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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύµφωνα µε την IP/09/576 της 14/04/2009, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε,
δυνάµει του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, να αποστείλει προειδοποιητική
επιστολή στην Ελλάδα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 23.10.2008 (C-274/05).»

Η ως άνω εξέλιξη ήταν αναµενόµενη και γνωστή στο ΥΠΕΠΘ , το
οποίο είχαµε ενηµερώσει ήδη από την 18η Νοεµβρίου 2008 καθ’ υπόδειξη της
Επιτροπής.
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Νοεµβρίου 2008 προς το IdEF αναφέρονται
χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:
«Κατόπιν της απόφασης του ΔΕΚ, µπορεί κάλλιστα οι τίτλοι σπουδών που
χορηγούνται βάσει των συµβάσεων συνεργασίας/δευτερεύουσας εγκατάστασης,
τις οποίες έχει συνάψει ο πελάτης σας (εννοεί το IdEF) µε γαλλικά πανεπιστήµια,
να

είναι

τέτοιου

επιπέδου

(το

ΔΕΚ

αναφέρεται

σε

“συµφωνίες

δικαιοχρήσεως”)ώστε να αναγνωρίζονται βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ και της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Πρέπει, ωστόσο, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται
στην απόφαση.
Εάν ούτως έχουν τα πράγµατα, σας καλούµε να αποταθείτε απ’ ευθείας στις
ελληνικές αρχές, βασίζοντας τους ισχυρισµούς σας στην νοµολογία

του ΔΕΚ.

Όπως προαναφέρθηκε θα εξακολουθήσουµε τη διαδικασία κατά της Ελλάδας
βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης».
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Σύµφωνα µε το πρακτικό 48/13-2-09 ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ
αποφάσισαν ότι

“Η ορθή ερµηνεία του όρου «όλο το πρόγραµµα σπουδών» στο άρθρο 4, παρ.1, εδάφ.β του
ν.3328/2005, ως εκ του σκοπού της διάταξης αυτής, είναι «όλο το προς αναγνώριση πρόγραµµα
σπουδών ».
Κατά συνέπεια, κάτοχοι τίτλων σπουδών οµοταγών ιδρυµάτων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν
διανύσει µέρος των σπουδών τους σε µη οµοταγές ίδρυµα δύνανται, κάνοντας χρήση του υπολοίπου
των προπτυχιακών ή/και µεταπτυχιακών σπουδών τους, όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόµου, να επιτύχουν την αναγνώριση του βασικού τους τίτλου.”

Κατόπιν της εκδόσεως του ως άνω πρακτικού, σύµφωνα µε το οποίο το µέρος των
σπουδών που γίνονται σε Κολλέγιο δεν αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ,
παρακαλέσαµε µε επιστολή µας, τον Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ να µας απαντήσει:
1. Με ποιο τρόπο αιτιολογείται η ως άνω νεότερη απόφαση του ΔΣ του
ΔΟΑΤΑΠ;
2. Εάν πράγµατι αυτή είναι η ορθή ερµηνεία του νόµου, πως αυτή σχετίζεται
µε την προηγούµενη πρακτική του ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότερα δε

α) µε τα

δικαιώµατα αποφοίτων οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί µε βάση
την προηγούµενη (µη ορθή) ερµηνεία και β) µε την ενδεχόµενη ευθύνη
των µελών του προηγούµενου ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ; Και

3. Πως η νεότερη «ορθή» ερµηνεία λαµβάνει υπόψη της, τις προσφάτως
εκδοθείσες αποφάσεις C-286/06, C-274/05, C-84/07, C-151/07 αλλά και
τη ΔΙΑΤΑΞΗ του ΔΕΚ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/08 και C186/08 ως και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
17.346/2008 ;

ΤΟ ΣΑΕΙΤΤΕ
Από την έκδοση των ως άνω αποφάσεων και εντεύθεν το ΣΑΕΙΤΤΕ δεν
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Πανεπιστηµίου Paris- 13 παρά το γεγονός ότι αυτές εκκρεµούν.
Επιπροσθέτως η κρίση των τίτλων εξακολουθεί να γίνεται µε βάσει την οδηγία
89/48/ΕΟΚ η οποία έχει καταργηθεί από την 20/10/2007 αντί της 2005/36/ΕΚ η
οποία «εδραιώνει το νοµικό πλαίσιο για την ρύθµιση του θέµατος της
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων (IP/09/576)».

ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει ακόµη στην ενσωµάτωση της οδηγίας
2005/36/ΕΚ η οποία έπρεπε να τεθεί σε ισχύ την 20η Οκτωβρίου 2007, ούτε
συνέστησε στον ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙΤΤΕ

να λαµβάνουν υπόψη τους τα

πρόσφατα νοµολογιακά δεδοµένα, εκτός εάν το έπραξε, οπότε την ευθύνη έχουν
τα όργανα.

Κατόπιν των προπαρατεθέντων καλούµε τον Υπουργό Παιδείας να
ανακοινώσει τι προτίθεται να πράξει άµεσα, µετά την IP/09/576,
µε σκοπό αφενός µεν την «εδραίωση του νοµικού πλαισίου
για

την

ρύθµιση

επαγγελµατικών

του

θέµατος

προσόντων»,

της
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επιβολής υψηλών προστίµων από την Commission, για τη µη
συµµόρφωση της Ελλάδος στην απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου.

