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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1471/2007, του Θεόδωρου Πιτικάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απόρριψη αίτησής του για μεταπτυχιακές σπουδές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διαθέτει πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(ΤΕΙ) και BSc στην πληροφορική από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Surrey, καταγγέλλει 
ότι οι αιτήσεις του στα πανεπιστήμια της Κρήτης και των Αθηνών, με τις οποίες ζητούσε να 
γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές, απορρίφθηκαν, μεταξύ άλλων με το αιτιολογικό ότι 
το βρετανικό BSc του δεν αναγνωρίζεται πλέον από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ως ισότιμο πτυχίου 
ελληνικού πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναλάβει την υπόθεσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

I) Η αναφορά

Ο αναφέρων σημειώνει ότι διαθέτει πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ελληνικού 
ΤΕΙ (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και πτυχίο Bachelor (B.Sc.) στην Πληροφορική από 
το Πανεπιστήμιο του Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής και Διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων) για 
την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης του ζήτησε 
βεβαίωση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό κέντρο πληροφόρησης για την 
αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) για το πτυχίο B.Sc. που διαθέτει. Από τις πληροφορίες που 
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περιλαμβάνονται στην αναφορά προκύπτει ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει λάβει 
ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με την αίτησή του. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί το δίκαιο της ΕΕ λόγω έλλειψης γνώσεων εκ μέρους των ελληνικών αρχών και 
ζητεί συμβουλές για πιθανούς τρόπους επίλυσης του προβλήματός του.

II) Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Αντικείμενο της αναφοράς είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών, στόχος της 
οποίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σε άλλο κράτος μέλος. Στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου, η αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών για ακαδημαϊκούς σκοπούς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
του συστήματος. Τα πανεπιστήμια που είναι αυτόνομα ιδρύματα φέρουν την πλήρη ευθύνη 
για το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους, καθώς και για τη χορήγηση πτυχίων 
και πιστοποιητικών στους φοιτητές. Οι αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να 
απαιτούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων προτού επιτρέψουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και μπορούν να αξιολογούν κατά πόσον το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που έχει 
λάβει ο κάτοχος ενός τίτλου σπουδών αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται από την εθνική 
νομοθεσία. Είναι δε εξίσου ελεύθερες να ορίζουν τους κανόνες που διέπουν την εν λόγω 
διαδικασία. Ωστόσο, οι αρχές υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε τυχόν άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ζήτησε από τον αναφέροντα την ακαδημαϊκή αναγνώριση του 
πτυχίου B.Sc. στην Πληροφορική που διαθέτει προτού εξετάσει την αίτησή του για την 
παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, πράγμα που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, οι εθνικές αρχές και τα 
πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να απαιτούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων 
σπουδών προτού επιτρέψουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Καθώς φαίνεται, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη απόφαση σχετικά 
με την αίτηση του αναφέροντος για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εν 
λόγω πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται επίσης να ζητήσει την επίσημη 
αναγνώριση του πτυχίου που απέκτησε ο αναφέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

III) Συμπέρασμα

Από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αναφορά προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


