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Θέμα: Αναφορά 0637/2011, του Marco Colavecchi , ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη αναγνώριση του ιταλικού πτυχίου Οικονομικών του στην Ισπανία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατοικεί στην Ισπανία και καταγγέλλει ότι το πτυχίο οικονομικών και 
εμπορικών σπουδών που έλαβε από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης, δεν αναγνωρίζεται στην 
Ισπανία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων κατοικεί στην Ισπανία και υποστηρίζει κατά κύριο λόγο ότι η αίτηση 
αναγνώρισης του πτυχίου οικονομικών και εμπορικών σπουδών που κατέχει απορρίφθηκε 
αναίτια από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. Ο αναφέρων τονίζει επίσης το θέμα του κόστους 
της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και ότι οι εν λόγω αρχές καθυστέρησαν υπερβολικά να 
απαντήσουν στην αίτησή του.

Πρώτα από όλα, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 165 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την κύρια αρμοδιότητα όσον 
αφορά την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος έχουν τα κράτη μέλη. Μία από τις 
αρμοδιότητες που έχουν οι εθνικές αρχές μαζί με το ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι να 
λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά ζητήματα αναγνώρισης για ακαδημαϊκούς σκοπούς, 
σεβόμενα τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η 
αναφορά σχετίζεται με μία μεμονωμένη περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο ο αναφέρων να 
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διεκδικήσει τα δικαιώματά του απευθείας ενώπιον των τοπικών ή εθνικών δικαστηρίων όσον 
αφορά αυτό το ζήτημα, καθώς, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, εναπόκειται σε 
αυτά να αποφανθούν εάν έχουν παραβιαστεί οι προαναφερθείσες αρχές της νομοθεσίας της 
ΕΕ σε αυτήν την περίπτωση και να ορίσουν αποζημίωση. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή 
παρατηρεί ότι οι ισπανικές αρχές έχουν δικαιολογήσει δεόντως την απόφασή τους και έχουν 
προτείνει ως εναλλακτική λύση την υπό όρους αναγνώριση του τίτλου στην Ισπανία, με 
διαφορετικό τύπο ισπανικού πτυχίου από αυτό που επιθυμεί ο αναφέρων.

Όσον αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλουν κάποιο τέλος για το διοικητικό κόστος που σχετίζεται με την 
επεξεργασία μιας αίτησης ακαδημαϊκής αναγνώρισης και ότι αυτές οι διαδικασίες είναι 
δυνατόν να είναι χρονοβόρες. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι το ύψος του 
τέλους που επιβάλλεται για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το πραγματικό διοικητικό κόστος και ότι οι αποφάσεις σχετικά με την 
αναγνώριση θα πρέπει να λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, καθώς το υπερβολικό κόστος ή οι αναίτια καθυστερημένες αποφάσεις σε 
τέτοιες διαδικασίες παρακωλύουν ασκόπως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
αιτούντων την αναγνώριση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 45 ΣΛΕΕ. 

Ενώ αφενός δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το ύψος του τέλους που επιβλήθηκε στον 
αναφέροντα υπερέβαινε το εύλογο ποσό ή ότι δεν σχετιζόταν με το πραγματικό διοικητικό 
κόστος που προέκυψε, η Επιτροπή θεωρεί αφετέρου ότι η καθυστέρηση στην προκειμένη 
περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπερβολική κάτω από ορισμένες συνθήκες. Ενώ 
υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στον αναφέροντα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του όσον αφορά 
το ζήτημα αυτό απευθείας ενώπιον των αρμόδιων τοπικών ή εθνικών δικαστηρίων, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει λάβει και άλλες καταγγελίες όσον αφορά υπερβολικές 
καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναγνώρισης στην Ισπανία. Επί του παρόντος, αξιολογεί την 
κατάσταση υπό το φως των σχετικών νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ και ενδέχεται στη 
συνέχεια να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Όπως επισημάνθηκε ήδη στην προηγούμενη κοινοποίηση, η αναγνώριση ακαδημαϊκών 
τίτλων με σκοπό την συνέχιση των σπουδών συνιστά εθνική αρμοδιότητα. Η Επιτροπή ήρθε, 
ωστόσο, σε επαφή με τις ισπανικές αρχές με στόχο να λάβει διευκρινίσεις και περαιτέρω 
πληροφορίες όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση πτυχίων στην Ισπανία, οι 
οποίες θεωρούνται υπερβολικές. 

