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Θέμα: Αναφορά 900/2000, της κ. Maria Grazia Fiorini, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση του διπλώματος και της εμπειρίας που 
απέκτησε στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απέκτησε το δίπλωμά της στην Ιταλία, όπου της χορηγήθηκε άδεια 
διδασκαλίας και όπου άσκησε το επάγγελμά της για πέντε έτη. Στη συνέχεια, απέκτησε τη 
γαλλική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία όπου διδάσκει εδώ και επτά έτη.
Καταγγέλλει ότι ούτε ο ιταλικός τίτλος σπουδών ούτε η εμπειρία της αναγνωρίστηκαν κατά 
τη σύνταξη της επετηρίδας των εκπαιδευτικών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Απριλίου 2001. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
Η κ. Fiorini είναι κάτοχος διπλώματος διδασκαλίας το οποίο απέκτησε στην Ιταλία. 
Δίδαξε στην Ιταλία για πέντε έτη. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου δίδαξε 
ως αναπληρώτρια καθηγήτρια επί επτά έτη. Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι α) οι 
γαλλικές αρχές δεν αναγνώρισαν το δίπλωμά της και β) δεν έλαβαν υπόψη την 
επαγγελματική της εμπειρία στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας της.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η αναγνώριση του διπλώματος 
της αναφέρουσας διέπεται από την οδηγία 89/48/ΕΟΚ σχετικά με ένα γενικό σύστημα 
αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Σύμφωνα με την οδηγία 
αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής (στην προκειμένη περίπτωση, η Γαλλία) είναι 
υποχρεωμένο να επιτρέψει στο έδαφός του την άσκηση επαγγέλματος από κοινοτικό 
υπήκοο που δεν είναι κάτοχος του απαιτούμενου εθνικού διπλώματος, αλλά του 
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διπλώματος που επιτρέπει την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος 
(στην προκειμένη περίπτωση, στην Ιταλία).

Η οδηγία αυτή δεν θέσπισε σύστημα αυτόματης ισοτιμίας μεταξύ των διπλωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
έτσι ώστε, όταν ο διακινούμενος εργαζόμενος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για 
την άσκηση ενός επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος, τα προσόντα αυτά πρέπει κατά 
γενική αρχή να αναγνωρίζονται για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στο κράτος 
υποδοχής, παρά τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Δεν υφίσταται πίνακας ισοτιμίας μεταξύ των διπλωμάτων ούτε κατάλογος 
διπλωμάτων που θα πρέπει να θεωρούνται εκ των προτέρων ισότιμα στα κράτη μέλη. 
Κάθε αίτηση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 
υποδοχής.

Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ προβλέπει ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, 
όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη διάρκεια, μεταξύ της εκπαίδευσης την οποία έχει λάβει 
ο διακινούμενος εργαζόμενος και εκείνης που απαιτείται στο κράτος υποδοχής, οι αρχές 
του τελευταίου μπορούν να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα αντιστάθμισης που 
προβλέπονται από την οδηγία: είτε πρακτική άσκηση προσαρμογής είτε δοκιμασία 
επάρκειας (κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου).

Στη Γαλλία, στον ιδιωτικό τομέα που δεν συνδέεται με τη δημόσια εκπαίδευση, η 
πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ελεύθερη για τον καθένα και δεν 
προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος. Για να μπορέσει λοιπόν να εργαστεί ως 
εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα, ο διακινούμενος εργαζόμενος δεν χρειάζεται να 
διαθέτει έγγραφο αναγνώρισης εκδοθέν από επίσημη γαλλική αρχή.

Στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα που συνδέεται συμβατικά με το κράτος, οι 
εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμών στους οποίους μπορούν να 
συμμετέχουν οι κοινοτικοί υπήκοοι. Προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στους 
διαγωνισμούς που επιτρέπουν την πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η κ. 
Fiorini υποχρεούται να αποκτήσει προηγουμένως την αναγνώριση του διπλώματός της. 
Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης στην αρμόδια αρχή
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας).

