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Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4
ν. 3094/2003, εξετάζει την από 3.10.2005 αναφορά (αρ. πρωτ. 15587) του κ. ***, έλληνα πολίτη
ενεργούντος ως εκπροσώπου ιρανού συγγενούς του.
Από την αναφορά προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
εξωτερικού, κάτοικος εξωτερικού και γνώστης της ελληνικής, διερεύνησε τη δυνατότητα εγγραφής
του στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Προκειµένου να εξετάσει την αίτησή του, η αρµόδια Γραµµατεία αξίωσε την προσκόµιση
βεβαίωσης ισοτιµίας πτυχίου από τον ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), όπως αναγράφεται και στο
σχετικό έντυπο. Στη συνέχεια, προκειµένου να εξετάσει αίτηση αναγνώρισης πτυχίου, ο ∆ΟΑΤΑΠ
αξίωσε άδεια παραµονής και εργασίας εν ισχύι, όπως επίσης αναγράφεται στο σχετικό έντυπο.
Τέλος, όπως προκύπτει από τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, το
οικείο Προξενείο θα µπορούσε να χορηγήσει θεώρηση εισόδου για σπουδές µόνον εφ’ όσον ο
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει βεβαίωση αποδοχής του από ελληνικό Πανεπιστήµιο. Τα παραπάνω
συνιστούν, εκ πρώτης όψεως, έναν δυσεπίλυτο φαύλο κύκλο, αφού για κάθε µιάν από τις αναγκαίες
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αυτές διαδικασίες απαιτείται η ολοκλήρωση της προηγουµένης µε επιστροφή στο σηµείο
εκκινήσεως. Ωστόσο, προσεκτικότερη διερεύνηση των αντιστοίχων διατάξεων επιτρέπει στον
ενδιαφερόµενο ν’ αναζητήσει διεξόδους στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου.
Πρώτον, σε σχέση µε την αξίωση του Πανεπιστηµίου για προσκόµιση βεβαίωσης ισοτιµίας
πτυχίου, επισηµαίνεται ότι, κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 ν. 2083/92, «στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής». Κατ’
αρχήν, συνεπώς, αρκεί αναγνώριση του αλλοδαπού ιδρύµατος ως οµοταγούς, χωρίς ν’ απαιτείται
ισοτίµηση του συγκεκριµένου τίτλου. Στην πράξη, βέβαια, είναι γνωστό ότι τα ελληνικά Α.Ε.Ι.,
ασκώντας την αρµοδιότητά τους για καθορισµό των «λεπτοµερειών εφαρµογής» βάσει της ίδιας
διάταξης, αξιώνουν κατά κανόνα εξατοµικευµένη βεβαίωση ισοτιµίας. Ωστόσο, το γράµµα του
νόµου προφανώς επιτρέπει εξαιρέσεις, πολλώ µάλλον καθ’ όσον ήδη το άρθρο 14 παρ. 2 ν.
3328/2005 επιτρέπει στον ∆ΟΑΤΑΠ να χορηγεί βεβαιώσεις γενικού περιεχοµένου σχετικά µε το
οµοταγές ενός αλλοδαπού ιδρύµατος.
