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Θέμα: Αναφορά 1084/2008, της S.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση 
των προσόντων του ως εκπαιδευτή αλόγων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο σύντροφος της αναφέρουσας για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κύκλο 
μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου εκπαιδευτή αλόγων στην Ιταλία. Έτσι, δεν έγινε δεκτός 
στις εξετάσεις UNIRE. Ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις παρεμφερείς 
εξετάσεις του British Racing Institute, για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η 
παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων. Εντούτοις, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί ως 
εκπαιδευτής αλόγων στην Ιταλία, η UNIRE απαιτεί από αυτόν να κατέχει ιταλικό πτυχίο. 
Βρετανός υπήκοος με βρετανικό πτυχίο θα έπρεπε επίσης να ολοκληρώσει τον κύκλο 
σπουδών και να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις στην Ιταλία προκειμένου να εργαστεί 
στη χώρα. Η αναφέρουσα διατείνεται ότι πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην Ευρώπη και ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της επιθυμεί να παρακολουθήσει μαθήματα
εκπαιδευτή αλόγων ιπποδρομιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να ασκήσει ακολούθως αυτό
το επάγγελμα στην Ιταλία αλλά ότι η Ένωση με σκοπό την προώθηση της ιππασίας στην 
Ιταλία «UNIRE», του ανέφερε ότι η άσκηση αυτού του επαγγέλματος στην Ιταλία είναι 
δυνατή μόνο με ιταλική βεβαίωση προσόντων.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή στη βάση δεδομένων της, το
επάγγελμα του εκπαιδευτή αλόγων ιπποδρομιών δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στην 
Ιταλία, δηλαδή η πρόσβαση σε αυτό το επάγγελμα δεν εξαρτάται από την κατοχή τυπικών 
επαγγελματικών προσόντων. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι ο σύζυγος της αναφέρουσας δεν 
απαιτείται να ζητήσει από τις ιταλικές αρχές την αναγνώριση των προσόντων που απέκτησε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή αλόγων στην Ιταλία. Σε
εφαρμογή του άρθρου 39 ΕΚ και του κανονισμού 1612/68/ΕΟΚ θα είχε επομένως άμεση
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθότι τα εν λόγω δύο κείμενα απαγορεύουν κάθε διάκριση
λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απασχόληση, την αμοιβή και τις άλλες συνθήκες εργασίας.

Η αναφέρουσα μπορεί να εξακριβώσει αν πρόκειται για ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα στην Ιταλία ή όχι στην ακόλουθη διεύθυνση στην Ιταλία:

Mrs Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Tel: +39 06 677 95 322
Fax: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Website: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Αν προκύψει ότι το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στην Ιταλία, ο σύζυγος της
αναφέρουσας θα πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες ιταλικές αρχές αίτηση αναγνώρισης των
προσόντων που απέκτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν
την αίτησή του σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων1. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία θα πρέπει να αποφανθούν εντός
προθεσμίας τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από την παραλαβή του πλήρους 
φακέλου του ενδιαφερομένου. Θα πρέπει είτε να αναγνωρίσουν αυτομάτως τα προσόντα είτε
να επιβάλουν στον αιτούντα να υποβληθεί κατ’ επιλογήν του σε δοκιμασία επαγγελματικής 
ικανότητας ή σε πρακτική άσκηση προσαρμογής αν η διάρκεια των μαθημάτων που
παρακολούθησε είναι μικρότερη κατά ένα τουλάχιστον έτος από εκείνη που απαιτείται σε 
εθνικό επίπεδο ή αν οι αρχές προσδιορίσουν την ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ της 
κατάρτισης του αιτούντος και της εθνικής κατάρτισης οι οποίες δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν από την επαγγελματική εμπειρία του αιτούντος. Εξάλλου, αν το επάγγελμα
του εκπαιδευτή αλόγων ιπποδρομιών ή η κατάρτιση που οδηγεί σε αυτό το επάγγελμα δεν
κατοχυρώνονται νομοθετικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ιταλικές αρχές δικαίως απαιτούν να
διαθέτει ο κάτοχος των προσόντων που αποκτήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο επαγγελματική 
εμπειρία δύο ετών σε ένα κράτος μέλος όπου το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο. Εάν ο διακινούμενος εργαζόμενος δεν διαθέτει τέτοια εμπειρία το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας δεν τον καλύπτει αλλά μπορεί να επωφεληθεί των κανόνων της 
Συνθήκης όπως ερμηνεύτηκαν από το Δικαστήριο των ΕΚ. Η αναφέρουσα μπορεί να
εξακριβώσει αν το επάγγελμα είναι κατοχυρωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ακόλουθη 
                                               
1  ΕΕΕΚ L255/22 της 30.09.2005
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βρετανική διεύθυνση:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Website: http://www.europeopen.org.uk

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι επειδή επί του παρόντος ο σύζυγος της αναφέρουσας
δεν είναι ακόμη κάτοχος των προσόντων κατά τα ισχύοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν
στοιχειοθετείται καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.
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