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Betreft: Verzoekschrift 0487/2011, ingediend door Konstantinos Aivaliotis (Griekse 
nationaliteit), over het feit dat zijn buitenlandse onderwijskwalificaties in Griekenland 
niet worden erkend

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft zijn lesbevoegdheid in het Verenigd Koninkrijk behaald. Hij is daar geregistreerd 
en oefent er sinds 2004 zijn beroep uit. Indiener geeft leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften (SEN) les in geschiedenis en klassieke literatuur. Hij wil nu terugkeren naar 
Griekenland om daar als leraar in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan. Zijn aanvraag om 
als leraar erkend te worden, is echter afgewezen door de Griekse autoriteiten omdat het lesplan 
voor het voortgezet onderwijs geen vergelijkbare vakken zou bevatten. Indiener heeft daarom 
een cursus van 400 uur aangeboden gekregen om zijn Britse kwalificaties aan te vullen met de 
kwalificaties voor het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die de Griekse 
onderwijssector vereist. Hij vraagt zich af of de eisen van de Griekse onderwijsautoriteiten in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van de EU betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012.

Op 9 september 2011 heeft de Commissie een klacht van indiener ontvangen. Op 11 oktober 
heeft de Commissie hem een antwoord doen toekomen om vervolgens op 20 december de zaak 
te sluiten.

Indiener heeft zijn lesbevoegdheid in het Verenigd Koninkrijk behaald en zou graag in 
Griekenland werken. De Commissie heeft indiener meegedeeld dat het rechtsinstrument waarin 
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de erkenning van beroepskwalificaties geregeld wordt, Richtlijn 2005/36/EG is. 

Indiener heeft een aanvraag gedaan om als leraar geschiedenis en klassieke talen in het 
middelbaar onderwijs erkend te worden. Deze vakken vormen in Griekenland echter slechts een 
onderdeel van een uitgebreider vakgebied. Een ontvangende lidstaat moet een burger van de EU 
toestaan om een vak uit te oefenen op zijn grondgebied, mits hij of zij over een in een andere 
lidstaat behaald diploma beschikt om toegang te krijgen tot hetzelfde vak of dit uit te oefenen. In 
dit geval is er klaarblijkelijk een verschil in werkzaamheden tussen het vak in het Verenigd 
Koninkrijk en in Griekenland.

De Commissie heeft indiener geïnformeerd met betrekking tot de mogelijkheid om een aanvraag 
te doen om gedeeltelijk toegelaten te worden tot de beroepsgroep. Indiener is tevens 
geïnformeerd over Solvit voor het geval hij enige problemen mocht ondervinden bij de aanvraag 
voor gedeeltelijke toelating. 

Indiener heeft ook een aanvraag gedaan om erkend te worden als leraar voor het voortgezet 
onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uit een brief van de Griekse 
autoriteiten die indiener bijgesloten heeft, blijkt dat dit vak in Griekenland niet bestaat voor het 
voorgezet onderwijs en alleen bestaat binnen het primair onderwijs. Ook is het gebleken dat hij 
in feite alleen voor het voortgezet onderwijs bevoegd is. De Commissie heeft indiener de 
aanbeveling gedaan om zijn vraag voor te leggen aan het contactpunt voor de erkenning van 
beroepskwalificaties in Griekenland. 

Conclusie

Naar aanleiding van een klacht die indiener aan de Commissie gezonden heeft, heeft de 
Commissie hem geïnformeerd over zijn rechten op basis van de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties. Het soort werk waarvoor indiener bevoegd is in het 
Verenigd Koninkrijk verschilt van het vak dat hij in Griekenland uit zou willen oefenen. Volgens 
de informatie die de Commissie ontvangen heeft, bestaat het vak dat hij uit zou willen oefenen 
niet in Griekenland. De Commissie heeft geen enkele reactie van de indiener op haar antwoord 
ontvangen, noch op haar brief met de vermelding dat de klacht als afgedaan beschouwd werd.


