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Ref.: Petiția nr. 0487/2011, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de cetățenie elenă, 
privind nerecunoașterea în Grecia a calificărilor pedagogice ale acestuia obținute 
în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și-a dobândit calificările în domeniul pedagogic în Regatul Unit, unde acesta a 
fost înregistrat și și-a exersat profesia din anul 2004. Petiționarul predă istorie universală și 
literatură clasică elevilor cu nevoi educaționale speciale (NES). În prezent, petiționarul 
dorește să se întoarcă în Grecia și să lucreze ca profesor de liceu, însă cererea acestuia de 
recunoaștere a titlului de profesor a fost refuzată de către autoritățile elene pe motiv că nu 
există materii echivalente în programa analitică de liceu din Grecia. Prin urmare, 
petiționarului i s-a propus un curs de 400 de ore în scopul de a-și completa calificările 
obținute în Regatul Unit cu cele necesare pentru a lucra cu elevii NES în sectorul de 
învățământ elen. Petiționarul întreabă dacă cerințele autorităților de învățământ sunt în 
conformitate cu dispozițiile Uniunii Europene privind recunoașterea calificărilor profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

La 9 septembrie 2011, Comisia a primit o plângere din partea petiționarului. Comisia i-a 
răspuns acestuia la 11 octombrie și, ulterior, a clasat cazul la 20 decembrie 2011.

Petiționarul a dobândit calificările sale ca profesor în Regatul Unit și ar dori să lucreze în 
Grecia. Comisia a informat petiționarul că instrumentul juridic care se aplică în cazul 
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recunoașterii calificărilor profesionale este Directiva 2005/36/CE.  

Petiționarul a solicitat recunoașterea diplomei sale de profesor de istorie universală și 
literatură clasică la nivel de liceu. În Grecia, aceste materii fac parte însă dintr-o profesie mai 
generală. Un stat membru gazdă  trebuie să permită unui cetățean european să exercite o 
profesie pe teritoriul său, cu condiția ca acesta să fie titularul unei diplome necesare într-un alt 
stat membru pentru exercitarea aceleiași profesii. Se pare că în acest caz există o diferență 
între profesiile exercitate în Regatul Unit și în Grecia.

Comisia a informat petiționarul cu privire la posibilitatea de a solicita accesul parțial la 
profesie în Grecia. Petiționarul a fost informat, de asemenea, cu privire la posibilitatea de a 
apela la SOLVIT, în cazul în care întâmpină dificultăți în ceea ce privește cererea de acces 
parțial. 

De asemenea, petiționarul a solicitat recunoașterea sa ca profesor de liceu pentru elevii cu 
nevoi educaționale speciale. Dintr-o scrisoare a autorităților grecești pe care petiționarul o 
anexează reiese că această profesie nu există în Grecia la nivel de liceu, ci doar la nivelul 
învățământului primar. Din scrisoare reiese, de asemenea, că el este calificat doar pentru liceu. 
Comisia a recomandat petiționarului să înainteze cererea sa punctului de contact pentru 
recunoașterea calificărilor profesionale din Grecia.

Concluzii

În urma plângerii pe care petiționarul a adresat-o Comisiei, aceasta l-a informat cu privire la 
drepturile sale, în conformitate cu Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. 
Există o diferență între profesia pentru care petiționarul este calificat în Regatul Unit și 
profesia pe care el ar dori să o exercite în Grecia. Conform informațiilor pe care Comisia le-a 
primit, profesia pe care acesta ar dori să o exercite nu există în Grecia. Comisia nu a primit 
nicio reacție din partea petiționarului la răspunsul său sau la scrisoarea privind clasarea 
cazului.  


