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Θέμα: Αναφορά 0216/2009, της Lenka Hlochova, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη αναγνώριση στην Γερμανία της φοίτησής της στη βρετανική και τσεχική 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με μια αίτηση για συνέχιση της 
εκπαίδευσης στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικές αρχές στην Κολωνία αρνούνται να 
αναγνωρίσουν τη φοίτησή της στη βρετανική και τσεχική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σχέση με μια αίτηση για θέση στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο «Fachhochschule
Köln». Η αναφέρουσα, η οποία νωρίτερα σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, Ρομανικές Γλώσσες 
και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, αναγνωρίζει ότι η φοίτησή της 
στη βρετανική δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει περιορισμένο μόνο αριθμό 
μαθημάτων (γερμανικά, ψυχολογία και γεωγραφία), αλλά το τσεχικό απολυτήριο 
αναγνωρίζεται από την κεντρική υπηρεσία κατανομής των θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση 
(ZVS) ως απολύτως ισοδύναμο με το γερμανικό απολυτήριο. Καθώς πιστεύει ότι πρόκειται 
για σοβαρή παραβίαση των εφαρμοστέων διατάξεων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση 
διπλωμάτων, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα είναι υπήκοος της Τσεχίας και διαμένει στη Γερμανία, όπου έχει εγγραφεί από 
το 2002 στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας για να σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία, Ρομανικές 
Γλώσσες και Πολιτικές Επιστήμες. Είχε φοιτήσει στη βρετανική δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
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όπου παρακολούθησε περιορισμένο μόνο αριθμό μαθημάτων (γερμανικά, ψυχολογία και 
γεωγραφία)· ακολούθως, μετείχε, στην Τσεχική Δημοκρατία, σε συμπληρωματικές εξετάσεις 
στην τσεχική γλώσσα και φιλολογία, με βάση τις οποίες απέκτησε το απολυτήριό της. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το τσεχικό απολυτήριο αναγνωρίζεται κατ’ ουσίαν από τις 
γερμανικές αρχές –στην προκειμένη περίπτωση από την κεντρική υπηρεσία κατανομής των 
θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen)–
ως απολύτως ισοδύναμο με το γερμανικό απολυτήριο.

Παρά ταύτα, όταν υπέβαλε αίτηση εγγραφής στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών ενός 
ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης στην Κολωνία (Fachhochschule Köln), η αίτησή της 
απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι το απολυτήριό της τής επιτρέπει να εγγραφεί μόνον στον 
κλάδο των «ανθρωπιστικών επιστημών» (geisteswissenschaftlichen Fächern) ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπουδές φιλολογίας και ιστορίας.

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η εν λόγω άρνηση των γερμανικών αρχών συνιστά σοβαρή 
παραβίαση των εφαρμοστέων διατάξεων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων και 
ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η υπό εξέταση αναφορά σχετίζεται με την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων, καθότι 
είναι εμφανές ότι κύριος στόχος της ενδιαφερόμενης, μέσω της αναγνώρισης του τσεχικού 
της απολυτηρίου, είναι να πραγματοποιήσει ανώτατες σπουδές.

Η ουσιαστική αρμοδιότητα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων ανήκει στις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών και όχι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
ρόλος των τελευταίων περιορίζεται στο να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά και διαφανή συστήματα αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της 
προσπάθειας η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα δίκτυο 
κέντρων πληροφοριών που να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 
όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Πιο συγκεκριμένες 
πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο ίδιο το δίκτυο (εθνικά κέντρα πληροφοριών για 
την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων (NARIC) http://www.enic-naric.net/), το οποίο 
δημοσιεύει επίσης τα σημεία επαφής για όλα τα κράτη μέλη.

Εξάλλου, απαγορεύεται, ως προς την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων όπως και σε 
άλλους τομείς που άπτονται του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης, η εφαρμογή διακρίσεων με 
βάση την ιθαγένεια. Ωστόσο, στην υπό εξέταση υπόθεση η αναφέρουσα δεν φαίνεται να έχει 
πέσει θύμα τέτοιας διάκρισης. Το στοιχείο που εμποδίζει την εγγραφή της στην 
πανεπιστημιακή σχολή στην οποία έχει υποβάλει αίτηση στη Γερμανία δεν είναι η ιθαγένειά 
της αλλά το περιεχόμενο των μαθημάτων που παρακολούθησε στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εκτιμά ότι η απόφαση ως προς την εγγραφή μιας 
γερμανίδας υποψήφιας ή μιας υποψήφιας που θα είχε ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες 
σπουδές της στη Γερμανία θα ήταν η ίδια αν τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αντιστοιχούσαν στον κλάδο πανεπιστημιακών σπουδών τον 
οποίο επέλεξε.
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Συμπέρασμα

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στην αναφέρουσα να επικοινωνήσει με τα σημεία 
επαφής της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τα 
οποία αναφέρονται στον προαναφερθέντα ιστότοπο, παραμένει δε στη διάθεσή της για να της 
παράσχει όποια πρόσθετη βοήθεια χρειαστεί σε περίπτωση που προσκομίσει στοιχεία τα 
οποία να τεκμηριώνουν ότι υπήρξε θύμα διάκρισης λόγω ιθαγένειας ή ότι έτυχε διαφορετικής 
μεταχείρισης, κατά τον συνυπολογισμό του περιεχομένου των δευτεροβάθμιων σπουδών της, 
σε σύγκριση με μαθητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε γερμανικό σχολείο.


