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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1177/2007, της κ. Maura Griffin, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων ως καθηγήτριας 
πληροφορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, ιρλανδή υπήκοος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 30 έτη, υποστηρίζει 
ότι το τοπικό κολέγιο δεν της επέτρεψε να εργαστεί, επειδή δεν αναγνώρισε τους ιρλανδικούς 
τίτλους σπουδών της ως καθηγήτριας πληροφορικής. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι είναι ιρλανδή υπήκοος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ 
και 30 έτη. Δηλώνει ότι έλαβε τον τίτλο σπουδών της καθηγήτριας πληροφορικής το 2000 και 
ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της λόγω απόλυσης συνιστώσας δυσμενή 
διάκριση το 2007.

Επισημαίνει ότι γνωρίζει ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ 1  χρησιμοποιείται ως βάση για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας. Η 
αναφέρουσα ολοκληρώνει την αναφορά της επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255/22 της 30.09.2005.
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συμμορφώνεται προς την οδηγία.

Λόγω έλλειψης αντικειμενικών στοιχείων που δεν επέτρεψε την ενδελεχή ανάλυση της 
αναφοράς, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην αναφέρουσα στις 27.5.2008, στην οποία της 
παρέσχε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης όπως αυτό θεσπίζεται από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ και της υπέδειξε ότι η οδηγία εφαρμόζεται στην περίπτωσή της μόνο εάν 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εν προκειμένω, ζητήθηκε από την αναφέρουσα να 
παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τα σχετικά γεγονότα.

Η αναφέρουσα απάντησε στην Επιτροπή στις 8.7.2008 και στις 10.7.2008. Οι πληροφορίες 
που παρέσχε οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της αναφέρουσας δεν 
άπτεται θεμάτων που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 18.7.2008 η Επιτροπή ενημέρωσε την αναφέρουσα για το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε.

Στις 8.8.2008 η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής έλαβε ένα πακέτο με έγγραφα τα οποία 
υπέβαλε η αναφέρουσα στο ΕΚ. Η Επιτροπή εξέτασε και πάλι τα εν λόγω έγγραφα και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αλλά ότι τα 
θέματα που εγείρονται άπτονται της οδηγίας περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας και της 
οδηγίας περί ίσης μεταχείρισης. Ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε η 
αναφέρουσα, με ημερομηνία 12.8.2008, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Στις 27.8.2008, η Επιτροπή παρέσχε εκτενή ανάλυση στην αναφέρουσα 
ενημερώνοντάς την ότι δεν παραβιάζεται η οδηγία 2005/36/ΕΚ. Η αναφέρουσα έλαβε τα 
στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εξέταση 
ζητημάτων σχετικών με την οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας και την οδηγία περί 
ίσης μεταχείρισης, και ενημερώθηκε ότι στο μέλλον η αναφορά της θα εξεταστεί από τα εν 
λόγω τμήματα.

α) Δεν διαπιστώνεται παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων

Από τις πληροφορίες που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναφέρουσα 
είναι ιρλανδή υπήκοος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 30 έτη. Έλαβε τον τίτλο 
σπουδών της καθηγήτριας τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της Επιτροπής της 18.7.2008, 
ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν υπάρχει καμία 
διασυνοριακή συνιστώσα η οποία θα μπορούσε να δρομολογήσει τη διαδικασία εφαρμογής 
της εν λόγω οδηγίας. Η αναφέρουσα είναι κάτοχος επαγγελματικού τίτλου του Ηνωμένου 
Βασιλείου και αναζητεί απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται για να ισχύει η οδηγία 2005/36/ΕΚ, το κράτος μέλος της ΕΕ στο 
οποίο έλαβε τον επαγγελματικό τίτλο είναι εκείνο που έχει σημασία (εν συντομία: η 
εφαρμογή της οδηγίας συνδέεται απευθείας με την «ιθαγένεια του επαγγελματικού τίτλου» 
και όχι με την «ιθαγένεια του πολίτη της ΕΕ»).

Το γεγονός ότι η αναφέρουσα θεωρεί ότι υπέστη διακρίσεις λόγω της ιθαγένειάς της 
παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο ενδεχόμενης παραβίασης του άρθρου 12 της Συνθήκης 
ΕΚ.
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Η αναφέρουσα δεν παρέχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι έλαβε οποιονδήποτε άλλο 
επαγγελματικό τίτλο στην Ιρλανδία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

β) Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε η οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
και η οδηγίας περί ίσης μεταχείρισης

Η αναφέρουσα ενημερώθηκε στις 27.08.2008 από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεδομένου του 
ισχυρισμού της ότι παραβιάστηκαν οι δύο παραπάνω οδηγίες, η αναφορά θα διαβιβαστεί στα 
τμήματα της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (οδηγία 2000/34/ΕΚ) και την οδηγία περί ίσης μεταχείρισης (οδηγία 2000/78/ΕΚ) 
με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς.

Εξετάζοντας την αναφορά, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής διαπίστωσε ότι, πέρα από την 
παραβίαση των δύο αυτών οδηγιών, η αναφέρουσα ισχυριζόταν παραβίαση και του άρθρου 
39 της Συνθήκης ΕΚ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο της Συνθήκης, η Επιτροπή έχει 
παράσχει ήδη πληροφορίες στην αναφέρουσα σε δύο επιστολές με ημερομηνίες 07.03.2008 
και 23.04.2008. Επιπλέον, καθώς η αναφέρουσα ενημέρωσε ότι επικοινώνησε με το SOLVIT 
Ιρλανδίας, η Επιτροπή ζήτησε από το συγκεκριμένο τμήμα τον σχετικό φάκελο. Προέκυψε 
ότι το SOLVIT Ιρλανδίας συμβούλευσε την αναφέρουσα να παραπέμψει τη διαφορά της με 
τον εργοδότη της ενώπιον του ACAS (οργάνωση που ασχολείται με την πρόληψη και την 
επίλυση εργασιακών διαφορών).

Ωστόσο, λόγω έλλειψης αντικειμενικών στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της 
εικαζόμενης παραβίασης των διαφόρων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή 
απηύθυνε επιστολή στην αναφέρουσα στις 07.11.2008 και της ζήτησε να παράσχει στο τμήμα 
της Επιτροπής τις σαφείς, πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης που θα επιτρέψουν την ορθή 
αξιολόγηση της κατάστασής της.

Η αναφέρουσα απάντησε στην Επιτροπή στις 12.11.2008. Οι πληροφορίες που παρέσχε δεν 
επέτρεψαν στην Επιτροπή να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, στις 24.11.2008 η Επιτροπή απέστειλε νέα 
επιστολή ζητώντας τις παραπάνω λεπτομέρειες. Δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση στη 
συγκεκριμένη επιστολή.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, η 
Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι δεν παραβιάστηκαν ούτε το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ, 
ούτε η οδηγία 2000/34/ΕΚ, ούτε η οδηγία 2000/78/ΕΚ.


