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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0487/2011, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с гръцко 
гражданство, относно непризнаването в Гърция на преподавателската му 
квалификация, получена в чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят е получил преподавателската си квалификация в Обединеното кралство, 
където е регистриран и е упражнявал професията си от 2004 г. Вносителят преподава 
обща история и класическа литература на ученици със специални образователни 
потребности (СОП). Вносителят сега желае да се върне в Гърция и да работи като 
учител в средното образование, но искането му да бъде признат като преподавател е 
било отхвърлено от гръцките органи въз основа на това, че в гръцката учебна програма 
няма съответстващи предмети. Следователно на вносителя е бил предложен курс от 400 
часа, за да допълни британската си квалификация с квалификация, изисквана за работа 
с ученици със СОП в гръцкия сектор на образованието. Вносителят иска да знае дали 
изискванията на гръцките образователни органи съответстват на разпоредбите относно 
признаването на професионалните квалификации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

На 9 септември 2011 г. Комисията получи жалба от вносителя. Комисията отговори на 
вносителя на 11 октомври и впоследствие приключи разследването на 20 декември 2011 
г.
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Вносителят на петицията е получил квалификацията си за учител в Обединеното 
кралство и би желал да работи в Гърция. Комисията осведоми вносителя на петицията, 
че правният инструмент, уреждащ признаването на професионални квалификации, е 
Директива 2005/36/EО.  

Вносителят на петицията е подал заявление за признаване на квалификацията му като 
учител по история и класическа литература в средното образование. В Гърция обаче 
тези предмети представляват само част от по-обща професионална характеристика. 
Приемащата държава членка трябва да разреши на гражданин на ЕС да упражнява 
професията си на нейната територия, при условие че той или тя притежава дипломата, 
която се изисква в друга държава членка за започване или упражняване на същата 
професия. В този случай явно съществува разлика между дейностите, характерни за 
професията в Обединеното Кралство и в Гърция.

Комисията осведоми вносителя на петицията относно възможността да подаде 
заявление за частичен достъп до професията в Гърция. Вносителят на петицията беше 
информиран освен това относно мрежата за решаване на проблеми в рамките на 
вътрешния пазар SOLVIT, в случай че има проблеми със заявлението му за частичен 
достъп. 

Вносителят на петицията е подал също така заявление за признаване на 
квалификацията му като учител в средно училище за ученици със специални 
образователни потребности. От писмо от гръцките органи, което вносителят на 
петицията е приложил, става ясно, че тази професия не съществува в Гърция в 
средното, а само в началното образование. Става също така ясно, че той в 
действителност е квалифициран само за средно образование. Комисията препоръча на 
вносителя на петицията да внесе запитване до центъра за връзка за признаване на 
професионални квалификации в Гърция.

Заключение

В отговор на  изпратената до Комисията жалба на вносителя на петицията, Комисията 
го информира относно правата му въз основа на Директивата за професионалните 
квалификации. Между Обединеното Кралство и Гърция съществува разлика по 
отношение дейностите, характерни за професията, за която вносителят на петицията 
притежава квалификация. Другата професия, която той би желал да упражнява, не 
съществува в Гърция, съгласно получената от Комисията информация. Комисията не е 
получила ответна реакция от страна на вносителя на петиция нито в отговор на нейния 
отговор, нито на писмото относно прекратяването на разглеждането. 


