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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1583/2008, της Nicoleta Văcărăşteanu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη αναγνώριση στη Ρουμανία τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την άρνηση του Ρουμανικού Εθνικού Κέντρου για την 
Αναγνώριση και την Ισοτιμία των Διπλωμάτων να αναγνωρίσει το βρετανικό της δίπλωμα με 
«διδακτική επάρκεια» (qualified teacher status - QTS) που απέκτησε στη Βρετανία το 2007. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, ένας υπάλληλος του Κέντρου δικαιολόγησε την απόφαση με 
το επιχείρημα ότι η Ρουμανία δεν είχε μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις οδηγίες 
92/51/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ και 2005/36/ΕΚ. Η αναφέρουσα ζητεί την τιμωρία των αρμόδιων για 
την καθυστέρηση στη μεταφορά των σχετικών οδηγιών, υποστηρίζοντας ότι είναι άδικο για 
τους ρουμάνους πολίτες να υποφέρουν ως αποτέλεσμα της κωλυσιεργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 192(4).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι οι ρουμανικές αρχές δεν αναγνώρισαν τα διδασκαλικά προσόντα
που επέκτησε στο ΗΒ. Υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν εφαρμόζονται οι πρώην
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οδηγίες 92/51/ΕΟΚ1 και 89/48/ΕΟΚ που θέσπιζαν το γενικό σύστημα για την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το αίτημα της αναφέρουσας είχε υποβληθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 
2008

Η αναφέρουσα έχει ήδη υποβάλει αίτημα συνδρομής τον Αύγουστο του 2008 για να 
αναγνωριστούν στη Ρουμανία τα διδασκαλικά προσόντα που απέκτησε στο ΗΒ. Σε αυτό
ανέφερε ότι είχε αποκτήσει το QTS (διδακτική επάρκεια - qualified teacher status) στο ΗΒ, 
με το οποίο μπορεί να διδάσκει φυσικές επιστήμες σε γυμνάσια.

Η Επιτροπή είχε αναλύσει την υπόθεση και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι βάσει των
πληροφοριών που προσέφερε η αναφέρουσα οι ρουμανικές αρχές είχαν ίσως παραβιάσει τις 
οδηγίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Δεδομένου ότι το QTS
αποτελεί συνήθως την άδεια που παρέχεται στο ΗΒ στους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, η 
Επιτροπή είχε καταλήξει ότι η αναφέρουσα διέθετε πλήρη προσόντα. Η Επιτροπή πρότεινε
επομένως στην αναφέρουσα να υποβάλει την υπόθεσή της στο SOLVIT. Η αναφέρουσα
συμφώνησε και υπέβαλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αντίγραφα των προσόντων της. Στις
12.1.2009 η Επιτροπή υπέβαλε την υπόθεση στο κέντρο SOLVIT του ΗΒ (ήτοι του κράτους
μέλους στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα).

Το κέντρο SOLVIT του ΗΒ προέβη σε ανάλυση της καταγγελίας της αναφέρουσας και
ανέφερε ότι παρότι η αναφέρουσα απέκτησε το QTS (qualified teacher status) έπρεπε εν 
συνεχεία να αποδείξει ότι ολοκλήρωσε τη διετή περίοδο πρακτικής άσκησης. Χωρίς αυτήν η
αναφέρουσα δεν μπορεί να θεωρηθεί στο ΗΒ ότι διαθέτει πλήρη προσόντα και δεν μπορεί 
επομένως να επιτύχει την αναγνώριση των [‘ατελών’] διδασκαλικών προσόντων της. Δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναφέρουσα ολοκλήρωσε την περίοδο πρακτικής άσκησης και 
επομένως συνεπάγεται ότι δεν διαθέτει πλήρη προσόντα.

