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Θέμα: Αναφορά 0633/2006, της Christiane Becker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημά της για καταβολή της δέουσας αμοιβής για ίση εργασία στη 
Γερμανία μετά την απόκτηση του CAPLP (δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας 
γαλλικής γλώσσας)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απέκτησε το επίσημο δίπλωμα διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας CAPLP 
Lettres/Espagnol στη Γαλλία, όπου τελεί ακόμη υπό καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου, αλλά 
βρίσκεται σε άδεια για προσωπικούς λόγους. Από το 2004 διδάσκει γαλλικά ως κύριο μάθημα 
σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Παρότι της υποσχέθηκαν αμοιβή 
σύμφωνα με το BAT II που ορίζει την κλίμακα μισθοδοσίας των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, 
εδώ και μια διετία πληρώνεται μόνο σύμφωνα με το BAT IV που αντιστοιχεί στην αμοιβή 
ενός μη διπλωματούχου καθηγητή. Η αναγνώριση του γαλλικού της διπλώματος 
απορρίφθηκε από τα αρμόδια γερμανικά όργανα ύστερα από διοικητική καθυστέρηση σχεδόν 
ενός έτους, λόγω του ότι δεν είχε αποκτήσει πανεπιστημιακό δίπλωμα γαλλικών προτού 
ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής για τη γαλλική γλώσσα στη Γερμανία. 
Δικαιούται επομένως να διδάσκει γαλλικά στη Γαλλία ως μητρική γλώσσα, αλλά όχι να 
διδάσκει γαλλικά στη Γερμανία ως ξένη γλώσσα. Η αναφέρουσα ζητεί υποστήριξη 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα εντός της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος, απέκτησε στη Γαλλία το 2002 το CAPLP (Certificat 
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d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel – πιστοποιητικό επάρκειας διδασκαλίας σε 
επαγγελματικό λύκειο) στο αντικείμενο «Lettres/Espagnol» (Φιλολογία/Ισπανικά) και έγινε 
δημόσιος υπάλληλος. Από το 2004, η αναφέρουσα διδάσκει γαλλικά στη Γερμανία σε ένα 
«Realschule». Αμείβεται για την εργασία της σύμφωνα με το μισθολογικό κλιμάκιο BAT IVa 
για μη διπλωματούχους καθηγητές, ενώ ισχυρίζεται ότι το κατάλληλο μισθολογικό κλιμάκιο 
θα έπρεπε να είναι το BAT IIa. Η αναφέρουσα παραδέχεται ότι στη Γερμανία διδάσκει σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα για το οποίο δεν έχει αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα στη Γαλλία.

Η αναφέρουσα κατέθεσε αίτηση προκειμένου να αναγνωριστούν στη Γερμανία τα κτηθέντα 
στη Γαλλία επαγγελματικά προσόντα της, αλλά η αίτησή της απερρίφθη. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, οι γερμανικές αρχές βάσισαν τα επιχειρήματά τους για την απορριπτική 
απόφαση που εξέδωσαν στο στοιχείο ότι η αναφέρουσα δεν είχε αποκτήσει στη Γερμανία 
δίπλωμα γαλλικής γλώσσας από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Hochschulabschluss) 
προτού συμμετάσχει στον γαλλικό διαγωνισμό και αποκτήσει το CAPLP.

Η αναφέρουσα ζητεί τη συνδρομή του ΕΚ ώστε να λάβει δικαιότερη αμοιβή.

Η πρόσβαση στο επάγγελμα του καθηγητή δεν είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν για την οργάνωση της πρόσβασης και 
της άσκησης του επαγγέλματος αυτού εντός των ορίων που θέτει η Συνθήκη.