Η αναγνώριση που θα της χορηγηθεί θα επιτρέψει στην κ. Fiorini να συμμετάσχει στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνονται στη Γαλλία για την πρόσληψη καθηγητών, υπό τους 
ίδιους όρους (ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις) με τους κατόχους γαλλικών 
διπλωμάτων.

Μετά την επιτυχία τους στον διαγωνισμό, οι ασκούμενοι καθηγητές πρέπει κανονικά να 
παρακολουθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχουν τα πανεπιστημιακά 
ινστιτούτα κατάρτισης διδακτικού προσωπικού μέσης εκπαίδευσης (IUFM). Ωστόσο, οι 
υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι παρακολούθησαν στη χώρα καταγωγής τους 
εκπαίδευση ισότιμη με εκείνη που παρακολουθούν οι ασκούμενοι καθηγητές στα IUFM, 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και μπορούν να τοποθετηθούν 
απευθείας σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η μονιμοποίηση στον δημόσιο τομέα και η 
σύναψη οριστικής σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιούνται, και στις δύο 
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περιπτώσεις, μετά από ένα έτος «δοκιμαστικής άσκησης».

Πράγματι, το γεγονός ότι η κ. Fiorini είναι ήδη εκπαιδευτικός σε άλλο κράτος μέλος δεν 
την απαλλάσσει από την υποχρέωση να ακολουθήσει τις διαδικασίες πρόσληψης 
εκπαιδευτικού προσωπικού που ισχύουν στο κράτος υποδοχής (στην προκειμένη 
περίπτωση, τον διαγωνισμό). Το άρθρο 3 της προαναφερθείσας οδηγίας προβλέπει όντως 
ότι ο διακινούμενος εργαζόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα υπό 
τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η αναφέρουσα είναι 
κάτοχος διπλώματος εκπαιδευτικού από άλλο κράτος μέλος, δεν μπορεί να υποχρεωθεί 
να επαναλάβει την εκπαίδευσή της σε IUFM για την απόκτηση του γαλλικού διπλώματος 
καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, ήτοι το πιστοποιητικό ικανότητας καθηγητή μέσης 
εκπαίδευσης (CAPES).

Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας

Η αναφορά θέτει επίσης το ζήτημα της αναγνώρισης της επαγγελματικής εμπειρίας και 
της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των 
επαγγελματικών προσόντων στον γαλλικό δημόσιο τομέα.

Διαπιστώνεται ότι οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί επί σειρά ετών στον 
δημόσιο τομέα ενός κράτους μέλους αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την πρόσληψή τους 
στον γαλλικό δημόσιο τομέα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία τους δεν συνυπολογίζεται καθόλου ή λαμβάνεται μερικώς υπόψη κατά τον 
καθορισμό της επαγγελματικής τους κατάταξης και αρχαιότητας, μολονότι οι εθνικές 
διατάξεις αναγνωρίζουν τις περιόδους απασχόλησης στον γαλλικό δημόσιο τομέα. Ως εκ 
τούτου, οι εργαζόμενοι αυτοί χάνουν το πλεονέκτημα της προϋπηρεσίας τους και πρέπει 
να ξεκινήσουν εκ νέου την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή κατατάσσονται σε 
χαμηλότερη βαθμίδα. Από την κατάσταση αυτή θίγονται κυρίως οι εκπαιδευτικοί και οι 
ιατροί.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις σχετικά με 
τρεις υποθέσεις που αφορούν το ζήτημα του υπολογισμού της επαγγελματικής εμπειρίας 
και της αρχαιότητας σε δημόσια υπηρεσία ενός κράτους μέλους κατά τον προσδιορισμό 
των οικονομικών απολαβών στο πλαίσιο διορισμού σε δημόσια υπηρεσία άλλου κράτους 
μέλους (απόφαση της 15.1.1998, υπόθεση C-15/96, Schöning [1998] Συλλογή I-47· 
απόφαση της 12.3.1998, υπόθεση C-187/96, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας 
[1998] Συλλογή I-1095· απόφαση της 30.11.2000, υπόθεση C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή).

