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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1355/2010, του Christian Hehn, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον αποκλεισμό από την απασχόληση στη Γερμανία των αποφοίτων με 
πτυχία ξένων πανεπιστημίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, βάσει νόμου ο οποίος, όπως υποστηρίζει, χρονολογείται από 
την εποχή των Ναζί, οι γερμανικές αρχές απαγορεύουν την πρόσβαση αποφοίτων με πτυχία 
ξένων πανεπιστημίων στη γερμανική αγορά εργασίας. Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος με 
πτυχίο από μη γερμανικό πανεπιστήμιο, θεωρεί ότι υφίσταται δυσμενή διάκριση και ότι οι 
γερμανικές αρχές οφείλουν να αναγνωρίσουν τον τίτλο σπουδών του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων έχει υποβάλει ήδη καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής για τη μη αναγνώριση στη 
Γερμανία του πτυχίου που έλαβε από βρετανικό πανεπιστήμιο με βαθμό άριστα.  Ο 
καταγγέλλων υποστηρίζει επίσης ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από άλλα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους στη Γερμανία, σε αντίθεση με τους 
κατόχους γερμανικών διπλωμάτων.

Κατόπιν εξέτασης, η καταγγελία περατώθηκε με το ακόλουθο αιτιολογικό.

Ο αναφέρων δεν σκόπευε να ασκήσει νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Γερμανία. Ως εκ 
τούτου, δεν χρειάστηκε να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση του τίτλου σπουδών του 
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προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα.  Εναπόκειται στον μελλοντικό εργοδότη του να 
αξιολογήσει κατά πόσον ο εν λόγω τίτλος σπουδών είναι κατάλληλος για τη θέση εργασίας. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση 
με το εν λόγω ζήτημα από τις γερμανικές αρχές.

Ο καταγγέλλων δεν παρέσχε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών 
από άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο σπουδών τους στη Γερμανία.  
Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων δεν παρέσχε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Γερμανία δεν 
συμμορφώνεται προς την απόφαση του Δικαστηρίου στην απόφαση Dieter Kraus της 31ης 
Μαρτίου 1993 (C-19/92).  Στην εν λόγω πάγια νομολογία, το Δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα άρθρα της Συνθήκης «έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στην εκ 
μέρους κράτους μέλους απαγόρευση προς τους υπηκόους του, που απέκτησαν μεταπτυχιακό 
πανεπιστημιακό τίτλο σε άλλο κράτος μέλος, να τον χρησιμοποιούν χωρίς διοικητική άδεια 
στο έδαφός του υπό την προϋπόθεση ότι η διοικητική διαδικασία έχει ως μοναδικό σκοπό τον 
έλεγχο του αν ο μεταπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος έχει χορηγηθεί νομότυπα, ότι είναι 
εύκολα προσιτή και δεν εξαρτάται από την καταβολή υπερβολικά υψηλών διοικητικών 
τελών, ότι τυχόν αρνητική απόφαση επί αιτήσεως για χορήγηση αδείας μπορεί να προσβληθεί 
δικαστικώς, ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των λόγων που δικαιολογούν την 
εν λόγω απόφαση, και ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τηρήσεως της 
διαδικασίας δεν είναι δυσανάλογες προς τη βαρύτητα της παραβάσεως». Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν διαπίστωσε τυχόν παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με το εν 
λόγω ζήτημα από τις γερμανικές αρχές.


