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Θέμα: Αναφορά 0299/2013 του M. K., πολωνικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 
εννέα υπογραφές, σχετικά με την αναγνώριση στη Γερμανία του πτυχίου 
«υπαλλήλου οικονομικών υπηρεσιών» που απονέμεται στην Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα για τον επαγγελματικό τίτλο του υπαλλήλου 
οικονομικών υπηρεσιών, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, το πτυχίο αυτό δεν αναγνωρίζεται στη Γερμανία, πράγμα το οποίο εμποδίζει τους 
κατόχους του να απασχοληθούν στον τομέα κατάρτισής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι τα πολωνικά επαγγελματικά τους προσόντα ως υπαλλήλων 
οικονομικών υπηρεσιών (Technik Ekonomista) δεν αναγνωρίζονται στη Γερμανία. Ωστόσο, 
οι αναφέροντες, οι οποίοι δηλώνουν ότι η αναφορά τους είναι μια άσκηση στο πλαίσιο του 
σχολικού προγράμματος «Συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δεν περικλείουν 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο της μη αποδοχής των εν λόγω τίτλων από τις γερμανικές αρχές 
για να στηρίξουν τον ισχυρισμό τους.

Η Οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005/36/EC1

                                               
1
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με 
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εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες που διαθέτουν όλα τα προσόντα για να ασκήσουν ένα 
επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος και οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε 
άλλο κράτος μέλος. Κατ’ αρχάς, η οδηγία 2005/36/ΕΚ ισχύει μόνο για τα νομικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο κράτος μέλος υποδοχής, δηλαδή στα επαγγέλματα στα 
οποία η πρόσβαση ή η άσκηση στο κράτος μέλος υποδοχής εξαρτάται, βάσει νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών 
προσόντων. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με 
τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην ΕΕ1, φαίνεται ότι το επάγγελμα του
οικονομικού τεχνικού δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις ούτε στην Πολωνία ούτε στη Γερμανία. Αν 
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος 
υποδοχής, δεν υπάρχει καμία ανάγκη υποβολής αίτησης για ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης 
που εκδίδεται από μια επίσημη αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η αξία που αποδίδεται σε έναν 
τίτλο προσόντων εξαρτάται από την κατάσταση της αγοράς εργασίας, και όχι από νομικούς 
κανόνες. 

Ωστόσο, εάν οι αναφέροντες αναζητούν μια αξιολόγηση των προσόντων / αναγνώριση στο 
κράτος μέλος υποδοχής, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν από τα εθνικά κέντρα
πληροφόρησης για την αναγνώριση(NARIC)2. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων 
παραμένει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Πόρισμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα λίγα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Επιτροπής, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να αξιολογήσει την αίτηση που φαίνεται να είναι καθαρά υποθετική.

                                                                                                                                                  
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005), όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2013/55/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L354, 
12.28.2013).

1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (αυτή η βάση δεδομένων περιέχει 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εθνικές διοικήσεις για εκείνα τα επαγγέλματα που ρυθμίζονται, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).
2 http://www.enic-naric.net/


