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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1434/2010, της L. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώρισή της ως πτυχιούχου καθηγήτριας στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απέκτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο πτυχίο καθηγήτριας (QTS). Κατοικεί στις 
Κάτω Χώρες και εργάζεται εκεί ήδη αρκετά χρόνια ως καθηγήτρια. Το αίτημά της για 
αναγνώρισή της ως πτυχιούχου καθηγήτριας απορρίφθηκε από τις ολλανδικές αρχές. Για να 
γίνει δεκτό, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
(«induction period»), η οποία είναι υποχρεωτική στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να 
μπορέσει κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του καθηγητή. Η αναφέρουσα είναι της άποψης 
ότι μια τέτοια περίοδος άσκησης σε ένα εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα από 
εκείνο των Κάτω Χωρών είναι άσκοπη, πόσω μάλλον εφόσον η ίδια εργάζεται ήδη στις Κάτω 
Χώρες ως καθηγήτρια και έχει επίσης παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων. 
Ερωτά εάν η απαίτηση του Υπουργείου Παιδείας των Κάτω Χωρών συνάδει με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η αναφέρουσα απέκτησε «παιδαγωγική επάρκεια» («Qualified teacher status» – QTS) στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν ολοκλήρωσε την πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική 
προκειμένου να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
αναφέρουσα υπέβαλε αίτηση αναγνώρισης των επαγγελματικών της προσόντων στις Κάτω 
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Χώρες, οι οποίες απέρριψαν την αίτηση, με την αιτιολογία ότι η αναφέρουσα δεν διαθέτει 
«παιδαγωγική επάρκεια» προκειμένου να μπορεί να διδάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εντός της ΕΕ διέπεται από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η εν λόγω 
οδηγία επιτρέπει στον επαγγελματία/διακινούμενο εργαζόμενο να εγκατασταθεί και να 
ασκήσει το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο όπου απέκτησε τα 
επαγγελματικά του προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι: 

- το επάγγελμα είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής·

- ο διακινούμενος εργαζόμενος έχει αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα είτε στο εσωτερικό 
της ΕΕ είτε σε τρίτη χώρα και έχει αποκομίσει τριετή επαγγελματική πείρα στο συγκεκριμένο 
επάγγελμα στην επικράτεια του κράτους μέλους που αναγνώρισε τα αντίστοιχα επίσημα 
επαγγελματικά δικαιώματα.

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών εμπίπτει στις διατάξεις του 
επονομαζόμενου γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, όπως ορίζονται 
στον τίτλο III, κεφάλαιο I, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το γενικό σύστημα δεν προβλέπει την 
αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Σύμφωνα με τη λογική αυτού του 
συστήματος, το κράτος μέλος υποδοχής (εν προκειμένω οι Κάτω Χώρες) πρέπει να επιτρέπει 
στον πολίτη της ΕΕ να ασκεί ένα επάγγελμα στην επικράτειά του, ακόμα και εάν δεν διαθέτει 
το απαιτούμενο εθνικό δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει το δίπλωμα που απαιτείται 
σε άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκησή του.

Όσον αφορά την παιδαγωγική επάρκεια (QTS), την 1η Σεπτεμβρίου 1999, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θέσπισε μια διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν 
καθεστώς παιδαγωγικής επάρκειας μετά την 7η Μαΐου 1999 πρέπει να ασκήσουν και να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς περίοδο πρακτικής άσκησης, προκειμένου να μπορούν να 
απασχοληθούν σε επιδοτούμενα ή μη επιδοτούμενα ειδικά σχολεία στην Αγγλία. Η πρακτική 
άσκηση διαρκεί τρεις σχολικές περιόδους (ή το αντίστοιχο αυτών) και συνδυάζει 
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και στήριξης με την αξιολόγηση των 
επιδόσεων.

Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η αναφέρουσα δεν έχει ολοκληρώσει την πρακτική της 
άσκηση συνεπάγεται ότι δεν έχει λάβει το καθεστώς αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον λόγο αυτόν, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση. Οι ολλανδικές αρχές δεν 
υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα της αναφέρουσας, καθόσον η 
ίδια δεν έχει αποκτήσει παιδαγωγική επάρκεια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω μη ολοκλήρωσης 
της πρακτικής της άσκησης. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν διέπονται από την οδηγία για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, οι ολλανδικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι ολλανδικές αρχές θα 
πρέπει να ελέγξουν κατά πόσον υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα 
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της αναφέρουσας δυνάμει των άρθρων 45 και εξής της ΣΛΕΕ, καθώς και της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην υπόθεση C-345/08.

Συμπεράσματα

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν είναι εφαρμοστέα στην προκειμένη περίπτωση. Οι ολλανδικές 
αρχές δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα της αναφέρουσας 
δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, οι ολλανδικές αρχές οφείλουν να ελέγξουν κατά 
πόσον η αναγνώριση δύναται να βασισθεί στις διατάξεις της ΣΛΕΕ. Στο παρόν στάδιο, η 
Επιτροπή συνιστά στην αναφέρουσα να επικοινωνήσει με τα εθνικά σημεία επαφής για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων στις Κάτω Χώρες1. 

Παρότι η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα δεν είναι εφαρμοστέα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, τα εθνικά σημεία επαφής θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν την 
αναφέρουσα και να την ενημερώσουν για τα δικαιώματά της.

                                               
1 Κυρία Kitty Wigleven, τηλ.: +31 70 426 02 86, φαξ: +31 70 426 03 95, e-mail: wigleven@nuffic.nl.


