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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

31.01.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0218/2012, της Eva Bencze, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση του ρουμανικού επαγγελματικού τίτλου στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απέκτησε στο πανεπιστήμιο του Cluj στη Ρουμανία τον τίτλο «Diploma de 
Inginer in profilul chimi» και στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο του διδάσκοντα στη 
Ρουμανία. Ο προαναφερθείς τίτλος αναγνωρίζεται ως κοινοτικός τίτλος άσκησης του 
επαγγέλματος του διδάσκοντος στην Ιταλία από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και 
Έρευνας, ωστόσο δεν παραχωρείται παράλληλα στην αναφέρουσα το προνόμιο της 
βαθμολογίας «bonus» των 24 βαθμών σε όλες τις βαθμίδες που προσφέρονται στους ιταλούς 
διδάσκοντες με δυνατότητα διδασκαλίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012

H αναφέρουσα είναι καθηγήτρια χημείας με ουγγρική, ιταλική και ρουμανική ιθαγένεια. Τα 
ρουμανικά της διπλώματα διδασκαλίας έχουν αναγνωριστεί από τις ιταλικές αρχές για να 
εργαστεί ως καθηγήτρια σε ιταλικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη φάση της πρόσληψης 
εκπαιδευτικών στην Ιταλία:
- όσον αφορά στην υπαγωγή της στον εφεδρικό κατάλογο για συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
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και συμβάσεις αορίστου χρόνου για τη διδασκαλία της χημείας στο βαθμό ΙΙ σε δημόσια 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν της έχουν χορηγηθεί οι επιπλέον 24 βαθμοί που 
απονέμονται μόνο για προσόντα σε σχέση με τη διδασκαλία της ιταλικής. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να βρίσκεται χαμηλότερα στον κατάλογο.
- ο εφεδρικός πίνακας για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξης Ι έκλεισε 
το 2011 για τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες καθηγητές και για εκείνους των οποίων τα 
προσόντα από άλλα κράτη μέλη αναγνωρίστηκαν μετά το 2009. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί 
βρίσκονται σε εφεδρικό κατάλογο, που δεν επιτρέπει συμβάσεις αορίστου χρόνου. Επιπλέον, 
μια νέα κατηγορία (που αποσκοπεί στη μόνιμη απασχόληση) προστέθηκε στον κλειστό 
εφεδρικό κατάλογο· αυτή είναι ανοιχτή σε όσους έχουν αποκτήσει προσόντα διδασκαλίας 
στην Ιταλία μεταξύ 2009 και 2011. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί με 
αναγνωρισμένα προσόντα διδασκαλίας άλλων κρατών μελών δεν επιτρέπεται να 
συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τα κράτη μέλη είναι εν γένει ελεύθερα να καθορίζουν την οργάνωση του δημόσιου τομέα 
τους (εδώ τομέα της δημόσιας 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. Η νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και του 
άρθρου 3 και 7, παρ. 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. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όσον αφορά την 
πρόσληψη των εκπαιδευτικών, οι ιταλικές αρχές πρέπει να χορηγούν ίδιους βαθμούς σε 
παρεμφερή προσόντα διδασκαλίας που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
ασχολείται με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει. 

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι οι ιταλικές αρχές πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στους πίνακες 
των εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένα προσόντα διδασκαλίας από άλλα κράτη μέλη με τον 
ίδιο τρόπο όπως και στους εκπαιδευτικούς με προσόντα συγκρίσιμα με τα ιταλικά. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής θα διερευνήσουν περαιτέρω το δεύτερο ζήτημα. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας 
επί παραβάσει και περαιτέρω έρευνες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 
2013

Θέμα της αναφοράς είναι τα προβλήματα κατά τη φάση πρόσληψης εκπαιδευτικών στην 
Ιταλία:
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1- Χορήγηση πρόσθετων βαθμών για προσόντα διδασκαλίας για την υπαγωγή στον 
εφεδρικό κατάλογο για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις αορίστου χρόνου 
για εκπαιδευτικούς

2- Μια νέα κατηγορία προστέθηκε στον κλειστό εφεδρικό κατάλογο για ορισμένους 
εκπαιδευτικούς· εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένα προσόντα διδασκαλίας άλλων 
κρατών μελών δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν σε αυτή τη νέα κατηγορία του 
εφεδρικού καταλόγου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την τρέχουσα κατάσταση 
όσον αφορά τις έρευνες της σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, σε συνέχεια της αιτιολογημένης γνώμης που απέστειλε η 
Επιτροπή στην Ιταλία στις 17 Φεβρουαρίου 2011 βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ήρθαν σε επαφή με τις ιταλικές αρχές. Η Επιτροπή αναλύει επί του 
παρόντος το σχέδιο κειμένου διατάγματος που διαβίβασαν οι ιταλικές αρχές στις 3 Μαΐου 
2013, το οποίο συντάχθηκε με στόχο την εναρμόνιση της ιταλικής νομοθεσίας με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 
2013 ότι η ιταλική νομοθεσία για τον κλειστό εφεδρικό κατάλογο δεν αποκλείει την 
προσθήκη εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένα προσόντα διδασκαλίας άλλων κρατών μελών 
εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς κανόνες.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά 
και τα δύο ζητήματα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 
2014

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την τρέχουσα κατάσταση 
όσον αφορά τις έρευνες της σχετικά με τα κάτωθι δυο ζητήματα.

- χορήγηση πρόσθετων βαθμών για προσόντα διδασκαλίας σχετικά με υπαγωγή στον 
εφεδρικό κατάλογο για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις αορίστου χρόνου για 
εκπαιδευτικούς· 

- μια νέα κατηγορία προστέθηκε στον κλειστό εφεδρικό κατάλογο για ορισμένους 
εκπαιδευτικούς· εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένα προσόντα διδασκαλίας άλλων κρατών 
μελών δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν σε αυτή τη νέα κατηγορία του εφεδρικού 
καταλόγου.

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή στις 17 Ιουλίου 2013 την 
έγκριση του υπουργικού διατάγματος αριθ. 527 της 26ης Ιουνίου 2013 το οποίο στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στην ευθυγράμμιση της ιταλικής νομοθεσίας προς τη νομοθεσία της ΕΕ 
προκειμένου να δοθεί τέλος στη διαδικασία επί παραβάσει που αναφέρεται στις 
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προηγούμενες ανακοινώσεις προς αυτή την επιτροπή. Αφού εξέτασε το εν λόγω υπουργικό 
διάταγμα, η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό δίνει απάντηση στα ερωτήματά της, και συγκεκριμένα 
στο άρθρο 3. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, στους καθηγητές σε εφεδρικό κατάλογο οι οποίοι 
έχουν προσόντα που αποκτήθηκαν σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και αναγνωρίσθηκαν 
επίσημα μέσω υπουργικού διατάγματος που αναγνωρίζει την ισοτιμία, απονέμονται εκ νέου 
οι βαθμοί που τους έχουν ήδη απονεμηθεί για τα προσόντα αρχαρίων. Κατά συνέπεια, στις 20 
Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία επί παραβάσει.

Όσον αφορά δε το δεύτερο ζήτημα, με επιστολή της 24 Ιουλίου 2013 η Επιτροπή ενημέρωσε 
την αναφέρουσα για τη νέα ερμηνεία του νόμου από τις ιταλικές αρχές. Η Επιτροπή δεν έχει 
λάβει κάποια άλλη διαμαρτυρία για το θέμα αυτό. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί την υπόθεση λήξασα.