Το εν λόγω επάγγελμα κατοχυρώνεται νομοθετικά σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η 
αναγνώριση των προσόντων του καθηγητή γίνεται βάσει των διατάξεων του αποκαλούμενου 
«γενικού συστήματος» αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (οδηγία 89/48/ΕΟΚ) 
ή για την αναγνώριση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους 
(92/51/ΕΟΚ). Ανάλογα με το επίπεδο των προσόντων που απαιτείται στο κράτος μέλος 
υποδοχής, ισχύει η μία ή η άλλη οδηγία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι οδηγίες 
αυτές δεν θεσπίζουν ένα σύστημα αυτόματης ισοτιμίας των διπλωμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η βασική αρχή των οδηγιών αυτών είναι ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να 
επιτρέπει στον κοινοτικό υπήκοο να ασκεί το επάγγελμά του στο έδαφός του ακόμη και εάν 
δεν είναι κάτοχος του απαιτούμενου εθνικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει το 
δίπλωμα που απαιτείται σε ένα άλλο κράτος μέλος για την έναρξη ή την άσκηση του ιδίου 
επαγγέλματος. Μόνο όταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης του 
διακινούμενου εργαζομένου (σε διάρκεια ή περιεχόμενο) και των απαιτήσεων του κράτους 
μέλους υποδοχής, δύναται το κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλει στον διακινούμενο 
εργαζόμενο αντισταθμιστικό μέτρο (περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας). Ο 
διακινούμενος εργαζόμενος αποφασίζει το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου που επιθυμεί 
να ισχύσει στην περίπτωσή του.

Όπως φαίνεται, το επάγγελμα του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατοχυρώνεται 
νομοθετικά στη Γαλλία και στη Γερμανία στο επίπεδο της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. Η 
αναφέρουσα απέκτησε στη Γαλλία προσόντα για τη διδασκαλία σε επαγγελματικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γερμανικές αρχές θα έπρεπε ως εκ τούτου να αναγνωρίσουν 
τα προσόντα της οπωσδήποτε για τη διδασκαλία σε επαγγελματικά σχολεία, αλλά θα 
μπορούσαν να επιβάλουν αντισταθμιστικά μέτρα.

Από τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην αναφορά, δεν είναι σαφές βάσει 
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ποιας εκπαίδευσης (ποιου διπλώματος) η αναφέρουσα απέκτησε πρόσβαση στον διαγωνισμό 
CAPLP. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί διότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
Γερμανία αρνείται να αναγνωρίσει τα προσόντα της αναφέρουσας. Η αναφέρουσα πρέπει να 
παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) εάν έλαβε εκπαίδευση ή κατάρτιση στη Γερμανία και στη συνέχεια συμμετείχε με επιτυχία 
στον διαγωνισμό για το CAPLP στη Γαλλία ή εάν έλαβε εκπαίδευση ή κατάρτιση στη Γαλλία 
και στη συνέχεια συμμετείχε στον διαγωνισμό για το CAPLP·
β) σε τι είδους ίδρυμα σπούδασε (ήταν ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου 
επιπέδου ή όχι)·
γ) εάν απέκτησε επαγγελματική εμπειρία διδάσκοντας σε επαγγελματικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακόμη και εάν μετά την έρευνα προέκυπτε ότι η αναφέρουσα έχει λάβει εκπαίδευση ή 
κατάρτιση επιπέδου που αντιστοιχεί μόνο σε δίπλωμα καλυπτόμενο από την οδηγία 
91/52/ΕΟΚ, δηλαδή σε επίπεδο κατώτερο του διπλώματος που καλύπτεται από την οδηγία 
89/48/ΕΟΚ, οι γερμανικές αρχές θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τα προσόντα της (βλ. άρθρο 3 
της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ). Η διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων και των 
προσόντων που κατέχει η αναφέρουσα θα μπορούσε στη συνέχεια να «γεφυρωθεί» μέσω 
αντισταθμιστικών μέτρων.

Λόγω της έλλειψης στοιχείων για τα πραγματικά περιστατικά, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει 
με την αναφέρουσα για να ερευνήσει βάσει ποιων προσόντων απέκτησε το γαλλικό CAPLP.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα προσόντα

Η αναφέρουσα προσκόμισε στην Επιτροπή τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα 
προσόντα της: απέκτησε τα προσόντα διδασκαλίας σε επαγγελματικά λύκεια (CAPLP
Lettres/Espagnol το 2003 και τον τίτλο διορισμού) έχοντας κριθεί επιτυχούσα στον 
διαγωνισμό και έχοντας ολοκληρώσει μονοετούς διάρκειας πρακτική άσκηση (2002/2003) σε 
γαλλικό λύκειο. Από το 2003-2004 δίδαξε τα αντικείμενα Lettres/Espagnol 
(Φιλολογία/Ισπανικά) σε γαλλικό λύκειο, αποκομίζοντας μονοετούς διάρκειας επαγγελματική 
εμπειρία.

