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Ειζαγωγή 
(Ανηωνιάδη Καηερίνα) 

 “Τν δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα αζθνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα 

άιιν θξάηνο κέινο απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα θαηνρπξσκέλν ζηε ζπλζήθε ηεο 

ΔΔ”
1
, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία επαγγεικαηηψλ. 

Μπνξεί φκσο, έλα θξάηνο κέινο λα αλαγλσξίζεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ελφο πνιίηε άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ δελ έρνπλ 

απνθηεζεί ζην έδαθνο ηνπ πξψηνπ; Πνιπάξηζκα εκπφδηα πξνέθπςαλ δπζρεξαίλνληαο 

ηελ εθαξκνγή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Η Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα –θαη 

κεηέπεηηα Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη Δπξσπατθή Έλσζε– αλαδήηεζε ηξφπνπο 

επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο κέζα απφ ηηο Σπλζήθεο, ηελ έθδνζε Οδεγηψλ, θαζψο θαη ηηο 

Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε 

δηπισκάησλ. Αξρηθά, ζα δνζνχλ θάπνηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα, ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 

θαη ηζρχνπζαο Οδεγίαο. Τέινο, ζα αλαιπζνχλ νη ππνζέζεηο ηνπ ΓΔΚ –κεηέπεηηα 

ΓΔΔ–. 

 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf. 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf


 
Ιζηορική Αναδρομή Οδηγιών 
(Ανηωνιάδη Καηερίνα) 

 Οη Οδεγίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ 

Σπλζεθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ εηζαγσγή ξπζκίζεσλ γηα ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Αξρηθά, 

πξνσζήζεθε ε έθδνζε ηνκεαθψλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζε επηά δηαθνξεηηθά 

επαγγέικαηα. Σχληνκα φκσο, έγηλε αληηιεπηφ πσο κία ηέηνηα δηαδηθαζία ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ειάρηζηα απνηειεζκαηηθή
2
. Έηζη, εθδφζεθαλ Οδεγίεο κε 

επξχηεξν πεξηερφκελν. Η πξνζπάζεηα ήηαλ ελζαξξπληηθή εληνχηνηο γηα άιιε κία 

θνξά αηειήο. Η Δπξσπατθή Κνηλφηεηα επέκεηλε θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε αλαδήηεζαλ αθφκα θαιχηεξεο 

κεζφδνπο εθαξκνγήο ελφο εληαίνπ θαζεζηψηνο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ. 

 Θα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ε δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ 

δηπισκάησλ απφ ηηο απαξρέο κέρξη ζήκεξα, δηαθξίλεηαη ζε ηξία εμειηθηηθά ζηάδηα. 

Τν πξψην απνηεινχλ νη ηνκεαθέο νδεγίεο, ην δεχηεξν ηα Γεληθά Σπζηήκαηα θαη ην 

ηξίην ηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ θαη ηηο επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο. Ωζηφζν, 

ζπλεζίδεηαη ηα δχν πξψηα λα αληηκεησπίδνληαη σο κία εληαία «νκάδα» νδεγηψλ. Σηε 

ζπλέρεηα εμεηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ. 

  

Η Ππώηη Ομάδα Οδηγιών 

 Αξρηθά, εθδφζεθαλ ηνκεαθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε επηά δηαθνξεηηθά 

επαγγέικαηα. Δπξφθεηην γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ ηαηξνχ, ηνπ λνζειεπηή, ηεο καίαο, 

ηνπ νδνληίαηξνπ, ηνπ θηελίαηξνπ, ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ αξρηηέθηνλα
3
. Όπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, ε ελαζρφιεζε κε θάζε ηνκέα εξγαζίαο μερσξηζηά απνηεινχζε κία 

                                                 
2
 Δχθνια κπνξεί λα θαηαλνήζεη θάπνηνο πσο ε έθδνζε Οδεγηψλ γηα θάζε επάγγεικα μερσξηζηά ζα 

πεξηφξηδε δξακαηηθά ηηο εξγαζίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ επί ινηπψλ ζεκάησλ θαη ηνκέσλ. 
3
 Δπξφθεηην γηα ηηο εμήο Οδεγίεο: γηαηξνχο 93/16/ΔΟΚ, λνζειεπηέο 77/452/ΔΟΚ θαη 77/453/EOΚ, 

καίεο 80/154/EOK θαη 80/155/EOΚ, νδνληίαηξνπο 78/686/ΔΟΚ θαη 78/687/EOΚ, θηελίαηξνπο 

78/1026/ΔΟΚ θαη 78/1027/EOΚ, θαξκαθνπνηνχο 85/432/ΔΟΚ θαη 85/433/ΔΟΚ, αξρηηέθηνλεο 

85/384/ΔΟΚ. Δηδηθή ξχζκηζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ δηθεγφξνπο ζε άιιν 

θξάηνο-κέινο απφ εθείλν ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, πξνβιέθζεθε κε ηελ Οδεγία 77/249/ΔΟΚ. 