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
κοινοτικών εργαζομένων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 39 ΕK και στο άρθρο 7, 
παράγραφος 1 του κανονισμού 1612/68, πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να 
ορίζεται ότι οι περίοδοι εργασίας σε πεδίο παρεμφερούς επαγγελματικής δραστηριότητας 
στον δημόσιο τομέα άλλου κράτους μέλους λαμβάνονται υπόψη από τη γαλλική 
διοίκηση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για την επαγγελματική εμπειρία 
που αποκτάται στον γαλλικό δημόσιο τομέα. Στην τελευταία απόφαση, το Δικαστήριο 
επιβεβαίωσε την ερμηνεία αυτή και διευκρίνισε ότι οι προϋποθέσεις ως προς τις 
περιόδους προϋπηρεσίας που έχουν συμπληρωθεί σε άλλα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
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είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για τις περιόδους που έχουν συμπληρωθεί 
σε παρεμφερείς οργανισμούς ή σε παρεμφερή ιδρύματα του κράτους μέλους υποδοχής.

Συνεπώς, το βασικό πρόβλημα είναι η μέθοδος σύγκρισης των περιόδων εργασίας, και 
ειδικότερα τα αποδεκτά κριτήρια σύγκρισης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν 
να δεχθούν την εφαρμογή ως κριτηρίου σύγκρισης του καθεστώτος του μόνιμου ή μη 
μόνιμου υπαλλήλου που χαρακτήριζε τον εργαζόμενο κατά τις περιόδους απασχόλησής 
του στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο κίνδυνος αντίστροφης 
διάκρισης εις βάρος των ημεδαπών (στην προκειμένη περίπτωση, των Γάλλων) δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει τη διακριτική μεταχείριση των διακινούμενων εργαζομένων.

Έτσι, όσον αφορά την περίπτωση της αναφέρουσας, οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις περιόδους εργασίας της σε παρεμφερές πεδίο επαγγελματικής 
δραστηριότητας στον ιταλικό δημόσιο τομέα υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που 
ισχύουν για την αποκτηθείσα εμπειρία στον γαλλικό δημόσιο τομέα. Εάν η αναφέρουσα 
δώσει τη συγκατάθεσή της, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συμπεριλάβουν την 
περίπτωσή της στις συζητήσεις με τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας που κίνησε η Επιτροπή, διαδικασίας κατά 
την οποία διαβιβάσθηκε αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2001.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στη διαδικασία επί παραβάσει.

4. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου 2001

Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας

Η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τα προβλήματα 
κατά την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι γαλλικές αρχές 
κατέθεσαν αναλυτική απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον 
Απρίλιο. Αυτή η απάντηση θα διαβιβαστεί μόλις αποφανθεί σχετικά το Συμβούλιο της 
Επικρατείας της Γαλλίας.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια τη γαλλική απάντηση και θα αποφασίσει εάν 
χρειάζεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στη διαδικασία επί παραβάσει.

5. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2002

Όσον αφορά την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν 
αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα άλλου κράτους μέλους κατά τον προσδιορισμό των 
επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλική 
Δημοκρατία στις 23.4.2001.

Επειδή οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έμειναν ικανοποιημένες από τις απαντήσεις των 
γαλλικών αρχών, η Επιτροπή αποφάσισε στις 20.3.2002 να προσφύγει στο Δικαστήριο 
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σχετικά με την εν λόγω υπόθεση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.

6. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 
12 Δεκεμβρίου 2002.

Όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας για την αναγνώριση της 
επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα 
άλλου κράτους μέλους κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή 
αποφάσισε στις 20.3.2002 να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ, οι γαλλικές αρχές απέστειλαν σχέδιο διατάγματος στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Ωστόσο, η ακριβής έκταση αυτού του σχεδίου καθώς και οι ενδεχόμενες 
συνέπειες ήγειραν πρόσθετα ερωτήματα. Στις 17.7.2002, η Επιτροπή αποφάσισε την 
αναστολή της ανωτέρω προσφυγής, ώστε να μπορέσει να συζητήσει με τις γαλλικές αρχές τις 
πρακτικές συνέπειες των νέων αυτών κανόνων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.

7. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Απριλίου 2003

Η παρούσα αναφορά άπτεται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την 
αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί στον 
δημόσιο τομέα άλλου κράτους μέλους κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών 
προσόντων.