Στην απάντησή τους οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι δυστυχώς δεν 
μπορούσαν να της χορηγήσουν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον χρόνο που χρειάζεται 
κατά μέσο όρο για να ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με αιτήσεις για ακαδημαϊκή 
αναγνώριση. Ωστόσο, επεσήμαναν ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να ληφθεί η απόφαση 
διαφέρει σημαντικά ανά περίπτωση, καθώς εξαρτάται από μια σειρά καθοριστικών 
παραγόντων: από την σωστή ή όχι υποβολή της αίτησης, ή, σε περίπτωση που δεν γίνει 
σωστά, από τον χρόνο που χρειάζεται για να διορθωθούν οι ελλείψεις, τον χρόνο που 
χρειάζεται ο εμπειρογνώμονας για να εκδώσει την τεχνική έκθεση που είναι αναγκαία για την 
σωστή αξιολόγηση της αίτησης, από τον χρόνο που χρειάζεται ο αιτών για να απαντήσει στην 
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πρόσκληση για ακρόαση ή τον χρόνο που χρειάζεται για να καταθέσει τα επιπρόσθετα 
έγγραφα που του ζητούν οι αρχές αναγνώρισης και, σε περίπτωση αναγνώρισης υπό όρους, 
από τον χρόνο που χρειάζεται ο αιτών για να ολοκληρώσει την πρόσθετη εκπαίδευση ή 
εξέταση που απαιτούνται. Οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι ο χρόνος που είναι αναγκαίος 
για να ληφθεί μια τελική απόφαση είναι περισσότερος στις περιπτώσεις που η αναγνώριση 
δεν χορηγείται αμέσως, δηλαδή στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται αρχικά ή που 
ζητείται από τον αιτούντα να ολοκληρώσει πρόσθετη εκπαίδευση πριν να του χορηγηθεί η 
αναγνώριση (η αποκαλούμενη αναγνώριση υπό όρους). Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται 
στους αιτούντες προθεσμία δύο εβδομάδων για να υποβάλουν τα σχετικά επιχειρήματα και 
έγγραφα (η περίοδος μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματός τους). Στη συνέχεια οι αιτήσεις 
τους επαναξιολογούνται, πιθανώς με βάση κάποια νέα τεχνική έκθεση που υποβάλλεται από 
εμπειρογνώμονα και μόνο τότε λαμβάνεται η τελική απόφαση. 

Οι ισπανικές αρχές, ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι στις περιπτώσεις που οι προς 
αναγνώριση τίτλοι είχαν απονεμηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφόσον η αίτηση 
ήταν πλήρης κατά την υποβολή της και δεν είχε ζητηθεί από τον αιτούντα να βελτιώσει τυχόν 
ελλείψεις, η απόφαση για την αναγνώριση και/ή ο τίτλος ήταν δυνατόν να εκδοθούν από μία 
έως δύο εβδομάδες μετά από την αντίστοιχη αίτηση. 

Συμπεράσματα

Υπό το φως των πληροφοριών που χορήγησαν οι ισπανικές αρχές, η Επιτροπή σημειώνει ότι 
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς που επεσήμανε ο 
αναφέρων στην Επιτροπή, καθώς δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη για γενικευμένη 
πρακτική σημαντικής και μη δικαιολογημένης καθυστέρησης των ισπανικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για την αναγνώριση. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν δύναται να διερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα αυτό.