∆εύτερον, σε σχέση µε την αξίωση του ∆ΟΑΤΑΠ για προσκόµιση άδειας παραµονής και
εργασίας εν ισχύι, επισηµαίνεται ότι η απαίτηση αυτή δεν στηρίζεται στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων. Η υπηρεσία αυτή πιθανώς συνάγει την απαίτησή της
αυτή από τη γενική διάταξη περί απαγόρευσης συναλλαγής µε αλλοδαπούς στερουµένους
νοµιµοποιητικών εγγράφων (άρθρο 84 παρ. 1 ν. 3386/2005). Ωστόσο, η διάταξη αυτή αποσκοπεί
στην αποθάρρυνση της παράνοµης εισόδου ή παραµονής αλλοδαπών στη χώρα, οπότε προφανώς,
όπως άλλωστε προκύπτει και από τη γραµµατική της διατύπωση («να µην παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι … δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαµένουν
νόµιµα στην Ελλάδα»), εφαρµόζεται µόνον επί αλλοδαπών οι οποίοι ήδη ευρίσκονται (παρανόµως)
στο έδαφός της, ενώ είναι αδιανόητο να επεκτείνεται επί αλλοδαπών οι οποίοι κατοικούν, ακόµη,
στο εξωτερικό και κινούν από εκεί µιά διαδικασία ενώπιον ελληνικής αρχής. Αφ’ ης στιγµής κατ’
άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3328/2005 δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλ’ αντιθέτως ο ∆ΟΑΤΑΠ
δέχεται αιτήσεις ακόµη και δι’ αντιπροσώπου ή δι’ αλληλογραφίας, δεν είναι νόµιµη η γενική
απαίτηση προσκόµισης άδειας παραµονής, στο µέτρο που καταλαµβάνει ακόµη και τους εκτός
Ελλάδος ευρισκοµένους αλλοδαπούς.
Τρίτον, σε σχέση µε την αξίωση των Προξενείων για προσκόµιση βεβαίωσης αποδοχής από
ελληνικό Πανεπιστήµιο, επισηµαίνεται ότι η βεβαίωση αυτή είναι πράγµατι αναγκαία κατ’ άρθρο
28 παρ. 2 ν. 3386/2005, πλην όµως, ακριβώς επειδή στη διάταξη αυτή γίνεται µνεία δύο
εναλλακτικών δυνατοτήτων («έχει εγγραφεί … ή έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή»), τα Α.Ε.Ι. θα
ήταν εύλογο να χορηγούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προσωρινές βεβαιώσεις αποδοχής ακόµη
και επί τη βάσει ελλιπών στοιχείων (ιδιαίτερα επί ελλείψεως ισοτιµίας πτυχίου από τον ∆ΟΑΤΑΠ),
επιφυλασσόµενα για την απαίτηση συµπλήρωσης αυτών προ της οριστικής εγγραφής.
Εν όψει των ανωτέρω, το προκείµενο πρόβληµα παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θα
µπορούσαν να γενικευθούν, δεδοµένου ότι οφείλεται σε εγγενή κενά του συστήµατος και όχι σε
εξατοµικευµένες ιδιαιτερότητες. Η αναζήτηση λύσης επαφίεται στη συνδυασµένη δράση πολλών
δηµοσίων αρχών, στις οποίες µάλιστα, πέραν των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας, πρέπει να
συγκαταλεχθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών, καθ’ όσον η διευκόλυνση της εγγραφής αλλοδαπών
επιστηµόνων σε ελληνικά µεταπτυχιακά προγράµµατα σαφώς συνάδει προς το δηµόσιο συµφέρον
στο πεδίο των διεθνών σχέσεων της χώρας. Παρακαλώ, συνεπώς, να διερευνήσετε το θέµα κατά
λόγον αρµοδιότητας ενός εκάστου Υπουργείου, συνεκτιµώντας τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού εν
όψει και των προθεσµιών που αφορούν τη δυνατότητα συµµετοχής του ενδιαφεροµένου στη

3

διαδικασία επιλογής, καθώς και να ενηµερώσετε τον Συνήγορο του Πολίτη για τις απόψεις,
προθέσεις και ενέργειές σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Με τιµή,
Ανδρέας Τάκης
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εσωτερικών / Γραφείο Υπουργού
Σταδίου 31, 105 59 ΑΘΗΝΑ
Υπουργείο Εξωτερικών / Γραφείο Υπουργού
Ακαδηµίας 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ
Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού
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Υπουργείο Εξωτερικών
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Μεσογείων 223, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τµήµα Ιατρικής / Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μικράς Ασίας 75, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Κύριο ***

