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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0690/2011, του José Antonio Galdón Ruiz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (COGITI), σχετικά με διαφορά που αφορά 
την ισοτιμία πτυχίων μεταξύ ισπανικού πανεπιστημίου και της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η παρούσα αναφορά αφορά διαφορά μεταξύ του ισπανικού πανεπιστημίου της Castilla La 
Mancha και του κέντρου πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό 
επίπεδο (NARIC) του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ισπανικό πανεπιστήμιο χορηγεί πτυχίο 
τεχνικού βιομηχανικού μηχανικού, κατόπιν ολοκλήρωσης τριετούς προγράμματος σπουδών, 
το οποίο θεωρείται πλήρης τίτλος σπουδών μηχανικού. Το NARIC αναγνωρίζει το εν λόγω 
πτυχίο ως Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης/ Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα, το οποίο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πτυχίο διετών σπουδών. Ένα τέτοιο πτυχίο δεν αναγνωρίζεται 
ως πλήρης τίτλος σπουδών μηχανικού. Ο αναφέρων εκτιμά ότι αυτή η αναντιστοιχία συνιστά 
φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζομένων, καθώς και ότι 
συνιστά διάκριση. Υπήρξαν πολλές απόπειρες να βρεθεί μια μέση λύση. Τελικά, το NARIC 
προσφέρθηκε να προβεί σε αναθεώρηση των κριτηρίων ισοτιμίας, επιβάλλοντας στο ισπανικό 
πανεπιστήμιο το ποσό των 26.615 ευρώ. Ο αναφέρων ζητεί από την ευρωπαϊκή αρχή να 
διενεργήσει έρευνα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012
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Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο αναφέρων ισχυρίζεται κυρίως πως το NARIC του Ηνωμένου 
Βασιλείου, στη δήλωση αντιστοιχίας που εξέδωσε για τον ισπανικό τίτλο σπουδών του 
τεχνικού βιομηχανικού μηχανικού (Ingeniero Técnico) έκρινε εσφαλμένα τον εν λόγω τίτλο 
σπουδών ως αντίστοιχο με Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών (Diploma of Higher education -
DipHE) ή με τυπικό πτυχίο/πτυχίο προετοιμασίας BTEC/SQA για Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα 
(hND), αντί να το χαρακτηρίσει αντίστοιχο με βρετανικό πτυχίο Bachelor μηχανικού, κατά 
παράβαση των άρθρων 45, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι ο αναφέρων ισχυρίζεται πως οι βρετανοί εργοδότες 
ανατρέχουν σε αυτές τις δηλώσεις αντιστοιχίας όταν εξετάζουν την πρόσληψη ενός 
προσώπου και, καθώς οι προσφορές εργασίας περιλαμβάνουν συνήθως ως όρο για την 
υποβολή αίτησης να είναι ο υποψήφιος κάτοχος πτυχίου Bachelor ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις ισπανών τεχνικών βιομηχανικών μηχανικών για αυτές 
τις θέσεις εργασίας  παρότι οι αιτούντες ενδέχεται να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, 
γνώσεις και ικανότητες για αυτές. Επιπλέον, ο αναφέρων επισημαίνει ότι η επίμαχη δήλωση 
αντιστοιχίας προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στους ισπανούς τεχνικούς βιομηχανικούς 
μηχανικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αφού, κατά κανόνα, για την εισαγωγή απαιτείται πτυχίο Bachelor. Ο αναφέρων 
υπογραμμίζει τέλος ότι, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ισπανικών αρχών, 
ειδικότερα του Γενικού Συμβουλίου Τεχνικών Βιομηχανικών Μηχανικών (Consejo general 
de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI) και 
του NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου, το NARIC πρότεινε να αξιολογήσει τον τίτλο 
σπουδών του Ingeniero Técnico διενεργώντας συγκριτική αξιολόγηση με τελικό κόστος 
26.615 ευρώ, κάτι που ο αναφέρων θεωρεί άδικο εκτιμώντας ότι επιβάλλει δυσανάλογο 
οικονομικό κόστος.

Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι έχει λάβει καταγγελίες αναφορικά με αυτή την 
κατάσταση από πολλούς ισπανούς τεχνικούς μηχανικούς και από το ίδιο το COGITI. Η 
Επιτροπή, έχοντας εκτιμήσει την κατάσταση όπως προκύπτει από αυτές τις καταγγελίες, αν 
και εκφράζει τη λύπη της που η δήλωση αντιστοιχίας που εκδόθηκε από το NARIC του 
Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί δυσκολίες στους ισπανούς τεχνικούς μηχανικούς κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
μπορεί να εξετάσει το ζήτημα περαιτέρω. Κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης της παρούσας 
αναφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος να αλλάξει το συμπέρασμά της για την 
παρούσα υπόθεση, για τους λόγους που εκτίθενται παρακάτω.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει καταρχάς ότι η αναγνώριση διπλωμάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών· σύμφωνα με το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ, τα 
κράτη μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και για την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, αν και οφείλουν να συμμορφώνονται προς το 
δίκαιο της ΕΕ κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι 
της άποψης ότι η εξέταση της θέσης του NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το εν 
λόγω δίπλωμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, καθόσον οι εκτιμήσεις 
αυτές ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, ενώ δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι το NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου παραβίασε διατάξεις του δικαίου της ΕΕ 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν προκειμένω. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να 
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προσθέσει ότι, βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 14 του Χάρτη δεν μπορούν να 
θεωρηθούν εφαρμοστέες εν προκειμένω.
Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ισπανοί τεχνικοί μηχανικοί σε σχέση με 
την αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή επισημαίνει καταρχάς ότι οι 
ισπανοί τεχνικοί μηχανικοί δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αναγνώριση των 
διπλωμάτων τους για επαγγελματικούς σκοπούς (κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων), δεδομένου ότι τα διπλώματά 
τους αναγνωρίζονται κατά κανόνα από το Συμβούλιο Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου 
(ECUK), καθώς κρίνεται ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την απόδοση του 
επαγγελματικού τίτλου «Incorporated Engineer». Εντούτοις, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι 
διπλώματα που απονέμονται σε ένα δεδομένο κράτος μέλος πρέπει να παρέχουν στον κάτοχό 
τους πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος, αλλά και 
να του επιτρέπουν να ασκεί το εν λόγω επάγγελμα εκεί υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν 
για τους κατόχους εθνικών διπλωμάτων. Δεδομένου ότι, όπως εικάζεται, οι περισσότερες 
προσφορές εργασίας επιβάλλουν να διαθέτει ο υποψήφιος πτυχίο Bachelor μηχανικού, η 
υποχρέωση αυτή θα μπορούσε όντως να φέρει σε μειονεκτική θέση τους ισπανούς τεχνικούς 
μηχανικούς σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τους δεν αναγνωρίζεται ως ισότιμος με 
πτυχίο. Η Επιτροπή, ωστόσο, θεωρεί ότι του ζητήματος αυτού θα πρέπει να επιληφθούν τα 
εθνικά δικαστήρια, τα οποία θα προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, κατά πόσον οι ισπανικοί 
τεχνικοί μηχανικοί είναι ικανοί να εκτελούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά καθήκοντα και 
κατά πόσον η επιβολή αυτών των όρων θέτει αδικαιολόγητους φραγμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ. 

Τέλος, όσον αφορά το κόστος της αξιολόγησης μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης που 
πρότεινε το NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή τονίζει ότι δεν αφορά μεμονωμένη 
αξιολόγηση, αλλά πρόκειται για πρόταση ολοκληρωμένης μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης 
με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση του τίτλου σπουδών Ingeniero Técnico κατόπιν 
αιτήματος του COGITI προκειμένου να αναθεωρηθεί η επίμαχη δήλωση αντιστοιχίας. 
Αντιστοίχως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω πρόταση ενδέχεται να εμποδίζει την 
ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτων και, ως εκ τούτου, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ισπανών τεχνικών μηχανικών, ιδίως επειδή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το αναφερόμενο στην 
πρόταση κόστος αντιπροσωπεύει κάτι άλλο πέρα από το πραγματικό κόστος για την 
εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης εν 
προκειμένω. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ισπανοί 
τεχνικοί μηχανικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να απορρέουν από την ελλιπή 
ενημέρωση των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με την αναγνώριση των 
διπλωμάτων τους από το ECUK και το γεγονός ότι για τις προσλήψεις αυτές οι εργοδότες 
βασίζονται στη δήλωση αντιστοιχίας του NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή 
είναι της άποψης ότι περαιτέρω διμερείς επαφές ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς της 
Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τυχόν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις για 
μεμονωμένες υποθέσεις, ενδέχεται να διορθώσουν αυτήν την κατάσταση.
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