Η αναφέρουσα ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία που 
είχε αποκτήσει στη Γερμανία πριν λάβει το γαλλικό της CAPLP. Η Επιτροπή συμπέρανε ότι 
όλη αυτή η επαγγελματική εμπειρία αποκτήθηκε ασκώντας τα προσόντα της μεταφράστριας 
και της διερμηνέα και όχι τα προσόντα της καθηγήτριας.

Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης

Η αναφέρουσα προσκόμισε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης και 
Πολιτισμού του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας της 23.8.2005, στην οποία 
διατυπωνόταν η άποψή του σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης που είχε κατατεθεί από την 
αναφέρουσα. Οι γερμανικές αρχές είχαν χορηγήσει αναγνώριση για τη διδασκαλία των 
ισπανικών αλλά όχι για τη διδασκαλία των γαλλικών. Ο λόγος για την απόρριψη των 
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γαλλικών ήταν ότι η αναφέρουσα δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι είχε ολοκληρώσει 
τριετούς διάρκειας σπουδές στα γαλλικά.

Η αναφέρουσα προσκόμισε επίσης επιστολή από τις σχολικές αρχές του Osnabrück, 
Niedersachsen, της 6.10.2005, ως απάντησή στο αίτημά της για βαθμολογική αναβάθμιση, 
από την κλίμακα IVα στην κλίμακα III. Οι αρχές απάντησαν στην αναφέρουσα ότι οιαδήποτε 
προαγωγή σε επόμενη βαθμολογική κλίμακα μπορεί να επέλθει μόνο μετά την ολοκλήρωση 
εξαετούς δοκιμαστικής περιόδου (Bewährungszeit). Η αρχική βαθμολόγηση των καθηγητών 
βασίζεται στην εκπαίδευση και την κατάρτισή που έχουν λάβει, καθώς και στο είδος του 
σχολείου στο οποίο διδάσκουν και όχι στο λειτούργημα που επιτελούν σε ένα συγκεκριμένο 
σχολείο.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθίσταται προφανές ότι η αναφέρουσα δεν έχει εργαστεί 
για περίοδο έξι ετών στον γερμανικό δημόσιο τομέα.

Εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/EΚ1 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων στην υπόθεση της αναφέρουσας

Σχετικά με την αίτηση της αναφέρουσας για αναγνώριση των γαλλικών της προσόντων στο 
αντικείμενο «Lettres» στη Γερμανία και την άρνηση των αρχών του Μεκλεμβούργου-Δυτικής 
Πομερανίας να αναγνωρίσουν τα συγκεκριμένα προσόντα λόγω του ότι η αναφέρουσα δεν 
είχε ολοκληρώσει τριετούς διάρκειας σπουδές στα γαλλικά, η Επιτροπή καταλήγει στο εξής 
συμπέρασμα:

Το άρθρο 13, παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/EΚ προβλέπει ότι εάν σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής απαιτείται για την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
η κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους παρέχει την δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό 
τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους υπηκόους του, στους αιτούντες που είναι 
κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος 
μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του.

Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η Γερμανία οφείλει να λάβει υπόψη την αίτηση της αναφέρουσας 
για αναγνώριση των γαλλικών της προσόντων στο αντικείμενο «Lettres» και να εξετάσει την 
αίτηση.

Ωστόσο, το άρθρο 13, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/EΚ προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις 
επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων 
και η εξής: βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναμο προς το 
αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής.

