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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-274/05 

Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μόνον το κράτος µέλος εντός του οποίου χορηγήθηκε ένα δίπλωµα µπορεί να ελέγξει τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το δίπλωµα αυτό 

Το κοινοτικό δίκαιο έχει καθιερώσει ένα γενικό σύστηµα αναγνωρίσεως των διπλωµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών 1. 
 
Κατόπιν καταγγελιών που υπέβαλαν 37 ιδιώτες, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά της Ελλάδας, καθόσον έκρινε ότι η ελληνική νοµοθεσία δεν 
είναι σύµφωνη, σε ορισµένα σηµεία, µε την κοινοτική οδηγία. 
 
Η Επιτροπή προσάπτει στην Ελλάδα, πρώτον, ότι αρνείται συστηµατικά την αναγνώριση των 
διπλωµάτων τα οποία έχουν απονεµηθεί κατόπιν σπουδών που πραγµατοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο «συµφωνιών επικυρώσεως» (γνωστών και ως «συµφωνιών δικαιοχρήσεως»), βάσει 
των οποίων σπουδές που πραγµατοποιούνται σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα 
επικυρώνονται από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, η οποία, βάσει προγενέστερης 
συµφωνίας των δύο ιδρυµάτων, χορηγεί το δίπλωµα στους σπουδαστές που παρακολούθησαν 
αυτό το πρόγραµµα σπουδών.  
 
 Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει συναφώς ότι το γενικό σύστηµα αναγνωρίσεως των διπλωµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως στηρίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών 
όσον αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα που αναγνωρίζουν. Το σύστηµα αυτό δεν προβλέπει 
την αναγνώριση διπλώµατος λόγω της ουσιαστικής αξίας της εκπαιδεύσεως που πιστοποιεί το 

                                                 
1 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνωρίσεως 
των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών  (ΕΕ 1989 L19, σ.16), η οποία µεταφέρθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη το 2000.  



δίπλωµα αυτό, αλλά θέτει τεκµήριο περί του ότι τα προσόντα του αιτούντος ο οποίος έχει 
δικαίωµα να ασκεί νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα σε ένα κράτος µέλος είναι επαρκή για 
την άσκηση του ιδίου αυτού επαγγέλµατος στα λοιπά κράτη µέλη. Εναπόκειται αποκλειστικά 
στις αρχές οι οποίες χορηγούν τα διπλώµατα να ελέγχουν, βάσει των κανόνων που διέπουν το 
σύστηµά τους επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, αν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση των διπλωµάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν τη φύση του ιδρύµατος 
στο οποίο πραγµατοποίησε τις σπουδές του ο κάτοχος του διπλώµατος. Αντιθέτως, το κράτος 
µέλος υποδοχής δεν µπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα 
διπλώµατα.  
 
Το ∆ικαστήριο απορρίπτει την άποψη της Ελλάδας – η οποία συνίσταται στην εφαρµογή των 
διατάξεών της (ως διατάξεων του κράτους µέλους εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι 
σπουδές) – καθόσον η άποψη αυτή θα είχε ως αποτέλεσµα άτοµα µε σπουδές ισότιµου επιπέδου 
να αντιµετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αναλόγως του κράτους µέλους εντός του 
οποίου πραγµατοποίησαν τις σπουδές τους. Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει επίσης ότι οι σπουδές 
δεν πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πραγµατοποιηθεί σε πανεπιστήµιο ή σε ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα.  
 
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται, συνεπώς, ότι η Ελλάδα, µη αναγνωρίζοντας τα διπλώµατα που 
χορηγήθηκαν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους κατόπιν σπουδών που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα βάσει συµφωνίας δικαιοχρήσεως, ενήργησε κατά παράβαση 
των κανόνων του κοινοτικού δικαίου περί αναγνωρίσεως των διπλωµάτων. 
 
Όσον αφορά τα «αντισταθµιστικά µέτρα», η οδηγία – χωρίς να υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
αναγνωρίζουν αυτόµατα και άνευ όρων τα διπλώµατα – επιτρέπει στο κράτος µέλος υποδοχής 
να επιβάλλει, σε ορισµένες περιπτώσεις, πρακτική άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία 
επάρκειας, η επιλογή µεταξύ των οποίων ανήκει, καταρχήν, στον αιτούντα την αναγνώριση του 
διπλώµατος. Η οδηγία προβλέπει παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή, πλην όµως το ∆ικαστήριο 
κρίνει ότι η εκ µέρους της Ελλάδας κατάργηση του δικαιώµατος επιλογής αντισταθµιστικού 
µέτρου σε περισσότερες περιπτώσεις από όσες επιτρέπει η οδηγία συνιστά παράβαση της 
οδηγίας αυτής.  
 
Εξάλλου, βάσει των εθνικών διατάξεων ανατίθεται σε ειδικό οργανισµό 2 η αρµοδιότητα να 
ελέγχει, αφενός, αν το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι σπουδές 
ανήκει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και, αφετέρου, αν ο αιτών διαθέτει την απαραίτητη 
επαγγελµατική πείρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαιδεύσεως υπολείπεται κατά ένα 
τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος. 
Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η διάταξη αυτή αντιβαίνει στην οδηγία. Ο οργανισµός αυτός 
είναι αρµόδιος να προβαίνει στην εξακρίβωση στοιχείων τα οποία αποδεικνύονται, κατά τρόπο 
που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση, από τις βεβαιώσεις και τα συναφή έγγραφα που έχουν εκδώσει 
οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους προελεύσεως.  
 
Τέλος, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει την ύπαρξη παραβάσεως της οδηγίας όσον αφορά το ότι, στον 
δηµόσιο τοµέα, δεν είναι δυνατή η µετάταξη σε ανώτερο ιεραρχικό και/ ή µισθολογικό 
κλιµάκιο των ατόµων που διορίσθηκαν – ως κάτοχοι διπλώµατος που χορηγήθηκε εντός άλλου 
κράτους µέλους – µε βαθµό χαµηλότερο από αυτόν µε τον οποίο θα µπορούσαν να έχουν 
διορισθεί αν τα διπλώµατά τους είχαν αναγνωρισθεί σύµφωνα µε την οδηγία.  

                                                 
2 Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή ΣΑΕΙΤΤΕ. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: EL, EN, FR, IT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-274/05  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-274/05

