητές 
μου, που και να θέλει κανείς να μη τους αγαπήσει δε 

γίνεται.
Να ευχηθώ σε όλους τους υγεία, καλή συνέχεια στις 

σπουδές τους –αν συνεχίσουν– και κουράγιο. Αυτό 
πάει και στους γονείς. Ευχαριστώ πολύ.

Χαιρετισμός του κου Ανέστη Σαββίδη, 
Αριστούχου Προπτυχιακών Τμημάτων

συνεργασίας, σχεδόν φιλίας θα έλεγα, η οποία χτίστηκε 
κυρίως πάνω στη δική σας ωριμότητα, υπευθυνότητα 
και αίσθημα σεβασμού που σας χαρακτηρίζουν. 

Φτάσατε πια στο σημείο που ανταμείβονται οι 
κόποι και οι προσπάθειες, στην κατάκτηση ενός στό-
χου, κάνοντας σήμερα τις οικογένειές σας, τους φίλους 
σας, εμάς και τους καθηγητές σας υπερήφανους. 

Τώρα που ως απόφοιτοι θα βρεθείτε μπροστά 
σε νέες προκλήσεις, αναλογιστείτε την εμπειρία των 
σπουδών σας. Και μαζί μ’ αυτή και τους ανθρώπους 
που σας στήριξαν κατά τη διάρκειά τους: τους καθηγη-

τές σας, τους φίλους και συγγενείς σας και φυσικά τους 
γονείς σας, και μοιραστείτε μαζί τους τη χαρά για την 
απόκτηση αυτού του πτυχίου.

Πέρα από τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές 
για ό,τι καλύτερο στο μέλλον, θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για την ωραία συντροφιά που μας κρατήσατε τα 
χρόνια της φοίτησής σας, γιατί σπουδαστές σαν εσάς 
είναι που δίνουν νόημα στο έργο του εκπαιδευτικού, 
κάνουν τη δουλειά μας ουσιαστική και την ανάγουν σε 
λειτούργημα. 

Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη.
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ρίξει και συνεχίζει να στηρίζει· ένα μέλλον, που θεμελι-
ώνεται σε αξίες και ιδανικά, τα οποία το Πανεπιστήμιο 
μας εκφράζει: σεβασμό στην παράδοση, πίστη στις 
μοναδικές ανθρώπινες δυνατότητες και ενθουσιασμό 
για ένα δημιουργικό και ευτυχισμένο μέλλον, το οποίο 
θα στηρίζεται στην αναλυτική και κριτική σκέψη και 
στην πρόσκληση της αμφισβήτησης και της εξέλιξης.

Η απονομή των πτυχίων σας αποτελεί επιβράβευση 
της θυσίας και του μόχθου σας. Αποτελεί το επιστέγα-
σμα μιας μεγάλης, απαιτητικής και επίπονης προσπά-
θειας που σας χάρισε όχι μόνο τα εφόδια της επιβίωσης 
και της προόδου, αλλά και την ικανοποίηση της επί-
τευξης ενός σημαντικού στόχου της ζωής σας, για τον 
οποίο, πραγματικά, μπορείτε να είστε υπερήφανοι.

Όπως και στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι και εδώ, στο 
University	of	Wales,	British	Hellenic	College,	το	σύστημα	
εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη μαθησιακή διαδικα-
σία και στην κριτική σκέψη. Οι δεξιότητες αυτές αποτε-
λούν εφόδια για τους απόφοιτους που εισέρχονται στη 
δυναμικά μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, καθώς και 
σε νέες αγορές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη.

Η αποφοίτηση σας συμπίπτει με μια περίοδο κατά 
την οποία τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ανωτάτης 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν τεθεί σε δημόσιο διά-
λογο. Είναι στο χέρι σας, όπως και στο χέρι και άλλων 
απόφοιτων από αλλά, μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά 
πανεπιστήμια, να ενταχθείτε σε αυτόν το διάλογο και 
να τον μετατρέψετε σε μια θετική, δημοκρατική και 
ισορροπημένη διαδικασία.

Το πτυχίο σας αποτελεί μέσο κατάκτησης ευκαι-
ριών. Στις μελλοντικές σας κατακτήσεις να θυμάστε 
ότι αποτελείτε πρότυπο εκείνων που ακολουθούν τα 
βήματά σας. Στοχεύετε στην τελειότητα σε ό,τι κάνετε.

Ζούμε	 σε	 μια	 εποχή	 μεγάλων	 ανακατατάξεων	 και	

προκλήσεων για όλους μας. Στο νέο παγκοσμιοποι-
ημένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, οι εξελίξεις σε 
όλους τους τομείς διαδέχονται η μια την άλλη με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς. Συνεχώς θα βρίσκετε μπροστά 
σας νέες προκλήσεις από εκεί που συχνά δεν τις περι-
μένετε. 

Ένα όμως είναι βέβαιο. Στη σημερινή εποχή, η 
γνώση είναι δύναμη, πολύ δε περισσότερο η εξειδικευ-
μένη γνώση. Επενδύστε, λοιπόν, στη νέα αυτή γνώση 
και εξερευνήστε τα νέα γνωστικά αντικείμενα, ανεξάρ-
τητα από την αρχική σας επαγγελματική προδιάθεση, 
η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλλάξει αρκετές 
φορές στην πορεία της ζωής σας. 

Μαγικές συνταγές και εξασφαλισμένοι τρόποι για 
την επαγγελματική επιτυχία, σήμερα, δεν υπάρχουν. 
Εάν μπορώ να σας δώσω εδώ μια συμβουλή, επιτρέψτε 
μου να σας πω να μην συμβιβαστείτε με τη μετριότητα. 
Μην συμβιβαστείτε γενικά στη ζωή σας, αλλά πολύ 
περισσότερο στην επαγγελματική σας πορεία. 

Θα έχετε εξασφαλισμένη και εύκολη επιτυχία; Μάλ-
λον όχι. Θα πρέπει να δουλέψετε περισσότερο; Σίγουρα 
θα πρέπει να δουλέψετε περισσότερο, να σκεφτείτε 
περισσότερο, να εκπαιδευτείτε και να μελετήσετε 
περισσότερο. Οι ευκαιρίες όμως ανοίγονται μπροστά 
σας. Μην τις φοβηθείτε. Η σημερινή ζωή, περισσότερο 
από ποτέ, είναι μια ατελείωτη σειρά από αντιθέσεις. 
Αντιθέσεις που αντιστέκονται σε κάθε τυποποίηση. 
Αντιθέσεις που γεννούν επιχειρήματα, που καλλιερ-
γούν ανακαλύψεις, που φέρνουν πρόοδο. Υιοθετήστε, 
λοιπόν, τις αντιθέσεις που προκύπτουν στη ζωή σας, 
αντιμετωπίστε με αισιοδοξία κάθε προοπτική που δια-
φαίνεται στην αυριανή σας μέρα και κυρίως μην συμ-
βιβαστείτε. πάρτε ρίσκα. Γιατί, τελικά, στη ζωή μετανι-
ώνουμε πιο συχνά για αυτά που δεν κάναμε παρά γι’ 
αυτά που κάναμε. 

Επιστρέψτε μου, αγαπητοί απόφοιτοι, να κλείσω 
με μια ευχή: ο στόχος σας να είναι μια κοινωνία που θα 
ενσωματώνει όλα τα ωφέλιμα στοιχεία της νέας εποχής 
και θα διατηρεί τις ηθικές άξιες που τόσο έχουμε ανά-
γκη. Τα εμπόδια που θα συναντήσετε για να το πετύ-
χετε θα είναι πολλά. Για να δανειστώ όμως μια φράση 
του	 Henry	 Ford:	 «Τα	 εμπόδια	 είναι	 εκείνα	 τα	 φοβερά	
πράγματα που βλέπει κανείς, όταν παίρνει τα μάτια του 
από τον στόχο». Εύχομαι να κρατάτε πάντα το βλέμμα 
σας σε αυτόν. 

