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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0607/2009, της Rona Steffens, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση στη Γερμανία των ακαδημαϊκών προσόντων που απέκτησε στις 
Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία σπούδασε στις Κάτω Χώρες και αναζητεί θέση εκπαιδευτικού στη 
Γερμανία, αναφέρει ότι οι γερμανικές αρχές αρνούνται να αναγνωρίσουν τα ολλανδικά 
ακαδημαϊκά προσόντα της. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι βαθμοί και οι διδακτικές 
μονάδες που απέκτησε στο πλαίσιο του συστήματος της Μπολόνια την καθιστούν επιλέξιμη 
για την εν λόγω θέση εκπαιδευτικού και, ως εκ τούτου, ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 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, η οποία σπούδασε στις Κάτω Χώρες και αναζητεί θέση εκπαιδευτικού στη 
Γερμανία, αναφέρει ότι οι γερμανικές αρχές αρνούνται να αναγνωρίσουν τα ολλανδικά 
ακαδημαϊκά προσόντα της για την πρόσληψή της σε αυτήν τη θέση. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι οι βαθμοί και οι διδακτικές μονάδες που απέκτησε στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Μπολόνια θα έπρεπε να την καθιστούν επιλέξιμη για την εν λόγω θέση 
εκπαιδευτικού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, δυνάμει του άρθρου 5 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Κοινότητα δρα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων που της 
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αναθέτει η παρούσα Συνθήκη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το άρθρο 149 της Συνθήκης 
ορίζει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας 
τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών διπλωμάτων εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όσον αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια για 
την οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα, δεν πρόκειται για μηχανισμό δεσμευτικών κανόνων 
αλλά για εθελοντική και διακυβερνητική διαδικασία, της οποίας οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν 
ακόμη εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς πανεπιστημιακών σπουδών των κρατών μελών.

Εντούτοις, η Επιτροπή δεν έπαυσε να ενθαρρύνει την κινητικότητα των σπουδαστών, όπως 
καταδεικνύεται από την έκδοση, τον Ιούλιο του 2009, της Πράσινης Βίβλου για την 
προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων: αποτελεί έναν από τους στόχους της 
δράσης της στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ενθάρρυνσης της 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων (άρθρο 149, παράγραφος 2, της Συνθήκης). Η 
Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η άρνηση αναγνώρισης ενός διπλώματος ή μιας περιόδου 
σπουδών χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, ή ακόμα η εφαρμογή εξαιρετικά μακροχρόνιων ή 
δαπανηρών διαδικασιών θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως κύρωση σε βάρος ενός 
ευρωπαίου πολίτη επειδή άσκησε το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία και σπούδασε 
σε άλλο κράτος μέλος. Σε ανάλογη υποθετική περίπτωση, πρακτικές αυτού του είδους θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. 

Για τη διευθέτηση των πρακτικών δυσκολιών που συνδέονται με την αναγνώριση προσόντων 
σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς προσφυγή σε ένδικα μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα δίκτυο κέντρων πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή 
αναγνώριση και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το οποίο μπορεί συχνά να 
συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων αυτού του είδους μέσω της άμεσης επικοινωνίας 
μεταξύ των κέντρων των σχετικών χωρών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
αναγνώριση των διπλωμάτων της και των περιόδων σπουδών της, συστήνεται στην 
αναφέρουσα να απευθυνθεί στο δίκτυο ENIC-NARIC. Στον παρακάτω ιστότοπο παρέχονται 
όλες τις διευθύνσεις και τα σημεία επικοινωνίας για το σύνολο των κρατών μελών.

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


