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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0839/2009, της María Antonia Moro Ortigosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας του 
τίτλου γραμματειακών σπουδών της "Brevet de Technicien Superieur"
(BTS) ως διπλώματος δίγλωσσης γραμματέως

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι, κατά την αναγνώριση του γαλλικού τίτλου 
γραμματειακών σπουδών της BTS, το Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι επρόκειτο 
για τίτλο ανώτερων σπουδών και το εξέλαβε ως τίτλο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
τεχνικής εκπαίδευσης. Η αναφέρουσα διαφωνεί με την αξιολόγηση του Υπουργείου. Το 
τελευταίο της συνιστά να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα ζήτησε την επίσημη αναγνώριση του διπλώματός της "Brevet de Technicien 
Supérieur" (BTS), που απέκτησε στη Γαλλία. Κατά την άποψή της, την οποία στηρίζει,
μεταξύ άλλων, σε ένα οργανόγραμμα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο 
επισυνάπτει στην αναφορά της, το συγκεκριμένο δίπλωμα κατατάσσεται, στο πλαίσιο του 
γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, στην ανώτερη εκπαίδευση. Εξάλλου, οι σπουδές για 
την απόκτησή του πραγματοποιούνται μετά το απολυτήριο λυκείου. 

Όμως, η αναφέρουσα καταγγέλλει το γεγονός ότι, όταν το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας 
αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σπουδών της, δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι επρόκειτο για 
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ένα πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης και θεώρησε ότι επρόκειτο για ένα τεχνικό 
επαγγελματικό δίπλωμα. Σύμφωνα με την απόφαση της αναγνώρισης που ελήφθη από τις 
ισπανικές αρχές, στο δίπλωμα BTS της αναφέρουσας αποδίδεται ο τίτλος "Técnica 
Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, 
Rama Administrativa y Comercial", δηλαδή ο "τίτλος τεχνικής εκπαίδευσης επαγγελματία 
ειδικευμένου στη δίγλωσση γραμματειακή υποστήριξη διεύθυνσης, επαγγελματική κατάρτιση 
δεύτερης βαθμίδας, διοικητικός και εμπορικός κλάδος". 

Η ενδιαφερόμενη δεν συμφωνεί με την απόφαση επειδή θεωρεί πως η αξιολόγηση που 
πραγματοποίησε το Υπουργείο υποβαθμίζει το δίπλωμά της. Σημειώνει ότι αντίστοιχο του 
γαλλικού διπλώματος δεν υφίσταται στην Ισπανία. Το Υπουργείο, απαντώντας στην αίτησή 
της για επαναξιολόγηση, συνιστά στην αναφέρουσα να καταθέσει προσφυγή στα διοικητικά 
δικαστήρια.

Τέλος, η αναφέρουσα σημειώνει ότι έκανε πολλές θυσίες για τις σπουδές της και ότι αν 
γνώριζε ότι θα αποκτούσε ένα δίπλωμα ισοδύναμο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θα 
είχε αφιερώσει δύο επιπλέον χρόνια σπουδών μετά το απολυτήριο λυκείου. Η απόφαση των 
ισπανικών αρχών αποτελεί, επομένως, πηγή προβλημάτων για την ίδια και θεωρεί ότι 
τιμωρείται από την ίδια της τη χώρα για το γεγονός ότι σπούδασε σε άλλο κράτος μέλος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί με την αναφέρουσα ότι οι σπουδές που έκανε στη Γαλλία 
πραγματοποιήθηκαν μετά την απόκτηση του απολυτηρίου και ότι οι σπουδές της για την 
απόκτηση του διπλώματος BTS εντάσσονται στην ανώτερη εκπαίδευση στη Γαλλία. Η 
Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η πολυπλοκότητα της ισοτιμίας του διπλώματός της αυξάνεται 
από το γεγονός ότι αυτό, μολονότι καταρχήν χορηγείται ύστερα από δύο χρόνια σπουδών, δεν 
ανήκει στο σύστημα που είναι γνωστό επί του παρόντος στη Γαλλία με την ονομασία "LMD"
(Licence – Master – Doctorat) επειδή το πρώτο από αυτά τα τρία στάδια απαιτεί τρία έτη 
σπουδών και ενδιάμεσο στάδιο δεν υφίσταται, βάσει του συστήματος της Μπολόνια. Ωστόσο, 
η μελέτη του φακέλου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δίπλωμά της αποκτήθηκε το 1990, 
δηλαδή πολύ πριν από το σύστημα της Μπολόνια.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων 
βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ. 
Εκτιμά ότι το πρόβλημα της ενδιαφερόμενης πρέπει να επιλυθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισοτιμίες που ίσχυαν κατά τη στιγμή της απόκτησης του διπλώματός της. Πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη η αρχή σύμφωνα με την οποία ένας σπουδαστής δεν πρέπει να τιμωρείται για 
το γεγονός ότι πραγματοποίησε τις σπουδές του (ή ένα μέρος αυτών) σε ένα άλλο κράτος 
μέλος. Μάλιστα, η μη αναγνώριση ενός διπλώματος χωρίς επαρκή αιτιολόγηση ή η εφαρμογή 
υπερβολικά χρονοβόρων ή δαπανηρών διαδικασιών, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως 
πρακτική κατά την οποία ένας ευρωπαίος πολίτης τιμωρείται για το γεγονός ότι άσκησε το 
δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία και ακολούθησε σπουδές σε άλλο κράτος μέλος, 
κάτι το οποίο θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ωστόσο, για να εξαλειφθούν οι πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με τη διασυνοριακή
αναγνώριση των τίτλων σπουδών στην ΕΕ χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δικαστικές 
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διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συστήσουν ένα δίκτυο 
κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων 
σπουδών, το οποίο μπορεί συχνά να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης και/ή 
πρόσβασης σε σπουδές, μέσω των άμεσων επαφών μεταξύ των κέντρων των ενδιαφερομένων 
χωρών. 

Συνιστάται, επομένως, στην ενδιαφερόμενη να συμβουλευτεί το δίκτυο ENIC-NARIC, του 
οποίο η διεύθυνση είναι η ακόλουθη (με πλήρη αναφορά όλων των διευθύνσεων και των 
σημείων επαφής για όλα τα κράτη μέλη):

http://www.enic-naric.net/

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι η κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
είναι η οδός της εσωτερικής προσφυγής, που υποδεικνύεται από τις ισπανικές αρχές και 
συνιστάται άλλωστε και από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(εξάντληση των διαθέσιμων ένδικων μέσων στην Ισπανία, καταθέτοντας προσφυγή στο 
διοικητικό δικαστήριο, αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εν τω μεταξύ με άλλο τρόπο. Πράγματι, 
οι εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστικών θεσμών, βρίσκονται πιο κοντά στην 
πραγματικότητα μιας μεμονωμένης περίπτωσης, όπως αυτή της παρούσας αναφοράς και,
κατά συνέπεια, είναι πιο κατάλληλες για να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων του φακέλου 
και να διαλύσουν τις αμφιβολίες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και τις 
τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας με την πάροδο του χρόνου.


