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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2598/2013, του/της A.P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
βιομηχανικούς μηχανικούς στην Ιταλία 

Αναφορά αριθ. 0167/2014, του/της A.P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
βιομηχανικούς μηχανικούς στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 2598/2013

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι στην Ιταλία οι πολίτες μπορούν να ασκούν το 
επάγγελμα του βιομηχανικού μηχανικού είτε με τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
είτε με πτυχίο τριετούς φοίτησης. Αυτή η κατάσταση αποβαίνει εις βάρος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των ιταλών βιομηχανικών μηχανικών στην Ευρώπη βάσει της οδηγίας 
89/48/ΕΚ, δεδομένου ότι οι βιομηχανικοί μηχανικοί στην υπόλοιπη Ευρώπη υποχρεούνται να 
διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο. 

Περίληψη της αναφοράς 0167/2014

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα δηλώνει ότι στην Ιταλία μπορεί να ενταχθεί κανείς στο 
επάγγελμα του τεχνολόγου βιομηχανίας είτε με απολυτήριο λυκείου είτε μέσω τριετούς 
κύκλου σπουδών. Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των ιταλών 
τεχνολόγων βιομηχανίας στην Ευρώπη βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΚ, καθώς στην υπόλοιπη
Ευρώπη οι τεχνολόγοι βιομηχανίας είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 2598/2013 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2014.
Η αναφορά 0167/2014 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Δεκεμβρίου 2014.
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Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Αναφορές 2598/2013 και 167/2014

Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ1 (που αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/ΕΚ2 και στη συνέχεια 
από την οδηγία 2013/55/ΕΕ3) δεν εναρμονίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για 
τους βιομηχανικούς μηχανικούς και, ως εκ τούτου, δεν εισάγει καμία υποχρέωση στα κράτη 
μέλη ώστε να προβλέπουν για τους βιομηχανικούς μηχανικούς τον τριετή κύκλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει για την οδηγία 2005/36/ΕΚ και την οδηγία 
2013/55/ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι συνεπώς ελεύθερα να καθορίζουν το περιεχόμενο και το 
επίπεδο των μαθημάτων εκπαίδευσης για το επάγγελμα αυτό στο πλαίσιο των διατάξεων της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση των ιταλικών αρχών να αυξήσουν το επίπεδο εκπαίδευσης για τους 
βιομηχανικούς μηχανικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών ήταν κατά 
συνέπεια αυτόνομη, όπως αυτόνομη ήταν και η απόφαση να χορηγήσουν κεκτημένα 
δικαιώματα  στους μηχανικούς οι οποίοι ειδικεύθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου 
καθεστώτος και έχουν προσόντα επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε προβλήματα στην κινητικότητα των 
εκπαιδευτικών διότι αυτοί που έχουν τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ταξινομούνται στο 
επίπεδο (γ) του άρθρο 11 της οδηγία 2005/36/ΕΚ, ενώ οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο επίπεδο (δ) του ίδιου άρθρο 11.  

Η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το άρθρο 11 της οδηγία 2005/36/ΕΚ είναι ένα 
εργαλείο που σκοπό έχει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίζουν (σύμφωνα 
με τους κανόνες της οδηγίας) τα επαγγελματικά προσόντα που βεβαιώνουν επίπεδο  
τουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στην 
επικράτειά τους.  Επιπλέον, για τα κράτη μέλη στα οποία τα προσόντα ταξινομούνται στο 
επίπεδο (ε) του άρθρο 11, η υποχρέωση που υφίσταται είναι να αναγνωρίζονται οι τίτλοι 
σπουδών άλλων κρατών μελών οι οποίοι κατατάσσονται δύο επίπεδα πιο κάτω, ήτοι στο 
επίπεδο (δ) και στο επίπεδο (γ).

                                               
1 Οδηγία αριθ. 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα 
αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 019 της 24.01.1989)

2 Οδηγία αριθ. 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, σ. 22)

3 Οδηγία αριθ. 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης 
της εσωτερικής αγοράς ('Κανονισμός IMI) (ΕΕ L354 της 28.12.2013, σ. 132)· πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από 
τα κράτη μέλη μέχρι τον Ιανουάριο 2016.
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Από πρακτικής σκοπιάς, τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη στα οποία τα επαγγελματικά 
προσόντα του βιομηχανικού μηχανικού κατατάσσονται στο επίπεδο (δ) ή (ε) της οδηγία 
2005/36/ΕΚ θα έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίζουν (σύμφωνα με τους κανόνες της 
οδηγίας) τα ιταλικά προσόντα των βιομηχανικών μηχανικών που κατατάσσονται στο επίπεδο 
(γ) ή (δ).   Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία επίπτωση όσον αφορά 
προβλήματα κινητικότητας που προκύπτουν από την ταξινόμηση των ιταλικών τίτλων του 
βιομηχανικού μηχανικού σε δύο διαφορετικά επίπεδα του άρθρο 11.

Στην Ιταλία, δεδομένου ότι τα προσόντα του βιομηχανικού μηχανικού ταξινομούνται σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα του άρθρο 11, το επίπεδο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την 
αναγνώριση των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη μέλη είναι το 
χαμηλότερο, ήτοι το επίπεδο (γ).  Αυτό σημαίνει ότι στην Ιταλία η οδηγία θα εφαρμόζεται για 
την αναγνώριση των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη μέλη, τα 
οποία κατατάσσονται στα επίπεδα (β), (γ), (δ) ή (ε) του άρθρο 11. 

Το μέτρο αυτό διασφαλίζει ευρεία πρόσβαση στο επάγγελμα του βιομηχανικού μηχανικού 
στην ιταλική αγορά.

Η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη βάσει της οδηγία 2013/55/ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει κάποιο προβλήματα από την άποψη της 
κινητικότητας οφειλόμενο στην ταξινόμηση των ιταλικών τίτλων των βιομηχανικών 
μηχανικών σε δύο διαφορετικά επίπεδα του άρθρο 11 της οδηγία 2005/36/ΕΚ, είτε πρόκειται 
για Ιταλούς βιομηχανικούς μηχανικούς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος, είτε για 
βιομηχανικούς μηχανικούς άλλων κρατών μελών που εισέρχονται στην Ιταλία.