Καιφ είλαη βέβαηα, λα ηνληζηεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία αθνξνχζε ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη φρη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, 

βι.http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_mar

ket/c11065_el.htm.  

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm


ρξνλνβφξα θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία. Φξεηαδφηαλ ε δηακφξθσζε ελφο 

γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα πεξηειάκβαλε έλα κεγάιν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο. 

 Τν 1985 εθδφζεθε ε Απφθαζε 85/368/ΔΟΚ, κε ηελ νπνία εηζήρζε έλα 

ζχζηεκα γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πξνζφλησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Η ελ ιφγσ πξάμε απνηέιεζε ην πξψην βήκα κίαο λέαο επνρήο, πνπ 

απνκαθξπλφηαλ απφ ηα κεκνλσκέλα επαγγέικαηα θαη δηεπθφιπλε ηελ πνξεία πξνο 

ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε δηπισκάησλ βάζεη κίαο θσδηθνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ 

εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

θνξείο, είηε λνκηθά, είηε θπζηθά πξφζσπα, κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

γλσζηνπνηήζνπλ –αληίζηνηρα– άκεζα ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ πνπ δηέζεηαλ
4
. “Σην 

πιαίζην ηεο απφθαζεο, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε θιήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

θαη λα θαηαξηίζνπλ ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο”
5
. 

 Η αλάγθε γηα νξηδφληηα αλαγλψξηζε επέθεξε ηελ αιιαγή. Τν 1988 εθδφζεθε 

ε πξψηε απφ κία ζεηξά νδεγηψλ, ε Οδεγία 89/48/ΔΟΚ, ε νπνία πξνέβιεπε ηε 

“ζχζηαζε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχζαλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

εηψλ”
6
. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ νξίζηεθε ην πεξηερφκελν νξηζκέλσλ 

ελλνηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλε ηνπ «δηπιψκαηνο»
7
. Σχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία “σο δίπισκα λνείηαη θάζε δίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιινο ηίηινο ή 

νπνηνδήπνηε ζχλνιν ηέηνησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηίηισλ πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί απφ αξκφδηα αξρή εληφο θξάηνπο κέινπο, εθφζνλ πηζηνπνηεί εθπαίδεπζε 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ αξκφδηα 

αξρή ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο σο ηζφηηκνπ επηπέδνπ θαη εθφζνλ παξέρεη ηα ίδηα 

                                                 
4
 http://old.eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,m

t,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs. 
5
 http://old.eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,m

t,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs. 
6
 Πανεπιζηημιακέρ Σημειώζειρ Μαθήμαηορ “Γίκαιο ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ: Δζωηεπική Αγοπά και 

Πολιηικέρ”, Αλαγλσζηνπνχινπ Γέζπνηλα, 2015, θαζψο θαη ζην http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML. 
7
 Άιιεο έλλνηεο πνπ δηεπθξηλίζηεθαλ είλαη: θξάηνο ππνδνρήο, λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα 

θαη δξαζηεξηφηεηα, επαγγεικαηηθή πείξα, πξαθηηθή άζθεζε πξνζαξκνγήο θαη δνθηκαζία επάξθεηαο. 

Η εξκελεία ηνπο γίλεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 89/48/ΔΟΚ. Βι. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML. 

http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://old.eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458553:cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML


δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ή άζθεζεο ελφο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο”
8
. 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη πσο ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ εθείλνπο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο Οδεγίαο. 

