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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0072/2012, ko asociācijas „Telemātikas universitātes 
UNINETTUNO grieķu absolventi” vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
George Arvanitis un kam pievienoti 2 paraksti, par problēmām, kas saistītas ar 
DOATAP (Grieķijas Valsts akadēmiskās atzīšanas un informācijas centru)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Starptautiskās telemātikas universitātes UNINETTUNO studentu asociācijas vārdā 
lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par faktu, ka DOATAP (Grieķijas Valsts akadēmiskās 
atzīšanas un informācijas centrs) vēl nav pieņēmis lēmumu par „second level master” (otrā 
līmeņa maģistra) diplomu sanitārajā pārvaldībā akadēmisko atzīšanu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka Grieķijas atzīšanas sistēma atšķiras no citu dalībvalstu atzīšanas 
sistēmām un ka sakarā ar šo situāciju UNINETTUNO grieķu studenti nevar veidot tādu pašu 
profesionālo karjeru kā Grieķijas valsts universitāšu studenti. Tāpēc viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu pārbaudīt, vai DOATAP veiktā šīs lietas izskatīšana atbilst šajā jomā spēkā 
esošajiem Savienības tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka DOATAP, kas Grieķijā ir kompetentā iestāde 
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diplomu akadēmiskās atzīšanas jomā1, nav atzinusi Starptautiskās telemātikas universitātes 
(UNINETTUNO) izdotos diplomus. Diplomu atzīšana nepieciešama, lai gūtu papildu punktus 
publiskos konkursos vai lai panāktu algas palielinājumu.

Diplomi, kas iegūti tālmācības studiju iestādē, kas dibināta un akreditēta citā dalībvalstī, 
izskatāmi tāpat, kā jebkurš citā dalībvalstī iegūts diploms. Nav svarīgi, vai persona ir 
izmantojusi savas pārvietošanās brīvības tiesības, lai iegūtu diplomu (lieta C-274/05 
Komisija/Grieķija, Krājums, I-07969, 28. punkts). 

Diplomu atzīšana nolūkā iegūt papildu punktus publiskos konkursos vai panākt algas 
palielinājumu neietilpst Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu2

piemērošanas jomā, jo minētā direktīva attiecas tikai uz diplomu atzīšanu, lai varētu sākt 
darbību reglamentētā profesijā. Tādējādi uz šādu atzīšanu attiecas nevis Dekrēts 38/2010, ar ko 
minēto direktīvu īsteno Grieķijā, bet gan Likums Nr. 3328/2005 par Valsts akadēmiskās 
atzīšanas un informācijas centru. Taču saskaņā ar šo likumu tādu diplomu atzīšana, kas izdoti, 
pamatojoties uz franšīzi, piemēram, UNINETTUNO izdotie diplomi, ir aizliegta. 

Komisija 2011. gadā uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret Grieķiju, kuras laikā tā 
prasīja Grieķijai atzīt šādus diplomus. Prasība atzīt diplomus, kas izdoti, pamatojoties uz 
franšīzi, bija iekļauta arī starp Grieķiju, Eiropas Savienību, Starptautisko Valūtas fondu un 
Eiropas Centrālo banku noslēgtajā saprašanās memorandā. 

Grieķija 2012. gada beigās pieņēma likumu (Likums Nr. 4093/2012) par tādu kvalifikāciju 
atzīšanu, uz kurām neattiecas Direktīva 2005/36/EK, izņemot kvalifikācijas, kuras atzīstamas, 
lai turpinātu studijas, un uz kurām joprojām attiecas Likums Nr. 3328/2005. Kompetentā 
iestāde jautājumos par kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Likumu Nr. 4093/2012 ir SAEP3, kas 
ir kompetentā iestāde arī jautājumos par tādu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, uz kurām 
attiecas minētā direktīva. Pēc šā likuma pieņemšanas pienākumu neizpildes procedūra tika 
slēgta.

Secinājums

Tādējādi pieteikumi par diplomu atzīšanu, lai iegūtu papildu punktus publiskos konkursos vai 
lai panāktu algas palielinājumu, būtu jāiesniedz SAEP, nevis DOATAP. 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, Komisija ierosina UNINETTUNO izsniegto diplomu 
īpašniekiem pieteikumu par viņu kvalifikāciju atzīšanu iesniegt SAEP, skaidri norādot, ka 
kvalifikāciju atzīšana nepieciešama, lai iegūtu papildu punktus publiskos konkursos vai lai 
panāktu algas paaugstinājumu.

                                               
1 DOATAP (grieķiski ΔΟΑΤΑΠ) ir Akadēmiskās atzīšanas un informācijas starpnozaru organizācija. Sk. tīmekļa 
vietni http://www.doatap.gr/en/index.php.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
3 SAEP (grieķiski ΣΑΕΠ) ir Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas padome. Cita starpā 
sk. http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20, kā arī oficiālo tīmekļa vietni 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html.


