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Θέμα: Αναφορά 0592/2011 της P. I., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του συντηρητή παλαιών 
βιβλίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για να αναγνωριστεί από τις 
ιταλικές αρχές ο τριετής τίτλος σπουδών της ως συντηρήτριας παλαιών βιβλίων, τον οποίο 
έλαβε από τη Scuola di Spoleto.

Ο εν λόγω κύκλος σπουδών χρηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα, οι ιταλικές αρχές 
καθιέρωσαν το 1992 έναν τριετή ευρωπαϊκό κύκλο σπουδών για συντηρητές βιβλιακού 
υλικού στο Spoleto της Ιταλίας (περιφέρεια της Umbria). Ο εν λόγω κύκλος σπουδών 
διήρκησε μέχρι το 2005 και χρηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).

Ωστόσο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ιταλικής νομοθεσίας για την πολιτιστική 
κληρονομιά, οι διπλωματούχοι του εν λόγω κύκλου σπουδών δεν αναγνωρίζονται επισήμως 
στην Ιταλία ως συντηρητές παλαιών βιβλίων με πλήρες καθεστώς. Ως αποτέλεσμα, οι εν 
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λόγω διπλωματούχοι δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς 
της Ιταλίας (όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία) παρά το γεγονός ότι απέκτησαν το πτυχίο 
τους.
Η αναφέρουσα, εκπροσωπώντας μια ομάδα πρώην φοιτητών, κάνει λόγο για τις δυσκολίες 
αναγνώρισης του εν λόγω κύκλου σπουδών από τις ιταλικές αρχές, με σκοπό την πρόσβαση 
στο επάγγελμα του αναγνωρισμένου συντηρητή. Το 2009, η αναφέρουσα υπέβαλε παρόμοια 
αναφορά στο ιταλικό Υπουργείο πολιτιστικής κληρονομιάς για την οποία ισχυρίζεται ότι δεν 
έλαβε καμία επίσημη απάντηση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η οδηγία 
2005/36/ΕΚ1 σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες 
που διαθέτουν τα πλήρη προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Η 
ύπαρξη ενός «διασυνοριακού» στοιχείου είναι απαραίτητη. Ως εκ τούτου, η εν λόγω οδηγία 
δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο μια συγκεκριμένη χώρα, 
όπως αυτή που περιγράφεται στην παρούσα αναφορά.

Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης ενός διασυνοριακού στοιχείου (για 
παράδειγμα, ένας πολίτης της ΕΕ που κατέχει τίτλο σπουδών τον οποίο απέκτησε σε άλλο 
κράτος μέλος και όχι στην Ιταλία), οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά δεν 
αρκούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα ίσχυε η οδηγία 2005/36/ΕΚ: 

- Κατ’ αρχάς, η οδηγία 2005/36/ΕΚ ισχύει μόνο για τα νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
στο κράτος μέλος υποδοχής, δηλαδή στα επαγγέλματα στα οποία η πρόσβαση ή η άσκηση 
στο κράτος μέλος υποδοχής εξαρτάται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων, από την κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων. Σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων για τα νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα2, η οποία ενημερώνεται από τις 
ίδιες τις εθνικές αρχές, το επάγγελμα του συντηρητή παλαιών βιβλίων δεν φαίνεται να έχει 
κατοχυρωθεί νομοθετικά στην Ιταλία. 

- Κατά δεύτερον, η οδηγία ισχύει μόνο για την επαγγελματική αναγνώριση και όχι για την 
ακαδημαϊκή αναγνώριση/ισοτιμία των διπλωμάτων η οποία εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος 
μέλος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά είναι ασαφείς σε σχέση με αυτό το 
ζήτημα. Ουσιαστικά, η αναφορά φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στην ακαδημαϊκή 
αναγνώριση ιταλικού διπλώματος στην Ιταλία και την κατηγοριοποίησή του σε συγκεκριμένο 
ακαδημαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, το γεγονός αυτό επηρεάζει τη δυνατότητα του κατόχου 
του διπλώματος να εργαστεί σε κάποιο δημόσιο οργανισμό της Ιταλίας.

Συνεπώς, απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για να διαπιστωθεί εάν το επάγγελμα του 
συντηρητή παλαιών βιβλίων έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά στην Ιταλία κατά την έννοια της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ και σε ποιο βαθμό.

                                               
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).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης στην Ιταλία, σε απάντηση ενός 
αιτήματος της Επιτροπής, η αρχή διαχείρισης του τωρινού επιχειρησιακού προγράμματος του 
ΕΚΤ για την περιφέρεια της Umbria επιβεβαίωσε ότι ο εν λόγω κύκλος σπουδών 
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και ότι η αναφέρουσα απέκτησε τον τίτλο «Συντηρήτρια 
Βιβλιακού Υλικού». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, ο εν λόγω τίτλος δεν 
φαίνεται να αναγνωρίζεται αυτομάτως σε όλη τη χώρα πέραν της περιφέρειας της Umbria. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, βάσει της εθνικής νομοθεσίας (και 
συγκεκριμένα του νόμου 62 της 26ης Μαρτίου 2008 για τη μεταρρύθμιση του «Codice dei 
beni culturali» - του Κώδικα πολιτιστικών αγαθών), ο τίτλος «Συντηρητής Βιβλιακού 
Υλικού» θα μπορούσε να εξομοιωθεί με τον τίτλο «Συνεργάτης Συντηρητής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» ο οποίος αναγνωρίζεται σε ολόκληρη τη χώρα. Παρόλο που η αναγνώριση του 
τίτλου «Συντηρητής Βιβλιακού Υλικού» σε άλλες περιφέρειες της Ιταλίας δεν γίνεται 
αυτομάτως, ένα άτομο θα μπορούσε να το ζητήσει βάσει της ιταλικής νομοθεσίας. Ως προς 
αυτό, η αναφέρουσα θα βρει τα σχετικά σημεία επικοινωνίας στον εξής ιστότοπο:  
www.beniculturali.it

Συμπεράσματα

Βάσει των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή μέσω της παρούσας αναφοράς, 
δεν διαπιστώνεται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Ουσιαστικά, βάσει του ισχύοντος δικαίου 
και της εμφανούς έλλειψης κάποιου διασυνοριακού στοιχείου, η αναφέρουσα δεν μπορεί να 
επωφεληθεί από τους κανόνες περί αναγνώρισης που ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ με 
σκοπό να ασκήσει το επάγγελμα της συντηρήτριας παλαιών βιβλίων στην Ιταλία.


