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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0072/2012, którą złożył George Arvanitis (Grecja) w imieniu 
stowarzyszenia „The Hellenic Alumni of the Telematic University 
UNINETTUNO”, z dwoma podpisami, w sprawie problemów związanych 
z DOATAP (greckie krajowe akademickie centrum uznawania i 
informacji)

1. Streszczenie petycji

W imieniu stowarzyszenia studentów Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego 
UNINETTUNO składający petycję ubolewa nad tym, że greckie krajowe akademickie 
centrum uznawania i informacji DOATAP nie podjęło jeszcze decyzji dotyczącej 
akademickiego uznawania dyplomów magistra w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia. 
Składający petycję podkreśla, że grecki system uznawania różni się od systemów 
stosowanych w innych państwach członkowskich, w związku z czym greccy studenci 
UNINETTUNO nie mogą podążać tą samą ścieżką kariery zawodowej, co studenci greckich 
uczelni publicznych. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o ustalenie, czy 
DOATAP rozpatruje przedmiotową sprawę zgodnie z przepisami Unii obowiązującymi w tej 
dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję skarży się, że dyplomy wydawane przez Międzynarodowy Uniwersytet 
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Telematyczny (UNINETTUNO) nie są uznawane przez DOATAP (właściwy w Grecji organ 
ds. uznawania dyplomów akademickich1. Uznanie jest niezbędne do uzyskania dodatkowych 
punktów w konkursach państwowych lub podwyżki płacy.

Dyplomy uzyskane w ramach kształcenia na odległość w placówce z siedzibą i akredytacją w 
innym państwie członkowskim należy traktować tak samo, jak wszelkie inne dyplomy 
uzyskane w innym państwie członkowskim. Nie ma znaczenia, czy w celu uzyskania 
dyplomu dany obywatel skorzystał w praktyce ze swobody przemieszczania się (wyrok w 
sprawie C-274/05 Komisja przeciwko Grecji, [2008], Zb.Orz. I-07969, ust. 28).

Uznanie dyplomu w celu uzyskania dodatkowych punktów w konkursach państwowych lub 
podwyżki płacy nie należy do zakresu dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych2, ponieważ dyrektywa ta ma zastosowanie wyłącznie do uznawania 
dyplomów w celu uzyskania dostępu do zawodów regulowanych. W związku z tym 
uznawanie, o którym mowa w petycji, nie należy do zakresu dekretu nr 38/2010 wdrażającego 
wspomnianą dyrektywę w Grecji, tylko do zakresu ustawy nr 3328/2005 w sprawie 
krajowego akademickiego centrum uznawania i informacji. Ustawa ta zakazuje jednak 
uznawania dyplomów wydanych na podstawie umowy franszyzy, a do takich należą dyplomy 
wydawane przez UNINETTUNO. 

W 2011 r. Komisja wszczęła przeciwko Grecji postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, w którym zażądała od Grecji uznawania tego
rodzaju dyplomów. Wymóg uznawania dyplomów wydanych na podstawie umowy franszyzy 
zapisano również w protokole ustaleń podpisanym przez Grecję, Unię Europejską, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny. 

Pod koniec 2012 r. Grecja przyjęła ustawę nr 4093/2012 obejmującą uznawanie kwalifikacji 
nienależących do zakresu dyrektywy 2005/36/WE z wyjątkiem uznawania w celu 
kontynuowania studiów nadal objętych ustawą nr 3328/2005. Organem właściwym w sprawie 
uznawania, zgodnie z ustawą nr 4093/2012, jest SAEP3, będący również organem właściwym 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych należących do zakresu dyrektywy. Po 
przyjęciu tej ustawy zamknięto postępowanie w sprawie uchybienia.

Wniosek

W związku z powyższym wnioski o uznanie dyplomu w celu uzyskania dodatkowych 
punktów w konkursach państwowych lub podwyżki wynagrodzenia należy odtąd składać w 
SAEP, a nie w DOATAP. 

Dlatego też Komisja sugeruje, by posiadacze dyplomów wydanych przez UNINETTUNO 
składali wnioski o uznanie dyplomu w SAEP, wyraźnie wskazując, że uznanie to jest 
niezbędne do uzyskania dodatkowych punktów w konkursach państwowych lub podwyżki 

                                               
1 DOATAP (grecki skrót ΔΟΑΤΑΠ) = interdyscyplinarny organ uznawania dyplomów akademickich i 
informacji. Zob. http://www.doatap.gr/en/index.php.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
3 SAEP (grecki skrót ΣΑΕΠ) = rada ds. uznawania kwalifikacji zawodowych. Zob. m.in. 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 i oficjalną stronę 
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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wynagrodzenia.