Και πάλι, συγχαρητήρια σε όλους σας και καλή 
τύχη.
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Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί απόφοιτοι, αγαπητοί 
καθηγητές,

Δεκαοκτώ χρόνια πριν, βρισκόμουν και εγώ στην 
ίδια θέση που βρίσκονται οι απόφοιτοι μας σήμερα, 
με την ιδιότητα του αποφοίτου του 1ου τμήματος των 

Μηχανολόγων Μηχανικών και ένιωθα υπερήφανος που 
μετά από δύο χρόνια σκληρής και επίπονης προσπά-
θειας,	είχα	καταφέρει	να	αποκτήσω	το	Higher	National	
Diploma.

Σήμερα, από τη θέση του καθηγητή, θα ήθελα να 

Χαιρετισμός του κου Σπύρου Γιαννάτου,
Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου

Κύριες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου της Ουαλίας 

που υλοποιήθηκε από το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο 
αποτέλεσε μια ιδιαίτερη εμπειρία για εμάς που βρισκό-
μαστε ήδη στον επαγγελματικό στίβο.

Ο κάθε ένας μας το παρακολούθησε για διαφορε-
τικούς λόγους· άλλος για περαιτέρω επαγγελματική 
εξέλιξη, άλλος για να εναρμονίσει το εργασιακό με το 
γνωστικό του αντικείμενο κ.ά.

Η αντίθεση μας με το ελληνικό σύστημα εισαγωγής 
στα δημόσια πανεπιστήμια είναι ότι εμείς επιλέγουμε 
τον κλάδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε και όχι ο 
κλάδος εμάς. 

Είχαμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε σε δια-
φορετικές θέσεις και απόψεις, και ενδεχομένως να 
αναθεωρήσουμε στάσεις και θέσεις.

Πιστεύω ότι οι στόχοι όλων μας επιτεύχθηκαν. 
Ο κάθε ένας μας θα χρησιμοποιήσει στη ζωή του 

περισσότερο ή λιγότερο αυτά που διδάχθηκε, σίγουρα 
όμως όλοι θα θυμόμαστε το ταξίδι αυτό στη γνώση…

Θα ήθελα –πιστεύω– εκ μέρους όλων των συνα-
δέλφων, να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας που μας 
στήριξαν και τις οικογένειες μας που μας ανέχθηκαν.

Προσωπικά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω
– τον σύζυγο μου, που ανέλαβε για το διάστημα 

αυτό πρόσθετα οικογενειακά βάρη,
– τη φίλη μου, Καλλίστη, που αποτέλεσε το alter 

ego μου,
–	τον	supervisor	καθηγητή,	
και τέλος τον κο Καρκανιά με τον οποίο είχα την 

αρχική συνέντευξη-συζήτηση και του οποίου η γενι-
κότερη φιλοσοφία με έκανε να επιλέξω αυτό το μετα-
πτυχιακό.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε 
όλους σας.

Χαιρετισμός της κας Ζωής Θανοπούλου, 
Αριστούχου Μεταπτυχιακών Τμημάτων
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συγχαρώ τους αποφοίτους μας για τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν αυτά τα δύο χρόνια και να τους διαβε-
βαιώσω ότι με το προσωπικό τους συνεχές ενδιαφέρον 
και την προσπάθεια, συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα 
για μια επιτυχημένη καριέρα, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι η 
ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία 
που έχουν εκατοντάδες απόφοιτοι μας, σε μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες αλλά και εταιρείες του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα.

Δράτωντας της ευκαιρίας που μου δίνεται με την 
σημερινή τελετή αποφοίτησης και με την ιδιότητα του 
Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων του Ελληνοβρε-
τανικού Κολλεγίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις 
ενέργειες και τις δραστηριότητες του συλλόγου μας.

Κατόπιν συνεχών επαφών που είχαμε με συλλόγους 
αποφοίτων των κολλεγίων που ανήκουν στον Σύνδε-
σμο Ελληνικών Κολλεγίων, αποφασίσαμε να έχουμε 
μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ μας, προκειμένου 
να υπάρχει κοινή εκπροσώπηση και αντιμετώπιση για 
θέματα που απασχολούν τα μέλη μας.

Πιστεύω ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας, όλοι μαζί, 
μπορούμε να πετύχουμε αποτελεσματικότερα και 
συντομότερα τους κοινούς μας στόχους.

Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοι-
νώσω ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σύστασης 
ομοσπονδίας με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων 
Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από Ελληνικά 
Κολλέγια. Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα ήθελα 
να σας ενημερώσω ότι οι προσπάθειες μας σε πρώτη 
φάση έχουν επικεντρωθεί στις δυσκολίες που αντιμε-

τωπίζουν χιλιάδες απόφοιτοι ευρωπαϊκών πανεπιστη-
μίων που συνεργάζονται με ελληνικά κολλέγια, με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, 
αλλά και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των 
ανωτέρω προβλημάτων. 

Καταρχάς, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός για μια 
χώρα-μέλος της Ε.Ε. να μην εφαρμόζει την κοινοτική 
οδηγία 36/2005, όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει. 
Συνέπεια αυτής της αρνητικής στάσης της Ελλάδας 
είναι να μην αναγνωρίζει τα πτυχία πολιτών της, τα 
οποία αποκτήθηκαν κατόπιν πολυετών σπουδών από 
έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα που εδρεύουν σε 
άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται σοβαρά προβλήματα σε τουλάχιστον 25.000 
αποφοίτους στην προσπάθεια τους για ανεύρεση 
εργασίας, κυρίως στο δημόσιο τομέα.

Το παράδοξο είναι ότι τα συγκεκριμένα πτυχία ανα-
γνωρίζονται από το σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε. 
και όχι μόνο, δίνοντας την ευκαιρία στους κατόχους 
τους, να εργαστούν σε εταιρείες τόσο του δημόσιου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ευκαιρία που δυστυχώς 
δεν δίνει η Ελλάδα στα ίδια της τα παιδιά, οδηγώντας 
ένα μεγάλο αριθμό εξ’ αυτών στην αναζήτηση εργα-
σίας στο εξωτερικό, με ουσιαστικά μοναδική ζημιω-
μένη την ίδια τη χώρα, αφού σε συντριπτικό ποσοστό 
οι περισσότεροι απόφοιτοι διαπρέπουν στο εξωτερικό 
κατέχοντας ιδιαίτερα σημαντικές και υπεύθυνες θέσεις 
σε μεγάλες και γνωστές εταιρείες.

Η ομοσπονδία μας, προκειμένου να ενημερώσει 
και να βοηθήσει τα μέλη της, διοργάνωσε ημερίδα τον 
περασμένο Απρίλιο, με μεγάλη επιτυχία, σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα την Εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Αναγνώριση των Επαγ-
γελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων. Στην συγκεκριμένη ημερίδα συμμετεί-
χαν επιφανείς ομιλητές, μεταξύ των οποίων βουλευτές, 
εκπρόσωποι και στελέχη του πολιτικού κόσμου, καθώς 
και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων 
κ. Καρκανιάς.

Επίσης, η ομοσπονδία μας, για το συγκεκριμένο 
θέμα, έχει αποστείλει επιστολές προς τον υπουργό Παι-
δείας, αλλά και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμέ-
νου να εκθέσουμε τις θέσεις και τους προβληματισμούς 
μας. Επιπρόσθετα, έχουμε προβεί επανειλημμένως και 
στην αποστολή αρκετών δελτίων τύπου προς τα ΜΜΕ. 
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Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι από το Ελληνο-
βρετανικό Κολλέγιο, απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι, 
καλησπέρα (στα ουαλικά), και καλό απόγευμα (στα 
αγγλικά). 

Είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόσκληση που 
μου έγινε να έρθω στην Αθήνα για να συμμετάσχω 
στην απονομή των πτυχίων του Πανεπιστημίου της 
Ουαλίας στο οποίο είμαι διευθυντής των Ακαδημαϊκών 
Σχέσεων. Το να βρίσκομαι στη σημερινή τελετή απο-
φοίτησης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα. 

Με ευχαρίστηση, επίσης, σας μεταφέρω χαιρετι-
σμούς από τους ανθρώπους της Ουαλίας και από το 
εθνικό της πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Ουα-
λίας, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά σε 
αντίθεση με τα περισσότερα από αυτά, είναι ένα ομο-
σπονδιακό πανεπιστήμιο που απαρτίζεται από περίπου 
δέκα αυτόνομα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με έδρα την 
Ουαλία. Μερικά από τα ιδρύματα αυτά είναι μεγάλα, 
με πάνω από 10.000 φοιτητές, ενώ άλλα είναι αρκετά 
μικρά, έχοντας 300-400 αποφοίτους το χρόνο. Στο 
σύνολό τους, όμως, περισσότεροι από 20.000 φοιτητές 
σπουδάζουν στα πανεπιστημιακά μας κέντρα και άλλοι 
9.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα 
του Πανεπιστημίου της Ουαλίας ανά τον κόσμο. 

Το ακαδημαϊκό συμβούλιο του Πανεπιστημίου, 
είναι υπεύθυνο για όλες αυτές τις διεθνείς εργασίες, 
οι οποίες είναι κυρίως αρμοδιότητα του Συμβουλίου 
Πιστοποίησης του Πανεπιστημίου. Η αποτελεσματικό-
τητα του Συμβουλίου αυτού έχει κριθεί και το Συμβού-
λιο έχει δεχτεί την υψηλότερη δυνατή κατάταξη από το 
σώμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα και το 

επίπεδο των πτυχίων από πανεπιστήμια της Μεγάλης 
Βρετανίας.

Όπως καταλαβαίνετε, το Πανεπιστήμιο είναι, 
δικαίως, ιδιαίτερα περήφανο για την προσφορά του 
στη διεθνή αρένα. Δραστηριοποιείται σε παραπάνω 
από είκοσι χώρες, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη 
Βόρεια Αμερική και στην Ασία. Το δικό σας κολλέγιο, 
εδώ στην Αθήνα, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, έχει 
να επιδείξει μία μακροχρόνια και καρποφόρα συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Η δυναμική 
αυτού του δεσμού είναι εμφανής, όχι μόνο μέσα από τα 
πτυχία τα οποία σήμερα σάς απονέμονται, αλλά επίσης 
και από το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου από τη βάση 
τους στην πρωτεύουσα της χώρας μας, το Κάρντιφ, 
έχουν πολύ πρόσφατα εγκρίνει την πιστοποίηση ενός 
αριθμού νέων ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα οποία 
εσείς προτείνατε.

Όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, ένας όλο 

Χαιρετισμός του κου John McInally,
Επικεφαλής των Ακαδημαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Ουαλίας

Βέβαια, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο 
της Παιδείας, θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου η ενσω-
μάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005 στο ελλη-
νικό δίκαιο και της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, επιτέλους και στην Ελλάδα, την οποία 
χιλιάδες απόφοιτοι περιμένουμε εδώ και χρόνια.

Τελειώνοντας τον χαιρετισμό μου, θα ήθελα και πάλι 
να απευθύνω τα συγχαρητήρια μου στους σημερινούς 
αποφοίτους αλλά και στη διοίκηση και τους καθηγητές 
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και βέβαια στις οικο-
γένειες των σπουδαστών.
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και μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών αποφοιτά από 
το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο με πτυχία του Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας και έχω ιδιαίτερη ικανοποίηση, 
σήμερα, να καλωσορίσω μία νέα σειρά αποφοίτων. 
Θα ενωθείτε σήμερα με δεκάδες, ίσως και εκατοντά-
δες, από τις χιλιάδες των αποφοίτων μας στον κόσμο. 
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, θα ήθελα να σας συγ-
χαρώ για την εύλογη επιτυχία σας, που είναι αποτέλε-
σμα σκληρής δουλειάς. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ 
το Κολλέγιο και το προσωπικό του. Είμαι βέβαιος πως 
όλοι έχετε επωφεληθεί από την ενθάρρυνση και την 
δέσμευση του προσωπικού. Είμαι βέβαιος, επίσης, ότι 
θα θέλατε να ευχαριστήσω εκ μέρους σας τις οικογέ-
νειες και τους φίλους σας, τους συζύγους, συντρόφους 
ή τα παιδιά σας, για την υποστήριξή τους κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών σας. Φαντάζομαι, θα μοιράστηκαν 
μαζί σας τις καλές και τις κακές στιγμές που ελπίζω οι 
τελευταίες να υπήρξαν ελάχιστες.

Ως ιστορικός, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να βρίσκομαι 
στην Αθήνα. Όπως οι περισσότεροι φοιτητές Ιστορίας 
στη χώρα μου, μελέτησα τους αρχαίους πολιτισμούς 
της Ελλάδας και της Ρώμης από πολύ νέος. Είστε πραγ-
ματικά ιδιαίτερα τυχεροί να ζείτε και να σπουδάζετε σε 
ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα σκέψης και 
λόγου, μια πραγματική πηγή πολιτισμού από τα αρχαία 
χρόνια του Σωκράτη και του Πλάτωνα, όπου μπήκαν 

τα θεμέλια για μια εκπαίδευση, η οποία ελπίζω όλοι να 
συμφωνείτε, πως ακόμη και σήμερα είναι ζωντανή. 

Σήμερα, βεβαίως, δεν είναι μια ημέρα αφιερωμένη 
σε λόγους, ειδικά μακροσκελείς λόγους από ιστορικούς! 
Η μέρα ανήκει σε εσάς, τους απόφοιτους, τις οικογέ-
νειές σας, τους φίλους σας και τους καθηγητές σας. Για 
μια ακόμη φορά σας συγχαίρω θερμά για την επιτυχία 
σας εκ μέρους του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Ελπίζω 
να απολαύσετε την τελετή σήμερα το βράδυ και τη 
δεξίωση που θα ακολουθήσει. 

Είμαι απόφοιτος και ο ίδιος του Πανεπιστημίου της 
Ουαλίας και σας μεταφέρω ότι όλοι μας ελπίζουμε να 
κρατήσετε επαφή με εμάς που είμαστε πια το Πανε-
πιστήμιό σας, ίσως με το να συνδεθείτε και με τον 
σύλλογο των αποφοίτων μας μέσω του ίντερνετ, και 
φυσικά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις μελλοντικές 
σας καριέρες. 



Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου και την Τρίτη, 1 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δαίδα-
λος» του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ημέρες Καριέρας, για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους όλων 

των τμημάτων του. 
Οι Ημέρες Καριέρας πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων GrantThornton η οποία, 

μετά την διεξαγωγή ενός ιδιαίτερα χρήσιμου σεμιναρίου για όσους αναζητούν εργασία, διεξήγαγε συνεντεύξεις 
και συνέλεξε τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων.

Ημέρες καριέρας
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Στο χώρο του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου λει-
τουργεί παράλληλα το Σχολείο Ελληνικών για 

Ξένους «Μέγας Αλέξανδρος». Το Σχολείο Ελληνικών 
είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη του Διεθνούς Εκπαι-
δευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ αφού λειτουργεί από το 1973. 
Από το 1995 έχει τεθεί υπό την διοίκηση του Ελληνο-
βρετανικού Κολλεγίου και λειτουργεί στην Αθήνα, στα 
Χανιά	και	στη	Θεσσαλονίκη.

