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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

Το σύστηµα των Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2009 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για το σύστηµα των Ευρωπαϊκών Σχολείων(ΕΣ), το 2009 αποτέλεσε έτος προόδου σε 
ορισµένους τοµείς αλλά και επιβεβαίωσης ότι υπολείπονται ακόµη προς διευθέτηση στο 
πλαίσιο του συστήµατος ορισµένα διαρθρωτικά ζητήµατα.  

Η επίσηµη απόφαση όσον αφορά τη µεταρρυθµιστική διαδικασία, που λήφθηκε την Άνοιξη 
του 2009, αποτέλεσε σηµαντικό επίτευγµα και τα οφέλη θα γίνουν αισθητά κατά τα προσεχή 
έτη. Η παρεχόµενη σε τοπικά σχολεία δυνατότητα να ζητήσουν έγκριση, ενισχυόµενη από τη 
δυνατότητα των εγκεκριµένων σχολείων να λαµβάνουν χρηµατοδοτική συνεισφορά από την 
ΕΕ για τα παιδιά των υπαλλήλων της που φοιτούν στα σχολεία, διευκολύνει για το ευρύ κοινό 
την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα σπουδών.  

Η προσπάθεια να καταστεί το σύστηµα πιο αποτελεσµατικό όσον αφορά τη διαχείριση, είχε 
επίσης ως αποτέλεσµα µεταρρυθµίσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο µε τη µορφή 
µεγαλύτερης αυτονοµίας για τα τοπικά σχολεία εντός των ορίων που τίθενται από τους 
ισχύοντες κανόνες και τις δηµοσιονοµικές κανονιστικές ρυθµίσεις.  

Οι προσπάθειες στον τοµέα του επιµερισµού των δαπανών αντιµετώπισαν δυσκολίες και 
υπάρχουν ήδη σαφείς ενδείξεις ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στον τοµέα αυτό σε 
συνδυασµό µε προσπάθειες µείωσης των δαπανών.  

Η γενικότερη οικονοµική κατάσταση, προφανώς, είχε αντίκτυπο στα οικονοµικά των 
σχολείων. Τα έσοδα από συµβάσεις µε εξωτερικούς οργανισµούς και τα έσοδα που 
βασίζονται στα δίδακτρα των σχολείων παρουσίασαν µείωση. Τα αιτήµατα χρηµατοδοτικής 
συνεισφοράς από την ΕΕ ανήλθαν σε σηµαντικό ποσό. Η εξέταση τρόπων βελτίωσης της 
οικονοµικής αποτελεσµατικότητας του συστήµατος θα οδηγήσει σε συνεχείς προσπάθειες 
εκσυγχρονισµού και προσαρµογής των κανόνων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να 
συντονίζει τον διάλογο αυτό λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική πραγµατικότητα του 2010. 
Η εξέταση των ζητηµάτων παράτυπων δαπανών που διαπιστώθηκαν στον προϋπολογισµό 
2008 θα συνεχιστεί προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή ερµηνεία και εκτέλεση των 
κανόνων. 

Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια του 2009 συνέχισαν να υφίστανται ή επιδεινώθηκαν 
περαιτέρω ορισµένα συστηµικά προβλήµατα. Το ανεπίλυτο πρόβληµα της διαρκούς έλλειψης 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών εξακολουθεί να επιβαρύνει υπέρµετρα τη χρηµατοδοτική 
συνεισφορά της ΕΕ στο σύστηµα. Οι καθυστερήσεις ή η µη παροχή επαρκών υποδοµών από 
κράτη µέλη στους τόπους εγκατάστασης σχολείων µε πρόβληµα υπερπληθυσµού 
εξακολούθησαν να επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των µαθητών και των γονέων, ενώ 
έχουν επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στην πολιτική εγγραφών. 

Ο προγραµµατισµός για τα επόµενα έτη, κατά τα οποία αναµένονται σηµαντικές δυσκολίες 
στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο, οδήγησε στη ρητή δέσµευση των δύο χωρών υποδοχής 
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να παράσχουν προσωρινές διευκολύνσεις µέχρις ότου καταστούν διαθέσιµες οι µόνιµες 
λύσεις (οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί για την έναρξη του σχολικού έτους 2012).  

Το σχολικό έτος 2009 ξεκίνησε µε υψηλό επίπεδο επιφυλακής για τον ιό H1N1. Ο Γενικός 
Γραµµατέας, η Επιτροπή και τα σχολεία επεξεργάστηκαν στρατηγικές δράσης και 
ενηµέρωσης οι οποίες αποδείχθηκαν χρήσιµες παρόλο που οι επιπτώσεις της επιδηµίας ήταν 
πιο περιορισµένες σε σχέση µε τους φόβους που είχαν εκφραστεί. Το γεγονός αυτό απέδειξε 
ότι το σύστηµα ήταν έτοιµο να αντιµετωπίσει αυτό το είδος προκλήσεων στους τοµείς της 
υγείας και της επικοινωνίας.  

