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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas įgijo mokytojo kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje, kur jis yra 
įregistruotas ir dirbo pagal savo profesiją nuo 2004 m. Peticijos pateikėjas dėsto Visuotinę 
istoriją ir klasikinę literatūrą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP). 
Šiuo metu peticijos pateikėjas nori grįžti į Graikiją ir dirbti vidurinės mokyklos mokytoju, 
tačiau jo prašymą pripažinti jo, kaip mokytojo, kvalifikaciją Graikijos valdžios institucijos 
atmetė remdamosi tuo, kad atitinkamų dalykų nėra Graikijos vidurinės mokyklos mokymo 
programose. Todėl peticijos pateikėjui buvo pasiūlytas 400 valandų mokymo kursas siekiant 
papildyti jo Jungtinėje Karalystėje įgytas žinias, kurių reikia norint dirbti su specialiųjų 
mokymosi poreikių turinčiais vaikais Graikijos švietimo sektoriuje. Peticijos pateikėjas 
klausia, ar Graikijos švietimo institucijų reikalavimas atitinka ES nuostatas, susijusias su 
profesinių kvalifikacijų pripažinimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

2011 m. rugsėjo 9 d. Komisija gavo peticijos pateikėjo skundą. Spalio 11 d. Komisija jam 
atsakė ir 2011 m. gruodžio 20 d. užbaigė šio klausimo nagrinėjimą.

Peticijos pateikėjas mokytojo kvalifikaciją įgijo Jungtinėje Karalystėje, o dirbti norėtų 
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Graikijoje. Komisija informavo peticijos pateikėją, kad teisinė priemonė, kuri reglamentuoja 
profesinių kvalifikacijų pripažinimą, yra Direktyva 2005/36/EB.  

Peticijos pateikėjas pateikė prašymą pripažinti jo vidurinės mokyklos istorijos ir klasikinės 
filologijos mokytojo kvalifikaciją. Tačiau šie mokymo dalykai Graikijoje sudaro tik dalį 
bendresnės profesinės kvalifikacijos. Priimančioji valstybė narė privalo leisti savo teritorijoje 
ES piliečiui vykdyti profesinę veiklą, jeigu jis ar ji turi diplomą, kurio reikalauja kita valstybė 
narė norint pradėti ar tęsti tą pačią profesinę veiklą. Regis, šiuo atveju minima profesinė 
veikla Jungtinėje Karalystėje ir Graikijoje skiriasi.

Komisija informavo peticijos pateikėją apie galimybę vykdyti savo profesinę veiklą profesija 
Graikijoje iš dalies. Peticijos pateikėjas taip pat buvo informuotas apie „SOLVIT“, jeigu jam 
iškiltų sunkumų pateikiant prašymą dėl savo profesinės veiklos vykdymo iš dalies. 

Peticijos pateikėjas taip pat pateikė prašymą pripažinti jo vidurinės mokyklos specialiojo 
ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Iš peticijos pateikėjo pridėto Graikijos valdžios institucijų 
laiško paaiškėjo, kad Graikijoje tokia profesinė veikla galima tik pradinės mokyklos 
lygmenyje, o ne vidurinės. Taip pat paaiškėjo, kad iš tiesų jo kvalifikacija suteikia jam teisę 
dirbti tik vidurinėje mokykloje. Komisija rekomendavo peticijos pateikėjui kreiptis į 
informacijos centrą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo Graikijoje.

Išvada

Komisija, gavusi peticijos pateikėjo pateiktą skundą, informavo jį apie jo teises, grindžiamas 
direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Profesinė veikla, kuriai vykdyti reikiamą 
kvalifikaciją peticijos pateikėjas įgijo Jungtinėje Karalystėje, skiriasi nuo tos, kurią jis norėtų 
vykdyti Graikijoje. Pagal Komisijos gautą informaciją, ta profesinė veikla, kurią jis norėtų 
vykdyti Graikijoje neegzistuoja. Komisija negavo jokio peticijos pateikėjo atsakymo nei į jam 
išsiųstą atsakymą, nei į raštą dėl skundo nagrinėjimo užbaigimo.


