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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0072/2012, του Γεωργίου Αρβανίτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του συλλόγου ελλήνων αποφοίτων του Τηλεματικού Πανεπιστημίου 
UNINETTUNO («The Hellenic Alumni of the Telematic University 
UNINETTUNO»), φέρουσα δύο υπογραφές, σχετικά με προβλήματα με τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει εξ ονόματος του συλλόγου αποφοίτων του διεθνούς τηλεματικού 
πανεπιστημίου UNINETTUNO ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για 
την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μεταπτυχιακών 
σπουδών επιπέδου ΙΙ στη διοίκηση μονάδων υγείας. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το ελληνικό 
σύστημα αναγνώρισης διαφέρει από τα συστήματα που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη, 
και ότι ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι έλληνες φοιτητές του UNINETTUNO δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την ίδια επαγγελματική σταδιοδρομία με τους φοιτητές των 
δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων. Ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εξακριβώσει αν η εξέταση της εν λόγω υπόθεσης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανταποκρίνεται 
στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014
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Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι τα διπλώματα του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου 
(UNINETTUNO) δεν αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., την αρμόδια ελληνική αρχή για 
την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων1. Η αναγνώριση επιδιώκεται εν προκειμένω για 
επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή μισθολογική αύξηση.

Τα διπλώματα που αποκτώνται από ίδρυμα σπουδών εξ αποστάσεως με έδρα και διαπίστευση 
σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο δίπλωμα που αποκτάται 
σε άλλο κράτος μέλος. Δεν έχει σημασία αν ο πολίτης έχει όντως κάνει χρήση της ελευθερίας 
κυκλοφορίας για την απόκτηση του διπλώματος (υπόθεση C -274/05 Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, [2008] ECR I-07969 σκέψη 28).  

Η αναγνώριση για επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή μισθολογική 
αύξηση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων2, καθότι η εν λόγω οδηγία ισχύει μόνο για την 
αναγνώριση για σκοπούς πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω αναγνώριση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 38/2010 για τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αλλά στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3328/2005 
σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης. Ωστόσο, ο εν λόγω νόμος απαγόρευε την αναγνώριση διπλωμάτων που 
απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, όπως τα διπλώματα που χορηγούνται από το 
UNINETTUNO . 

Το 2011, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, με την οποία 
ζήτησε από την Ελλάδα να αναγνωρίσει αυτό το είδος διπλωμάτων. Η υποχρέωση 
αναγνώρισης διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης κατοχυρώνεται 
επίσης με το Μνημόνιο Συνεννόησης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Στο τέλος του 2012, η Ελλάδα εξέδωσε νόμο (Ν. 4093/2012) ο οποίος καλύπτει την 
αναγνώριση προσόντων τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, με εξαίρεση την αναγνώριση για σκοπούς πραγματοποίησης σπουδών, η οποία 
εξακολουθεί να καλύπτεται από τον Ν. 3328/2005. Η αρμόδια αρχή για την αναγνώριση 
δυνάμει του Ν. 4093/2012 είναι το ΣΑΕΠ3, το οποίο είναι επίσης αρμόδιο για την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η 
έκδοση του εν λόγω νόμου οδήγησε στο κλείσιμο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Συμπέρασμα

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις για την αναγνώριση διπλωμάτων για σκοπούς μοριοδότησης σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου ή μισθολογικής αύξησης θα πρέπει πλέον να υποβάλλονται στο 
ΣΑΕΠ και όχι στον ΔΟΑΤΑΠ. 

                                               
1 ΔΟΑΤΑΠ = Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βλ. 
http://www.doatap.gr/gr/index.php
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255/22 της 30.9.2005
3 ΣΑΕΠ = Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Βλ., μεταξύ άλλων, 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 και τον επίσημο ιστότοπο 
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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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή συνιστά στους κατόχους διπλωμάτων που 
χορηγούνται από το UNINETTUNO να απευθύνονται στο ΣΑΕΠ για την αναγνώριση των 
προσόντων τους, και να διευκρινίζουν σαφώς ότι η εν λόγω αναγνώριση απαιτείται για 
μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή μισθολογική αύξηση.