Σχολείο Νέας Ελληνικής για Ξένους 
«Μέγας Αλέξανδρος»
της κας Βασιλικής Καβάγια

Δώσαμε στο Σχολείο μας το όνομα του μεγάλου 
Μακεδόνα βασιλιά, καθώς ήταν αυτός που διέδωσε 
τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα 
στην Ανατολή.

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν, εξάλλου, και ο πρώ-
τος που ίδρυσε το πρώτο οργανωμένο σχολείο για 
την διδασκαλία της ελληνικής σε μη Έλληνες.

Το κεντρικό μας Σχολείο βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ 
παρατήματά μας λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας. 

Η μεγάλη εμπειρία μας (λειτουργούμε από το 1973) 
και ο ενθουσιασμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τους μαθητές μας, μας επιτρέπουν να έχουμε τα καλύ-
τερα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα 
τους, την ηλικία ή την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Τα προγράμματα που προσφέρουμε διαρκούν από 
δύο έως οκτώ εβδομάδες σε ολιγομελή τμήματα, ενώ 
υπάρχουν βέβαια και ιδιαίτερα μαθήματα. 

Χρησιμοποιούμε	 το	 δικό	 μας	 εκπαιδευτικό	 υλικό,	
καθώς και εκπαιδευτικό λογισμικό που κατά καιρούς 
έχουμε αναπτύξει μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα.

Ουσιαστική μας επιδίωξη είναι να δίνουμε στους 
μαθητές μας τις απαραίτητες γνώσεις για την ελληνική 
γλώσσα, προσαρμόζοντας το μάθημα ειδικά πάνω στις 
δικές τους επικοινωνιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα να 
τους δίνουμε την ευκαιρία να «παίρνουν μια γεύση» 
από τον πολιτισμό, τις συνήθειες και την νοοτροπία 
μας. Για το λόγο αυτό, περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμά 
μας –εκτός από την διδασκαλία– φαγητό σε παραδοσι-
ακές ταβέρνες, προβολή ελληνικών ταινιών, μαθήματα 
χορού και μουσικών οργάνων, σεμινάρια για την ελλη-
νική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τη λογοτεχνία, 
και, κυρίως, σεμινάρια για το ελληνικό τραγούδι. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες δε, διοργανώνουμε εκδρομές 
σε κοντινά μέρη (Σούνιο, Ναύπλιο), παρακολουθούμε 
συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα αλλά 
και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Το χαμόγελο των μαθητών μας επιβεβαιώνει τη 
δουλειά μας και αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη επι-
βράβευση.

Σχολείο Ελληνικών
«Μέγας Αλέξανδρος»
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Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συνεχίζει την, επί 
σειρά ετών, συνεισφορά του σε θέματα οικολογικά 

και προστασίας του περιβάλλοντος με μία σειρά ενερ-
γειών και πρακτικών.  Πιο συγκεκριμένα:

•	 Συνεχίζουμε	την	υποστήριξη	της	εταιρείας	Α.Φ.Η.Σ.	
(Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών).  Για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταφέραμε με τη 
συνεισφορά των φοιτητών αλλά και του διοικητι-
κού και εκπαιδευτικού προσωπικού να συλλέξουμε 
έναν μεγάλο αριθμό συσσωρευτών, τους οποίους 
και παραδώσαμε στην εταιρεία προς ανακύκλωση.

•	 Κατά	τη	διάρκεια	του	ακαδημαϊκού	έτους	2007-2008	
αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες του κολλε-
γίου με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανά-
λωσης.

•	 Ανακυκλώνουμε	πλέον	όλα	τα	εκτυπωτικά	αναλώ-
σιμα υλικά που χρησιμοποιούνται στο κολλέγιο ενώ 
προχωράμε και σε ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών.

•	 Υποστηρίζουμε	την	πραγματοποίηση	εκδηλώσεων	
για το περιβάλλον.  Έτσι, βοηθήσαμε τη διεξαγωγή 
του συνεδρίου «Ο Αχελώος χθες, σήμερα, αύριο: 
Συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και 
στον Πολιτισμό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας» 
που διοργάνωσε η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία 
στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στις 17 και 18 
Μαΐου 2008).
Συνεχίζουμε, έτσι, την προσπάθειά μας για την προ-

στασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα ευαισθη-
τοποιούμε και τους σπουδαστές μας στο θέμα αυτό, 
αποδεικνύοντάς τους ότι η συμβολή όλων μας είναι 
σημαντική. 

Για το περιβάλλον
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων της χρο-
νιάς που μας πέρασε, για μία ακόμη φορά, οι υπε-

ρήφανοι και ανυπότακτοι Έλληνες είμαστε πρώτοι στο 
κάπνισμα σε όλο τον κόσμο.

Με 3.000 τσιγάρα που καπνίζει κάθε Έλληνας κατά 
μέσο όρο σε ένα χρόνο, είμαστε μπροστά από κάθε 
άλλο λαό του πλανήτη.

Παράλληλα, στη χώρα μας, πεθαίνουν κάθε χρόνο 
20.000 άτομα εξ αιτίας του καπνίσματος.

Τι μπορούμε άραγε να κάνουμε; Και ποιοι έχουν την 
μεγαλύτερη ευθύνη για την απαράδεκτη αυτή κατά-
σταση;

Βασική ευθύνη έχουμε οι εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων. Οι οποίοι δεν καταφέραμε –επειδή δεν 
θέλουμε– να δημιουργήσουμε σχολεία χωρίς καπνό, 
είτε με την πειθώ είτε με την πίεση.

Για το λόγο αυτό, σε όλους τους χώρους του Ελλη-
νοβρετανικού Κολλεγίου, στις αίθουσες, στους χώρους 
της διοίκησης, στους διαδρόμους, στα εργαστήρια, στη 
βιβλιοθήκη, στην καφετέρια, απαγορεύεται αυστηρά 

το κάπνισμα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει όχι μόνο για τους 
φοιτητές του Κολλεγίου, αλλά και για τους καθηγητές 
και το διοικητικό προσωπικό.

Παράλληλα, όμως, με το μέτρο αυτό, θεωρούμε 
απαραίτητη και την ενημέρωση των σπουδαστών για 
τις εξαιρετικά βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. 
Για το λόγο αυτό, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού 
έτους, αναλαμβάνουμε μία σειρά ενημερωτικών ενερ-
γειών που απευθύνονται στους σπουδαστές αλλά και 
στους άλλους «κατοίκους» του Κολλέγιου: 

Η πρώτη ενέργεια είναι η διοργάνωση ενημερωτι-
κού σεμιναρίου, στη διάρκεια του οποίου θα παρουσι-
αστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα του καπνίσματος 
τόσο στους ίδιους τους καπνιστές, όσο και στους γύρω 
τους και οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει σε όλους 
τους τομείς της ζωής τους. Πιστεύουμε ότι η σωστή 
κατεύθυνση από τον εκπαιδευτικό χώρο είναι ζωτικής 
σημασίας, για να αποτρέψουμε τους μη καπνιστές να 
αρχίσουν το κάπνισμα αλλά και το έναυσμα για την δια-
κοπή του από τους ήδη καπνιστές.

Για ένα κολλέγιο χωρίς κάπνισμα



Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συμμετείχε στην 

10η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση, που πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24 Φεβρουαρίου 

στο	 εκθεσιακό	 κέντρο	Helexpo	 Palace	 στο	Μαρούσι.	

Στα πλαίσια της έκθεσης, διακόσιοι πενήντα εκθέτες 

παρουσίασαν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προ-

γράμματα σπουδών, τόσο σε δημόσια όσο και σε 

ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και 

σεμινάρια, προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης κ.λπ. 