Το κέντρο SOLVIT του ΗΒ ενημέρωσε την αναφέρουσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις
11.3.2009 ότι θα είχε ορισμένα δικαιώματα στη Ρουμανία εάν είχε εργαστεί στο ΗΒ επί δύο 
έτη. Το κέντρο SOLVIT του ΗΒ προσέθετε ότι, ακόμη και εάν δεν είχε εργαστεί στο ΗΒ, είχε
ίσως ακόμη μερικά δικαιώματα σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
(υπόθεση Βλασσοπούλου2). Η αναφέρουσα καλείτο με το μήνυμα αυτό από το κέντρο
SOLVIT του ΗΒ να διαβιβάσει πιστοποιητικά επαγγελματικής πείρας που είχε τυχόν
αποκτήσει στο ΗΒ πριν από την απόκτηση του QTS.

Στις 7.4.2009 η υπόθεση απορρίφθηκε από το κέντρο SOLVIT του ΗΒ επειδή η αναφέρουσα
δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση υποβολής περαιτέρω πληροφοριών.

Νομική ανάλυση

                                               
1

Οι δύο οδηγίες καταργήθηκαν από την 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, 30.09.2005.
2

C-340/89, Βλασσοπούλου, 7.5.1991.
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Το νομικό μέσο που διέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι η οδηγία 
2005/36/ΕΚ. Η οδηγία αυτή ισχύει εφόσον το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο 
στο κράτος μέλος υποδοχής και ο αιτών έχει αποκτήσει

- είτε επαγγελματικά προσόντα στην ΕΕ,
- είτε επαγγελματικά προσόντα σε τρίτη χώρα και τριετή επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα
αυτό στην επικράτεια του κράτους μέλους που αναγνώρισε τα τυπικά αυτά επαγγελματικά 
προσόντα.

Το επάγγελμα του διδασκάλου δεν έχει εναρμονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
αποτέλεσμα η αναγνώριση αυτών των προσόντων να γίνεται βάσει των διατάξεων του 
αποκαλούμενου γενικού συστήματος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Βάσει 
του συστήματος αυτού το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ
να ασκούν ένα επάγγελμα στην επικράτειά του ακόμη και εάν δεν διαθέτει το απαιτούμενο 
εθνικό δίπλωμα, εφόσον όμως διαθέτει το δίπλωμα που απαιτείται σε άλλο κράτος μέλος για 
την έναρξη ή συνέχιση της άσκησης του ιδίου επαγγέλματος. Όμως, το σύστημα αυτό δεν
θεσπίζει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Όποτε υπάρχουν
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης του μετανάστη (σε διάρκεια ή
εύρος των δραστηριοτήτων) και των απαιτήσεων του κράτους μέλους υποδοχής, το τελευταίο 
δύναται να επιβάλλει στο μετανάστη αντισταθμιστικά μέτρα (περίοδο προσαρμογής ή 
δοκιμασία επάρκειας) με το μετανάστη να μπορεί να επιλέξει το ένα εκ των δύο.

Μη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στην περίπτωση της αναφέρουσας

Η αναφέρουσα προφανώς δεν διαθέτει πλήρη προσόντα και δεν καλύπτεται επομένως από 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Οι ρουμανικές αρχές δεν υποχρεούνται από την οδηγία να
αναγνωρίσουν τα ‘ατελή’ επαγγελματικά της προσόντα.

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται τη γνώμη του κέντρου SOLVIT του ΗΒ ότι η αναφέρουσα
δύναται να ζητήσει την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης εγκατάστασης και ότι η Ρουμανία 
οφείλει να λάβει υπόψη όλες τις γνώσεις και τα προσόντα που η αναφέρουσα έχει αποκτήσει. 
Πράγματι, η νομολογία στην οποία αναφέρεται το κέντρο SOLVIT του ΗΒ (υπόθεση
Βλασσοπούλου C-340/89) ισχύει για τα άτομα που διαθέτουν πλήρη επαγγελματικά προσόντα 
(όπως στην περίπτωση της κ. Βλασσοπούλου) όποτε δεν υπάρχει στο κράτος μέλος υποδοχής 
νομικό μέσο που να επιτρέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η
αναφέρουσα δεν διαθέτει πλήρη προσόντα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει 
επιχειρήματα βάσει της ανωτέρω νομολογίας.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αδυνατεί να προσδιορίσει ότι η Ρουμανία παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία με 
τη μη αναγνώριση των ‘ατελών’ διδασκαλικών προσόντων της αναφέρουσας.