Τον Οκτώβριο του 2002 οι γαλλικές αρχές ενέκριναν διάταγμα σχετικά με την αναγνώριση 
της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος 
μέλος (διάταγμα 2002-1294 της 24ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών 
διατάξεων όσον αφορά την κατάσταση και τους τρόπους κατάταξης των υπηκόων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλου κράτους που συμμετέχει στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οι οποίοι διορίζονται σε κρατική υπηρεσία ή δημόσιο ίδρυμα. 
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 251 της 26ης Οκτωβρίου 2002, σ. 17796).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι η εφαρμογή του εν λόγω διατάγματος αναμένεται, 
καταρχήν, να παράσχει λύση στις εκκρεμείς υποθέσεις των διακινούμενων εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης της αναφέρουσας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
σκοπεύουν να ασκήσουν αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή του διατάγματος στις 
εκκρεμείς υποθέσεις ώστε να αποφασίσουν σχετικά με το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.
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8. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2003

Η παρούσα αναφορά άπτεται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την 
αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί στον 
δημόσιο τομέα άλλου κράτους μέλους κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών 
προσόντων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε επαφή με τις γαλλικές αρχές προκειμένου να 
διαπιστώσουν εάν θα διευθετηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις των διακινουμένων εργαζομένων 
δυνάμει του νέου γαλλικού διατάγματος.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.

9. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 
14 Ιανουαρίου 2004

Η παρούσα αναφορά άπτεται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την 
αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε άλλο 
κράτος μέλος κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών προσόντων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν πρόσφατα με όλους τους καταγγέλλοντες και 
τους αναφέροντες τους οποίους αφορά το διάταγμα 2002-1294 (της 24ης Οκτωβρίου 2002 
για τον καθορισμό των γενικών διατάξεων όσον αφορά την κατάσταση και τους τρόπους 
κατάταξης των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλου κράτους 
που συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οι οποίοι διορίζονται σε κρατική 
υπηρεσία ή δημόσιο ίδρυμα. (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 251 της 26ης Οκτωβρίου 2002, σ. 
17796), προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι υποθέσεις τους επιλύθηκαν ορθώς βάσει του 
νέου διατάγματος. Η αναφέρουσα δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα, αλλά η προθεσμία εντός 
της οποίας καλείται να απαντήσει δεν έχει λήξει ακόμη.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τη συνέχεια 
που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.

10. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουνίου 2004

Η παρούσα αναφορά άπτεται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την 
αναγνώριση, κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων, της επαγγελματικής 
εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Η αναφέρουσα απάντησε ότι η υπόθεσή της παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν από τις γαλλικές αρχές να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο επίλυσης της υπόθεσης της αναφέρουσας και άλλων πολιτών. Οι γαλλικές αρχές 
απάντησαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι, επί του παρόντος, εξετάζουν τις λεπτομέρειες 
των εκκρεμών υποθέσεων και ότι θα διαβιβάσουν προσεχώς τα σχετικά πορίσματα στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα διαδικασία.

11. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαΐου 2005

Η παρούσα αναφορά άπτεται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την 
αναγνώριση, κατά τον προσδιορισμό των επαγγελματικών προσόντων, της επαγγελματικής 
εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Οι γαλλικές αρχές θέσπισαν νέους κανόνες για τους τρεις τομείς της δημόσιας διοίκησης (τον 
τομέα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον τομέα 
της νοσοκομειακής περίθαλψης). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι τα τρία νέα 
διατάγματα (τα οποία παρουσιάζουν σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση) πρέπει, καταρχήν, να 
δίδουν λύσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις (περιλαμβανομένης της περίπτωσης της 
αναφέρουσας) οι οποίες θα είναι συμβατές προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων. 

Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές πληροφόρησαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι θα προβούν σε 
επαναξιολόγηση της κατάστασης όλων των διακινούμενων εργαζόμενων προκειμένου να 
λάβουν υπόψη την αποκτηθείσα σε άλλα κράτη μέλη επαγγελματική εμπειρία τους. Προς τον 
σκοπό αυτόν συγκροτήθηκε επιτροπή ισοτιμίας η οποία θα εξετάζει όλες τις υποθέσεις. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν την αναφέρουσα σχετικά με τις εν λόγω εξελίξεις. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπηρεσιών της Επιτροπής, η επιτροπή ισοτιμίας έχει 
ξεκινήσει τις εργασίες της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραιτήθηκε στις 11.8.2004 από τη διαδικασία που είχε κινήσει 
τον Ιούνιο του 2008 ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την 
υπόθεση C-230/04.

12. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 
20 Φεβρουαρίου 2009

Η παρούσα αναφορά, της οποίας η εξέταση περατώθηκε το 2005, αφορούσε την αναγνώριση 
των διπλωμάτων για τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και 
την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της αρχαιότητας που έχουν αποκτηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος κατά τον προσδιορισμό των όρων εργασίας, και ειδικότερα των 
οικονομικών απολαβών.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αναφέρουσα υπέβαλε νέο φάκελο στην Επιτροπή Αναφορών τον Ιούλιο του 2008, στον 
οποίο καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο οι γαλλικές αρχές έλαβαν υπόψη την 
επαγγελματική εμπειρία της κατά τον προσδιορισμό των αποδοχών της (όπως ορίστηκαν 
βάσει απόφασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της 5.12.2006). Καταγγέλλει κυρίως το 
γεγονός ότι η επαγγελματική εμπειρία της ως αναπληρώτριας καθηγήτριας στη Γαλλία
(1.9.1993 – 31.8.2001) δεν ελήφθη υπόψη παρά μόνον κατά το ήμισυ. Ισχυρίζεται δε ότι εάν 
είχε εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος στη Γαλλία, η επαγγελματική εμπειρία της θα είχε 
συνυπολογιστεί εξολοκλήρου στον προσδιορισμό των αποδοχών της. Κατά την εν λόγω 
περίοδο, είχε την αίσθηση ότι τελούσε υπό «αναγκαστική υπηρεσία επικουρικού υπαλλήλου» 

Adlib Express Watermark



PE306.367 8/9 CM\770846EL.doc

EL

διότι δεν μπορούσε να διορισθεί ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, χωρίς να έχει 
συμμετάσχει προηγουμένως στον διαγωνισμό για την απόκτηση του CAPES (πιστοποιητικό 
ικανότητας καθηγητή μέσης εκπαίδευσης). Η αναφέρουσα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη 
επαγγελματική εμπειρία έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου διότι 
είχε ήδη εργαστεί στο παρελθόν ως δημόσιος υπάλληλος στην Ιταλία. 

Στις αρχικές ανακοινώσεις τους σχετικά με την παρούσα αναφορά, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής είχαν παράσχει γενικές πληροφορίες όσον αφορά τους κοινοτικούς κανόνες περί 
της αναγνώρισης των διπλωμάτων και της εφαρμογής αυτών των κανόνων στην περίπτωση 
της αναφέρουσας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν επισημάνει ότι η αναγνώριση των 
διπλωμάτων διδασκαλίας της αναφέρουσας θα της επέτρεπε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό 
που διοργανώνει η Γαλλία για την πρόσληψη εκπαιδευτικών υπό τους ίδιους όρους με τους 
κατόχους αντίστοιχων γαλλικών διπλωμάτων. Το γεγονός ότι η αναφέρουσα ήταν ήδη 
εκπαιδευτικός σε άλλο κράτος μέλος δεν την απάλλασσε από την υποχρέωση να ακολουθήσει 
τις διαδικασίες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στο κράτος μέλος υποδοχής, και 
ειδικότερα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την απόκτηση του CAPES στη Γαλλία. 
Απεναντίας, δεν μπορούσε να υποχρεωθεί σε παρακολούθηση της συναφούς εκπαίδευσης σε 
πανεπιστημιακό ίδρυμα κατάρτισης διδακτικού προσωπικού μέσης εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά την αναγνώριση των διπλωμάτων, στον φάκελο δεν υπάρχουν στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει ότι οι γαλλικές αρχές καθυστέρησαν ενδεχομένως την έκδοση απόφασης 
σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης των διπλωμάτων της αναφέρουσας. Αν είχε πράγματι 
συμβεί κάτι τέτοιο, η αναφέρουσα όφειλε να προσφύγει στο εθνικό σύστημα ένδικων μέσων 
το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων αποζημίωσης. 

