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Temats: Lūgumraksts Nr. 0487/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Aivaliotis, par to, ka Grieķijā netiek atzīta viņa ārvalstīs iegūtā 
kvalifikācija pedagoģijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs savu kvalifikāciju pedagoģijā ir ieguvis Apvienotajā Karalistē, kur 
viņš ir reģistrējies un kopš 2004. gada praktizējis savu profesiju. Lūgumraksta iesniedzējs 
pasniedz vēsturi un klasisko literatūru skolēniem ar īpašām pedagoģiskām vajadzībām. 
Lūgumraksta iesniedzējs vēlas atgriezties Grieķijā un strādāt par vidusskolas skolotāju, taču 
Grieķijas iestādes noraidīja viņa pieteikumu pedagoģiskās kvalifikācijas atzīšanai, 
pamatojoties uz to, ka Grieķijas vidusskolu mācību programmās nav atbilstošu mācību 
priekšmetu. Lūgumraksta iesniedzējam piedāvāja 400 stundas ilgu apmācību kursu 
Lielbritānijā iegūtās kvalifikācijas papildināšanai, lai viņš Grieķijas izglītības sektorā varētu 
strādāt ar skolēniem ar īpašām pedagoģiskām vajadzībām. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
uzzināt, vai Grieķijas izglītības nozares iestāžu prasības atbilst ES noteikumiem par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Komisija 2011. gada 9. septembrī ir arī saņēmusi sūdzību par šo jautājumu no lūgumraksta 
iesniedzēja. Komisija viņam atbildēja 11. oktobrī un pēc tam 2011. gada 20. decembrī 
izbeidza tās izskatīšanu.
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Lūgumraksta iesniedzējs savu skolotāja kvalifikāciju ir ieguvis Apvienotajā Karalistē un 
gribētu strādāt Grieķijā. Komisija ir informējusi lūgumraksta iesniedzēju, ka attiecīgais 
juridiskais instruments, kas regulē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir Direktīva 
2005/36/EK.

Lūgumraksta iesniedzējs ir pieprasījis atzīt viņa vidusskolas vēstures un klasikas skolotāja 
kvalifikāciju. Taču Grieķijā šie priekšmeti ir tikai daļa no vispārīgākas profesijas. Uzņēmējām 
dalībvalstīm ir jāatļauj ES pilsonim īstenot to teritorijā kādu profesiju ar nosacījumu, ka viņai 
vai viņam ir diploms, kas nepieciešams citā dalībvalstī, lai uzsāktu un turpinātu strādāt tajā 
pašā profesijā. Šajā gadījuma acīmredzami pastāv atšķirība starp darbībām attiecīgajā 
profesijā Apvienotajā Karalistē un Grieķijā.

Komisija ir informējusi lūgumraksta iesniedzēju par iespēju pieprasīt daļēju piekļuvi 
profesijai Grieķijā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējam nosūtīta informācija par SOLVIT
gadījumam, ja viņš saskaras ar problēmām, iesniedzot pieteikumu par daļēju piekļuvi. 

Lūgumraksta iesniedzējs ir pieprasījis atzīt arī viņa vidusskolas skolotāja kvalifikāciju 
izglītībai ar īpašām vajadzībām. No lūgumraksta iesniedzēja pievienotās Grieķijas iestāžu 
vēstules izriet, ka Grieķijā šāda profesija nepastāv vidusskolas līmenī, bet gan tikai 
pamatskolas līmenī. Ir arī skaidrs, ka patiesībā viņa kvalifikācija atbilst tikai pasniegšanai 
vidusskolās. Komisija lūgumraksta iesniedzējam ir ieteikusi iesniegt savu jautājumu 
kontaktpunktā profesionālo kvalifikāciju atzīšanai Grieķijā.

Secinājums

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, kas nosūtīta Komisijai, tā viņu informējusi par 
tiesībām, kas izriet no profesionālo kvalifikāciju direktīvas. Pastāv atšķirība starp darbībām 
profesijās, kurai lūgumraksta iesniedzējs ir kvalificēts Apvienotajā Karalistē un kurā viņš 
gribētu strādāt Grieķijā. Otra profesija, kurā viņš gribētu strādāt, saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no Komisijas, Grieķijā vispār nepastāv. Komisija vairs nav saņēmusi nekādu atbildi 
no lūgumraksta iesniedzēja, ne uz tās atbildi, ne uz vēstuli par sūdzības izskatīšanas 
izbeigšanu. 