Οη δηαθνξέο φκσο, ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δχν 

εμαηξέζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έηζη, αλ ζην θξάηνο-

κέινο ζην νπνίν επηζπκεί λα εξγαζηεί έλαο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πξνβιέπεηαη 

παξαθνινχζεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ καζεκάησλ απφ εθείλνλ πνπ απαηηείην ζηε 

ρψξα-κέινο φπνπ απνθηήζεθε ν ηίηινο, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα εμεηαζηεί 

ζηα επηπιένλ καζήκαηα. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εθ ησλ 

πξαγκάησλ δηαθνξνπνηείηαη έλα κέξνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ εάλ θάπνηνο έρεη ζπνπδάζεη Ννκηθή ζηε Γεξκαλία, είλαη εχινγν λα γλσξίδεη ην 

γεξκαληθφ θαη φρη ην ειιεληθφ Γίθαην. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ν ελδηαθεξφκελνο 

ππφθεηηαη ζε εμεηάζεηο σο πξνο ην δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ελψ, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε πξαθηηθή άζθεζε νξηζκέλεο δηάξθεηαο
9
. 

 Τν 1992 αθνινχζεζε ε Οδεγία 92/51/ΔΟΚ ζρεηηθά κε έλα δεχηεξν γεληθφ 

ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σπκπιήξσλε ηελ 

πξνεγνχκελε Οδεγία ηνπ 1988 θαη ηαπηφρξνλα δηεχξπλε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. 

Δπίζεο “πξνέβιεπε ηελ ππνβνιή Έθζεζεο Πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο Οδεγίεο δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ”
10

. Τν 

ζεκαληηθφηεξν θιεξνδφηεκά ηεο ήηαλ “ε αλαγλψξηζε ηζνδπλακίαο δηπισκάησλ, ηα 

νπνία απνθηήζεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ θαη σζηφζν ην 

απνθηεζέλ επίπεδν είλαη ζπγθξίζηκν κε εθείλν ηξηεηνχο εθπαίδεπζεο”
11

. Μία 

«κηθξφηεξε» –σο πξνο ηνπο ζηφρνπο– Οδεγία, ε 1999/42/ΔΚ, εηζήγαγε κέηξα 

«απειεπζέξσζεο» –φπσο ραξαθηεξίζηεθαλ– επαγγεικάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνηερλίαο
12

. 

                                                 
8
 Οδεγία 89/48/ΔΟΚ, άξζξν 1 θαη ειεθηξνληθά ζην http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML. 
9
 Πανεπιζηημιακέρ Σημειώζειρ Μαθήμαηορ “Γίκαιο ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ: Δζωηεπική Αγοπά και 

Πολιηικέρ”, Αλαγλσζηνπνχινπ Γέζπνηλα, 2015, Οδεγία 89/48/ΔΟΚ, άξζξν 4 θαη ειεθηξνληθά ζην 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML. 
10

 Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ππνβιήζεθαλ θπξίσο απφ ηα βφξεηα θξάηε-κέιε, θαζψο ηα ππφινηπα –

αλάκεζά ηνπο θαη ην Βέιγην θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην– θαζπζηέξεζαλ λα κεηαθέξνπλ ηελ Οδεγία 

ζε εζληθφ επίπεδν. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm. 
11

 http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm. 
12

 Τν πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίαο κεηαθέξζεθε ζε εθείλε ηνπ 2001, ε νπνία αλαιχεηαη 

παξαθάησ. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm, θαζψο θαη ζην 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022d_en.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022d_en.htm


 Η Οδεγία 2001/19/ΔΚ ζηφρεπε ζηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Καινχζε ηα θξάηε-κέιε λα κεηψζνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηε ιήςε 

αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, φπσο ππνβνιή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε εμεηάζεηο 

επάξθεηαο ή πξαθηηθή άζθεζε, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο 

αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ
13

. Δθάξκνζε ηελ Αξρή ηεο Ακνηβαηφηεηαο γηα ηνπο εμσ-

Κνηλνηηθνχο δηπισκαηνχρνπο
14

 θαη επέθηεηλε ην Σχζηεκα Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο 

δηπισκάησλ ζε άιια επαγγέικαηα πέξαλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηηο ηνκεαθέο 

Οδεγίεο ησλ δεθαεηηψλ 1970 θαη 1980
15

. 