Τιμώμενη χώρα φέτος ήταν η Ιταλία, ενώ παράλληλα 

στην έκθεση συμμετείχαν και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

από δεκατρείς ακόμη χώρες. Επιπλέον, κατά τις ημέ-

ρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης, πραγματοποιή-

θηκε παράλληλη ημερίδα για την Αγορά Εργασίας και 

την Καριέρα, ενώ και φέτος η έκθεση τελούσε υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Αθηναίων 

και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Επίσης, το Κολλέγιο συμμετείχε στην Διεθνή Εκπαι-

δευτική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Πλόβντιβ 

(Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, από τις 8 έως και τις 10 

Φεβρουαρίου. Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν εκπαι-

δευτικοί οργανισμοί τόσο από τη Βουλγαρία, όσο και 

από την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, 

την Αυστρία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

οποίοι παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά τους προγράμ-

ματα.

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
σε εκπαιδευτικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
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Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, από την ίδρυσή 
του, συμμετείχε σε προγράμματα πρακτικής άσκη-

σης σπουδαστών από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, όπως το ΤΕΙ Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ κ.λπ. Γι’ αυτό 
κληθήκαμε να μιλήσουμε στην επιστημονική ημερίδα 
με τίτλο «Πρακτική Άσκηση - Πορεία Προοπτικές» 
που οργάνωσε το ΤΕΙ Πειραιά, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 
2008.

Εκ μέρους του Κολλεγίου μίλησε η προϊσταμένη 
Διεθνών Σχέσεων κα Άννα Δημητρακοπούλου. 

Παραθέτουμε μία περίληψη από την ομιλία της:

«… Η συμμετοχή… του Ελληνοβρετανικού Κολλε-
γίου σε πολλές δραστηριότητες, αναδεικνύει την μεγάλη 
σημασία που προσδίδει το Κολλέγιο στην πρακτική εφαρ-
μογή των νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο 
και γενικότερα, σε τομείς επαγγελματικής κατάρτισης. Στο 
πλαίσιο αυτό, δέχεται για πρακτική άσκηση φοιτητές, οι 
οποίοι προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, όπως το ΤΕΙ Πειραιά, το ΤΕΙ Αθηνών, το Πανεπιστή-
μιο Πειραιά, το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ. 

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν εργαστεί στο 
πλαίσιο της πρακτικής τους, στο Ελληνοβρετανικό Κολ-
λέγιο, αλλά και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, πάνω από 
τριάντα φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων, μερικοί από τους 
οποίους συνεργάζονται ακόμη μαζί μας, είτε ως μόνιμοι 
υπάλληλοι είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες. 

Υπό αυτή την έννοια, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο 
και οι άνθρωποι που εργαζόμαστε σε αυτό, πιστεύουμε 
και ενισχύουμε το θεσμό της πρακτικής άσκησης αναγνω-
ρίζοντας τα οφέλη της, τόσο για τους ασκούμενους όσο 
και για το ίδιο το Κολλέγιο. Συνοψίζοντας… στο Ελληνο-
βρετανικό Κολλέγιο θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της 
πρακτικής είναι μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
μας και γι’ αυτό ασχολούμαστε συστηματικά. 

Η πολιτική της εταιρείας, όσον αφορά την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μία 
φράση: η πρακτική άσκηση είναι ουσιαστικά το πρώτο 
βήμα για την ένταξη του ατόμου σε ένα πραγματικό εργα-
σιακό περιβάλλον. Το ότι η εταιρεία πιστεύει και στηρίζει 
την πρακτική άσκηση αποδεικνύεται από την τήρηση 
μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ενταγμένης στον κανονι-
σμό λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, οι ασκούμενοι στο 
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο εργάζονται υπό την εποπτεία 
και καθοδήγηση του ενίοτε υπεύθυνου της πρακτικής. 
Αντιμετωπίζονται ως κανονικοί υπάλληλοι σε εταιρεία, 
που πρέπει να ακολουθούν δεδομένους κανόνες».

Πρακτική άσκηση
στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου αποφάσισε να χορηγήσει και για τη 

φετινή χρονιά, τριαντατέσσερις υποτροφίες σε υπο-
ψηφίους που θα παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από 
τα προπτυχιακά προγράμματά μας, τα οποία οδηγούν 
στην απόκτηση του Bachelor του Πανεπιστημίου της 
Ουαλίας.

Υπενθυμίζουμε, ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-
2008, το Κολλέγιο χορήγησε υποτροφίες σε αριστού-
χους αποφοίτους λυκείου από όλη την Ελλάδα, οι 
οποίοι. πλέον. φοιτούν σε διάφορά τμήματά του.

Οι τριαντατέσσερις υποτροφίες θα χορηγηθούν ως 
εξής:
•  Δέκα υποτροφίες στην περιφέρεια Αττικής
• Από δύο υποτροφίες στις περιφέρειες: 

- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Κεντρικής Μακεδονίας 
- Δυτικής Μακεδονίας 
- Ηπείρου 
- Θεσσαλίας 
- Ιονίων Νήσων 
- Δυτικής Ελλάδας 
- Στερεάς Ελλάδας 
- Πελοποννήσου 
- Βορείου Αιγαίου 
- Νοτίου Αιγαίου 
- Κρήτης.
Η κάθε υποτροφία καλύπτει το 75% των διδά-

κτρων του πρώτου έτους σπουδών κατά το 2008-2009, 
δηλαδή οι υπότροφοι θα πληρώνουν μόνο το 25% των 
διδάκτρων. Η υποτροφία μπορεί να συνεχιστεί και στα 
επόμενα έτη σπουδών αν ο φοιτητής επιτυγχάνει μέσο 
όρο βαθμολογίας 60% από έτος σε έτος.

Κριτήρια Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει : 

•	 Να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι λυκείου με βαθ-
μολογία απολυτηρίου μεγαλύτερη του 17 ή με μέσο 
όρο βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου 
μεγαλύτερο του 17. 

•	 Να	 έχουν	 αποκτήσει	 το	 First	 Certificate	 of	
Cambridge	ή	το	TOEFL	(με	βαθμολογία	άνω	των	500	
μονάδων)	ή	το	Higher	Certificate	του	PALSO,	μέσα	
στην τελευταία τριετία. Σπουδαστές που δεν έχουν 
τις παραπάνω τυπικές απαιτήσεις γλώσσας, αλλά 
έχουν ικανοποιητική γνώση αγγλικής, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. 
Το επίπεδο της αγγλικής θα επιβεβαιωθεί με την 
αξιολόγηση από το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο. 

 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
συμμετοχή 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 
καταθέσουν αίτηση το αργότερο μέχρι την 31 Ιουλίου 
2008 μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

 Η Γραμματεία του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, 
μετά την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, θα 
στείλει στους υποψηφίους τα πλήρη ενημερωτικά 
έντυπα και πληροφορίες για τις διαδικασίες που θα 
ακολουθήσουν. 

 Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Ακα-
δημαϊκό Συμβούλιο του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου 
με βάση τη βαθμολογία του λυκείου, του διπλώματος 
των αγγλικών και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής 
των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
στον κάθε υποψήφιο προσωπικά από 31/8/2008 έως 
11/9/2008.

Χορήγηση υποτροφίας
από το Ίδρυμα Νικόλα Δ. Πατέρα

Το Ίδρυμα Νικόλα Δ. Πατέρα, χορήγησε για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, μία υπο-
τροφία σε σπουδαστή του τμήματος Ψυχολογίας του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, η 
οποία κάλυπτε το συνολικό ποσό των διδάκτρων του φοιτητή.

