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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0487/2011 af Konstantinos Aivaliotis, græsk statsborger, om 
manglende anerkendelse i Grækenland af hans udenlandske lærerkvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren har opnået sine lærerkvalifikationer i Det Forenede Kongerige, hvor han er 
registreret og har udøvet sit erhverv siden 2004. Andrageren underviser elever med særlige 
undervisningsbehov (SEN) i fagene almen historie og klassisk litteratur. Andrageren ønsker 
nu at vende tilbage til Grækenland og arbejde som gymnasielærer, men hans ansøgning om at 
blive anerkendt som lærer er blevet afvist af de græske myndigheder med den begrundelse, at 
der ikke findes tilsvarende fag i de græske gymnasiers læseplan. Andrageren er derfor blevet 
tilbudt et 400 timers kursus med henblik på at supplere sine britiske kvalifikationer med dem, 
der kræves for at arbejde med SEN-elever inden for den græske undervisningssektor. 
Andrageren spørger nu, om de græske undervisningsmyndigheders krav er i 
overensstemmelse med EU's bestemmelser om anerkendelse af erhvervskvalifikationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Den 9. september 2011 modtog Kommissionen en klage fra andrageren. Kommissionen 
besvarede denne den 11. oktober og afsluttede efterfølgende sagen den 20. december 2011.

Andrageren opnåede sine kvalifikationer som lærer i Det Forenede Kongerige og vil gerne 
arbejde i Grækenland. Kommissionen meddelte andrageren, at det retlige instrument for 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er direktiv 2005/36/EF.  
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Andrageren ansøgte om anerkendelse som lærer på sekundærtrinnet i historie og klassisk 
litteratur. Men disse emner er kun en del af en mere generel kvalifikation i Grækenland. En 
værtsmedlemsstat skal tillade EU-borgere at udøve et erhverv på sit område, forudsat at han 
eller hun er i besiddelse af det eksamensbevis, der kræves i en anden medlemsstat for at udøve 
det samme erhverv. I dette tilfælde, der er tilsyneladende en forskel i aktiviteterne mellem 
erhvervet i Det Forenede Kongerige og Grækenland.

Kommissionen underrettede andrageren om muligheden for at ansøge om delvis adgang til 
erhvervet i Grækenland. Andrageren blev også underrettet om Solvit, hvis han havde 
problemer med ansøgningen om delvis adgang.

Andrageren ansøgte også om anerkendelse som specialundervisningslærer på 
sekundærtrinnet. Det fremgik af et brev fra de græske myndigheder, som andrageren 
vedlagde, at dette erhverv ikke eksisterer i Grækenland på gymnasialt niveau, kun på 
grundskoleniveau. Det fremgik endvidere, at andrageren rent faktisk kun er kvalificeret for 
det sekundære niveau. Kommissionen anbefalede andrageren at indgive sin forespørgsel til 
kontaktpunktet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Grækenland.

Konklusion

I fortsættelser af en klage fra andrageren til Kommissionen underrettede Kommissionen ham 
om hans rettigheder, der er baseret på direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer. Der er 
en forskel i aktiviteterne mellem det erhverv, som andrageren er kvalificeret til i Det 
Forenende Kongerige, og det erhverv, han ønsker at praktisere i Grækenland. Det andet 
erhverv, som andrageren ønsker at udøve, eksisterer ikke i Grækenland, ifølge de oplysninger, 
Kommissionen har modtaget. Kommissionen har ikke modtaget nogen reaktion fra 
andrageren på sit svar eller på lukkeskrivelsen.