  

                                                 
13

 http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm, θαζψο θαη ζην http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-

f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF. 
14

 Σε πεξίπησζε δειαδή, πνπ θάπνηνο πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνθηνχζε ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κε 

κέινο απηήο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα θξάηνο-κέινο αλαγλψξηδε ηελ επάξθεηά ηνπ, ηφηε φια ηα ππφινηπα 

θξάηε-κέιε ππνρξενχληαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα απηνχ ηνπ πνιίηε. Γηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm, θαζψο θαη 

ζην http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-

f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF. 
15

 Γειαδή πέξαλ ησλ εθηά επαγγεικάησλ (ηαηξφο, λνζειεπηήο, καία, νδνληίαηξνο, θηελίαηξνο, 

θαξκαθνπνηφο θαη αξρηηέθηνλαο). Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm, θαζψο θαη ζην http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-

f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11022c_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51e21a67-7b20-421e-9e2d-f676f1eb3951.0003.02/DOC_1&format=PDF


 
Από ηην Οδηγία 2005/36/ΕΚ μέτρι Σήμερα 
(Καλούηζικος Δημήηριος) 

 Τν ηξίην εμειηθηηθφ ζηάδην μεθίλεζε ην 2005. Η Οδεγία 2005/36/ΔΚ 

απνηέιεζε ζεκείν ζηαζκφ γηα ηελ πνξεία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ 

δηπισκάησλ. “Γηέθξηλε κεηαμχ ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ειεπζεξίαο 

εγθαηάζηαζεο”
16

 αλάινγα κε ην δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

“Τν γεληθφ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα επαγγέικαηα πνπ δελ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν εηδηθψλ θαλφλσλ αλαγλψξηζεο θαζψο θαη γηα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ν επαγγεικαηίαο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα ινηπά ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο. Σηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αληηζηάζκηζεο ζε 

πεξίπησζε νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ”
17

. 

 “Όηαλ ε πξφζβαζε ζε έλα επάγγεικα ή ε άζθεζή ηνπ είλαη λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλε ζην θξάηνο ππνδνρήο, επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζην επάγγεικα απηφ 

θαη ε άζθεζή ηνπ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο απηνχ”
18

. 

“Σε πεξίπησζε δε πνπ ε πξφζβαζε ζε έλα επάγγεικα ή ε άζθεζή ηνπ δελ ππφθεηηαη 

ζηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζην θξάηνο κέινο 

πξνέιεπζεο ηνπ αηηνχληνο, ε πξφζβαζε ζην ελ ιφγσ επάγγεικα ζην θξάηνο κέινο 

ππνδνρήο, ζην νπνίν θαηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά ην επάγγεικα απηφ, πξνυπνζέηεη 

απνδείμεηο γηα ηελ θαηνρή δχν εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δέθα ηειεπηαίσλ εηψλ”
19

. 

 Η Οδεγία 2005/36 αληηθαηέζηεζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θαη έδσζε άκεζα 

δηθαηψκαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο ζε θάπνην θξάηνο-

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
20

. Σεκαληηθή θαηλνηνκία απνηέιεζε ε πξφβιεςε γηα 

                                                 
16

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/

c11065_el.htm. 
17

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/

c11065_el.htm. 
18

 Οδεγία 2005/36/ΔΚ, άξζξν 4 θαη ειεθηξνληθά ζην, θαζψο θαη ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-

E0004. 
19

 Οδεγία 2005/36/ΔΚ, άξζξν 5 θαη ειεθηξνληθά ζην, θαζψο θαη ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-

E0004. 
20

 Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ, νη Οδεγίεο αθνξνχλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Κνηλφηεηαο, δειαδή ζε φινπο 

εθείλνπο πνπ θέξνπλ ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα. 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-L_2005255EL.01002201-E0004


ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
21

. Τέινο, δηέθξηλε πέληε επίπεδα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ παξφκνηα κε εθείλα πνπ πξνέβιεπε ε Απφθαζε 85/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε 

ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζπγθξηηηθψλ 

πηλάθσλ
22

. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε 

κίαο νκάδαο ζπληνληζηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε 

θχξηα θαζήθνληα ηελ εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ
23

. 

 Η ηειεπηαία κεηαβνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013, φηαλ νη ζπλλνκνζέηεο 

ηξνπνπνίεζαλ ηελ Οδεγία ηνπ 2005 κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζην δήηεκα. 

