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Verzoekschrift 82/2003, ingediend door Petros-Konstantinos Evangelatos (Griekse 
nationaliteit), over de erkenning van diploma’s in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een diploma rechten en postuniversitaire studiegetuigschriften van de 
universiteit van Grenoble (Frankrijk). Aan de betrokken universiteit was hij ingeschreven in 
het centrum voor vrije studies in Griekenland. Toen hij zich wilde laten inschrijven bij de 
balie van Athene, vroeg men hem naast een stage van 18 maanden (die hij reeds gelopen had) 
ook nog een erkenning van zijn diploma's door het DIKATSA. Voor de erkenning daarvan 
vraagt het DIKATSA onder meer verschillende bewijsstukken van zijn verblijf in het 
betrokken land tijdens de duur van zijn studie aldaar (elektriciteits- en telefoonrekeningen 
enz.). Indiener beschikt niet meer over deze bewijsstukken omdat hij in Griekenland 
studeerde bij het centrum voor vrije studies, dat volledig erkend is door de Franse Staat en het 
Franse Ministerie van Onderwijs, en omdat de diploma’s die het aflevert, nationale diploma’s 
zijn, gehomologeerd door het parket van het Hof van beroep van Grenoble, dat eveneens in de 
betrokken universiteit is gevestigd. Indiener verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te 
komen opdat het DIKATSA stopt met het blokkeren van in het buitenland behaalde diploma’s.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 september 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 14 januari 2004

De heer Evangelatos heeft een licentiaats- en een doctoraatsdiploma rechten, afgegeven door 
de universiteit van Grenoble in Frankrijk. Hij heeft deze diploma's behaald via een centrum 
voor vrije studies in Griekenland. Vervolgens heeft hij een stage gelopen gedurende één jaar 
in een advocatenkantoor in Griekenland. Indiener beklaagt zich erover dat a) de Atheense 
balie hem de academische erkenning van zijn diploma's ten aanzien van de corresponderende 
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Griekse diploma's vraagt voor hij mag deelnemen aan het toegangsexamen voor het beroep
van advocaat en b) de bevoegde Griekse dienst voor de academische erkenning (DIKATSA) 
geweigerd heeft zijn diploma's te erkennen met het argument dat hij niet een deel van zijn 
studies op het Franse grondgebied heeft gevolgd. Indiener voert aan dat deze twee besluiten in 
strijd zijn met Richtlijn 89/48/EEG, die een "algemeen stelsel" heeft ingesteld van erkenning 
van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden 
afgesloten.

De Commissie merkt het volgende op:

a) Vereiste van academische erkenning van het diploma van indiener om deel te nemen aan 
het toegangsexamen voor het beroep van advocaat

Richtlijn 89/48/EEG is slechts van toepassing op volledig gekwalificeerde beroeps-
uitoefenaars. Alleen de houders van beroepsdiploma's - dit wil zeggen diploma's waaruit blijkt 
dat de houder de vereiste beroepskwalificaties bezit om een gereglementeerd beroep in zijn 
lidstaat uit te oefenen (zie artikel 1 a) derde streepje van de richtlijn) - vallen onder deze 
richtlijn. Uit de informatie die de indiener heeft voorgelegd, blijkt dat hij academische 
diploma's bezit, maar niet het CAPA, het diploma dat vereist is voor de uitoefening van het 
beroep van advocaat in Frankrijk. Hij kan bijgevolg niet de professionele erkenning in de zin
van richtlijn 89/48/EEG inroepen en er is dus geen sprake van schending van deze richtlijn.