Χορήγηση
τριαντατεσσάρων υποτροφιών
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1. Χατζηκωνσταντίνου Βάσια,
Architectural Technology

Ούσα πλέον φοιτήτρια του δεύτερου 
έτους στο University of Nottingham 
στην Αρχιτεκτονική, μπορώ να πω ότι τα 
δύο αυτά χρόνια στο Ελληνοβρετανικό 
Κολλέγιο αποτέλεσαν μια γερή βάση 
και την καλύτερη πιθανότερη αρχή για 
την Αρχιτεκτονική. Οι απαιτήσεις ήταν 
υψηλές, αλλά πάντα ανάλογες αυτών 
που θα συναντήσουμε στην Αγγλία. 
Ήταν δύο χρόνια σκληρής δουλειάς και 
αφοσίωσης που με κατέστησαν έτοιμη 

να προχωρήσω στις σπουδές μου στην Αγγλία.
Σας επισυνάπτω φωτογραφίες διαφόρων έργων και 

εργασιών μου, που έκανα κατά τη φοίτησή μου.

2. Ρούσσου Σοφία, Civil Engineering
Ονομάζομαι Ρούσσου Σοφία και υπήρξα μαθήτρια 

του Ελληνοβρετανικού κολλεγίου τις 
χρονιές 2006-2007 και 2007-2008 στο 
τμήμα των πολιτικών μηχανικών. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου στο 
κολλέγιο έλαβα της απαραίτητες βάσεις 
και βοήθεια από τους καθηγητές μου και 
σε συνδυασμό με συστηματική μελέτη 
κατάφερα να εξασφαλίσω τη  θέση  μου 
ως  φοιτήτρια  β’ έτους στο πανεπιστή-
μιο του Swansea  στην Ουαλία.

3. Ανέστης Σαββίδης, Architectural 
Technology

Εξ αρχής είδα το Ελληνοβρετανικό 
ως μια δεύτερη ευκαιρία για να εκπλη-
ρώσω το όνειρο που δε κατάφερα με τις 
πανελλήνιες. Το να σπουδάσω αρχιτε-
κτονική ήταν, είναι και θα είναι (τουλάχι-
στον μέχρι να ολοκληρώσω το Bachelor 
in Architectural Studies του Cardiff 
University) ένα από τα σημαντικότερα 
πράγματα για μένα και αναμφίβολα τα 
δύο χρόνια στο BHC ήταν καθοριστικά 
στην επίτευξη του στόχου μου.

Οι μηχανικοί που έφυγαν
για Βρετανία
Τρεις φετινοί απόφοιτοι (2008) των τμημάτων μηχανικών

Τρεις από τους φετεινούς αποφοίτους μας, που έχουν γίνει δεκτοί στο δεύτερο έτος πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων στην Ουαλία και την Αγγλία γράφουν συνοπτικά για τις βάσεις της επιτυχίας τους.
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Οι σπουδαστές μας
έγιναν καθηγητές μας

Πολλές εκατοντάδες νέων έχουν εμπιστευθεί σε 
εμάς τη μόρφωσή τους από το 1989. Οι περισσό-

τεροι από αυτούς έχουν τελειώσει τις σπουδές τους 
και έχουν στα χέρια τους ένα περιζήτητο πτυχίο του 
Πανεπιστημίου της Ουαλίας ή και άλλων Βρετανικών 
Πανεπιστημίων. Όλοι τους εργάζονται στην Ελλάδα και 
προσφέρουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξή της.

Κάποιοι όμως γύρισαν σε εμάς. Όχι σαν σπουδα-
στές αλλά σαν καθηγητές. Τι το πιο ωραίο;

Οι παλιοί σπουδαστές μας διδάσκουν τους νέους 
σπουδαστές μας.

Πράγματι, αρκετοί απόφοιτοί μας έχουν διδάξει στα 
τμήματά μας κατά τα τελευταία έτη. Ένας από αυτούς 
είναι ο κ. Γιαννάτος του οποίου ακολουθεί ένα σύντομο 
Βιογραφικό.

 

Σπυρίδων Νικ. Γιαννάτος, 
Eur Ιng

Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και 
ακολούθως στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
University	 of	 Wales-College	 of	 Cardiff,	 στην	 Μεγάλη	
Βρετανία, απ’ όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1994 
[ΒΕng	 (Hons)],	 για	 να	 συνεχίσω	 τις	 σπουδές	 μου	 ως	
μεταπτυχιακός, πλέον, φοιτητής στο Τμήμα Διαχεί-
ρισης	 Ενέργειας	 και	 περιβάλλοντος	 του	 University	 of	
Glamorgan, της Μεγάλης Βρετανίας, απ’ όπου αποφοί-
τησα τον Οκτώβριο του 1995 (PgD).

Έπειτα παρακολούθησα και δεύτερο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Στατιστικών	Επιστημών	του	University	of	Portsmouth,	
της Μεγάλης Βρετανίας, από όπου και τελικά αποφοί-
τησα τον Οκτώβριο του 1997 (MSc).

Από τον Οκτώβριο του 1998 εργάστηκα ως Μηχα-
νολόγος Μηχανικός, αρχικά στην τεχνική εταιρία 
ΜΑΤΑΛΑΣ Α.Ε. και στη συνέχεια στην τεχνική εταιρία 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ασχολούμενος κυρίως με την επίβλεψη 

έργων και τη σύνταξη 
οικονομοτεχνικών και επι-
χειρηματικών μελετών.

Σήμερα εργάζομαι ως 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
στην Εταιρεία Παροχής 
Φυσικού Αερίου.

Παράλληλα με τις 
προαναφερόμενες τεχνι-
κές ασχολίες μου διδά-
σκω ορισμένα μαθήματα 
της ειδικότητας μου στο 
Ελληνοβρετανικό Κολλέ-
γιο. 

Από το 1994 είμαι 
μέλος του Institution of 
Mechanical Engineers 
(IΜechE) ενώ το 1999 
έγινα μέλος του Engineering Council (ENG. C), και 
μου έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Chartered Engineer 
(CΕng).

Τέλος, το 2000 έγινα και μέλος του European 
Federation	 of	 National	 Engineering	 Associations	
(FEANI)	και	μου	έχει	απονεμηθεί	ο	τίτλος	του	European	
Engineer (Eur ing). 

Από το 2004 είμαι πρόεδρος στον Σύλλογο Απο-
φοίτων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, ενώ από το 
2006 είναι επίσημος αντιπρόσωπος του Institution of 
Mechanical Engineers στην Ελλάδα.

Όσοι ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να τηλεφωνείτε στην κα Μαρία Καρκανιά, Υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων.
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Δημήτρης Κούκκας: 

Μια ιστορία επιτυχίας 
Ο Δημήτρης Κούκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 

Αποφοίτησε	 από	 το	 3o	 Γενικό	 Λύκειο	 Ζωγράφου	 το	
1993. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς ήρθε στο Ελλη-
νοβρετανικό Κολλέγιο και ξεκίνησε τις σπουδές του 
στο τμήμα Electronic Engineering. Τελείωσε το 1995 
και πήρε το Diploma του Πανεπιστημίου της Ουαλίας 
με βαθμό 65%.

Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία στο 
University Of Wales στο Cardiff, με βάση τη συμφωνία 
που υπάρχει μεταξύ του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου 
και του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του γράφτηκε στο Engineering Council (το Bρε-
τανικό Tεχνικό Επιμελητήριο) και μάλιστα στο τμήμα 
για τους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς Μηχα-
νικούς, το Institute of Electrical Engineers (ΙΕΕ), ως 
Student Member. Όταν, πλέον, αποφοίτησε και πήρε 
το Bachelor in Electronic Engineering έγινε Associate 
Member του IEE. 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1997 και υπηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία (1998-1999), μετά το τέλος της 
οποίας ξεκίνησε την αναζήτηση εργασίας. 

