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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: George Arvanitis görög állampolgár által az „UNINETTUNO Telematikai 
Egyetem Görög Öregdiákjai” nevében benyújtott 0072/2012. számú, 2 
aláírást tartalmazó petíció a görög Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek 
Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központtal („DOATAP”) 
kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

Az UNINETTUNO nemzetközi telematikai egyetem hallgatói egyesületének nevében a 
petíció benyújtója kifogásolja, hogy a tudományos címek elismeréséért és az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatásért felelős görög központ (DOATAP) még nem hozott határozatot az 
egészségügyi menedzsment területén a mesterképzésben megszerzett oklevelek tudományos 
elismeréséről. A petíció benyújtója rámutat, hogy Görögországban az elismerés rendszere 
eltér a más tagállamokban alkalmazott rendszertől, és a UNINETTUNO görög hallgatóinak 
emiatt nincs lehetőségük ugyanolyan szakmai karriert befutni, mint a görög állami egyetemek 
hallgatóinak. A petíció benyújtója ezért annak vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet, hogy 
a DOATAP eljárása ebben az ügyben összhangban áll-e az Európai Unió e területen hatályos 
jogi aktusaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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„A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a DOATAP – az oklevelek tudományos elismeréséért 
felelős görög hatóság1 – nem ismeri el az UNINETTUNO Nemzetközi Telematikai Egyetem 
által kiadott diplomákat. Az elismerésre azért van szükség, hogy további pontokat 
szerezhessenek a nyílt versenyvizsgákon vagy fizetésemelést kaphassanak.

Egy másik tagállamban székhellyel és akkreditációval rendelkező távoktatási intézmény által 
kiadott okleveleket úgy kell kezelni, mint egy másik tagállamban szerzett bármely más 
oklevelet. Nincs jelentősége, hogy az állampolgár kihasználta-e a szabad mozgás jogát 
oklevele megszerzése érdekében (C-274/05. sz. ügy, Bizottság kontra Görögország [2008] 
ECR I-07969 (28) bekezdés).  

A nyílt versenyvizsgákon szerezhető további pontok vagy fizetésemelés megszerzése 
érdekében történő elismerés nem tartozik a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv2 hatálya alá, mivel ezen irányelv az okleveleknek csak a szabályozott 
szakmákhoz való hozzáférés céljával való elismerésére vonatkozik. Ennek következtében ez 
az elismerés nem az irányelvet Görögországban végrehajtó 38/2010. sz. kormányrendelet 
hatálya alá tartozik, hanem az Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs 
Központról szóló 3328/2005. sz. törvény hatálya alá. E törvény értelmében azonban a 
kihelyezett képzés keretében kapott – az UNINETTUNO által kiadott oklevelekhez hasonló –
oklevelek elismerése tilos. 

2011-ben a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Görögország ellen, amelyben 
felszólította Görögországot, hogy ismerje el az ilyen típusú okleveleket is. A Görögország és 
az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Központi Bank által aláírt 
egyetértési nyilatkozat tartalmazta a kihelyezett képzések keretében kapott oklevelek 
kérdését. 

2012 végén Görögország elfogadott egy törvényt (4093/2012. sz. törvény), amely a 
2005/36/EK irányelv hatályán kívül eső képesítések elismerésére vonatkozik, a továbbra is a 
3328/2005 sz. törvény hatálya alá tartozó képzések elismerése kivételével. A 4093/2012. sz. 
törvény hatálya alá tartozó elismerésekért felelős hatóság a SAEP3, amely az irányelv hatálya 
alá eső szakmai képesítések elismeréséért is felel. E törvény elfogadását követően a 
kötelezettségszegési eljárást lezárták.

Következtetés

Ezért az okleveleknek nyílt versenyvizsgákon szerezhető további pontok vagy fizetésemelés 
érdekében történő elismerése céljából a SAEP-hez kell benyújtani a kérelmet, nem pedig a 
DOATAP-hoz. 

A fentiek fényében a Bizottság javasolja, hogy az UNINETTUNO által kiadott oklevelek 
birtokosai a SAEP-hez nyújtsanak be kérelmet képesítésük elismerése érdekében, és világosan 

                                               
1 DOATAP (görögül ΔΟΑΤΑΠ) = a tudományos címek elismeréséért és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásért 
felelős interdiszciplináris szervezet. Ld. http://www.doatap.gr/en/index.php
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
3 SAEP (görögül ΣΑΕΠ) = a szakmai képesítések elismeréséért felelős testület. Ld. többek között: 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20; és a hivatalos oldal: 
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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jelezzék, hogy az elismerésre azért van szükségük, hogy további pontokat szerezhessenek a 
nyílt versenyvizsgákon vagy fizetésemelést kaphassanak.”