Οι γερμανικές αρχές απαιτούν τριετούς διάρκειας σπουδές στα γαλλικά στο πλαίσιο των 
σπουδών των καθηγητών, τις οποίες η αναφέρουσα δεν είχε ολοκληρώσει. Η αναφέρουσα δεν 
διέθετε τριετούς διάρκειας πανεπιστημιακές σπουδές στη γαλλική γλώσσα, αλλά απέκτησε
επαγγελματικά προσόντα διδασκαλίας στο αντικείμενο «Lettres» στη Γαλλία, έχοντας 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255/22 της 30.09.2005.
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επιτύχει στον διαγωνισμό και έχοντας ολοκληρώσει μονοετούς διάρκειας πρακτική άσκηση, 
που την οδήγησε στην απόκτηση του επαγγελματικού της τίτλου το 2003. Οι γερμανικές 
αρχές θα πρέπει να προσδιορίσουν αν η διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 
έλαβε η αναφέρουσα για να αποκτήσει τα προσόντα στο αντικείμενο «Lettres» είναι όντως 
ένα επίπεδο κάτω από τις απαιτούμενες τριετούς διάρκειας πανεπιστημιακές σπουδές.

Οι γερμανικές αρχές οφείλουν επίσης να αποσαφηνίσουν αν τα επαγγελματικά προσόντα της 
αναφέρουσας στο αντικείμενο «Lettres» («Φιλολογία», όπως θα μπορούσε καλύτερα να 
αποδοθεί) είναι ισοδύναμα με τα επαγγελματικά προσόντα του «καθηγητή γαλλικής 
γλώσσας» στη Γερμανία. Κατά την εξακρίβωσή τους αυτή, οι γερμανικές αρχές οφείλουν 
επίσης να προσδιορίσουν αν το εύρος των δραστηριοτήτων που δύναται να ασκεί η
αναφέρουσα αντιστοιχεί στο εύρος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τα 
επαγγελματικά προσόντα του «καθηγητή γαλλικής γλώσσας» στη Γερμανία. Σε περίπτωση 
που εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης της αναφέρουσας (σχετικά με τη διάρκεια ή το περιεχόμενο) και των απαιτήσεων 
στη Γερμανία, η αναφέρουσα μπορεί να ζητήσει την αντιστάθμιση της διαφοράς μέσω μιας 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή μιας δοκιμασίας επάρκειας. 

Στη βάση αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή επικοινώνησε γραπτώς με την αναφέρουσα και 
της συνέστησε να επικοινωνήσει εκ νέου με τις γερμανικές αρχές, προκειμένου να τις 
ενημερώσει για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με τα προσόντα στο αντικείμενο 
«Lettres» και να ζητήσει από αυτές να διερευνήσουν το ζήτημα. Αυτό συνέβη τον Μάιο του 
2008. Μέχρι σήμερα, η αναφέρουσα δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με την Επιτροπή,
προσκομίζοντας τυχόν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι διαθέτει σαφώς τα 
προσόντα της καθηγήτριας γαλλικής γλώσσας σε σχολεία.

Εφαρμογή του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚ και του κανονισμού 1612/68/EΟΚ1 στην υπόθεση 
της αναφέρουσας

Σχετικά με τους κανόνες περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι: ως επιστρέφουσα διακινούμενη εργαζόμενη, η αναφέρουσα μπορεί να βασιστεί 
στο δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης με τους αντίστοιχους ημεδαπούς καθηγητές σε ό,τι 
αφορά τις συνθήκες εργασίας (άρθρο 39 ΕΚ και άρθρο 7, παράγραφος 1 του κανονισμού
αριθ. 1612/68). Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι γερμανικές αρχές οφείλουν να χορηγήσουν στην 
αναφέρουσα την ίδια βαθμολογική κλίμακα με αυτήν που θα χορηγούσαν σε μια γερμανίδα 
καθηγήτρια σε αντίστοιχη περίπτωση. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την απόφαση που θα 
λάβουν οι γερμανικές αρχές σχετικά με τα προσόντα της αναφέρουσας.

Συμπεράσματα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας 2005/36/EΚ ή 
των κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εκ μέρους των 
γερμανικών αρχών.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας, ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2.
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