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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ισπανίδα υπήκοος. Εργάζεται ως δασκάλα στη Γερμανία με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, στη Γερμανία δεν μπορεί να εργαστεί με σύμβαση 
αορίστου χρόνου διότι οι δάσκαλοι στη Γερμανία, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες 
χώρες της ΕΕ, εκπαιδεύονται για περισσότερα από ένα μαθήματα. Επομένως, για να είναι 
επιλέξιμη για μόνιμη θέση διδασκαλίας στη Γερμανία, η αναφέρουσα πρέπει να εκπαιδευτεί 
σε ένα δεύτερο μάθημα. Σύμφωνα με την ίδια, το παραπάνω ρυθμίζεται εν μέρει από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η 
διαδικασία έγκρισης ενός κύκλου κατάρτισης και η αναγνώριση ενός προσώπου ως 
δασκάλου με δεύτερο μάθημα εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η εν λόγω διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι 
διαφανής και εισάγει διακρίσεις κατά των δασκάλων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η αναφορά ασχολείται με την επιλεξιμότητα για μόνιμη θέση διδασκαλίας στη Γερμανία. Για 
να είναι επιλέξιμη για μόνιμη θέση διδασκαλίας, η αναφέρουσα θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε 
ένα δεύτερο μάθημα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι 
διαφανής και εισάγει διακρίσεις κατά των δασκάλων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 
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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 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 
Το γενικό σύστημα δεν προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Η λογική του εν λόγω συστήματος είναι ότι το κράτος μέλος υποδοχής (στην 
προκείμενη περίπτωση η Γερμανία) πρέπει να επιτρέπει στον πολίτη της ΕΕ να ασκεί 
επάγγελμα στην επικράτειά του ακόμα και αν ο/η πολίτης δεν έχει αποκτήσει το πτυχίο που 
απαιτεί η συγκεκριμένη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η πολίτης διαθέτει πτυχίο που 
απαιτείται σε άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση σε αυτό το επάγγελμα και την άσκηση 
αυτού.

Εάν η αναφέρουσα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να διδάξει στην Ισπανία, η 
Γερμανία οφείλει να εφαρμόσει το προαναφερθέν γενικό σύστημα της οδηγίας. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, η αρμόδια αρχή της Γερμανίας υποχρεούται να προβεί σε σύγκριση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της αναφέρουσας με την εκπαίδευση και κατάρτιση που 
απαιτείται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Γερμανία. Μόνο όταν 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης της αναφέρουσας 
(σε διάρκεια ή περιεχόμενο) και των απαιτήσεων της Γερμανίας, δύναται η Γερμανία να 
επιβάλει στην αναφέρουσα αντισταθμιστικό μέτρο (περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία 
επάρκειας).
Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δασκάλου δεν έχουν 
εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για τον καθορισμό 
των εν λόγω προϋποθέσεων. Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση C-102/02 
Beuttenmüller, έκρινε ότι η προϋπόθεση ένας δάσκαλος να καλύπτει τουλάχιστον δύο 
μαθήματα, ακόμη και αν ο αιτών επιθυμεί να διδάξει ένα μόνο μάθημα το οποίο καλύπτεται 
από την εκπαίδευση και κατάρτισή του/της, είναι δυνατόν να εμποδίζει την πρόσβαση 
πολλών πολιτών της ΕΕ στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
υποδοχής, παρότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος 
αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι θα ήταν 
χρήσιμο για τις αρχές να επιδείξουν ευελιξία όσον αφορά τον προσδιορισμό της ειδίκευσης 
σε ένα δεύτερο μάθημα. 

