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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0072/2012, ingediend door George Arvanitis (Griekse
nationaliteit), namens "The Hellenic Alumni of the Telematic University 
(UNINETTUNO)", gesteund door één medeondertekenaar, over problemen 
met "DOATAP" (Hellenic National Academic Recognition and Information 
Center)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens de studentenvereniging van de internationale telematische universiteit 
UNINETTUNO beklaagt indiener zich erover dat "DOATAP" (Hellenic National Academic 
Recognition and Information Center) nog geen beslissing heeft genomen over de erkenning 
van de academische diploma's voor het behalen van een "second level master" in 
gezondheidsmanagement. Indiener wijst erop dat het Griekse erkenningensysteem afwijkt van 
de systemen die in andere lidstaten gebruikt worden en dat de Griekse UNINETTUNO-
studenten als gevolg van deze situatie niet de mogelijkheid hebben om hetzelfde loopbaanpad 
te volgen als studenten van de openbare Griekse universiteiten. Hij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om te onderzoeken of de manier waarop "DOATAP" deze zaak heeft 
behandeld in overeenstemming is met de op dit gebied geldende wetgeving van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener beklaagt zich erover dat de diploma's van de internationale telematische universiteit 
UNINETTUNO niet worden erkend door "DOATAP" (de autoriteit die in Griekenland 
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bevoegd is voor de erkenning van academische diploma's)1. Indiener wil dat zijn diploma 
wordt erkend omdat dat hem extra punten in openbare vergelijkende onderzoeken of een 
salarisverhoging oplevert.

Diploma's die zijn behaald in het kader van een studie aan een instituut voor onderwijs op 
afstand dat in een andere lidstaat gevestigd en geaccrediteerd is, moeten op dezelfde wijze 
worden behandeld als elk ander diploma dat in een andere lidstaat is behaald. Het doet er niet 
toe of de burger van zijn of haar recht op vrij verkeer gebruik heeft gemaakt om zijn of haar 
diploma te behalen (Zaak C-274/05 Commissie/Griekenland, Jurispr. 2008, blz. I-07969, punt 
28).

Erkenning met het oog op het verkrijgen van extra punten in openbare vergelijkende 
onderzoeken of een salarisverhoging valt niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties2, aangezien deze richtlijn 
alleen van toepassing is op de erkenning van diploma's met het oog op de toegang tot een 
gereglementeerd beroep. Dit betekent derhalve dat deze erkenning niet onder het 
toepassingsgebied valt van decreet 38/2010 houdende tenuitvoerlegging van de richtlijn in 
Griekenland, maar veeleer onder het toepassingsgebied van wet 3328/2005 betreffende het 
nationale centrum voor de erkenning van academische diploma's en voor informatie. Op 
grond van deze wet was de erkenning van zogenaamde franchise-diploma's, zoals het door 
UNINETTUNO verstrekte diploma, evenwel verboden.

De Commissie is in 2011 een inbreukprocedure tegen Griekenland gestart. In die procedure 
vroeg zij Griekenland dat type diploma's alsnog te erkennen. De vereiste om zogenaamde 
franchise-diploma's te erkennen, maakt ook deel uit van het Memorandum of Understanding 
dat is ondertekend tussen Griekenland enerzijds en de Europese Unie, het Internationaal 
Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank anderzijds.

Eind 2012 heeft Griekenland wet 4093/2012 aangenomen betreffende de erkenning van 
kwalificaties die niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2005/36/EG vallen, met 
uitzondering van de erkenning met het oog op het volgen van studies die onder wet 3328/2005 
blijven vallen. De bevoegde autoriteit voor erkenning onder wet 4093/2012 is "SAEP"3, die 
ook de bevoegde autoriteit is voor de erkenning van beroepskwalificaties die onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Na de goedkeuring van deze wet is de 
inbreukprocedure afgesloten.

Conclusie

Aanvragen voor de erkenning van diploma's met het oog op het verkrijgen van extra punten in 
openbare vergelijkende onderzoeken of een salarisverhoging moeten bij "SAEP" worden 

                                               
1 DOATAP (in het Grieks ΔΟΑΤΑΠ) = Interdisciplinaire Organisatie voor de erkenning van academische
diploma's en voor informatie. Zie http://www.doatap.gr/en/index.php.
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).
3 SAEP (in het Grieks ΣΑΕΠ) = Raad voor de erkenning van beroepskwalificaties. Zie onder andere 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 en de officiële site 
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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ingediend, en niet meer bij "DOATAP".

Gezien het voorgaande beveelt de Commissie houders van door UNINETTUNO verstrekte 
diploma's aan hun aanvragen voor de erkenning van hun kwalificaties bij "SAEP" in te dienen 
en duidelijk te vermelden dat deze erkenning nodig is met het oog op het verkrijgen van extra 
punten in openbare vergelijkende onderzoeken of een salarisverhoging.