Η 2013/55/ΔΔ κεηέηξεςε ππάξρνπζεο δηαηάμεηο αιιά θαη εηζήγαγε λέα ζηνηρεία, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ θνηλνηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Έηζη, 

δηακνξθψζεθαλ νη έλλνηεο ηεο “επξσπατθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο
24

” θαη ηνπ 

“Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη Σπζζψξεπζεο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ ή 

αιιηψο, κνλάδεο ΔCTS
25

”, θαζψο θαη άιιεο φπσο “δηα βίνπ κάζεζε”, 

“επαγγεικαηηθή πξαθηηθή άζθεζε” θαη “επηηαθηηθνί ιφγνη γεληθνχ ζπκθέξνληνο”
26

. 

 Τν ζχζηεκα ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί κία επίπνλε δηαδηθαζία. Η έθδνζε 

Οδεγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα ησλ Σπλζεθψλ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

θαιχηεξνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, αιιά θαη φινπο 

φζνπο αθνξνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο. Οη Οδεγίεο ζπκπιεξψλνπλ ηα άξζξα 

ησλ Σπλζεθψλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο, πσο δελ πθίζηαληαη «αηέιεηεο». Καηά 

                                                 
21

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζε ηελ Οδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηεπθνιχλνληαο ηελ 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη δηεπξχλνληαο ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ηνπ αξρηθνχ επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL#ntr4-

L_2005255EL.01002201-E0004. 
22

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/

c11065_el.htm. 
23

 Απφθαζε 2007/172/ΔΚ άξζξα 1 θαη 2, αιιά θαη ειεθηξνληθά ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0172&from=EN. 
24

 Πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη είηε φηη ν επαγγεικαηίαο 

πιεξνί φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε έλα θξάηνο κέινο ππνδνρήο 

ζε πξνζσξηλή θαη πεξηζηαζηαθή βάζε είηε ε αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα 

εγθαηάζηαζε ζε έλα θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. Οδεγία 2013/55/ΔΔ 

άξζξα 3, 4α θαη ειεθηξνληθά ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN. 
25

 Με απηφ δεκηνπξγήζεθε ην ζχζηεκα κνλάδσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν ππνινγηζκφο ησλ 

δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηέρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο θαη κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία. Γηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, βι. Οδεγία 2013/55/ΔΔ άξζξα 3, 4ζη 9 θαη ειεθηξνληθά ζην http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN. 
26

 Η απνζαθήληζε ησλ φξσλ γίλεηαη ζηελ Οδεγία 2013/55/ΔΔ άξζξν 3 θαη ειεθηξνληθά ζην http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN


θαηξνχο αλέθπςαλ δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) –πιένλ Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) – λα εθδψζεη έλα 

ζχλνιν απνθάζεσλ γηα ηελ νξζφηεξε εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. 



 
Νομολογία Δικαζηηρίοσ 
(Σηαθεροπούλοσ Εσαγγελία) 

 Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα 

εμαζθαιίζεη –κεηαμχ άιισλ- ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Αθνχ μεπεξάζηεθαλ νξηζκέλα αξρηθά 

πξνβιήκαηα, ζηαδηαθά άξρηζε λα δηαθαίλεηαη πσο εκπφδην ζηελ ειεπζεξία 

εγθαηάζηαζεο απνηεινχζαλ θαη νη πνηθίιεο απαηηήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πεδίν 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ κηζζσηψλ θαη κε κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ θαη νη 

δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνχζαλ γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθψλ ή εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη απαηηήζεηο απηέο δηέθεξαλ απφ θξάηνο-κέινο ζε θξάηνο-κέινο 

θαη παξ’ φηη δελ ήηαλ θαη’ αξρήλ κεξνιεπηηθέο, δεκηνπξγνχζαλ κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξεσλφηαλ λα πεξάζεη λέεο εμεηάζεηο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο
27

. 

 Γηα λα δνζεί ιχζε θαη λα μεπεξαζηεί απηφ ην εκπφδην ε Σπλζήθε γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ κε ην άξζξν 53 (πξψελ άξζξν 47 ΣΔΚ) αλαζέηεη ζην Κνηλνβνχιην 

θαη ην Σπκβνχιην λα εθδίδνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ θαζψο θαη νδεγίεο γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε κε κηζζσηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ηφζν ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ δεκηνπξγνχζε ε έιιεηςε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ, φζν θαη ε 

πνξεία πνπ νδήγεζε ζηε ζχληαμε νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηεπζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

δεηήκαηνο, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα εμεηαζζνχλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ έθηαζαλ ζην 

Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ (πξψελ ΓΔΚ). 
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Τπόθεζη 71/76 

Jean Thieffry καηά Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris 
Γεκνζηεχηεθε ζηηο 28 Απξηιίνπ 1977 

 Αλ φρη ε ζεκαληηθφηεξε, πάλησο ζίγνπξα εθείλε πνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα 

ηελ αιιαγή ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ λνκνζεηψλ ηεο ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία 

αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, είλαη ε ππφζεζε Thieffry. 

