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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0072/2012, внесена от Джордж Арвантис, с гръцко гражданство, 
от името на „Гръцките студенти на Телематичния университет 
(UNINETTUNO)“ (The Hellenic Alumni of the Telematic University), 
подкрепена от два подписа, относно проблеми с DOATAP (Гръцкия 
национален център за академично признаване и информация)

1. Резюме на петицията

От името на Студентското сдружение на Международния телематичен университет 
(UNINETTUNO) вносителят на петицията изразява недоволство, че DOATAP 
(Гръцкият национален център за академично признаване и информация) все още не е 
взел решение за академично признаване на дипломите на притежателите на „second 
level master“ (магистърска степен от второ ниво) по здравен мениджмънт. Той изтъква, 
че гръцката система за признаване на образование се различава от системите в другите 
държави членки и че поради тази ситуация гръцките студенти от UNINETTUNO нямат 
същите възможности за професионална реализация като студентите от гръцките 
държавни университети. Поради това той призовава Европейския парламент да провери 
дали разглеждането на този случай от страна на DOATAP е в съответствие с 
действащите нормативни актове на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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Вносителят на петицията изказва недоволство от факта, че дипломите от 
Международния телематичен университет (UNINETTUNO) не се признават от гръцкия 
компетентен орган за академично признаване на дипломи DOATAP1. Признаването е 
необходимо за допълнителни точки в обществени конкурси или за увеличаване на 
работната заплата.

Дипломи, получени от дистанционно учебно заведение със седалище и акредитация в 
друга държава членка, трябва да бъдат третирани като всички други видове дипломи, 
получени в друга държава членка. Не е от значение дали гражданинът в действителност 
е използвал своята свобода на движение, за да получи дипломата си (дело C -274/05 
Комисията срещу Гърция, [2008] ECR I-07969 параграф 28).  

Признаване на диплома с цел получаване на допълнителни точки в обществени 
конкурси или увеличаване на работната заплата не попада в обхвата на 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации2, тъй 
като директивата се отнася само за признаването на дипломи с оглед на достъпа до 
регламентирани професии. В резултат на това, признаването на тези дипломи не попада 
в обхвата на указ № 38/2010 за прилагането на директивата в Гърция, а в обхвата на 
закон № 3328/2005 за Националния център за академично признаване и информация. 
Съгласно този закон обаче признаването на дипломи, които са получени на базата на 
франчайзингови споразумения, като например тези от UNINETTUNO, е забранено. 

През 2011 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу Гърция и поиска страната 
да признае този вид дипломи. Изискването за признаване на дипломи, получени на 
базата на франчайзингови споразумения, е залегнало и в Меморандума за 
разбирателство, който Гърция подписа с Европейския съюз, Международния валутен 
фонд и с Европейската централна банка. 

В края на 2012 г. Гърция прие закон (закон № 4093/2012), който обхваща признаването 
на квалификации, които не попадат в обхвата на Директива 2005/36/ЕО с изключение 
на признаването с цел продължаване на образованието, което остава в обхвата на закон 
№ 3328/2005. Компетентният орган за признаване на дипломи съгласно закон 
№ 4093/2012 е Комисията за признаване на професионални квалификации (SAEP)3, 
която е и компетентният орган за признаване на професионални квалификации, 
попадащи в обхвата на директивата. След приемането на този закон процедурата за 
нарушение беше прекратена.

Заключение

Ето защо заявленията за признаване на дипломи с цел получаване на допълнителни 
точки в обществени конкурси или увеличаване на работната заплата следва вече да 
бъдат представяни пред SAEP, а не пред DOATAP. 

                                               
1 DOATAP (гръцки: ΔΟΑΤΑΠ) = Интердисциплинарна организация за признаване на академични титли и 
за информация. Вж. http://www.doatap.gr/en/index.php
2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255, 30.9.2005 г.
3 SAEP (гръцки: ΣΑΕΠ) = Комисия за признаване на професионалните квалификации. Вж., наред с 
другото, http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 и официалния уебсайт 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html  
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С оглед на гореизложеното Комисията счита, че притежателите на дипломи от 
UNINETTUNO следва да кандидатстват за признаване на квалификациите си пред 
SAEP и ясно да посочат, че въпросното признаване е необходимо за получаването на 
допълнителни точки в обществени конкурси или увеличаване на работната заплата.


