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σχετικά με μη αναγνώριση στην Ελλάδα του πτυχίου παιδαγωγικής που 
απέκτησε στην αλλοδαπή

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων απέκτησε πτυχίο παιδαγωγικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι 
εγγεγραμμένος και ασκεί αυτό το επάγγελμα από το 2004. Ο αναφέρων είναι παιδαγωγός 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) στα μαθήματα γενικής ιστορίας και 
κλασσικής λογοτεχνίας. Ο αναφέρων θα ήθελε τώρα να επιστρέψει στην Ελλάδα και να 
εργαστεί ως καθηγητής γυμνασίου, αλλά η αίτησή του να αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικός 
απορρίφθηκε από τις ελληνικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα 
στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού γυμνασίου. Του προτάθηκε η δυνατότητα να 
παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων 400 ωρών ως συμπλήρωμα του βρετανικού 
πτυχίου του που απαιτείται για εργασία με μαθητές SEN στην ελληνική εκπαίδευση. Ο 
αναφέρων ερωτά τώρα εάν η απαίτηση των ελληνικών εκπαιδευτικών αρχών συνάδει με τις 
διατάξεις της ΕΕ σχετικά με αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από τον αναφέροντα. Η Επιτροπή
τού απάντησε στις 11 Οκτωβρίου και στη συνέχεια έκλεισε την υπόθεση στις 20 Δεκεμβρίου 
2011.
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Ο αναφέρων έλαβε το πτυχίο του ως παιδαγωγός στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ήθελε να 
εργασθεί στην Ελλάδα. Η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι η νομική πράξη που 
διέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι η οδηγία 2005/36/ΕΚ.  

Ο αναφέρων έκανε αίτηση για να αναγνωρισθεί ως καθηγητής Ιστορίας και Αρχαίων στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, στην Ελλάδα, τα μαθήματα αυτά αποτελούν ένα μόνον 
τμήμα ενός γενικότερου επαγγέλματος. Ένα κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να επιτρέψει
στους πολίτες της ΕΕ να ασκούν ένα επάγγελμα στην επικράτειά του, υπό τον όρο ότι έχουν 
το πτυχίο που απαιτείται σε ένα άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή τη συνέχιση του ίδιου 
επαγγέλματος. Στην προκειμένη περίπτωση, προφανώς, υπάρχει διαφορά δραστηριοτήτων
στο επάγγελμα αυτό ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα για τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για μερική 
πρόσβαση στο επάγγελμα στην Ελλάδα. Ο αναφέρων ενημερώθηκε επίσης για το δίκτυο 
επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT), σε περίπτωση που συναντήσει
οιαδήποτε προβλήματα με την αίτηση μερικής πρόσβασης. 

Ο αναφέρων υπέρβαλε επίσης αίτηση αναγνώρισής του ως καθηγητού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από επιστολή των ελληνικών
αρχών, την οποία επεσύναψε ο αναφέρων, φαίνεται ότι το επάγγελμα αυτό δεν υπάρχει στην 
Ελλάδα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μόνο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας. 
Φαίνεται ακόμη ότι ο ίδιος έχει πτυχίο που αφορά μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 
Επιτροπή συνέστησε στον αναφέροντα να υποβάλει το αίτημά του στο σημείο επαφής για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα.

Συμπέρασμα

Κατόπιν καταγγελίας που απέστειλε ο αναφέρων στην Επιτροπή, η Επιτροπή τον ενημέρωσε
για τα δικαιώματά του βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Υπάρχει διαφορά
δραστηριοτήτων ανάμεσα στο επάγγελμα στο οποίο αντιστοιχούν τα προσόντα του
αναφέροντος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο επάγγελμα που θα ήθελε να ασκήσει στην 
Ελλάδα. Το άλλο επάγγελμα που θα ήθελε να ασκήσει δεν υπάρχει στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αντίδραση από τον
αναφέροντα ούτε στην απάντησή της ούτε στην επιστολή για το κλείσιμο της καταγγελίας. 


