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Suġġett: Petizzjoni 0487/2011, imressqa minn Konstantinos Aivaliotis (ta' ċittadinanza 
Griega), dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki barranin tiegħu bħala 
għalliem fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kiseb il-kwalifiki tiegħu ta’ għalliem fir-Renju Unit, fejn huwa rreġistrat u fejn 
huwa wettaq il-professjoni tiegħu sa mill-2004. Il-petizzjonant jgħallem l-istorja ġenerali u l-
letteratura klassika lil studenti bi bżonnijiet edukattivi speċjali (SEN). Il-petizzjonant issa 
jixtieq jirritorna l-Greċja u jaħdem bħala għalliem fi skola sekondarja, iżda l-applikazzjoni 
tiegħu biex jiġi rikonoxxut bħala għalliem, ġiet irrifjutata mill-awtoritajiet Griegi għar-raġuni 
li m’hemm ebda suġġett korrispondenti fil-kurrikulu Grieg tal-iskola sekondarja. Għalhekk, 
il-petizzjonant ġie offrut kors ta’ 400 siegħa biex jissupplixxi l-kwalifiki Britanniċi tiegħu 
b’dawk meħtieġa biex jaħdem ma’ studenti SEN fis-settur edukattiv Grieg. Il-petizzjonant 
qiegħed jistaqsi jekk ir-rekwiżiti tal-awtoritajiet edukattivi Griegi humiex konsistenti mad-
dispożizzjonijiet tal-UE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

Fid-9 ta' Settembru 2011 il-Kummissjoni rċeviet ilment mill-petizzjonant. Il-Kummissjoni 
weġbitu fil-11 ta' Ottubru u sussegwentement għalqet il-każ fl-20 ta' Diċembru 2011.

Il-petizzjonant kiseb il-kwalifiki tiegħu bħala għalliem fir-Renju Unit u jixtieq jaħdem fil-
Greċja. Il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant li l-istrument legali li jirregola r-
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rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huwa d-Direttiva 2005/36/KE.  

Il-petizzjonant applika għal rikonoxximent bħala għalliem tas-sekondarja għall-Istorja u l-
Istudji Klassiċi. Madankollu, dawn is-suġġetti huma biss parti minn professjoni aktar ġenerali 
fil-Greċja. Stat Membru ospitanti jrid jippermetti lil ċittadin tal-UE jeżerċita professjoni fit-
territorju tiegħu sakemm hu jew hi jkollu jew ikollha d-diploma meħtieġa fi Stat Membru 
ieħor għall-eżerċitar tal-istess professjoni. F'dan il-każ, milli jidher, hemm differenza fl-
attivitajiet bejn il-professjoni fir-Renju Unit u fil-Greċja.

Il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant dwar il-possibbiltà li japplika għal aċċess parzjali 
għall-professjoni fil-Greċja. Il-petizzjonant kien infurmat ukoll dwar SOLVIT f'każ li jkollu 
xi problema bl-applikazzjoni għal aċċess parzjali. 

Il-petizzjonant applika wkoll għal rikonoxximent bħala għalliem fi skola sekondarja fir-
rigward ta' Bżonnijiet Edukattivi Speċjali. Minn ittra mill-awtoritajiet Griegi mehmuża mill-
petizzjonant, deher li din il-professjoni ma teżistix fil-Greċja fil-livell tas-sekondarja, iżda 
teżisti biss fil-livell tal-primarja. Deher ukoll li fil-fatt huwa kkwalifikat biss għal-livell tas-
sekondarja. Il-Kummissjoni rrakkomandat lill-petizzjonant li jressaq il-mistoqsija tiegħu lill-
punt ta' kuntatt għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fil-Greċja.

Konklużjoni

Wara li l-petizzjonant bagħat ilment lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni infurmatu dwar id-
drittijiet tiegħu abbażi tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali. Hemm differenza fl-
attivitajiet bejn il-professjoni li l-petizzjonant huwa kkwalifikat għaliha fir-Renju Unit u l-
professjoni li jixtieq jeżerċita fil-Greċja. Il-professjoni l-oħra li jixtieq jeżerċita ma teżistix fil-
Greċja, skont l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma rċeviet ebda 
reazzjoni mill-petizzjonant għat-tweġiba tagħha u lanqas għall-ittra li tagħlaq il-każ.


