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Tárgy: Konstantinos Aivaliotis görög állampolgár által benyújtott 0487/2011. számú 
petíció külföldön szerzett tanári képesítése Görögország általi el nem 
ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tanári képesítését az Egyesült Királyságban szerezte, ahol 2004-ben 
vették nyilvántartásba, és azóta gyakorolja hivatását. A petíció benyújtója speciális oktatást 
igénylő tanulóknak oktat történelmet és irodalmat. A petíció benyújtója vissza akar térni 
Görögországba, ahol gimnáziumi tanárként szeretne elhelyezkedni, a görög hatóságok 
azonban azzal az indoklással utasították el tanári képesítésének elismerésére irányuló 
kérelmét, hogy a görög gimnáziumok tantervében nem szerepelnek az említetteknek 
megfelelő tantárgyak. A petíció benyújtójának ezért egy 400 órás kurzus elvégzését 
ajánlották, ami által kiegészítheti brit végzettségét azokkal a tárgyakkal, amelyek a görög 
oktatásban szükségesek a speciális oktatást igénylő tanulók oktatásához. A petíció benyújtója 
szeretné megtudni, hogy a görög oktatási hatóságok által támasztott követelmények 
összhangban vannak-e a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó uniós rendelkezésekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója 2011. szeptember 9-én terjesztette panaszát a Bizottság elé. A Bizottság 
október 11-én megküldte válaszát, és ezt követően az ügyet 2011. december 20-án lezárta. 
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A petíció benyújtója tanári képesítését az Egyesült Királyságban szerezte, és Görögországban 
szeretne munkát vállalni. A Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy a szakmai 
képesítések elismerését szabályozó jogi eszköz a 2005/36/EK irányelv.

A petíció benyújtója kérvényezte képesítésének elismerését mint gimnáziumi történelem- és 
irodalomtanár. Mindazonáltal Görögországban ezek a tantárgyak csupán egy általánosabb 
szakma részét képezik. A fogadó tagállamnak engedélyeznie kell minden uniós állampolgár 
számára, hogy határain belül vállalhasson szakmájának megfelelő munkát, feltéve, hogy az 
illetőnek van ugyanazon szakmához szükséges végzettsége egy másik tagállamból. Ebben az 
esetben úgy tűnik, hogy a szakma tevékenyégi köre az Egyesült Királyságban és 
Görögországban eltérő.

A Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy kérvényezheti a szakma részleges 
gyakorlására való jogosultságot Görögországban. Továbbá arra is felhívta a petíció
benyújtójának figyelmét, hogy amennyiben nehézségekbe ütközik a szakma részleges 
gyakorlására irányuló kérvényének benyújtása során, a belső piaci problémamegoldó 
hálózathoz fordulhat segítségért. 

A petíció benyújtója ezenkívül kérvényezte tanári képesítésének elismerését speciális oktatást 
igénylő gimnáziumi tanulók oktatásához. A görög hatóságok által írt levél, amelyet a petíció 
benyújtója petíciójához csatolt, azt mutatja, hogy ez a szakma csupán általános iskolai szinten 
létezik Görögországban, gimnáziumi szinten azonban nem. Továbbá az is kitűnt, hogy a 
petíció benyújtójának valójában kizárólag gimnáziumi oktatáshoz van képesítése. A Bizottság 
azt tanácsolta a petíció benyújtójának, hogy kérését terjessze a görögországi szakmai 
képesítések elismerésével foglalkozó kapcsolattartó elé. 

Összegzés

A Bizottsághoz benyújtott panasztételt követően a Bizottság felvilágosítást adott a petíció 
benyújtójának a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv rendelkezésein alapuló 
jogairól. Azon szakma tevékenységi köre, amelyről képesítést a petíció benyújtója az Egyesült 
Királyságban szerzett, nem egyezik meg azzal a tevékenységi körrel, amely Görögországban 
ugyanazon szakmához tartozik. A Bizottsághoz érkezett információk értelmében a szóban 
forgó szakma nem létezik Görögországban. A petíció benyújtója nem reagált a Bizottság 
válaszára, sem a panaszt lezáró levelére. 