Maar als indiener in Griekenland als advocaat-stagiair heeft gewerkt en voor deze activiteit is 
bezoldigd, kan hij een erkenning van zijn diploma krijgen in overeenstemming met de 
bepalingen van het EG-Verdrag. In zijn arrest Morgenbesser (C131/01), waar Italië gedaagd 
werd, heeft het Hof geoordeeld dat het strijdig is met het communautair recht indien voor de 
toelating tot de activiteit van advocaat-stagiair de voorafgaande academische erkenning wordt 
geëist van rechtendiploma's die in andere lidstaten zijn behaald. Het Hof heeft gesteld dat 
wanneer de activiteit van een advocaat-stagiair bezoldigde werkzaamheden omvat, de 
toepasselijke beginselen deze zijn die voortvloeien uit zijn eigen jurisprudentie gebaseerd op 
de artikelen 39 en 43 van het EG-Verdrag. Volgens deze beginselen moeten de nationale 
overheidsdiensten de kennis van de betrokkene, bewezen door zijn kwalificaties of verworven 
in het kader van zijn beroepservaring, hetzij in de staat van herkomst, hetzij in de staat van 
ontvangst, vergelijken met de kennis die wordt bewezen door de diploma's die door de 
nationale wet vereist zijn. Indien uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat de kennis 
gelijkwaardig is, moet het diploma erkend worden. Indien daarentegen uit het onderzoek 
slechts een gedeeltelijke gelijkwaardigheid blijkt, kan de staat van ontvangst eisen dat de 
betrokkene bewijst dat hij de ontbrekende kennis heeft verworven.

Om dit onderzoek te voltooien zal de Commissie aan indiener aanvullende informatie vragen 
met name om te weten of de voorwaarde van academische erkenning in zijn geval voortvloeit 
uit de Griekse wetgeving en of de activiteit van advocaat-stagiair in Griekenland bezoldigd 
wordt.

b) Weigering van de DIKATSA om de rechtendiploma's van indiener te erkennen met het 
argument dat hij niet een deel van zijn studies in Frankrijk heeft gevolgd

De Commissie is op de hoogte gebracht van de weigering van de Griekse overheid om de 
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diploma's die zijn afgegeven in het kader van franchiseovereenkomsten, te erkennen. De 
franchiseovereenkomst is een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling in een lidstaat A 
en een onderwijsinstelling in een lidstaat B op grond waarvan een student, na een opleiding te 
hebben gevolgd in de instelling van lidstaat B en te zijn geslaagd voor examens 
overeenkomstig de normen van de instelling in lidstaat A, een diploma behaalt van de 
instelling in lidstaat A.

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Neri van 13 november 2003, waarin Italië was gedaagd, 
geoordeeld dat de weigering om diploma's van andere lidstaten te erkennen met het argument 
dat ze in het kader van een franchiseovereenkomst zijn afgeleverd, in strijd is met artikel 43 
van het EG-Verdrag.

De Commissie heeft twee inbreukprocedures tegen Griekenland ingesteld, waarin een van de 
klachten betrekking heeft op de weigering diploma's te erkennen met het argument dat ze in 
het kader van een franchiseovereenkomst zijn afgegeven. In een van de twee procedures is het 
verwijzingsbesluit goedgekeurd; het zou eerstdaags moeten worden uitgevoerd.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2004

Met betrekking tot het vereiste van academische erkenning van het diploma van indiener om 
deel te nemen aan het toegangsexamen voor het beroep van advocaat heeft de Commissie van 
klager documentatie ontvangen die ook betrekking heeft op de bezoldiging van advocaten-
stagiairs. Deze documentatie wordt momenteel bestudeerd, samen met een ander geval dat ter 
kennis van de Commissie is gebracht en waarvoor aanvullende informatie is gevraagd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

I. Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis
Indiener voert aan dat de Griekse autoriteiten, ondanks dat hij via een centrum voor vrije 
studies in de Franse stad Grenoble een diploma rechten heeft behaald, zijn diploma niet als 
gelijkwaardig erkennen en hem daarmee beletten in Griekenland zijn advocatenexamen af te 
leggen. Hij voert tevens aan dat de Griekse autoriteiten de conclusies van het arrest 
Morgenbesser van het EHJ (C-313/01) niet toepassen en de academische erkenning van de 
vereiste universitaire graad als voorwaarde stellen voor de toelating tot het advocatenexamen.

In een brief van 26 april 2006 heeft de Commissie indiener geïnformeerd over de meest 
recente acties met betrekking tot de afgifte van dipoma’s op basis van een franchise-
overeenkomst en wetgevend decreet 3026/1954 (wetboek advocaten), en heeft hem gevraagd 
aanvullend bewijsmateriaal te overleggen ter ondersteuning van zijn betoog.

