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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0570/2012, της Maria Teresa Magnifico, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση στην Ιταλία του επαγγελματικού καθεστώτος 
που απέκτησε στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ιταλίδα υπήκοος, η οποία ολοκλήρωσε την επαγγελματική της 
εκπαίδευση ως καθηγήτρια γερμανικών στη Γερμανία και εργάσθηκε ως υπάλληλος του 
γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το 1988, επέστρεψε στην Ιταλία για να εργασθεί ως 
καθηγήτρια γερμανικών στην περιφέρεια της Liguria. Κατά τη μισθολογική της κατάταξη 
στην Ιταλία δεν ελήφθη υπόψη το επαγγελματικό της καθεστώς στη Γερμανία. Η 
αναφέρουσα είναι πλέον συνταξιούχος και λαμβάνει γερμανική και ιταλική σύνταξη. 
Υποστηρίζει ότι αν είχε συνυπολογιστεί το επαγγελματικό της καθεστώς, θα λάμβανε 
υψηλότερη σύνταξη. Θεωρεί ότι υφίσταται άδικη μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η αναφέρουσα είναι ιταλίδα υπήκοος η οποία εργάστηκε ως δασκάλα στη Γερμανία. Το 1988 
επέστρεψε στην Ιταλία για να εργαστεί ως δασκάλα στο ιταλικό εκπαιδευτικό τομέα. 
Ισχυρίζεται ότι για τον καθορισμό του μισθού της, τα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα 
του ως δασκάλα ή / και οι περίοδοι εργασίας στη Γερμανία ελήφθησαν σωστά υπόψη. Αυτό 
φαίνεται να έχει επίδραση στο τρέχον επίπεδο της σύνταξής της.   Από την αναφορά, ωστόσο, 
δεν είναι σαφές κατά πόσον τα προβλήματα της αφορούν μόνο ένα από τα θέματα 
(αναγνώριση των γερμανικών προσόντων διδασκαλίας ή ο συνυπολογισμός των περιόδων 
εργασίας που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος) ή και τα δύο. 
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Τα κράτη μέλη είναι εν γένει ελεύθερα να καθορίζουν την οργάνωση του δημόσιου τομέα 
τους (εδώ δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης), συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με 
τις προσλήψεις και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.  Ωστόσο, οι εθνικοί κανόνες δεν 
πρέπει να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Αναγνώριση τίτλων και προσόντων 
Το νομικό κείμενο που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι η 
οδηγία 2005/36/ΕΚ1. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής, και ο αιτών έχει όλα τα προσόντα 
στο κράτος μέλος καταγωγής. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για τα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα2 το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ρυθμίζεται τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ιταλία.  

Η αναφέρουσα έχει σπουδάσει και εργαστεί ως δασκάλα στη Γερμανία. Το 1988, άρχισε να 
εργάζεται ως δασκάλα στην Ιταλία. Από τις πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι σαφές εάν 
ζήτησε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της το 1988. Η αναφέρουσα κάνει 
λόγο για ένα αίτημα για αναγνώριση χωρίς να καθορίζει ημερομηνία, ούτε αν αυτό το αίτημα 
αφορούσε την αναγνώριση της προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας ή την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων. Εικάζεται ότι, στο βαθμό που η αναφέρουσα ήταν σε θέση 
να εργαστεί στην Ιταλία ως δασκάλα, απέκτησε κάποιο είδος αναγνώρισης του γερμανικού 
τίτλου ή εργάστηκε σε έναν τομέα όπου το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται.  

Σε γενικές γραμμές, κατά την εξέταση μιας αίτησης για αναγνώριση μια αρχή που είναι 
αρμόδια για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα 
τα προσόντα και την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Προκειμένου να αξιολογήσει την 
περίπτωση της αναφέρουσας είναι απαραίτητες περισσότερες πληροφορίες.  

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της 
ΣΛΕΕ και του άρθρου 3 και 7 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 492/2011 περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης) υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίζουν τους διακινούμενους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο όπως και 
δικούς τους υπηκόους όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες 
εργασίας. 

Σε συνέχεια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης3, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι οι προηγούμενες περίοδοι συγκρίσιμης απασχόλησης που απέκτησαν οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής για τους σκοπούς πρόσβασης σε θέσεις εργασίας και για τον καθορισμό των 
εργασιακών όρων (π.χ. μισθός, βαθμός) με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις περιόδους 

                                               
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, 30.9.2005.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Υπόθεση C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505· Υπόθεση C-15/96, Schöning ECR [1998] I-00047· Υπόθεση 
C-187/96, Επιτροπή κατά Ελλάδας [1998] I-01095· Υπόθεση C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund
Συλλογή [2000] I-10497· Υπόθεση C-224/01, Köbler, Συλλογή [2003] I-10239· υπόθεση C-205/04, Επιτροπή 
κατά Ισπανίας, Συλλογή [2006] I-00031· υπόθεση C-278/03, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή [2005] I-03747· 
υπόθεση C-371/04, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή [2006] I-10257.
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εργασίας που πραγματοποιούνται στο σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής. 

Περαιτέρω δράση
Προκειμένου να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της υπόθεσης, η αναφέρουσα πρέπει να 
στείλει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδίως οι 
εφαρμοστέες διατάξεις, την αλληλογραφία με τις ιταλικές αρχές, καθώς και τις διοικητικές 
και δικαστικές αποφάσεις. 