Σηνλ βειγηθήο ηζαγέλεηαο Jean Thieffry, θάηνρν βειγηθνχ δηδαθηνξηθνχ ζηε Ννκηθή 

θαη αζθνχληα ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ζηηο Βξπμέιιεο, δελ επεηξάπε ε 

πξνζρψξεζε ζηνλ Γηθεγνξηθφ Σχιινγν ηνπ Παξηζηνχ, επεηδή, ζχκθσλα κε ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο γαιιηθήο αξρήο, δελ είρε γαιιηθφ πηπρίν Ννκηθήο. Ωζηφζν, γαιιηθφ 

παλεπηζηήκην είρε αλαγλσξίζεη ην βειγηθφ πηπρίν σο ηζνδχλακν κε ην γαιιηθφ. 

Δπηπιένλ, ν Thieffry είρε κε επηηπρία πεξάζεη ηηο εμεηάζεηο ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

Σπιιφγνπ ηνπ Παξηζηνχ
28

. 

 Τν Γηθαζηήξην ζεψξεζε πσο ε απαίηεζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ λα 

θαηέρεη θάπνηνο γαιιηθφ πηπρίν Ννκηθήο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη δηθεγφξνο ζηε 

Γαιιία έζεηε κία έκκεζε δηάθξηζε θαη ζπληζηνχζε πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ γηα ηελ 

ειεχζεξε εγθαηάζηαζε. Σπγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη φηαλ ζε έλα 

θξάηνο κέινο είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο βαζηζκέλε 

είηε ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην είηε ζε αθνινπζνχκελε πξαθηηθή, δελ κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην απφ ηελ πξαγκαηηθή 

απφιαπζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο απιψο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ αθφκα 

ζεζπηζηεί γηα θάπνην επάγγεικα νη νδεγίεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 57 ηεο Σπλζήθεο 

ΔΟΚ (ηψξα άξζξν 53 ηεο ΣΛΔΔ). Σρεηηθά κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε δηπισκάησλ 

ε απφθαζε αλαθέξεη πσο ελαπφθεηηαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα θξίλνπλ αλ ε αλαγλψξηζε ηεο 

ηζνηηκίαο ελφο αθαδεκατθνχ ηίηινπ είλαη εθηθηή θαη εθφζνλ απηφ ηζρχεη, αλ κεηέπεηηα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ηίηινο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο
29

. 

 

 

 

Τπόθεζη C-340/89 

Διρήνη Βλαζζοπούλοσ καηά ηοσ Τποσργείοσ Γικαιοζύνης, 
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Ομοζπονδιακών και Δσρωπαϊκών Τποθέζεων ηης Βάδης – 

Βσηεμβέργης 
Γεκνζηεχηεθε ζηηο 7 Μαΐνπ 1991 

 Η ππφζεζε Βιαζζνπνχινπ νπζηαζηηθά επαλέιαβε -αιιά απηή ηε θνξά πην 

ερεξά- φηη είρε ζπκπεξάλεη ην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Thieffry θαη έδσζε έηζη ηελ 

ηειηθή ψζεζε γηα ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθήο πξάμεο αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβαία 

αλαγλψξηζε πηπρίσλ. 

 Σηελ ππφζεζε απηή, ε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο Δηξήλε Βιαζζνπνχινπ ζηξάθεθε 

θαηά ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ απέξξηςε ην αίηεκά ηεο λα ηεο δνζεί άδεηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ δηθεγφξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαλράηκ θαη Φατδειβέξγεο θαζψο 

δελ δηέζεηε ηα -θαηά ηελ νκνζπνλδηαθή θαλνληζηηθή ξχζκηζε πεξί δηθεγφξσλ- 

αλαγθαία πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ. Έηζη, ην Γηθαζηήξην 

θαιέζηεθε λα απνθαζίζεη πξνδηθαζηηθά επί εξσηήκαηνο πνπ έζεζε ην 

Bundesgerichtshof αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 52 ηεο Σπλζήθεο ΔΟΚ 

(ηψξα άξζξν 49 ηεο ΣΛΔΔ)
30

. 

