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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0567/2011 του Fabio Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση 
του "Diploma di maturità magistrale" (ιταλικό δίπλωμα που αντιστοιχεί σε 
απολυτήριο λυκείου διδασκαλικής κατεύθυνσης) με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Στις 26 Νοεμβρίου 2010 ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για έκδοση 
εγγράφου που πιστοποιεί ότι το «Diploma di maturità magistrale» ανταποκρίνεται στον 
ορισμό που περιέχεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ. Στόχος της αίτησης αυτής ήταν να 
τεκμηριωθεί η κατάρτιση του αναφέροντος σε μια ενδεχόμενη διαδικασία για την 
αναγνώρισή της από τα κράτη μέλη. Το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να εκδώσει το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό με το σκεπτικό ότι η ιδιότητα του «διδάσκοντος» προϋποθέτει 
την κατοχή ενός αντίστοιχου πανεπιστημιακού τίτλου. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτός ο 
περιορισμός αντιστρατεύεται τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων δηλώνει ότι το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας 
αρνείται να πιστοποιήσει, βάσει του διπλώματος «Maturità Magistrale» το οποίο κατέχει, ότι 
πληροί όλα τα κριτήρια ώστε να μπορεί να διδάσκει στην Ιταλία σε νηπιαγωγείο και σε 
δημοτικό σχολείο. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η εν λόγω αρχή πιστοποιεί μόνο τα προσόντα που 
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παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε θέσεις διδασκαλίας συνδεόμενες με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου σε ιταλικά κρατικά σχολεία. 

Δεδομένου ότι ο αναφέρων θεωρείται ότι δεν διαθέτει πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση, δεν 
μπορεί να εργασθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως νηπιαγωγός ή ως δάσκαλος δημοτικού 
σχολείου. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας δεν διαθέτει πλήρη 
επαγγελματική κατάρτιση στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Με σκοπό να προσδιοριστεί εάν είναι αιτιολογημένη η σχετική θέση των αρμόδιων ιταλικών 
αρχών, η Επιτροπή επεδίωξε να λάβει πρόσθετες πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο ρυθμίζεται στην Ιταλία το επάγγελμα του νηπιαγωγού και του δάσκαλου δημοτικού 
σχολείου. Προς τούτο, η Επιτροπή προέβη σε ανταλλαγή επιστολών με τις αρμόδιες ιταλικές 
αρχές, ως επί το πλείστον μέσω της διαδικασίας EU Pilot (μηχανισμός ανταλλαγής 
πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών). 

Στις απαντήσεις τους οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, 
οι κάτοχοι διπλώματος «Maturità Magistrale» μπορούν να προσληφθούν με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου σε κρατικά σχολεία και μπορούν επίσης να εργαστούν με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση αορίστου χρόνου σε ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, για να 
μπορέσουν να λάβουν μόνιμη θέση διδάσκοντος σε κρατικά σχολεία, οι κάτοχοι αυτών των 
διπλωμάτων πρέπει να συμμετάσχουν και να επιτύχουν σε σχετικό διαγωνισμό.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κάτοχοι διπλώματος «di Maturità 
Magistrale» διαθέτουν πλήρη επάρκεια προσόντων για να διδάξουν σε ιταλικά σχολεία και 
ότι ο διαγωνισμός αποτελεί απλώς μια απαραίτητη διαδικασία πρόσληψης με στόχο την 
κάλυψη μόνιμης θέσεως σε κρατικό σχολείο. 

Στις 31 Μαΐου 2013, η Επιτροπή απηύθυνε μέσω του EU Pilot επιστολή προς τις ιταλικές 
αρχές σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν λάβει την απάντηση 
από τις ιταλικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ANAΘ.), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Ο αναφέρων κατήγγειλε ότι το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας 
αρνήθηκε να πιστοποιήσει, βάσει του διπλώματος «di Maturità Magistrale» το οποίο κατέχει, 
ότι πληροί όλα τα κριτήρια ώστε να μπορεί να διδάσκει στην Ιταλία σε νηπιαγωγείο και σε 
δημοτικό σχολείο, επειδή η εν λόγω αρχή πιστοποιεί μόνο τα προσόντα που παρέχουν 
δικαίωμα πρόσβασης σε θέσεις διδασκαλίας συνδεόμενες με συμβάσεις αποκλειστικά 
αορίστου χρόνου στα ιταλικά κρατικά σχολεία. Επομένως, δεν μπορούσε να λάβει την 
αναγνώριση των προσόντων του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατόπιν ανάλυσης της ιταλικής νομοθεσίας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
κάτοχοι του διπλώματος «di Maturità Magistrale» διαθέτουν την πλήρη επάρκεια προσόντων 
για να διδάξουν στην Ιταλία και ότι ο διαγωνισμός αποτελεί απλώς μια διαδικασία 
πρόσληψης με σκοπό την κάλυψη μόνιμης θέσεως σε κρατικό σχολείο. 
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Στις 31 Μαΐου 2013, η Επιτροπή απηύθυνε μέσω του EU Pilot επιστολή προς τις ιταλικές 
αρχές σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στις 25 Αυγούστου 2013. 
Αναγνώρισαν το γεγονός ότι ο διαγωνισμός αποτελεί απλώς μια διαδικασία πρόσληψης. Εν 
συνεχεία, παρέσχεσαν στον αναφέροντα βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται ότι διαθέτει τα
προσόντα για να διδάξει στην Ιταλία και επιβεβαίωσαν το γεγονός στις βρετανικές αρχές.   

Συμπέρασμα

Βάσει της εν λόγω ενημέρωσης, τα προσόντα του αναφέροντα αναγνωρίστηκαν από τις 
βρετανικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων έχει το δικαίωμα σήμερα να διδάξει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.


