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Θέμα: Αναφορά 0284/2010, της K. H-L., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
αναγνώριση από τις γερμανικές αρχές του διπλώματός της από γαλλικό 
πανεπιστήμιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι αρμόδιες αρχές στην Κολωνία δεν αναγνωρίζουν ότι το 
δίπλωμα που απέκτησε σε γαλλικό πανεπιστήμιο είναι ισότιμο με δίπλωμα από γερμανικό 
πανεπιστήμιο, αλλά ισχυρίζονται ότι ισοδυναμεί με δίπλωμα από «Fachhochschule», το οποίο 
διαφέρει από το παραδοσιακό πανεπιστήμιο ως προς το ότι προσανατολίζεται περισσότερο 
στην πρακτική εφαρμογή και λιγότερο στην έρευνα. Καθώς αυτό σημαίνει ότι η αναφέρουσα 
στερείται τη δυνατότητα να προσληφθεί ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν η ανωτέρω κατάσταση 
συνάδει με τη συναφή ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές στην Κολωνία δεν 
αναγνωρίζουν ότι το δίπλωμά της, το οποίο απέκτησε το 1996 από γαλλικό πανεπιστήμιο, 
είναι ισότιμο με δίπλωμα γερμανικού πανεπιστημίου. Οι σπουδές που ολοκλήρωσε η 
αναφέρουσα (ευρωπαϊκές τριεθνείς σπουδές στις εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες) αποτελούν 
ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών τετραετούς φοίτησης, στο πλαίσιο της οποίας το πρώτο και 
το τέταρτο έτος φοίτησε σε πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών της Κολωνίας και τα 
δύο ενδιάμεσα έτη στη Γαλλία και την Αγγλία. Κάθε συμμετέχον πανεπιστήμιο εκδίδει 
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διαφορετικό πιστοποιητικό σπουδών. Στην περίπτωση του πανεπιστημίου της Προβηγκίας, το 
οποίο εξέδωσε το δίπλωμα της αναφέρουσας, ο τίτλος σπουδών της ονομάζεται «πτυχίο 
ξένων γλωσσών» («maîtrise en langues étrangères»).

Το πρόβλημα που δημιουργείται εν προκειμένω στην αναφέρουσα είναι ότι, με το 
συγκεκριμένο δίπλωμα, δεν μπορεί να προσληφθεί στη Γερμανία ως μόνιμη εκπαιδευτικός 
στη μέση εκπαίδευση (Gymnasium) αλλά μόνον ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.

Οι γερμανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο δίπλωμα αντιστοιχεί σε δίπλωμα 
που χορηγείται στη Γερμανία από «Fachhochschule» (τεχνική σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης), ίδρυμα το οποίο είναι κατώτερο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η βασική 
διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά πανεπιστήμια έγκειται στο γεγονός ότι η 
«Fachhochschule» προσανατολίζεται περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή και λιγότερο 
στην έρευνα, και για τον λόγο αυτόν, δεν κατέστη δυνατή, βάσει του γερμανικού δικαίου, η 
αναγνώριση της επάρκειας προσόντων της αναφέρουσας ως καθηγήτριας λυκείου. Η 
αναφέρουσα θα ήθελε να πληροφορηθεί εάν η κατάσταση αυτή συνάδει με το εφαρμοστέο 
δίκαιο της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα στη Γαλλία, το δίπλωμα που απέκτησε η αναφέρουσα 
κατοχυρώνει την επάρκεια προσόντων του κατόχου του για το επάγγελμα του μόνιμου 
εκπαιδευτικού στη μέση εκπαίδευση, με την επιφύλαξη της απαίτησης του CAPES1. Ωστόσο, 
κατά την άποψη των γερμανικών αρχών, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη σε θέση μόνιμου 
εκπαιδευτικού σε ίδρυμα μέσης εκπαίδευσης (Gymnasium) στη Γερμανία μόνο βάσει του εν 
λόγω διπλώματος, το οποίο αντιστοιχεί στην πρώτη κρατική εξέταση (για την απόκτηση 
γερμανικού πανεπιστημιακού διπλώματος κατόπιν τετραετούς κύκλου σπουδών). Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να επιτύχει στη δεύτερη κρατική εξέταση. Το γεγονός ότι το επίπεδο της 
πρώτης κρατικής εξέτασης διασφαλίζει στη Γαλλία επάρκεια προσόντων μόνιμου 
εκπαιδευτικού δεν σημαίνει ότι πρέπει να ισχύει το ίδιο και στη Γερμανία.

Εξάλλου, ένα πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών δεν έχει το ίδιο καθεστώς με ένα 
παραδοσιακό πανεπιστήμιο, το οποίο παρουσιάζει υψηλότερο επίπεδο και υψηλότερες 
απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, τα άτομα που έχουν αποκτήσει δίπλωμα από πανεπιστήμιο 
εφαρμοσμένων επιστημών υποχρεούνται να το αναγράφουν στον τίτλο τους, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν σύγχυση με το τυπικό πανεπιστημιακό επίπεδο. Σε περίπτωση απόκτησης 
διπλώματος από «Fachhochschule», θα πρέπει να προστίθεται μετά τον τίτλο η ένδειξη 
«(FH)»· όπου FH νοείται «Fachhochschule» / πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών. Η 
παράλειψη της ενδεδειγμένης αναφοράς επισύρει ποινικές διώξεις.

Βάσει αυτής ακριβώς της προσέγγισης, οι γερμανικές αρχές (Bezirksregierung Köln) 
ενημέρωσαν την αναφέρουσα ότι αδυνατούν να την κατατάξουν στον ανώτερο βαθμό 12 και 
ότι θα έπρεπε να παραμείνει στον βαθμό 11.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται 
διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας, ούτε «στοχοποίηση» της αναφέρουσας εξαιτίας της 
ολοκλήρωσης των σπουδών της σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της κινητικότητας 
σπουδών, διότι η κατάστασή της δεν θα ήταν ευνοϊκότερη εάν είχε φοιτήσει σε πανεπιστήμιο 
                                               
1 Ενδεικτικό επάρκειας καθηγητή μέσης εκπαίδευσης.
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εφαρμοσμένων επιστημών στη Γερμανία. Τέλος, το συγκεκριμένο ζήτημα άπτεται της 
οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος των κρατών μελών και εμπίπτει, συνεπώς, στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε κράτους μέλους.