 Τν Γηθαζηήξην ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ, κεηαμχ ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο δηαδίθνπο: α. φηη ην άξζξν 52 παξάγξαθνο 2 ηεο Σπλζήθεο ηεο 

ΔΟΚ ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε κε 

κηζζσηψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο, β. φηη δελ έρεη ζεζπηζηεί θαλέλα κέηξν ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθεγφξνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 2 ηεο Σπλζήθεο ηεο ΔΟΚ 

θαη γ. φηη δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή νδεγία κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο (θαζψο ε νδεγία 89/48/ΔΟΚ εθδφζεθε ζηηο 21/12/89 θαη 

άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1991), ζπκπέξαλε φηη κπνξνχλ νη εζληθέο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ δηθαηνχληαη λα ζέηνπλ ηα θξάηε-κέιε, λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππεθφσλ ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ, 

εθηφο εάλ εμεηάδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα πνπ 

απέθηεζαλ νη ππήθννη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ο δε ζρεηηθφο έιεγρνο δηπισκάησλ 

θαη ελ γέλεη ηίηισλ θαηάξηηζεο θξίζεθε εθηθηφο. Έηζη, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο ππνρξενχληαη λα εμεηάδνπλ θαηά πφζνλ νη γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα πνπ 

πηζηνπνηείηαη φηη έιαβε ν ελδηαθεξφκελνο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ είλαη αληίζηνηρα 

ησλ απαηηνχκελσλ ζην θξάηνο ππνδνρήο. Σε πεξίπησζε κεξηθήο κφλν αληηζηνηρίαο 

δηπισκάησλ, κπνξνχλ νη ελ ιφγσ αξρέο λα απαηηήζνπλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 
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απνδείμεη φηη έρεη απνθηήζεη ηηο  γλψζεηο θαη πξνζφληα πνπ ηνπ έιεηπαλ
31

.
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Σσμπέραζμα 
(Καλούηζικος Δημήηριος-Ανηωνιάδη Καηερίνα-Σηαθεροπούλοσ 
Εσαγγελία) 

 Η ακνηβαία αλαγλψξηζε δηπισκάησλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κία 

καθξφρξνλε θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Τν δήηεκα ξπζκίζηεθε κε κία ζεηξά Οδεγηψλ 

γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, θαζψο παξερφηαλ ζηα 

θξάηε-κέιε ε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέμνπλ εθείλα ηνλ θαιχηεξν –βάζεη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο– ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ. Καηά θαηξνχο αλέθππηαλ 

πξνβιήκαηα «ειιηπνχο» αλαγλψξηζεο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαλ κε ηελ έθδνζε 

λέσλ Οδεγηψλ θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ΓΔΚ θαη κεηέπεηηα ΓΔΔ). 

 Η ειεχζεξε θπθινθνξία επαγγεικαηηψλ απνηέιεζε ην πξψην βήκα πξνο κία 

απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή αγνξά. Τα εκπφδηα κπξνζηά ζηα νπνία βξέζεθε 

παξαθψιπαλ ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο. Σήκεξα, παξά ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο, 

εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη δηαθνξέο ζηηο θξαηηθέο-εζσηεξηθέο λνκνζεζίεο, 

γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εξγαζία 

ελφο πνιίηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ρψξα-κέινο άιιε απφ εθείλε ηεο θαηαγσγήο 

ηνπ. Τν Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο θαιείηαη λα επηιχζεη έλα πιήζνο πξνζθπγψλ. Η 

λνκνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε «δηαδξνκή» ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ζην πέξαζκα ησλ 

δεθαεηηψλ θαη ηελ επηζπκία ησλ θξαηψλ-κειψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ελ ιφγσ 

ηνκέα, πξνρσξνχλ ηε δηαδηθαζία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα βειηησκέλν θαη 

εληαίν ζχζηεκα. Γηαηί κία Δπξψπε ησλ πνιηηψλ είλαη κία πξαγκαηηθά ελσκέλε 

Δπξψπε, κία επξσπατθή νηθνγέλεηα ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζή ηεο. 
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