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

2.1. Alicante 

Ο αριθµός των µαθητών του σχολείου του Alicante παρέµεινε σταθερός 
ξεπερνώντας ελαφρά τους 1000. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν 
ορισµένες βελτιώσεις στις υποδοµές, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.  

2.2. Bergen 

Παρά τη σταδιακή κατάργηση του ιταλικού και του γερµανικού τµήµατος, ο αριθµός 
των µαθητών του σχολείου αυξήθηκε το 2009 σχεδόν κατά 4 %. Ωστόσο, το 
ποσοστό των µαθητών που είναι παιδιά υπαλλήλων των οργάνων είναι χαµηλό και 
ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 17 %. Έχουν προγραµµατιστεί για το σχολείο 
ορισµένες σηµαντικές εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης. 

2.3. Βρυξέλλες 

Ο κορεσµός των ΕΣ Βρυξέλλες I, II και III από µαθητές εξακολούθησε να 
επιβαρύνει τα σχολεία και κατά το 2009. Εντούτοις, η πολιτική εγγραφών για την 
σχολική περίοδο 2009/2010 σηµείωσε υψηλό ποσοστό ικανοποίησης καθώς το 90% 
των µαθητών ενεγράφησαν στο σχολείο της πρώτης επιλογής τους.  

Ωστόσο, το πρόβληµα του υπερπληθυσµού στις Βρυξέλλες λαµβάνει δραµατικές 
διαστάσεις και, µε βάση τις εκτιµήσεις για τον µελλοντικό αριθµό των µαθητών, τον 
Σεπτέµβριο του 2011 η κατάσταση θα είναι κρίσιµη και θα καταστούν απολύτως 
αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις. Συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις µε τις 
βελγικές αρχές για πρόσθετους χώρους ενόψει της καθυστέρησης της έναρξης 
λειτουργίας του 4ου µόνιµου σχολείου στο Laeken (επί του παρόντος 
προγραµµατίζεται για το 2012), ενώ εξ ονόµατος του Ανωτάτου Συµβουλίου έχει 
υποβληθεί επίσηµα στις βελγικές αρχές αίτηµα για 5ο σχολείο στις Βρυξέλλες1.  

Μετά την επιστολή που απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas στον τότε πρωθυπουργό 
κ. Van Rompuy το Νοέµβριο του 2009, ο νέος πρωθυπουργός που ανέλαβε, ο κ. 
Leterme, απάντησε ότι θα διατεθούν πρόσθετες προσωρινές υποδοµές από τη Régie 

                                                 
1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε τη συµφωνία της µε βάση την ολοκλήρωση των πληροφοριών στο 

πλαίσιο της διαδικασίας της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής όπως ορίζεται στο σηµείο 47 της 
διοργανικής συµφωνίας για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (ΕΕ C 
139, 14 Ιουνίου 2006, σ.1). 
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des Bâtiments2 τον Σεπτέµβριο 2011, και, εφόσον χρειαστεί, και τον Σεπτέµβριο 
2010. 

Η "Οµάδα παρακολούθησης" (στην οποία εκπροσωπούνται οι βελγικές αρχές, η 
Επιτροπή, η τοπική επιτροπή προσωπικού της Επιτροπής, οι γονείς και τα σχολεία) 
συνέρχεται τακτικά και συζητά διεξοδικά τις συγκεκριµένες επιλογές που 
εξετάζονται από τις βελγικές αρχές όσον αφορά τις πρόσθετες υποδοµές. Κατά τις 
συνεδριάσεις επαληθεύεται επίσης κατά πόσον οι εργασίες ανακαίνισης του ΕΣ 
Βρυξέλλες IV εκτελούνται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και χωρίς 
καθυστερήσεις.  

Το ΕΣ Βρυξέλλες I έχει διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην µεταρρυθµιστική 
διαδικασία και έχει συµµετάσχει ενεργά ως πιλοτικό σχολείο στην επεξεργασία του 
νέου πρότυπου σχολικού σχεδίου καθώς και στην εκπόνηση σχεδίων για το Σχολικό 
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο που θα συσταθεί στο σχολείο για να λειτουργήσει, µεταξύ 
άλλων, ως βήµα για διεθνή διαβούλευση (βλ. σηµείο 3.1. κατωτέρω). Επιπλέον, 
διενεργήθηκε στο σχολείο έλεγχος από διεθνή ελεγκτικό φορέα µε βάση το 
πρόγραµµα εργασίας3 που αποφασίστηκε από το Ανώτατο Συµβούλιο (βλ. σηµείο 
3.2. κατωτέρω).  

