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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 82/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
της Grenoble (Γαλλία). Στο εν λόγω πανεπιστήμιο ενεγράφη μέσω ενός κέντρου ελευθέρων 
σπουδών στην Ελλάδα. Όταν ζήτησε να εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, του 
ζητήθηκε εκτός από την πρακτική άσκηση των 18 μηνών (την οποία και πραγματοποίησε), 
και αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Το ΔΙΚΑΤΣΑ για την αναγνώριση 
των τίτλων σπουδών ζητά και διάφορα αποδεικτικά στοιχεία της παραμονής του αναφέροντα 
στο αντίστοιχο κράτος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του εκεί (λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφώνου κλπ.). Ο αναφέρων δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία διότι φοιτούσε στην 
Ελλάδα στο κέντρο ελευθέρων σπουδών, που όμως είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το 
γαλλικό κράτος και το γαλλικό υπουργείο Παιδείας και τα πτυχία που παρέχει είναι εθνικοί 
τίτλοι σπουδών, θεωρημένοι από την εισαγγελία του εφετείου της Grenoble, που είναι και η
έδρα του εν λόγω πανεπιστημίου. Ο αναφέρων ζητά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ώστε το ΔΙΚΑΤΣΑ να σταματήσει να παρεμποδίζει την αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Σεπτεμβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 14 Ιανουαρίου 2004.

Ο κ. Ευαγγελάτος είναι κάτοχος τίτλου περάτωσης τριετούς φοίτησης (licence) και πτυχίου 
ολοκλήρωσης τετραετούς κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών (maîtrise) που εκδόθηκαν από 
το Πανεπιστήμιο της Grenoble, στη Γαλλία. Απέκτησε τους ανωτέρω τίτλους σπουδών μέσω 
ενός κέντρου ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε πρακτική 
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άσκηση διάρκειας ενός έτους σε δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα. Ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται διότι α) ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τού ζήτησε την ακαδημαϊκή 
αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλωμάτων του με τα αντίστοιχα ελληνικά διπλώματα προτού 
του επιτρέψει να συμμετάσχει στις εξετάσεις για πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα και β)
η αρμόδια για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ελληνική αρχή (ΔΙΚΑΤΣΑ) αρνήθηκε να 
αναγνωρίσει τα διπλώματά του λόγω του ότι δεν πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του 
στο γαλλικό έδαφος. Ο αναφέρων δηλώνει ότι αμφότερες οι αποφάσεις αντίκεινται στην 
οδηγία 89/48/ΕΟΚ με την οποία θεσπίζεται ένα «γενικό σύστημα» αναγνώρισης των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά:

α) Απαίτηση για ακαδημαϊκή αναγνώριση του διπλώματος του αναφέροντος προκειμένου να 
συμμετάσχει στις εξετάσεις για πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα 

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 89/48/ΕΟΚ καλύπτει αποκλειστικά τους 
επαγγελματίες με πλήρη επαγγελματικά προσόντα. Μόνον οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων 
– δηλαδή διπλωμάτων από τα οποία προκύπτει ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα για να ασκήσει επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο 
κράτος μέλος καταγωγής (βλ. άρθρο 1 στοιχείο α), τρίτη περίπτωση, της οδηγίας) –
καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας. Από τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων 
προκύπτει ότι έχει μεν τα ακαδημαϊκά διπλώματα, αλλά όχι το πιστοποιητικό επάρκειας για 
την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (CAPA), τίτλος που απαιτείται για την άσκηση 
του δικηγορικού επαγγέλματος στη Γαλλία. Δεν δικαιούται επομένως την επαγγελματική 
αναγνώριση υπό την έννοια της οδηγίας αριθ. 89/48/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, δεν παραβιάζεται 
η εν λόγω οδηγία.