Μέσα σε τρεις μήνες προσλήφθηκε στην TELESTET 
στην οποία εργάστηκε επί ένα χρόνο. Στη συνέχεια, 
αναζητώντας μία ανώτερη θέση προσλήφθηκε στην 
INTRAKOM	 ως	 Μηχανικός	 Συστημάτων	 Διάχυσης	
Δικτύων, στην οποία εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια. 
Από τον Αύγουστο του 2004 μέχρι και σήμερα εργάζε-
ται	στην	HEWLETT	PACKARD.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην Ελλάδα 
συμπλήρωσε τα χρόνια πρακτικής άσκησης τα οποία 
ζητά το IEE ως προϋπηρεσία για την απόκτηση του 
περιζήτητου τίτλου Chartered Engineer τον οποίο και 
απέκτησε προσφάτως. Έτσι, είναι πλέον πλήρες μέλος 
του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Βρετα-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Συνέντευξη του κου Δ. Κούκκα 
προς τη Μαρία Καρκανιά
του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου

Ο κος Κούκας επισκέφτηκε πρόσφατα το Κολλέγιό 
μας και είχαμε την ευκαιρία να του κάνουμε κάποιες 

ερωτήσεις σχετικά με την τόσο πετυχημένη επαγγελ-
ματική του πορεία.

• Είστε ευχαριστημένος από τη φοίτησή σας στο 
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο; Σας βοήθησε στην 
περαιτέρω εκπαιδευτική και επαγγελματική σας 
πορεία;
Καταρχάς,	 το	 BHC	 μου	 έδωσε	 όλα	 τα	 απαραίτητα	

εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών μου στο Πανεπι-
στήμιο της Ουαλίας στο Cardiff. Θυμάμαι ότι την πρώτη 
χρονιά που πήγα στην Ουαλία όλα τα μαθήματα μου 
ήταν οικεία και αυτό ήταν λογικό, από τη στιγμή που τα 
περισσότερα καθώς και τα σημαντικότερα από αυτά, 
τα είχα ήδη παρακολουθήσει στην Ελλάδα.

Το	BHC,	βασιζόμενο	στη	νοοτροπία	του	βρετανικού	
συστήματος εκπαίδευσης μου έθεσε τις βάσεις για να 
μάθω να εργάζομαι οργανωμένα. Αυτό με βοήθησε 
τόσο στις σπουδές μου στη Μεγάλη Βρετανία όσο και 
στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. 

• Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της φοίτησης 
σας στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο ;
Οργανωμένη δουλειά, υποχρεωτική παρακολού-

θηση ουσιωδών μαθήματα –κάτι που συνάντησα 
μπροστά μου και πάλι στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας 
στο Cardiff– πειθαρχημένο περιβάλλον σπουδών. 

• Θυμάστε τους καθηγητές σας; Πέστε μας δυο 
λόγια για δυο-τρεις απ’ αυτούς.
Θυμάμαι τους περισσότερους αν όχι όλους ,αλλά 

δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον καθένα από αυτούς 
ξεχωριστά αφού όλοι τους είχαν την καλύτερη διάθεση 
για να μας θέσουν τις βάσεις για τις μετέπειτα σπουδές 
μας στο Πανεπιστήμιο του Cardiff.

• Πώς ήταν η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο της 
Ουαλίας, στο Cardiff, συναντήσατε δυσκολίες;
Χρειάστηκε	 σίγουρα	 να	 καταβάλω	 μεγάλη	 προ-

σπάθεια για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, αλλά 
σίγουρα ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο δύσκολες που 
θα μπορούσαν να με οδηγήσουν στην αποτυχία.

Αυτό που σίγουρα χρειάζεται κάποιος για να σπου-
δάσει στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, στο Cardiff, είναι 
ό,τι	χρειάζεται	και	στο	BHC,	δηλαδή	οργανωμένη	δου-
λειά και όχι ανούσιους παπαγαλισμούς. 

Παρουσίαση αποφοίτων μας
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Συνέντευξη του αποφοίτου μας κου Λοΐζου, 
στην Υπεύθυνη Μάρκετινγκ
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου,
κα Κατερίνα Δαμιανίδου

Τι θυμάστε από τη φοίτησή σας και τους καθηγητές 
σας στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο;

Δύο εποικοδομητικά χρόνια, με δουλειά, καλό 
κλίμα μεταξύ των σπουδαστών αλλά και αυτών με τους 
καθηγητές τους. Θυμάμαι, συγκεκριμένα, τις μεγάλες 
προσπάθειες του τότε διευθυντή σπουδών του τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών, κου 
Βαφειάδη, να διατηρήσει υψηλά το επίπεδο σπουδών 
με την επιλογή κατάλληλου διδακτικού προσωπικού 
αλλά και μεταδίδοντας τη νοοτροπία του ότι το Ελλη-
νοβρετανικό Κολλέγιο δεν είναι «διπλωματάδικο» 
αλλά χρειάζεται προσπάθεια και εργατικότητα για να 
αποκτηθεί το «χαρτί» του.

Η καλή δουλειά στα χρόνια του Ελληνοβρετανικού 
φάνηκε πολύ γρήγορα όταν πρωτοπήγα στο Cardiff 
University	έχοντας	«ξανακάνει»	αρκετό	μέρος	από	την	
ύλη του Β΄ έτους εξασφαλίζοντάς μου μία ήπια προ-
σαρμογή σε μια χώρα με αρκετά διαφορετική αντιμε-
τώπιση, σε οποιοδήποτε θέμα, από την Ελλάδα.

• Ποια ήταν η ακαδημαϊκή πορεία σας αφού ολο-
κληρώσατε τις σπουδές σας στο Ελληνοβρετα-
νικό Κολλέγιο Κολλέγιο;
Πηγαίνοντας κατευθείαν στο Β΄ έτος του Cardiff 

University	 το	 1992	 απέκτησα,	 μετά	 από	 δύο	 χρόνια,	
ΒEng in Electronics και συνέχισα στο Cardiff με MSc in 
Electronic Engineering (Communication Systems), έχο-
ντας εξασφαλίσει μία υποτροφία από το πανεπιστή-
μιο για την πληρωμή των διδάκτρων. Τελειώνοντας, 
το Master γύρισα στην Ελλάδα για τη στρατιωτική 
θητεία μου. Αμέσως μετά το στρατό επέστρεψα στο 
Cardiff	University	όπου	 τελείωσα	 το	MSc	 in	Magnetic	
and Electrical Engineering with Industrial Applications 
και στη συνέχεια, με την υποστήριξη υποτροφίας 
από το πανεπιστήμιο, ολοκλήρωσα PhD in Electrical 
Engineering το 2002. Για ένα χρόνο ακόμα συνέχισα ως 
έμμισθο	ακαδημαϊκό	προσωπικό	του	Cardiff	University,	
School	 of	 Engineering	 με	 τον	 τίτλο	 του	 Research	
Associate πριν γυρίσω στην Ελλάδα, το Σεπτέμβριο 
του 2003.

• Με τι ασχολείστε τώρα επαγγελματικά; Δώστε 
μας μια σύντομη περιγραφή της πορείας που 
ακολουθήσατε στον επαγγελματικό τομέα.
Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα, είχα ένα 

σύντομο πέρασμα στην ερευνητική ΕΝ.Ο.Ι.Α. SA (Engi-
neering of Industrial Applications) ως Ιnstrumentation 

Engineer και στη συνέχεια, 
από την αρχή του 2004, προ-
σλήφθηκα στην NETCOM S.A., 
στο τμήμα Έρευνας και Ανά-
πτυξης Παλμοτροφοδοτικών, 
όπου εργάζομαι ως Μηχανι-
κός Σχεδίασης έως σήμερα. 
Παράλληλα, συνεργάζομαι με 
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 
Μηχανών του Ε.Μ.Π. ως εξωτερικός συνεργάτης σε ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα από το 2004 έως σήμερα.

• Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι σπουδές σας στο 
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο σας βοήθησαν στη 
μετέπειτα εξέλιξή σας.
Για εμένα, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, αποτέ-

λεσε τη λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία» μετά τις πανελ-
λαδικές. Προσέφερε σε μένα και στην οικογένειά μου 
μία επιλογή η οποία ήταν η καλύτερη δυνατή τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή. Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, 
στη συνέχεια, απέδειξαν την ορθότητά της.

• Τι θα συστήνατε στους νέους υποψηφίους που θα 
ήθελαν να ακολουθήσουν μία ανάλογη πορεία;
Χωρίς	να	πιστεύω	ότι	υπάρχει	μία	«γενική	συνταγή	

επιτυχίας» θα έλεγα σε έναν νέο να διαλέξει ένα αντι-
κείμενο σπουδών που να του αρέσει πολύ, ώστε να 
είναι καλός και από εκεί και πέρα νομίζω οι ευκαιρίες 
θα έρχονται.

Ντέπη Ζούνη

Φοίτησε στο τμήμα Οικο-
νομικής Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου του Πειραιά. 

Απόφοιτος του ΜΒΑ στο 
Μάρκετινγκ του Πανεπιστη-
μίου της Ουαλίας (Ελληνο-
βρετανικό Κολλέγιο). 

Εργάζεται στην ADO 
(Athens Development Office 
S.A.) και έχει την θέση της Οικονομικής Διευθύ-
ντριας.

Η	κα	Ζούνη	είναι	λίγο	μεγαλύτερη	(όχι	όμως	η	μεγα-
λύτερη) από τους υπόλοιπους φοιτητές μας και για αυτό 
η γνώμη της για το πρόγραμμα ΜΒΑ είναι ξεχωριστή:

«Ξαναγυρνώντας στα 42 στα θρανία, στον πίνακα, 
στα sos του βιβλίου(!) «κλέβεις» λίγη από την ενέργεια των 
εικοσάρηδων… απατάς τον χρόνο. Πιο σοβαρά όμως… 
οι ρυθμοί που τα πράγματα εξελίσσονται –και άρα αλλά-
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ζουν– μπορεί να φαίνονται εντυπωσιακότεροι στον τομέα 
της τεχνολογίας αλλά δεν είναι μόνο εκεί.

Οι εφαρμογές του management, οι πρακτικές του 
marketing, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και προϊόντα, 
οι τάσεις της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλ-
λονται με εξίσου ταχύτατους ρυθμούς.

Οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό χώρο δεν ικανο-
ποιούνται από τα “highlights” των εξελίξεων. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος ΜΒΑ του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου είχα την ευκαιρία να μετατρέψω ασύνδετες 
πληροφορίες σε γνώση και στη συνέχεια σε δυνατότητα 
εφαρμογής. Είναι πάλι φορές που η συγκεκριμένη γνώση 
δεν είναι αυτή καθ’ αυτή λύση σε ένα πρόβλημα ή το από-
λυτο ζητούμενο. Αρκεί η αφύπνιση, η άλλη θέαση, η ανα-
κάλυψη των εναλλακτικών επιλογών.

Συχνά, για να βρούμε μια «φρέσκια» ιδέα, συνηθίζουμε 
να ψάχνουμε μυαλά ανόθευτα από την καθημερινότητα 
της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Μέσα από τη φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό Κολλέ-
γιο, από την επαφή τόσο με τους καθηγητές όσο και τους 
συμφοιτητές, ένιωσα αυτή τη «φρεσκάδα» στον τρόπο 
της δουλειάς μου. Η παράλληλη εμπλοκή της πλειοψηφίας 
των καθηγητών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες λει-
τούργησε αναμφίβολα θετικά. Η «ζωντανή» μετάδοση του 
αγώνα από τον στίβο των επιχειρήσεων έδινε «παλμό» στο 
μάθημα και χώρο για ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Οργανώσαμε καλύτερα τις αποσκευές μας και ακο-
λουθήσαμε έμπειρους οδηγούς σε ένα πολύ ενδιαφέρον 
ταξίδι. Κάθε καινούργια σκέψη, κάθε καινούργιος προβλη-
ματισμός οδηγεί σε μια νέα ανακάλυψη.

Έχουμε περισσότερα πράγματα τώρα να μοιραστούμε, 
με τους φίλους, τους συναδέλφους, τους εργοδότες. Γι’ 
αυτό είμαστε όλοι κερδισμένοι».

Ηλίας Χατζής

Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ειδί-
κευση στη Λογιστική).

Απόφοιτος ΜΒΑ στα χρη-
ματοοικονομικά του Πανεπι-
στήμιου της Ουαλίας (Ελληνο-
βρετανικό) 

Ο κος Χατζής είναι προϊ-
στάμενος λογιστηρίου στη 
φαρμακευτική εταιρεία 
FHARMATEN ΕΠΕ. Διετέλεσε 
Ελεγκτής, εξαντλώντας την 
ιεραρχία στο Σώμα Ορκωτών 
Λογιστών από 1 Οκτωβρίου 

1985 μέχρι 8 Απριλίου 1994. Από το 1994 μέχρι και 
σήμερα εργάζεται ως Επιθεωρητής στην Εμπορική 
Τράπεζα.

Η	γνώμη	του	κου	Χατζή	για	το	ΜΒΑ	του	Ελληνοβρε-
τανικού:

«Το πρόγραμμα του ΜΒΑ είναι σύμφωνο με τις απαιτή-
σεις της αγοράς. Οι καθηγητές, πέραν των επιστημονικών 
τους γνώσεων, διαθέτουν και πλούσια εργασιακή εμπειρία 
την οποία μεταφέρουν στους σπουδαστές».

Αντώνιος Καραλής

Απόφοιτος τμήματος 
«Ειδικός Εφαρμογών Πλη-
ροφορικής με Πολυμέσα» 
(Multimedia Παραγωγές).

Πτυχιούχος του Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας (Ελλη-
νοβρετανικό Kολλέγιο) στα 
Χρηματοοικονομικά.

Ολοκλήρωσε το B’ έτος του 
ΜΒΑ (Xρηματοοικονομικά) και 
τώρα ετοιμάζει τη μεταπτυχι-
ακή του εργασία.

Αυτή τη στιγμή εργάζε-
ται στη Τράπεζα Κύπρου στο 
τμήμα Οperations & Μethods (Ο&Μ). Επίσης, διατε-
λεί Διευθύνων Σύμβουλος στην οικογενειακή επιχεί-
ρηση.

«Η ανάγκη για επέκταση των θεωρητικών και πρακτι-
κών γνώσεων, μέσα στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφω-
σης και κατάρτισης, με ώθησαν στην απόφαση να παρα-
κολουθήσω το ΜΒΑ του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου. Το 
γεγονός ότι στα τμήματα ΜΒΑ συμμετείχαν στελέχη και 
επαγγελματίες από διάφορους εργασιακούς τομείς, συνέ-
βαλε στη διεύρυνση των οριζόντων σκέψης, αντίληψης και 
ανάλυσης των εργασιακών ζητημάτων που αντιμετωπίζω 
καθημερινά. Έτσι, λοιπόν, το ΜΒΑ του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου με έχει βοηθήσει στην επαγγελματική μου ζωή, 
στον τρόπο σκέψης, στον χειρισμό καταστάσεων. Το ΜΒΑ 
του Ελληνοβρετανικού παρέχει γνώσεις που καλύπτουν 
τη ζήτηση της αγοράς προχωρώντας πάντα ένα βήμα 
μπροστά. Έτσι, η φοίτηση μου με βοήθησε στην επίλυση 
προβλημάτων, καθώς έγινα καλύτερος σε θέματα προ-
γραμματισμού, συντονισμού, οργάνωσης και έλεγχου. 
Ταυτόχρονα, όμως, με έφερε και σε επαφή με αρκετούς 
αξιόλογους επαγγελματίες από διάφορους εργασιακούς 
τομείς με τους οποίους σήμερα μας συνδέει ουσιαστική 
φιλία».
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