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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0072/2012 dėl problemų, susijusių su DOATAP (Graikijos 
nacionaliniu akademinio pripažinimo ir akademinės informacijos teikimo 
centru), kurią pateikė Graikijos pilietis George Arvanitis asociacijos The Hellenic 
Alumni of the Telematic University (UNINETTUNO) vardu, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Tarptautinio telematikos universiteto studentų asociacijos (UNINETTUNO) vardu peticijos 
pateikėjas apgailestauja, kad DOATAP (Graikijos nacionalinis akademinio pripažinimo ir 
akademinės informacijos teikimo centras) dar nepriėmė sprendimo dėl akademinio antrosios
pakopos magistro (angl. second level master) diplomų sveikatos valdymo srityje pripažinimo. 
Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad Graikijos pripažinimo sistema skiriasi nuo kitose valstybėse 
narėse taikomų sistemų ir kad dėl tokios padėties UNINETTUNO priklausantys studentai 
graikai negali siekti tokios pat profesinės karjeros kaip Graikijos viešųjų universitetų 
studentai. Todėl jis prašo Europos Parlamento patikrinti, ar DOATAP nagrinėja šią bylą 
laikydamasis šioje srityje galiojančių ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Tarptautinio telematikos universiteto (UNINETTUNO) 
suteiktų diplomų nepripažįsta už akademinį diplomų pripažinimą atsakinga kompetentinga 



PE529.909v01-00 2/2 CM\1022153LT.doc

LT

Graikijos valdžios institucija DOATAP1. Pripažinimas laikomas būtinu siekiant gauti 
papildomų taškų viešuosiuose konkursuose ar didesnį darbo užmokestį.

Į diplomus, gautus studijų institute, kuris įsikūręs dideliu atstumu ir kurio buveinė ir 
akreditavimas yra kitoje valstybėje narėje, turi būti atsižvelgiama kaip į bet kokius kitus 
diplomus, gautus kitoje valstybėje narėje. Nesvarbu, ar pilietis iš tikrųjų pasinaudojo savo 
judėjimo laisve, kad gautų diplomą (byla C-274/05 Komisija prieš Graikiją, [2008] ECR I-
07969 28 dalis).

Pripažinimas siekiant gauti papildomų taškų viešuosiuose konkursuose ar didesnį darbo 
užmokestį nepatenka į Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo2

taikymo sritį, kadangi ši direktyva taikoma tik diplomų pripažinimui siekiant užsiimti 
reglamentuojama profesija. Todėl šiam pripažinimui taikomas ne Nutarimas Nr. 38/2010, 
kuriuo Graikijoje įgyvendinamos direktyvos nuostatos, o Įstatymas Nr. 3328/2005 dėl 
Nacionalinio akademinės informacijos teikimo ir akademinio pripažinimo centro. Vis dėlto 
remiantis šiuo įstatymu franšizių diplomų, tokių kaip UNINETTUNO suteiktų diplomų, 
pripažinimas buvo uždraustas. 

2011 m. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją reikalaudama, kad 
ši pripažintų tokios rūšies diplomus. Reikalavimas pripažinti franšizių diplomus taip pat buvo 
pateiktas susitarimo memorandume, kurį Graikija pasirašė su Europos Sąjunga, Tarptautiniu 
valiutos fondu ir Europos Centriniu Banku. 

2012 m. pabaigoje Graikija priėmė įstatymą (Įstatymas Nr. 4093/2012) dėl kvalifikacijų, 
nepatenkančių į Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį, pripažinimo, išskyrus pripažinimą 
siekiant tęsti studijas, kurios aprėpiamos Įstatymu Nr. 3328/2005. Remiantis Įstatymu 
Nr. 4093/2012 už pripažinimą atsakinga kompetentinga valdžios institucija yra SAEP3, kuri 
taip pat atsakinga už profesinių kvalifikacijų, patenkančių į direktyvos taikymo sritį, 
pripažinimą. Priėmus šį įstatymą pažeidimo nagrinėjimo procedūra buvo baigta.

Išvada

Taigi prašymai pripažinti diplomą siekiant gauti papildomų taškų viešuosiuose konkursuose 
ar didesnį darbo užmokestį nuo šiol turėtų būti pateikiami SAEP, o ne DOATAP. 

Atžvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija siūlo, kad diplomų, gautų UNINETTUNO, 
turėtojai pateiktų prašymą dėl kvalifikacijų pripažinimo SAEP, ir aiškiai nurodytų, kad šis 
pripažinimas reikalingas siekiant gauti papildomų taškų viešuosiuose konkursuose ar didesnį 
atlyginimą.“

                                               
1 DOATAP (gr. ΔΟΑΤΑΠ) – Tarpdisciplininė akademinio pripažinimo ir akademinės informacijos teikimo 
organizacija. Žr. http://www.doatap.gr/en/index.php
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2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30.
3 SAEP (gr. ΣΑΕΠ) – Profesinių kvalifikacijų pripažinimo valdyba. Žr., inter alia, 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 ir oficialią svetainę 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
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