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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0487/2011, którą złożył Konstantinos Aivaliotis (Grecja), 
w sprawie nieuznawania w Grecji jego kwalifikacji nauczycielskich 
zdobytych za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uzyskał kwalifikacje nauczycielskie w Zjednoczonym Królestwie, gdzie 
jest zarejestrowany i gdzie pracuje zawodowo od 2004 r. Składający petycję prowadzi zajęcia 
z historii powszechnej i literatury klasycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Składający petycję pragnie obecnie powrócić do Grecji i pracować jako 
nauczyciel w szkole średniej, ale jego wniosek o uznanie kwalifikacji nauczycielskich został 
odrzucony przez władze greckie, a za powód odrzucenia wniosku podano brak 
odpowiadających jego kwalifikacjom przedmiotów w programie nauczania greckich szkół 
średnich. Składającemu petycję zaproponowano jednak odbycie liczącego 400 godzin kursu 
mającego uzupełnić jego zdobyte w Zjednoczonym Królestwie kwalifikacje o te wymagane 
w greckim systemie kształcenia do podjęcia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Składający petycję pragnie się obecnie dowiedzieć, czy wymogi przedstawione 
przez greckie władze odpowiedzialne za system edukacji są zgodne z przepisami UE 
w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W dniu 9 września 2011 r. Komisja otrzymała skargę od składającego petycję. Komisja 
udzieliła mu odpowiedzi w dniu 11 października, a następnie zamknęła sprawę w dniu 
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20 grudnia 2011 r.

Składający petycję zdobył kwalifikacje nauczycielskie w Zjednoczonym Królestwie, 
a chciałby pracować w Grecji. Komisja poinformowała składającego petycję, że 
instrumentem prawnym regulującym uznawanie kwalifikacji zawodowych jest dyrektywa 
2005/36/WE. 

Składający petycję wystąpił z wnioskiem o uznanie jego kwalifikacji do nauczania historii 
i literatury klasycznej w szkole średniej. Jednakże w Grecji nauczanie tych przedmiotów 
stanowi zaledwie część zawodu o bardziej ogólnym charakterze. Przyjmujące państwo 
członkowskie musi umożliwić obywatelowi UE wykonywanie na swoim terytorium danego 
zawodu, pod warunkiem że obywatel ten posiada dyplom wymagany w innym państwie 
członkowskim do rozpoczęcia wykonywania lub dalszego wykonywania tego samego 
zawodu. W tym przypadku faktycznie istnieje rozbieżność w zakresie czynności między 
danym zawodem wykonywanym w Zjednoczonym Królestwie i w Grecji.

Komisja poinformowała składającego petycję o możliwości wystąpienia z wnioskiem 
o częściowy dostęp do wykonywania zawodu w Grecji. Składający petycję został także 
poinformowany o systemie SOLVIT, na wypadek gdyby napotkał jakiekolwiek problemy 
związane z wnioskiem o częściowy dostęp.

Składający petycję wystąpił także z wnioskiem o uznanie jego kwalifikacji nauczyciela 
w szkole średniej w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z załączonego przez 
składającego petycję pisma od władz greckich wynikało, że zawód ten nie istnieje w Grecji na 
poziomie szkoły średniej, a jedynie na poziomie szkoły podstawowej. Wynikało także, że 
faktycznie posiada on tylko kwalifikacje do nauczania w szkole średniej. Komisja zaleciła 
składającemu petycję, aby zwrócił się ze swoim zapytaniem do punktu kontaktowego do 
spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Grecji.

Podsumowanie

Po skierowaniu skargi przez składającego petycję do Komisji ta poinformowała go 
o przysługujących mu prawach na podstawie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Istnieje rozbieżność w zakresie czynności między zawodem, do którego 
składający petycję uzyskał kwalifikacje w Zjednoczonym Królestwie, a zawodem, który 
chciałby wykonywać w Grecji. Drugi zawód, który chciałby wykonywać, nie istnieje w Grecji 
zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję. Składający petycję nie zareagował 
w żaden sposób na udzieloną mu przez Komisję odpowiedź ani na pismo w sprawie 
zamknięcia postępowania dotyczącego skargi.


