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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1172/2008, της Christine Joyce Williams, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με επίδομα συντηρήσεως για το τέκνο της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η κόρη της αναφέρουσας είναι ένα ιδιαίτερα προικισμένο παιδί που ολοκλήρωσε τη βασική 
εκπαίδευση νωρίτερα από τους άλλους συνομήλικους συμμαθητές της και σε μικρή ηλικία 
έχει ήδη εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις περί σχολικής φοίτησης. Τώρα θέλει να συνεχίσει 
τις σπουδές της σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και λόγω των οικονομικών συνεπειών 
αιτήθηκε επίδομα συντηρήσεως. Εντούτοις, το συγκεκριμένο επίδομα δεν της χορηγήθηκε με 
την αιτιολογία ότι η ημερομηνία γέννησής της (5 Σεπτεμβρίου) είναι λίγες ημέρες μετά την 
έναρξη του φετινού ακαδημαϊκού έτους (2 Σεπτεμβρίου), με αποτέλεσμα να είναι τυπικά 
πολύ μικρή ώστε να λαμβάνει το επίδομα. Παραπέμποντας στην οδηγία 2000/78/ΕΚ, η 
αναφέρουσα δηλώνει ότι στην περίπτωση της κόρης της πρόκειται τουλάχιστον για έμμεση 
διάκριση λόγω ηλικίας, καθώς οι βρετανικές αρχές αφενός αναγνωρίζουν ότι η κόρη της 
μπορεί να γίνει δεκτή στην ανώτερη εκπαίδευση, αφετέρου την εμποδίζουν να 
πραγματοποιήσει τις σπουδές καθώς δεν της χορηγούν επίδομα για την κάλυψη των δαπανών 
που προκύπτουν. Η αναφέρουσα ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η κόρη της, ένα παιδί με υψηλές ικανότητες μάθησης, 
υφίσταται έμμεση διάκριση λόγω ηλικίας, καθώς οι βρετανικές αρχές αφενός αναγνωρίζουν 
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ότι η κόρη της μπορεί να γίνει δεκτή στην ανώτερη εκπαίδευση, αφετέρου την εμποδίζουν να 
πραγματοποιήσει τις σπουδές καθώς δεν της χορηγούν επίδομα για την κάλυψη των δαπανών 
που προκύπτουν. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι πρόκειται για παραβίαση της οδηγίας
2000/78/ΕΚ λόγω ηλικίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η οδηγία ισχύει για:

(α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον 
κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών,
(β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας,
(γ) τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
απολύσεων και των αμοιβών,
(δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε μια οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε 
οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, 
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.

Στη συνέχεια, στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 αναφέρεται:

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως παροχές που καταβάλλουν τα δημόσια 
συστήματα ή τα εξομοιούμενα προς τα δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή προστασίας.

Συμπέρασμα

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση καθαυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
2000/78/ΕΚ το οποίο περιορίζεται στην επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως παροχές που καταβάλλουν τα δημόσια συστήματα ή τα 
εξομοιούμενα προς τα δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης ή προστασίας. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρέσχε η αναφέρουσα, η οποία ζητεί επίδομα συντηρήσεως για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της εν λόγω οδηγίας.

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι μια πρόταση για νέα οδηγία του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού θα καλύπτει 
ειδικά τον τομέα της εκπαίδευσης. Η έκδοση που προτείνει η Επιτροπή απαγορεύει τη 
διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, εκτός και εάν δικαιολογείται από θεμιτό στόχο, και 



CM\777674EL.doc PE423.7003/3CM\777674EL.doc

EL

τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Το συγκεκριμένο 
σχέδιο οδηγίας εξετάζεται επί του παρόντος στο Συμβούλιο.