Για το ΕΣ Βρυξέλλες II, η έγκριση της άδειας κατασκευής χώρου στάθµευσης 
λεωφορείων από τις τοπικές αρχές µετά από σειρά ετών διοικητικών καθυστερήσεων 
αποτέλεσε θετική είδηση. Επί του παρόντος, περισσότερα από 50 σχολικά 
λεωφορεία σταθµεύουν στην αυλή του σχολείου 2 φορές την ηµέρα. Η στάθµευση 
σε εγκαταστάσεις εκτός της αυλής των µαθητών θα σηµάνει σηµαντική βελτίωση για 
το σχολείο. ∆εδοµένου ότι η διοικητική διαδικασία έχει πλέον περατωθεί, οι 
οικοδοµικές εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και 
σύµφωνα µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα που θα καθοριστεί από κοινού µε τις 
βελγικές αρχές. 

Στο ΕΣ Βρυξέλλες III πραγµατοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια 
του έτους, και µε την έναρξη του σχολικού έτους το Σεπτέµβριο 2009, ο αριθµός 
µαθητών που υποδέχθηκε το εν λόγω σχολείο αντιπροσώπευε τη µεγαλύτερη αύξηση 
ύψους 6,1 % µεταξύ των κορεσµένων σχολείων των Βρυξελλών . 

Το ΕΣ Βρυξέλλες IV (Berkendael) εξακολούθησε να είναι το σχολείο µε τη 
µεγαλύτερη διαθέσιµη ικανότητα υποδοχής καθώς υποδέχθηκε στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 594 µαθητές, ήτοι αύξηση κατά 36%. Το σχολείο προετοιµάζεται να 
θέσει σε λειτουργία το 2010 το πρώτο έτος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2.4. Culham 

Συνεχίστηκε η διαδικασία σταδιακού κλεισίµατος, µέχρι το 2017, του εν λόγω 
σχολείου ως Ευρωπαϊκού Σχολείου τύπου 1, σύµφωνα µε την απόφαση του 
Ανωτάτου Συµβουλίου του 2007 που ελήφθη λόγω της µελλοντικής µεταφοράς του 
Joint European Torus στη Γαλλία το 2016. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να στηρίξει 
την επιθυµία των βρετανικών αρχών, που τυγχάνει και της στήριξης των γονέων, να 

                                                 
2 "Régie de Bâtiments: Ο βελγικός οργανισµός που είναι αρµόδιος για τα οµοσπονδιακά κτίρια και την 

συντήρησή τους. 
3 Έγγραφο : 2511-D-2007-fr-2 Απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου 22+23 Ιανουαρίου 2008 
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ενταχθεί το σχολείο στο πρόγραµµα «ακαδηµιών» εντός του εθνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παροχή ευρωπαϊκού προγράµµατος 
σπουδών. Το σχολείο του Culham ετοιµάζεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του 
ως εγκεκριµένου σχολείου σε συνεργασία µε το σύστηµα των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων, βλ. σηµείο 3.3.  

2.5. Φραγκφούρτη 

Στο ΕΣ της Φραγκφούρτης σηµειώθηκε κορεσµός και η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2009 καθώς ο αριθµός των µαθητών του σχολείου συνέχισε να αυξάνεται. ∆εν έχει 
ακόµη κοινοποιηθεί από τις γερµανικές αρχές η έγκριση της προτεινόµενης 
αναδιάρθρωσης του σχολείου. 

2.6. Kαρλσρούη 

Ο αριθµός των µαθητών παρέµεινε σταθερός αλλά µεταξύ αυτών το ποσοστό των 
παιδιών του προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων εξακολούθησε να είναι 
χαµηλότερο από 20 %. Οι εργασίες ανακαίνισης συνεχίζονται και το νέο εστιατόριο 
ξεκίνησε τη λειτουργία του µε την έναρξη του σχολικού έτους.  

2.7. Λουξεµβούργο 

Ο υπερβολικός αριθµός µαθητών εξακολούθησε να αποτελεί πρόβληµα για το ΕΣ 
Λουξεµβούργο I το οποίο φιλοξενεί προσωρινά και το ΕΣ Λουξεµβούργο ΙΙ. Η 
Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιβεβαίωση εκ µέρους των αρχών 
του Λουξεµβούργου, σε συνεδρίαση του Νοεµβρίου του 2009, ότι οι πρόσθετες 
µεταβατικές υποδοµές θα είναι διαθέσιµες το Σεπτέµβριο του 2010, αλλά εκφράζει 
τη λύπη της για τη συνέχιση του προβλήµατος υπερπληθυσµού στις εγκαταστάσεις 
του ΕΣ Λουξεµβούργο I (Kirschberg) µέχρις ότου τεθούν σε λειτουργία, το 2012, 
στο Betrange Mamer, οι µόνιµες εγκαταστάσεις του ΕΣ Λουξεµβούργο IΙ .  