Η αναφέρουσα θα μπορούσε να υποβάλει επίσης μια καταγγελία στο SOLVIT το οποίο είναι 
ένα on-line δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται 
για να επιλύουν χωρίς δικαστική προσφυγή τα προβλήματα που προκαλούνται από την 
πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Υπάρχει 
ένα κέντρο SOLVIT σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο μπορεί να βοηθήσει με τον χειρισμό των 
καταγγελιών από πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως 
αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα εντός δέκα εβδομάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες για το SOLVIT μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αξιολογήσει την περίπτωση όταν η αναφέρουσα παρέχει 
πρόσθετες πληροφορίες και στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Σύμφωνα με τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα, φαίνεται ότι απέκτησε 
τα προσόντα διδασκαλίας της στην Ιταλία και ότι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες σε σχέση με 
αυτή την πτυχή. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι για τον προσδιορισμό των συνθηκών εργασίας της, 
οι ιταλικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τις περιόδους εργασίας που είχε αποκτήσει ως δασκάλα 
στη Γερμανία με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις ανάλογες περιόδους εργασίας που 
αποκτήθηκαν στην Ιταλία. Οι ιταλικές αρχές δεν αντέδρασαν στο αίτημα που είχε κάνει μετά 
την μεταρρύθμιση των ιταλικών διατάξεων-πλαίσιο το 2008. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με τις ιταλικές αρχές για να ζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για την περίπτωση της 
αναφέρουσας, καθώς και τις παρατηρήσεις τους. Ανάλογα με την ανάλυση των πληροφοριών 
αυτών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αποφασίσουν αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για την περαιτέρω 
εξέλιξη της υπόθεσης. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 11 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα νέα στοιχεία που παρείχε η αναφέρουσα., η οποία ισχυρίζεται ότι 
όταν εγκαταστάθηκε  ως καθηγήτρια στην Ιταλία το 1988, οι προηγούμενες περίοδοι 
εργασίας της στη Γερμανία δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη. Ως εκ τούτου, έχει τώρα 
χαμηλότερη σύνταξη από ό,τι αν είχε καταταχθεί σε ανώτερο βαθμό αποδοχών κατά τον 
χρόνο του διορισμού της το 1988. Αποσύρθηκε το 2011.

Φαίνεται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα, ότι 
υπέβαλε αίτηση το 1988 για τη θέση στην Ιταλία με ανοικτό διαγωνισμό, πέτυχε, και η 
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εμπειρία της, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, ελήφθη υπόψη όταν διορίστηκε, ξεκίνησε δε την 
υπηρεσία της στον βαθμό «Επίπεδο 7».

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να εκτιμήσει αν το «Επίπεδο 7» ήταν εκείνη την 
εποχή, στην περίπτωση της, το κατάλληλο επίπεδο μισθού για την αναφέρουσα.. Επίσης, οι 
όροι του  ανοικτού διαγωνισμού του 1988 δεν είναι γνωστοί στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Εάν η αναφέρουσα είναι της γνώμης ότι η εργασιακή εμπειρία της δεν ήταν συμβατή προς 
τους όρους του διαγωνισμού, ή ότι η εθνική ή κοινοτική νομοθεσία δεν ελήφθη πλήρως 
υπόψη, θα πρέπει να λάβει  μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και να αμφισβητήσει 
το μισθολογικό επίπεδο κατάταξής της. Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ, καθώς και ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 ίσχυαν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη ήδη από το 1988.

Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, κάθε εθνικό δικαστήριο πρέπει να 
εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ στο σύνολό της και να προστατεύει τα δικαιώματα που αυτό 
απονέμει στους ιδιώτες. Είναι  ευθύνη του  εθνικού δικαστηρίου να διασφαλίσει την πλήρη 
εφαρμογή της γενικής αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων, μη εφαρμόζοντας 
οποιαδήποτε διάταξη του εθνικού δικαίου, η οποία μπορεί να είναι αντίθετη με το κοινοτικό 
δίκαιο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαδικασίες προσφυγής που 
πρέπει να επιδιωχθούν σε εθνικό επίπεδο από τον ενδιαφερόμενο και απαιτούν την ατομική 
αξιολόγηση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
σημειώνουν ότι η αναφέρουσα προφανώς δεν αμφισβήτησε το «Επίπεδο 7» για τον διορισμό 
της το 1988, έως λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή της το 2011.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν  αρμοδιότητα να παρέμβουν ή να αντικαταστήσουν 
την απόφαση των αρμόδιων εθνικών αρχών για την εκτίμηση της προηγούμενης εργασιακής 
εμπειρίας των υποψηφίων, με την ευκαιρία του διορισμού τους στην εθνική δημόσια 
υπηρεσία.

Εάν η αναφέρουσα πιστεύει ότι η εργασιακή πείρα της από τη Γερμανία δεν ελήφθη πλήρως 
υπόψη με την ευκαιρία του διορισμού της ως καθηγήτρια το 1988, πρέπει να ζητήσει 
επανόρθωση σε εθνικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να βοηθήσουν άτομα στην έγκαιρη σύνταξη ή / και 
την υποβολή απαιτήσεων σύμφωνα με τις εθνικές διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που 
ενδέχεται να είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση μιας ατομικής κατάστασης, που θεωρείται 
από το εμπλεκόμενο άτομο ως αντίθετη προς το άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ ή τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.


