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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0131/2012, του Mario Di Nardo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
την αναγνώριση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ζητούν άνευ λόγου αντισταθμιστικά 
μέτρα, στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, για τους υποψήφιους καθηγητές που 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης του τίτλου άσκησης επαγγέλματος του καθηγητή που 
αποκτήθηκε στην Ισπανία, ή αλλιώς του λεγόμενου «Master en formacion de Profesorado». 
Συγκεκριμένα, απαιτούν πιστοποιητικό του ισπανικού υπουργείου που να βεβαιώνει ότι ο 
τίτλος είναι ισοδύναμος με ιταλικό πτυχίο, ως γενικό όρο για την αναγνώριση του 
μεταπτυχιακού τίτλου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η αναφορά αφορά την αναγνώριση στην Ιταλία των επαγγελματικών προσόντων για το 
επάγγελμα του καθηγητή τα οποία έχουν αποκτηθεί στην Ισπανία, με βάση πτυχίο Bachelor 
που έχει αποκτηθεί στην Ιταλία.

Το νομικό κείμενο που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι η 
οδηγία 2005/36/ΕΚ. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών 
εμπίπτει στις διατάξεις του επονομαζόμενου γενικού συστήματος, όπως ορίζεται στον Τίτλο 
ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι της οδηγίας. Σύμφωνα με τη λογική αυτού του συστήματος, το κράτος μέλος 
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υποδοχής (εν προκειμένω η Ιταλία) 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 (εν 
προκειμένω στην Ισπανία) για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκησή του. Το 
γενικό σύστημα ωστόσο δεν προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Μόνο στην περίπτωση σημαντικών διαφορών μεταξύ της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του διακινούμενου εργαζόμενου (όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο) και 
των απαιτήσεων στο κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μπορεί να επιβάλει στον 
διακινούμενο εργαζόμενο αντισταθμιστικό μέτρο (περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία 
επάρκειας), ωστόσο η επιλογή του είδους του μέτρου επαφίεται στον ίδιο τον διακινούμενο 
εργαζόμενο.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναγνώριση ισπανικών 
επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών στην Ιταλία. Σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα1 το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
(διαφόρων μορφών) σε σχολείο ρυθμίζεται τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία. Η οδηγία 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τυγχάνει εφαρμογής, υπό τον όρο ότι το 
επάγγελμα είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά στο κράτος μέλος υποδοχής (κάτι που ισχύει εν 
προκειμένω) και ο αιτών έχει αποκτήσει πλήρη επαγγελματικά προσόντα στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

Από το Μάιο του 2011 η Επιτροπή συνεργάζεται με τις ιταλικές και ισπανικές αρχές για την 
επίλυση αυτού του προβλήματος. Το σημαντικό ερώτημα ήταν εάν οι αιτούντες που 
απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα στην Ισπανία με βάση ιταλικό πτυχίο Bachelor, 
διέθεταν όλα τα προσόντα για να διδάξουν στην Ισπανία.

Ο αναφέρων σημειώνει στην αναφορά ότι οι ιταλικές αρχές ζήτησαν να εγκριθεί το ιταλικό 
πτυχίο Bachelor από τις ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
προκειμένου να διαθέτει κανείς όλα τα προσόντα για να διδάξει σε σχολείο της Ισπανίας, 
πρέπει να έχει αποκτήσει τα σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα και να παρακολουθήσει ειδικό 
πρόγραμμα  κατάρτισης εκπαιδευτικών προς απόκτηση του επαγγελματικού πιστοποιητικού 
παιδαγωγικής εξειδίκευσης (CAP). Η ειδική κατάρτιση εκπαιδευτικών (CAP) έχει μεταβληθεί 
πρόσφατα και είναι πλέον πτυχίο Master (Master de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Αν κάποιος έχει πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του στο εξωτερικό, χρειάζεται 
πιστοποίηση του πτυχίου του (bachelor) από το κράτος μέλος καταγωγής του και ισπανικό 
πτυχίο Μaster εκπαιδευτικού (·ή την ειδική κατάρτιση CAP) Η πιστοποίηση αναγνωρίζει 
συγκεκριμένα τις σπουδές που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό για τη διδασκαλία των 
σχετικών αντικειμένων.  

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι κάποιοι αλλοδαποί φοιτητές έχουν αποκτήσει τίτλο αναγνώρισης 
της ισοτιμίας και επιπλέον πτυχίο Μaster εκπαιδευτικού. Ωστόσο η αναγνώριση της ισοτιμίας 
αποτελεί γενικότερο επίπεδο πιστοποίησης, που αναγνωρίζει τη διάρκεια των σπουδών οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, και δεν αναγνωρίζει συγκεκριμένα 
επαγγελματικά προσόντα σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Για να διαθέτει κανείς όλα τα 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
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προσόντα απαιτείται ειδική αναγνώριση της ισοτιμίας.

Συνεπώς, εάν αυτό ισχύει, το κράτος μέλος υποδοχής δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει τα 
επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην Ισπανία βάσει της οδηγίας για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς ο αιτών δε διαθέτει (ακόμα) όλα τα 
προσόντα στην Ισπανία. 

Όπως παρατηρείται παραπάνω, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις ισπανικές και ιταλικές 
αρχές, οι οποίες βρίσκονταν και μεταξύ τους σε επαφή τον περασμένο χρόνο. Οι αρχές 
συζήτησαν για την εκπαίδευση και τις απαιτήσεις για να γίνει κανείς εκπαιδευτικός και στα 
δύο κράτη μέλη. Στις 16 Μαΐου 2012 η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ανευρέθηκε λύση στα 
προβλήματα που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικών, 
τα οποία έχουν αποκτηθεί στην Ισπανία. Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 
21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές οριστική 
επιβεβαίωση.


