
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚ ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 

« ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ » 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ IDEF

Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου υπέρ του Γαλλικού Κολλεγίου 

IdEF «τελεσιδίκησε» με βάση τη νέα απόφαση του ΔΕΚ που αποσαφηνίζει 

τα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Με βάση τη ΔΙΆΤΑΞΗ του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/08 και C-186/08, που αφορούσαν Εθνικό 

Γαλλικό πτυχίο, 

«Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους υποδοχής οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας 

89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα 

αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν 

επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διαρκείας τριών ετών, να επιτρέψουν σε υπήκοο 

κράτους μέλους, κάτοχο διπλώματος κατά την έννοια της ανωτέρω οδηγίας χορηγηθέντος 

από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, να ασκεί το επάγγελμά του υπό τις αυτές 

προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν για τους κατόχους εθνικών διπλωμάτων ακόμη και αν 

το ως άνω δίπλωμα

- κατοχυρώνει εκπαίδευση παρασχεθείσα εν όλω ή εν μέρει από ίδρυμα κείμενο εντός του 

κράτους μέλους υποδοχής, το οποίο, κατά τη νομοθεσία του κράτους αυτού, δεν 

αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, και 

- δεν αναγνωρίστηκε ως ομοταγές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.»

Αυτό σημαίνει ότι η «ανακοίνωση», που βρίσκεται αναρτημένη στην αρχική 

σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ εμφατικώς τονισμένη και αναφέρει ότι  

«Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις 

νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός 

Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των 

σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής»,

σύμφωνα με το ΔΕΚ δεν ισχύει.

Συνεπώς, επιβεβαιώνεται απολύτως η σκέψη 16γ της υπ. αρίθμ. 17346/2008 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, σύμφωνα με την οποία 

«Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση του 

Δ.Ε.Κ., σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 49 της ΣυνθΕΚ πρέπει να γίνει  

δεκτό ότι, και όσον αφορά την ουσιαστική αξία της εκπαίδευσης που πιστοποιείται με τα 

ανωτέρω διπλώματα, το όργανο αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, νυν 
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Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ., έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αν οι  

πραγματοποιηθείσες σπουδές είναι ισότιμου επιπέδου με τις σπουδές που 

πραγματοποιούνται στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όχι, όμως, περαιτέρω, αν 

μέρος ή το σύνολο αυτών πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης με Πανεπιστήμιο του     εξωτερικού  . Και τούτο, διότι οι 

σπουδές αυτές δεν κρίνεται ότι εντάσσονται στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας μας, ώστε να απαιτείται η πραγματοποίησή τους σε δημόσιες ανώτατες σχολές, αλλά 

στο σύστημα εκπαίδευσης του κράτους μέλους που χορηγεί τα διπλώματα, κατά τρόπο 

όμοιο σε όλους τους σπουδαστές του, ύστερα από ομοειδείς σπουδές, ανεξαρτήτως του 

τόπου πραγματοποίησης αυτών. Εν όψει τούτου, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ακολουθώντας την 

τακτική που παλαιότερα παγίως ακολουθούσε το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.), το οποίο αποφάσισε να μην 

κρίνει τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από το U.P.13, λόγω μη αναφοράς, εκ 

μέρους του αλλοδαπού αυτού Πανεπιστημίου, του μέρους της φοίτησης που 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στο IdEF (πρακτικά 381/23.4.1999 και 392/17.12.1999), 

μη νομίμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, έπραξε τούτο.»  

Οπότε, ουδείς λόγος συντρέχει πλέον να μετατίθεται η εφαρμογή των αποφάσεων 

του ΔΕΚ και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από το ΣΑΕΙ (επαγγελματική 

ισοτιμία) και τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) με το δικαιολογητικό ότι η υπόθεση 

δεν έχει ακόμα «τελεσιδικήσει».

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος του IdEF, κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης, και οι 

νομικοί του σύμβουλοι καλούν τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Άρη 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, να προχωρήσει άμεσα 

• στις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούνται ώστε η Ελληνική 

Δημοκρατία να συμμορφωθεί με τις τέσσερις πρόσφατες αποφάσεις του 

ΔΕΚ και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ως επίσης 

• στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την οποία έχει παραπεμφθεί 

ήδη η Ελληνική Δημοκρατία στο ΔΕΚ (C-465/08 της 29/10/2008) και

• στην τροποποίηση του νόμου περί Κολλεγίων, ώστε να συνάδει με το 

Κοινοτικό Δίκαιο, τις οδηγίες και τη νομολογία του ΔΕΚ. 

Παραθέτουμε απόσπασμα από το πρακτικό 65/2008 του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνο με το 

οποίο απερρίφθη από τον ΔΟΑΤΑΠ Master του ομοταγούς πανεπιστημίου Paris 13 

κατά παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου και τον τεσσάρων αποφάσεων του ΔΕΚ 

«[…]Το IdEF λειτουργεί ως εργαστήριο ελευθέρων σπουδών και κατά το ιδρυτικό 

καταστατικό του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σύμφωνα με τον Ν.3328/2005 

άρθρο 3 προκειμένω να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών θα πρέπει οι σπουδές να έχουν 

γίνει σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, δηλαδή το ίδρυμα αυτό να αναγνωρίζεται στην 

χώρα στην οποία λειτουργεί. Το Université Paris 13 πρόκειται για ένα ομοταγές ίδρυμα 

όμως το παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα δεν μπορεί να κριθεί ως  ομοταγές γιατί  
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σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Συντάγματος “Δεν αναγνωρίζονται σπουδές σε 

ανώτατα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα”[…]

Συμπερασματικά (κατά τον ΔΟΑΤΑΠ) ο μεταπτυχιακός τίτλος “Master mention Economie et 

finance internationales, spécialité Banque, finance gestion des risques” δεν μπορεί να 

αναγνωριστεί ως ισότιμος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται από τα ΑΕΙ διότι οι 

σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.» 

Η αίτηση επανεκατετέθη μετά και τα πρόσφατα Νομολογιακά δεδομένα και 

αναμένεται η αναγνώριση του ως άνω μεταπτυχιακό τίτλου.

Κατόπιν των προπαρατεθέντων γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα :

Όταν το ΔΕΚ απαντά πλέον με Διατάξεις του στα 

προδικαστικά ερωτήματα των Ελληνικών Δικαστηρίων, 

επειδή θεωρεί το θέμα πλήρως αποσαφηνισμένο και 

λήξαν, προκύπτει το εύλογο ερώτημα:

Τι  προσδοκά, μετά ταύτα, ο Υπουργός Παιδείας από το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δηλώνοντας ότι η 

υπόθεση έχει μακρύ δρόμο μέχρι να τελεσιδικήσει; Να 

ερμηνεύσει το Εφετείο διαφορετικά από το ΔΕΚ το 

Κοινοτικό Δίκαιο ; 

Όσον αφορά δε τον ΔΟΑΤΑΠ, 

Θα συνεχίσει να μην εφαρμόζει το Κοινοτικό Δίκαιο 

και τις αποφάσεις του ΔΕΚ ο Πρόεδρος και το 

Διοικητικό Συμβούλιου του ΔΟΑΤΑΠ ;    
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