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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0619/2010 του Laszlo Siklosi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση στη Γαλλία των επαγγελματικών προσόντων του ως καθηγητή 
φυσικής αγωγής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του καθηγητή φυσικής 
αγωγής σε ένα ξενοδοχείο στη Γαλλία, καθώς δεν αναγνωρίζονται οι επίσημοι τίτλοι 
σπουδών που απέκτησε στην Ουγγαρία. Ο αναφέρων, ο οποίος καταβάλλει τώρα 
προσπάθειες να αναγνωριστούν οι τίτλοι σπουδών του από τις γαλλικές αρχές, δεν μπορεί εν 
τω μεταξύ να βρει εργασία στον τομέα που έχει επιλέξει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι κάτοχος διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως καθηγητής φυσικής 
αγωγής από ουγγρικό πανεπιστήμιο και επίσης διαθέτει επαγγελματικά προσόντα να εργαστεί 
ως αθλητικός εκπαιδευτής. Καταγγέλλει ότι οι γαλλικές αρχές δεν του επιτρέπουν να ασκήσει 
το επάγγελμά του στη Γαλλία. Αναφέρει επίσης ότι οι γαλλικές αρχές τον ανάγκασαν να 
επωμιστεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις ζητώντας του να υποβάλει όλο το υλικό του 
φακέλου του σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων1 δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
επιλέγουν εάν θα κατοχυρώσουν νομικά ή όχι τα επαγγέλματα του καθηγητή φυσικής αγωγής 
και του αθλητικού εκπαιδευτή, και να καθορίζουν τις ειδικές απαιτήσεις για την πρόσβαση 
στο συγκεκριμένο επάγγελμα όταν αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο. Η οδηγία ορίζει τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων κάτοχοι τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε άλλο 
κράτος μέλος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος υποδοχής στο 
πλαίσιο ενός καθεστώτος εγκατάστασης ή παροχής υπηρεσιών.

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εναρμόνισε σε επίπεδο ΕΕ τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για επτά 
επαγγέλματα, αλλά όχι για τα επαγγέλματα του καθηγητή φυσικής αγωγής και του αθλητικού 
εκπαιδευτή. Κατά συνέπεια, δεν προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του καθηγητή φυσικής αγωγής και του αθλητικού εκπαιδευτή που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος από ένα πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά 
του στη Γαλλία. Η αναγνώριση των προσόντων του υπόκειται στο αποκαλούμενο «γενικό 
σύστημα». Βάσει του συστήματος αυτού, οι αιτούντες απαιτείται να υποβάλουν αίτηση 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων τους και, σε περίπτωση ουσιωδών διαφορών 
μεταξύ της κατάρτισής τους και της κατάρτισης που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής
(στην προκειμένη περίπτωση, στη Γαλλία), πρέπει να υποβληθούν σε πρακτική άσκηση 
προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας (άρθρο 14 της οδηγίας).

Βάσει της οδηγίας, οι γαλλικές αρμόδιες αρχές απαιτείται να βεβαιώσουν την παραλαβή της 
αίτησης για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εντός ενός μηνός από την εν λόγω 
παραλαβή και να ενημερώσουν τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η διαδικασία 
εξέτασης της αίτησης πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε 
περίπτωση εντός τριών μηνών από την κατάθεση του φακέλου του αιτούντος. Αυτή η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα ενός μηνός σε ορισμένες περιπτώσεις
(δηλαδή, η συνολική μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας είναι 4 μήνες). Αυτή η διαδικασία 
πρέπει επίσης να οδηγήσει σε αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων αρχών. Η απόφαση 
αυτή ή η παράλειψη απόφασης μπορεί στη συνέχεια να προσβληθεί με ένδικα μέσα 
εσωτερικού δικαίου.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν καθίσταται 
σαφές εάν οι γαλλικές αρχές συμμορφώθηκαν με τους κανόνες που επισημάνθηκαν δυνάμει 
της οδηγίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι διοικητικές επιβαρύνσεις που αναγκάστηκε να 
επωμιστεί ο αιτών (αιτήματα υποβολής ολόκληρου του υλικού του φακέλου του σε έξι 
διαφορετικές περιπτώσεις) δεν συνάδουν με την οδηγία.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές από την αναφορά εάν ο αναφέρων έχει υποβάλει αίτηση για 
επαγγελματική ή ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων του και, εάν ναι, για ποιο 
συγκεκριμένο πτυχίο/επάγγελμα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια διάκριση: η 
ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων έχει στόχο να αξιολογήσει την ακαδημαϊκή αξία ενός 
                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 
της 30.9.2005, σ. 22–142).
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διπλώματος με σκοπό, για παράδειγμα, να πραγματοποιηθούν σπουδές σε άλλο κράτος μέλος 
ή να ενημερωθεί ένας δυνάμει ιδιώτης εργοδότης. Από την άλλη πλευρά, η επαγγελματική 
αναγνώριση των προσόντων αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας που 
απέκτησε τους τίτλους του σε ένα κράτος μέλος επιθυμεί να ασκήσει επαγγελματική 
δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος όπου το επάγγελμα αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο. 
Ενώ οι βασικοί κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο1, η αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει 
μόνο εάν η άρνηση αναγνώρισης ενός τίτλου συνιστά διάκριση λόγω εθνικότητας ή εάν 
δυσανάλογα χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, δεν είναι επίσης σαφές ποια ήταν η απόφαση των 
γαλλικών αρχών και εάν επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με το SOLVIT2 – ένα δίκτυο 
επίλυσης προβλημάτων στο οποίο συμμετέχουν εθνικές διοικήσεις όλων των κρατών μελών 
της ΕΕ με στόχο την επίλυση των προβλημάτων με άμεσο τρόπο, ηλεκτρονικά και χωρίς 
δικαστική προσφυγή που προκύπτουν από την πλημμελή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από 
την πλευρά των δημόσιων αρχών. Επίσης, οι υπηρεσίες του SOLVIT παρέχονται δωρεάν.

                                               
1 Αυτοί οι κανόνες ενοποιούνται μέσω της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων· Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30.09,2005 σ. 22 – 142. Βλ. 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
2 http://ec.europa.eu/solvit/


