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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0072/2012 predložená gréckym štátnym príslušníkom Georgeom 
Arvanitisom v mene združenia Helénski absolventi Telematickej univerzity 
(UNINETTUNO), ku ktorej sú priložené dva podpisy, o problémoch s 
centrom DOATAP (Helénske národné centrom pre uznávanie akademických 
titulov a informácie)

1. Zhrnutie obsahu petície

Prekladateľ petície sa v mene združenia študentov Medzinárodnej telematickej univerzity 
UNINETTUNO sťažuje na skutočnosť, že DOATAP (Helénske národné centrum pre 
uznávanie akademických titulov a informácie) ešte neprijalo rozhodnutie o akademickom 
uznávaní osvedčení o úspešne absolvovaných skúškach druhého stupňa magisterského 
vzdelania v odbore zdravotnícky manažment. Predkladateľ petície poukazuje na to, že grécky 
systém uznávania titulov sa líši od systémov používaných v iných členských štátoch a že v 
dôsledku toho grécki študenti univerzity UNINETTUNO nemajú rovnaké kariérne vyhliadky 
ako študenti štátnych gréckych univerzít. Preto žiada Európsky parlament, aby určil, či je 
postup vybavovania predmetnej veci centrom DOATAP v súlade so súčasnými opatreniami 
EÚ v tejto oblasti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície sa sťažuje na skutočnosť, že centrum DOATAP, ktorý je v Grécku 
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príslušným orgánom zodpovedným za akademické uznávanie diplomov1, neuznáva diplomy 
vydané Medzinárodnou telematickou univerzitou (UNINETTUNO). Uznanie diplomov je v 
tomto prípade potrebné na získanie dodatočných bodov vo verejných konkurzoch alebo na 
zvýšenie platu.

K diplomom vydaným inštitúciou diaľkového vzdelávania so sídlom a akreditáciou v inom 
členskom štáte sa musí pristupovať ako k akýmkoľvek iným druhom diplomov získaným v 
inom členskom štáte. Nie je dôležité, či občan na získanie svojho diplomu skutočne využil 
svoje právo na voľný pohyb (vec C -274/05 Komisia/Grécko, [2008] Zb. I-07969, odsek 28).  

Uznanie diplomu na účely získania dodatočných bodov vo verejných konkurzoch alebo na 
zvýšenie platu nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií2, pretože táto smernica sa vzťahuje iba na uznávanie diplomov s cieľom získať 
prístup k regulovanému povolaniu. Takže toto uznávanie nepatrí do rozsahu pôsobnosti 
výnosu 38/2010, ktorým sa v Grécku predmetná smernica vykonáva, ale do rozsahu 
pôsobnosti zákona 3328/2005 o národnom centre pre uznávanie akademických titulov a 
informácie. Na základe tohto zákona bolo však uznávanie franšízových diplomov, akými sú 
diplomy vydávané univerzitou UNINETTUNO, zakázané. 

Komisia otvorila v roku 2011 proti Grécku konanie o porušení, v rámci ktorého Grécko 
požiadala, aby tento druh diplomov uznalo. Požiadavka na uznávanie franšízových diplomov 
bola zároveň zakotvená v memorande o porozumení, ktoré Grécko podpísalo s Európskou 
úniou, Medzinárodným menovým fondom a Európskou centrálnou bankou. 

Grécko koncom roka 2012 prijalo zákon (zákon č. 4093/2012) týkajúci sa uznávania 
kvalifikácií, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice 2005/36/ES, s výnimkou uznávania na 
účely štúdia, na ktoré sa naďalej vzťahuje zákon 3328/2005. Príslušným orgánom 
zodpovedným za uznávanie je v súlade so zákonom 4093/2012 orgán SAEP3, ktorý je zároveň 
príslušným orgánom na uznávanie odborných kvalifikácií patriacich do pôsobnosti smernice. 
V nadväznosti na prijatie tohto zákona bolo konanie o porušení uzavreté.

Záver

Preto by žiadosti o uznanie diplomov na účely získania dodatočných bodov vo verejných 
konkurzoch alebo zvýšenie platu mali byť predložené orgánu SAEP, a nie centru DOATAP. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Komisia navrhuje, aby držitelia diplomov vydaných 
univerzitou UNINETTUNO predkladali žiadosť o uznanie svojich kvalifikácií orgánu SAEP a 
aby jasne uviedli, že účelom tohto uznania je získanie dodatočných bodov vo verejných 
konkurzoch alebo zvýšenie platu.

                                               
1 DOATAP (po grécky ΔΟΑΤΑΠ) = Medziodborová organizácia pre uznávanie akademických titulov a 

informácie. Pozri http://www.doatap.gr/en/index.php
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, 
Ú. v. EÚ L 255, 30.09.2005.
3 SAEP (po grécky ΣΑΕΠ) = Rada pre uznávanie odborných kvalifikácií. Okrem iného pozri 

http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 a oficiálnu internetovú 

stránku http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-
ekpaideytikon-thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-
prosonton.html  