Από την αναφορά προκύπτει ότι οι γερμανικές αρχές εξέτασαν την αίτηση της αναφέρουσας 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης της και των απαιτήσεων της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, της 
προτάθηκε ως αντισταθμιστικό μέτρο ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
ένα μάθημα, παρόλο που έχει ήδη σπουδάσει γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα στη Γερμανία.  
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα στοιχεία που αφορούν τα 
εθνικά επαγγελματικά προσόντα της αναφέρουσας, αλλά ούτε και τα στοιχεία αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα στη Γερμανία. Μπορούν να ελέγξουν 
κατά πόσον ένα κράτος μέλος έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του, στο πλαίσιο της οδηγίας 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, να προσφέρει αντισταθμιστικά μέτρα 
σε περίπτωση ύπαρξης ουσιαστικών διαφορών. Η Επιτροπή δεν δύναται να αξιολογήσει κατά 
πόσον ένα συγκεκριμένο αντισταθμιστικό μέτρο είναι αναλογικό ως προς την αντιστάθμιση 
ειδικών ουσιαστικών διαφορών. 
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Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή προσέφερε μόνο 
τη δυνατότητα περιόδου προσαρμογής (πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
ένα μάθημα). Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας, η αρμόδια αρχή όφειλε 
να παρέχει στην αιτούσα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ περιόδου προσαρμογής και 
δοκιμασίας επάρκειας. 
Επιπλέον, αν οι διαφορές μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι και στα δυο κράτη μέλη 
τόσο μεγάλες, ώστε στην πραγματικότητα θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα πλήρες πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αντιστάθμιση των ελλείψεων, και μια δραστηριότητα 
μπορεί να διαχωριστεί από τις άλλες δραστηριότητες του επαγγέλματος, αν ζητηθεί από τον 
ίδιο τον επαγγελματία, ένα κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
χορήγησης, κατόπιν αιτήματος της αιτούσας, μερικής πρόσβασης.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη στην υπόθεση C-330/03 Colegio de 
Ingenieros de Caminos:

« […] Δεν αντίκειται προς τα άρθρα 39 ΕΚ και 43 ΕΚ το να μην επιτρέπει ένα κράτος μέλος 
τη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα, εφόσον τα κενά στην εκπαίδευση του ενδιαφερομένου σε 
σχέση με αυτήν που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής μπορούν, πράγματι, να 
πληρωθούν διά της εφαρμογής των μέτρων αντισταθμίσεως που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, της οδηγίας. Αντιθέτως, αντίκειται προς τα άρθρα 39 ΕΚ και 43 ΕΚ το να μην 
επιτρέπει ένα κράτος μέλος τη μερική αυτή πρόσβαση, όταν ο ενδιαφερόμενος το ζητεί και 
όταν οι διαφορές μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι τόσο σημαντικές ώστε θα έπρεπε, 
στην πραγματικότητα, να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος πλήρη εκπαίδευση, εκτός εάν η 
άρνηση της εν λόγω μερικής προσβάσεως δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος, που είναι πρόσφοροι για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του 
επιδιωκόμενου από αυτούς στόχου και δεν υπερβαίνουν τα όρια αυτού που είναι αναγκαίο για 
την επίτευξή του (σημείο 39).»1

Συμπεράσματα
Οι γερμανικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν να εφαρμοσθεί αντισταθμιστικό μέτρο σε 
περίπτωση ουσιωδών διαφορών Ωστόσο, στην προκείμενη περίπτωση οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αναγκαιότητα ή αναλογικότητα ενός 
αντισταθμιστικού μέτρου. Σε κάθε περίπτωση, οι γερμανικές αρχές όφειλαν να έχουν 
προσφέρει τη δυνατότητα μιας δοκιμασίας επάρκειας και, κατόπιν αιτήματος της 
αναφέρουσας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χορήγησης μερικής πρόσβασης στο επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού.   
Η αναφέρουσα θα μπορούσε να υποβάλει επίσης μια καταγγελία στο SOLVIT, το οποίο είναι 
ένα επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ 
συνεργάζονται για να επιλύουν χωρίς δικαστική προσφυγή τα προβλήματα που προκαλούνται 
από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. 
Υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο μπορεί να βοηθήσει με τον 
χειρισμό των καταγγελιών από πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι μέρος της εθνικής διοίκησης 
και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα εντός δέκα 
εβδομάδων. Περισσότερες πληροφορίες για το SOLVIT μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm
Εάν η αναφέρουσα επιθυμεί να ζητήσει την επαναξιολόγηση του αντισταθμιστικού μέτρου θα 
πρέπει να αμφισβητήσει την απόφαση των γερμανικών αρχών, και/ή να προσφύγει ενώπιον 
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του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου στη Γερμανία.   