Σε συνέχεια της απόφασης στην υπόθεση Burbaud,1 η οποία εκδόθηκε το 2003, η Επιτροπή 
τροποποίησε τη θέση της όσον αφορά την υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής στον 
διαγωνισμό CAPES για την πρόσληψη εκπαιδευτικών που διαθέτουν ήδη όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα σε άλλο κράτος μέλος, και κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Γαλλίας σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι γαλλικές αρχές 
οφείλουν να προσαρμόσουν τους κανόνες πρόσληψης των εκπαιδευτικών που διαθέτουν ήδη 
όλα τα απαιτούμενα προσόντα στον τομέα αυτόν σε άλλο κράτος μέλος, έτσι ώστε να μην 
υποχρεούνται οι τελευταίοι να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς που διενεργούνται με 
στόχο την πρόσληψη ατόμων για να λάβουν κατάρτιση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας οι 
επιτυχόντες θα διοριστούν στον γαλλικό δημόσιο τομέα. Επί του παρόντος βρίσκονται σε 
εξέλιξη μεταρρυθμίσεις επί του συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αναφέρουσα απέκτησε το πιστοποιητικό του διαγωνισμού
CAPES το 2001. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι η υποχρέωση, κατά την περίοδο 
εκείνη, της αναφέρουσας να συμμετάσχει επιτυχώς στον εν λόγω διαγωνισμό για τον 
διορισμό της στον δημόσιο τομέα δεν συνιστούσε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.
Βάσει των ανωτέρω διευκρινίσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής φρονούν ότι ήταν επιλογή 
της αναφέρουσας να εργαστεί ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός προτού συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό για την απόκτηση του CAPES.

Ως προς τους κανόνες υπολογισμού της επαγγελματικής εμπειρίας κατά τον προσδιορισμό 

                                               
1 Υπόθεση C-285/01, Burbaud, [2003] Συλλογή Ι-08219
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των οικονομικών απολαβών, το θέμα αφορά τον υπολογισμό της επαγγελματικής εμπειρίας 
που έχει αποκτηθεί στη Γαλλία και όχι σε άλλο κράτος μέλος.

Το ζήτημα του συνυπολογισμού της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε άλλο 
κράτος μέλος αποτέλεσε αντικείμενο του δεύτερου μέρους της αναφοράς (που υποβλήθηκε 
το 2000) και της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της Γαλλίας, η οποία 
οδήγησε στη μεταρρύθμιση των συναφών γαλλικών κανόνων ούτως ώστε να συνάδουν προς 
το κοινοτικό δίκαιο (με την έγκριση τριών διαταγμάτων σχετικά με τους τρεις τομείς της 
δημόσιας διοίκησης). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα εν λόγω ζητήματα της αναφοράς 
επιλύθηκαν από τις γαλλικές αρχές, γεγονός που επιβεβαιώνει και η αναφέρουσα. 

Συμπέρασμα

Όσον αφορά το νέο ζήτημα που προκύπτει σχετικά με τη μεταχείριση της αναφέρουσας στο 
επίπεδο των όρων εργασίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι οι γαλλικές αρχές 
τήρησαν τις αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της ίσης μεταχείρισης διότι έλαβαν 
υπόψη τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας της αναφέρουσας (ως αναπληρώτριας καθηγήτριας) 
με τον ίδιο τρόπο που θα το έπρατταν και για κάποιον γάλλο εκπαιδευτικό (ήτοι κατά το 
ήμισυ). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν πως το γεγονός ότι η αναφέρουσα είχε ήδη 
εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος στην Ιταλία δεν υποχρεώνει τις γαλλικές αρχές να λάβουν 
υπόψη την επαγγελματική εμπειρία της ως δημοσίου υπαλλήλου στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Adlib Express Watermark


	770846el.doc