De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften tijdens haar vergadering van 20 juni 
2006 verslag gedaan van de laatste stand van zaken.

II. Opmerkingen van de Commissie naar aanleiding van de argumenten van indiener
Ten aanzien van de twee bovengenoemde beweringen is de laatste stand van zaken als volgt:
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a) vermeende niet-toepassing van de conclusies van het arrest Morgenbesser: De Commissie 
heeft dit vraagstuk grondig onderzocht en komt, nadat zij van de Griekse autoriteiten eindelijk 
een uitgebreid antwoord heeft ontvangen op haar aanvullende aanmaningsbrief van juli 2006, 
tot de conclusie dat de Griekse autoriteiten niet langer inbreuk maken op de artikelen 43 en 49 
EGV. Voor wat de mogelijkheid betreft om als advocaat-stagiair te werken: er wordt gezegd 
dat houders van een buitenlands diploma rechten onmiddellijk en zonder verdere formaliteiten 
worden opgenomen op de lijst van advocaten-stagiairs (de Grieks nationale wet vereist geen 
maatregelen ter compensatie van een gebrek aan kennis van specifieke juridische 
vraagstukken). Voor wat de toestemming betreft voor het afleggen van het laatste 
advocatenexamen: de Griekse autoriteiten hebben toegelicht dat het stelsel dat wordt 
gehanteerd de mogelijkheid biedt een vergelijkende analyse uit te voeren van de kennis en 
vaardigheden van de advocaat-stagiair. 1) Alvorens het advocatenexamen af te nemen, maakt 
de DOATAP een vergelijking van de vakken die de houder van het rechtendiploma heeft 
gevolgd en de vakken die een Griekse student moet hebben gevolgd om een rechtendiploma 
te halen; vervolgens neemt de DOATAP bij het opstellen van de examens de vakken op die in 
grote lijnen van elkaar verschillen in de nationale rechtsstelsels (civiel recht, burgerlijke 
rechtsvordering, constitutioneel recht). 2) Daarna volgt de beoordeling van de overige 
kwalificaties (duur van de opleiding, opleidingservaring in het buitenland, enz.) door de balie 
in Athene.

b) niet-erkenning van rechtendiploma’s die zijn afgegeven in het kader van studies die vallen 
onder een franchise-overeenkomst (in het onderhavige geval een franchise-overeenkomst 
tussen een Franse overheidsinstelling, de universiteit van Grenoble, en een particuliere 
Griekse onderwijsinstelling (centrum voor vrije studies). Door het rechtendiploma van 
indiener niet te erkennen, maken de Griekse autoriteiten inbreuk op de artikelen 43 en 49 van 
het EG-Verdrag. 

Hoewel het EHJ al één keer een besluit heeft genomen aangaande franchise-overeenkomsten 
tussen door de overheid erkende onderwijsinstellingen (C- 209/01, Neri in 2003) en heeft 
vastgesteld dat het niet erkennen door de Italiaanse autoriteiten van diploma’s die op basis 
van dergelijke overeenkomsten zijn afgegeven een inbreuk is op artikel 43 EGV, heeft de 
Commissie op 4 juli 2005 besloten tegen Griekenland beroep in te stellen bij het EHJ (C-
274/05) aangezien de geopperde bezwaren in twee opzichten afwijken: de Commissie eist dat 
het EHJ vaststelt dat de Griekse autoriteiten, door diploma’s (onderwijs- en 
ingenieursdiploma’s) die zijn afgegeven in het kader van een franchise-overeenkomst 
(gesloten tussen een door de overheid erkende onderwijsinstelling in een lidstaat en een 
particuliere Griekse onderwijsinstelling) niet te erkennen, inbreuk maakt op Richtlijn 
89/48/EEG. 

III. Conclusies
De Commissie wacht het vonnis van het Europees Hof van Justitie af in zaak C-2005/274, 
waarin wordt vastgesteld of de Griekse autoriteiten in hun recht staan als ze diploma’s die zijn 
afgegeven op basis van een tussen een door de overheid erkende onderwijsinstelling in de EU 
en een particuliere Griekse onderwijsinstelling gesloten franchise-overeenkomst niet erkennen.