Εντούτοις, από τη στιγμή που ο αναφέρων εργάζεται στην Ελλάδα ως ασκούμενος δικηγόρος 
και αμείβεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να επιτύχει αναγνώριση του 
διπλώματός του σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ. Στην απόφαση που εξέδωσε για 
την υπόθεση Morgenbesser (C-313/01), που στρέφεται κατά της Ιταλίας, το Δικαστήριο 
έκρινε ασυμβίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο την απαίτηση για προκαταρκτική αναγνώριση 
των πτυχίων Νομικής που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί η 
πρόσβαση στη δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι, 
όταν η δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου περιλαμβάνει αμειβόμενες 
δραστηριότητες, εφαρμόζονται οι αρχές που απορρέουν από την ίδια του τη νομολογία, η 
οποία θεμελιώνεται στα άρθρα 39 και 43 της Συνθήκης ΕΚ. Βάσει αυτών των αρχών, οι 
εθνικές αρχές υποχρεούνται να συγκρίνουν το επίπεδο γνώσεων του ενδιαφερόμενου, που 
πιστοποιείται από τα επαγγελματικά του προσόντα ή αποκτήθηκε από την επαγγελματική του 
εμπειρία στο κράτος καταγωγής ή στο κράτος υποδοχής, με το επίπεδο γνώσεων που 
πιστοποιείται από το απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία δίπλωμα. Εάν προκύπτει από 
αυτήν τη συγκριτική εξέταση ότι το επίπεδο γνώσεων είναι ισοδύναμο, το δίπλωμα πρέπει να 
αναγνωρίζεται. Εάν, αντιθέτως, η εξέταση αναδεικνύει μόνο μερική αντιστοιχία, το κράτος 
υποδοχής δικαιούται να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι απέκτησε τις 
ελλείπουσες γνώσεις.

Προκειμένου να ολοκληρώσει την ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή θα ζητήσει από τον 
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αναφέροντα πρόσθετες πληροφορίες ώστε να μάθει, συγκεκριμένα, εάν στην περίπτωσή του 
η προϋπόθεση αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων απορρέει από την ελληνική νομοθεσία 
και εάν η δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου είναι αμειβόμενη στην Ελλάδα.

β) Άρνηση του ΔΙΚΑΤΣΑ να αναγνωρίσει τα διπλώματα Νομικής του αναφέροντος λόγω του 
ότι δεν πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στη Γαλλία

Η Επιτροπή έλαβε γνώση της άρνησης των ελληνικών αρχών να αναγνωρίσουν τα διπλώματα 
που εκδίδονται στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης. Συμφωνία δικαιόχρησης είναι αυτή 
που συνάπτεται ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει στο κράτος μέλος Α και 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος Β και ορίζει ότι ο φοιτητής, αφού 
παρακολουθήσει έναν κύκλο κατάρτισης στο ίδρυμα του κράτους μέλους Β και περάσει με 
επιτυχία τις εξετάσεις σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους Α, αποκτά δίπλωμα 
σπουδών του ιδρύματος του κράτους μέλους Α.

Με την απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2003, στην υπόθεση Neri κατά της Ιταλίας, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι αντίκειται στο άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ η άρνηση αναγνώρισης των 
διπλωμάτων άλλων κρατών μελών με την αιτιολογία ότι εκδόθηκαν υπό καθεστώς 
δικαιόχρησης.

Η Επιτροπή κίνησε δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, στο πλαίσιο των 
οποίων μία από τις αιτιάσεις συνίσταται στο γεγονός ότι τα διπλώματα δεν αναγνωρίζονται 
λόγω του ότι εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Σε μία από τις δύο διαδικασίες η 
απόφαση ελήφθη και προβλέπεται η προσεχής εκτέλεσή της.

4. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2004.

Όσον αφορά την απαίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης του διπλώματος του αναφέροντα για 
να συμμετάσχει στις εξετάσεις πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου, η Επιτροπή έλαβε 
από τον καταγγέλλοντα στοιχεία που αναφέρονται επίσης στην αμοιβή των ασκούμενων 
δικηγόρων. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται επί του παρόντος σε συσχετισμό με μια άλλη 
περίπτωση η οποία περιήλθε στη γνώση της Επιτροπής και για την οποία έχουν ζητηθεί 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

I. Ιστορικό/ Περίληψη των γεγονότων
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρόλο που απέκτησε πτυχίο Nομικής από το γαλλικό
Πανεπιστήμιο της Grenoble μέσω ενός κέντρου ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα, οι
ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το πτυχίο του ως ισότιμο και, συνεπώς, δεν του 
επιτρέπουν να λάβει μέρος στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για την απόκτηση 
άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ισχυρίζεται επίσης ότι οι
ελληνικές αρχές δεν εφαρμόζουν τα συμπεράσματα της απόφασης Morgenbesser του ΔΕΚ
(C-313/01) και καθιστούν την άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου 
εξαρτώμενη από την ακαδημαϊκή αναγνώριση του απαιτούμενου πανεπιστημιακού πτυχίου.

Σε επιστολή της με ημερομηνία 26.4.2006 η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με
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τις ενέργειες στις οποίες προέβη σε σχέση με τα διπλώματα που χορηγούνται υπό καθεστώς
δικαιόχρησης και το νομοθετικό διάταγμα 3026/1954 (δικηγορικός κώδικας) και του ζήτησε
να παράσχει συμπληρωματικά στοιχεία προς υποστήριξη του αιτήματός του.

Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για τις τελευταίες εξελίξεις στην Επιτροπή Αναφορών στην
συνεδρίασή της τής 20ής Ιουνίου 2006.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρήματα που εμπεριέχονται στην 
αναφορά
Όσον αφορά τους δύο προαναφερθέντες ισχυρισμούς, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής:

α) εικαζόμενη μη εφαρμογή των συμπερασμάτων της απόφασης Morgenbesser: η Επιτροπή
διερεύνησε αυτό το θέμα ενδελεχώς και αφού τελικά έλαβε από τις ελληνικές αρχές μια
ολοκληρωμένη απάντηση στην συμπληρωματική της προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου
2006, αποφαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν παραβιάζουν πλέον τα άρθρα 43 και 49 της
Συνθήκης ΕΚ. Όσον αφορά τη δυνατότητα εργασίας τους ως ασκούμενοι δικηγόροι, οι κάτοχοι
ξένου πτυχίου Νομικής υποστηρίζεται ότι γίνονται αμέσως δεκτοί στον κατάλογο των
ασκούμενων δικηγόρων χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις (δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά
μέτρα για την έλλειψη γνώσεων σε συγκεκριμένα νομικά θέματα σύμφωνα με το ελληνικό 
εθνικό δίκαιο). Όσον αφορά την άδεια συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του Δικηγορικού 
Συλλόγου, οι ελληνικές αρχές έχουν εξηγήσει ότι το ισχύον σύστημα παρέχει τη δυνατότητα
διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης συγκριτικής ανάλυσης των ικανοτήτων και των γνώσεων
του ασκούμενου δικηγόρου: 1) προτού ο υποψήφιος λάβει μέρος στις εξετάσεις του 
Δικηγορικού Συλλόγου, ο ΔΟΑΤΑΠ διεξάγει μια σύγκριση των μαθημάτων που σπούδασε ο 
κάτοχος του ξένου πτυχίου Νομικής και εκείνων που απαιτείται να έχει σπουδάσει ο έλληνας 
φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο Nομικής· ο ΔΟΑΤΑΠ οργανώνει κατόπιν τις 
εξετάσεις σε νομικά γνωστικά αντικείμενα που διαφέρουν κατά βάση στα αντίστοιχα εθνικά 
νομικά συστήματα (αστικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, συνταγματικό δίκαιο)· 2) κατόπιν
ακολουθεί η αξιολόγηση των λοιπών προσόντων (περίοδος πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτική 
εμπειρία στο εξωτερικό κτλ…) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

β) μη αναγνώριση των πτυχίων Νομικής που χορηγούνται στο πλαίσιο σπουδών υπό 
καθεστώς δικαιόχρησης (στην παρούσα περίπτωση δικαιόχρηση μεταξύ γαλλικού δημόσιου
ιδρύματος, του Πανεπιστημίου της Grenoble , και ελληνικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (κέντρο ελευθέρων σπουδών). Οι ελληνικές αρχές, εφόσον δεν αναγνωρίζουν το 
πτυχίο Νομικής του αναφέροντα, παραβιάζουν τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ.

Παρότι το ΔΕΚ έχει ήδη εκδώσει απόφαση σχετικά με τις συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ 
δύο δημόσια αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (C- 209/01, υπόθεση Neri, 2003) 
και έχει δηλώσει ότι η μη αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται με βάση παρόμοιες
συμφωνίες από τις ιταλικές αρχές παραβιάζει το άρθρο 43 Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή 
αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΔΕΚ στις 4 Ιουλίου 2005
(C-274/05) καθώς οι εγειρόμενες ενστάσεις διαφέρουν από δύο απόψεις: η Επιτροπή
ισχυρίστηκε ότι το ΔΕΚ θα έπρεπε να δηλώσει ότι με τη μη αναγνώριση των πτυχίων (πτυχία
εκπαιδευτικών και μηχανικών) που χορηγούνται με βάση συμφωνίες δικαιόχρησης
(συναφθείσες μεταξύ ενός δημόσια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε ένα κράτος
μέλος της ΕΕ και ενός ελληνικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος), οι ελληνικές αρχές
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παραβιάζουν την οδηγία 89/48/ΕΟΚ.

III. Συμπεράσματα
Η Επιτροπή αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της υπόθεσης C-
2005/274, που θα κρίνει εάν οι ελληνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν
διπλώματα χορηγούμενα βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης συναφθείσας μεταξύ ενός δημόσια
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΕΕ και ενός ελληνικού ιδιωτικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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