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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0979/2003, του Reiner Thomas, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από μία υπογραφή, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση εις βάρος αλλοδαπών φοιτητών 
στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι αλλοδαποί φοιτητές δεν απολαμβάνουν 
φοιτητικής έκπτωσης στην ακτοπλοϊκή γραμμή μεταξύ Πειραιά και Χίου, παρά την επίδειξη 
φοιτητικής ταυτότητας. Το προσωπικό στο γραφείο έκδοσης εισιτηρίων ισχυρίστηκε ενώπιον 
του αναφέροντα ότι φοιτητική έκπτωση παρέχεται μόνο στους έλληνες φοιτητές. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι πρόκειται για διάκριση λόγω εθνικότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Οι αναφέροντες εφιστούν την προσοχή στις δυσκολίες αναφορικά με την αναγνώριση μιας
διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ως επαρκούς τίτλου προκειμένου να τύχουν έκπτωσης σε
θαλάσσιο ταξίδι, έκπτωση η οποία χορηγείται κανονικά στην Ελλάδα στους φοιτητές οι 
οποίοι διαθέτουν ελληνική φοιτητική ταυτότητα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η συγκεκριμένη
περίπτωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της «Κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αριθ. 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)». 
Αυτό το κείμενο ορίζει έκπτωση της τάξης του 50% επί της τιμής της οικονομικής θέσης και
για τις θαλάσσιες μεταφορές, εις όφελος των φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν στην κατοχή τους τη φοιτητική τους 
ταυτότητα.
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Η ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς των θαλάσσιων μεταφορών επιτρέπει στις εταιρείες να 
ορίζουν τις δικές τους εμπορικές πολιτικές όσον αφορά τις τιμές, τις ειδικές προσφορές ή 
οποιοδήποτε άλλο εμπορικό μέσο αύξησης του μεριδίου τους στην αγορά. Ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 «για την εφαρμογή της 
αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών» δεν επιβάλλει στις εταιρείες
οποιαδήποτε όρια ή υποχρεώσεις σχετικά με τις τιμές τους. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του 
παρόντος κανονισμός ή κοινοτική σύσταση σε ισχύ επί του θέματος. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγχεται η εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της διάκρισης
λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής. 

Έχοντας ενημερωθεί στο παρελθόν για την ύπαρξη πιθανής διάκρισης λόγω ιθαγένειας
αναφορικά με τις εκπτώσεις επί των επίσημα καθορισμένων τιμών στην Ελλάδα, η Επιτροπή 
είχε απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές με επιστολή της στις 23 Σεπτεμβρίου 20021. Οι
ελληνικές αρχές απάντησαν στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους2 ανακοινώνοντας ότι, έπειτα
από την παρέμβαση της Επιτροπής, το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο εξέδωσε μια απόφαση
(απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αριθ. 3324.1/01/02) στην οποία
διευκρινιζόταν ότι οι μη έλληνες φοιτητές δικαιούνται τις ίδιες εκπτώσεις που προβλέπονται 
για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια εις όφελος των ελλήνων φοιτητών με απλή επίδειξη της φοιτητικής 
τους ταυτότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάφρασή της στα ελληνικά. 

Ως εκ τούτου, και με βάση τις πληροφορίες και τα αντίγραφα της ελληνικής νομοθεσίας που
προσκόμισε το κράτος μέλος στην Επιτροπή, δεν υφίσταται πλέον διάκριση μεταξύ των 
ημεδαπών φοιτητών και αυτών που προέρχονται από κράτη μέλη της Κοινότητας στην
ισχύουσα νομοθεσία για τις επίσημες τιμές στην Ελλάδα. 

Είναι σαφές ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει απευθείας στις ναυτιλιακές εταιρείες για
να διασφαλίσει ότι μια τέτοια διάκριση δεν γίνεται στην πράξη. Εντούτοις, προκειμένου να 
εξαντλήσει όλες τις περιπτώσεις και έπειτα από καταγγελίες επιβατών ακτοπλοϊκών ταξιδιών
στην Ελλάδα, η Επιτροπή προσέγγισε εκ νέου τις ελληνικές αρχές γι’ αυτό το ζήτημα το 2006 
και τον Ιανουάριο του 2007, με σκοπό να εξακριβώσει καταρχάς αν υπάρχουν μέτρα ή
αδιευκρίνιστα σημεία στην ελληνική νομοθεσία που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να συνεχίζουν
τις διακρίσεις, ιδίως βάσει του τόπου διαμονής, και στη συνέχεια να ενθαρρύνει τις εθνικές 
αρχές να λάβουν μέτρα έναντι των εταιρειών, ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η
ύπαρξη τέτοιου είδους διάκρισης στην πράξη.

Η Επιτροπή υπολογίζει επίσης να ξεκινήσει το 2007 μια μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση
των γενικών και ειδικών όρων των συμβολαίων που προσφέρουν οι φορείς οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία επιδιώκεται να 
εξεταστεί η ύπαρξη τιμών που εισάγουν διακρίσεις στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη μελέτη θα

  
1 Καταγγελία αριθ. 2001/5146. Επιστολή που απηύθυνε ο κ. M. Schaub, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Εσωτερικής 
Αγοράς στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις 23 Σεπτεμβρίου 2002 (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-
09-2002).
2 Επιστολή προς τον κ. Schaub στις 19 Νοεμβρίου 2002 από τον κ. Δ. Ράλλη, Αναπληρωτή Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο της Ελλάδας (Αριθ. αναφοράς 3082.15/150/A/7811).
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επιτρέψει στην Επιτροπή να γνωρίσει καλύτερα τη νόμιμη και πραγματική κατάσταση σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις διαφορές των τιμών οι οποίες 
συνεπάγονται τυχόν διακρίσεις, και θα την βοηθήσει στην εξέταση της σκοπιμότητας μιας 
μελλοντικής παρουσίασης ενδεχομένης νομοθετικής πρότασης επί του θέματος. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει κάθε μέσο που μπορεί να εφαρμόσει αν, έπειτα από τις επαφές που
έχει επί του παρόντος με τις ελληνικές αρχές, αποδειχτεί ότι υφίσταται πράγματι τέτοια 
διάκριση.

Επιπλέον, αυτού του είδους οι δυσκολίες που σχετίζονται με την εσφαλμένη εφαρμογή του
κοινοτικού δικαίου μπορούν κανονικά να επιλυθούν με την αποστολή μιας αίτησης στο εθνικό 
κέντρο SOLVIT (http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).