Οι συζητήσεις σχετικά µε πρακτικές πτυχές της απόφασης των αρχών του 
Λουξεµβούργου να οργανώσουν και να διαχειριστούν ειδικά για τους µαθητές του 
ΕΣ Λουξεµβούργο ΙI δηµόσια σχολική µεταφορά στην Bertrange/Mamer, 
συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι σχολικές 
µεταφορές αποτελούν καθοριστικό ζήτηµα για όλη την σχολική κοινότητα και 
επικροτεί την προσπάθεια που καταβάλλουν οι αρχές του Λουξεµβούργου. 

2.8. Mol 

Ο αριθµός των µαθητών του ΕΣ του Mol συνέχισε να αυξάνεται αλλά παρατηρείται 
τάση µείωσης του ποσοστού των παιδιών του προσωπικού των ευρωπαϊκών 
οργάνων. Το νέο αγγλικό τµήµα παρουσίασε αυξηµένο αριθµό µαθητών, ενώ 
αντίστοιχα µειώθηκε ο αριθµός των µαθητών στο γερµανικό τµήµα. Σύµφωνα µε την 
απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου, παράλληλα µε τη δηµιουργία του αγγλικού 
τµήµατος θα παρακολουθείται η εξέλιξη των λοιπών γλωσσικών τµηµάτων 4.  

                                                 
4 Στοιχεία αναφ.: 2007-D-129-fr-4. Απόφαση 23+24 Ιανουαρίου 2008 
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2.9. Μόναχο 

Κατά τη διάρκεια του έτους ξεκίνησαν σηµαντικές οικοδοµικές εργασίες και 
προστέθηκαν επιπλέον προσωρινές υποδοµές (11 αίθουσες διδασκαλίας). Οι 
βελτιώσεις στις υποδοµές έχουν ουσιαστική σηµασία για τα επόµενα έτη, 
λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της παρατηρούµενης σταθερής αύξησης του αριθµού 
των µαθητών του σχολείου. 

2.10. Βαρέζε 

Ο αριθµός των µαθητών του σχολείου παραµένει σταθερός και το ΕΣ του Βαρέζε 
εξακολουθεί να στερείται κατάλληλων υποδοµών. Για το θέµα αυτό ο αντιπρόεδρος 
κ. Kallas έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Berlusconi τον Μάιο 2009. 
∆υστυχώς η επιστολή έµεινε αναπάντητη. Η Επιτροπή θα εµµείνει στην ανάληψη 
δράσης από τις ιταλικές αρχές.  

3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

3.1. Μεταρρύθµιση 

Η διαδικασία µεταρρύθµισης που δροµολογήθηκε µε ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το 2002 και το 2005, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009 στη 
συνεδρίαση του Ανωτάτου Συµβουλίου στη Στοκχόλµη5. 

Στα σηµαντικότερα επιτεύγµατα συγκαταλέγονται το άνοιγµα του συστήµατος των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων µέσω της δυνατότητας έγκρισης εθνικών σχολείων 
προκειµένου να παρέχουν το ευρωπαϊκό πρόγραµµα σπουδών και ενδεχοµένως και 
το ευρωπαϊκό απολυτήριο. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα σπουδών διδάσκεται στην 
Πάρµα, στο Dunshauglin, στο Ηράκλειο, στο Ελσίνκι, στο Στρασβούργο και στο 
Manosque6. Επί του παρόντος διεξάγεται διαδικασία έγκρισης για σχολείο του Bad 
Vilbel. Επιπλέον, το ΕΣ του Culham προετοιµάζει τη µεταβατική φάση µε στόχο την 
αίτηση έγκρισης, η οποία θα αποτελέσει πολύτιµη εµπειρία για το σύστηµα των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι ολλανδικές αρχές διατύπωσαν επίσης την πρόθεσή τους 
να υποβάλουν αίτηση έγκρισης για σχολείο στη Χάγη.  

Η µεταρρύθµιση περιλαµβάνει τη δυνατότητα των εγκεκριµένων σχολείων να 
υπογράφουν συµφωνία για λήψη χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών του προσωπικού της ΕΕ 
που φοιτούν στα εν λόγω σχολεία7. 

                                                 
5 Στοιχεία αναφ.: 2009-D-353-en-4 
6 Το Σεπτέµβριο του 2009 άνοιξε στο International school of Manosque το ευρωπαϊκό τµήµα για τους 

µαθητές της 1ης έως 4ης τάξης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι επιθεωρητές των ευρωπαϊκών 
σχολείων πραγµατοποίησαν το Φεβρουάριο του 2010 έλεγχο στο εν λόγω σχολείο ο οποίος θα 
παρουσιαστεί στο Ανώτατο Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2010. Εφόσον τα αποτελέσµατα είναι θετικά, 
θα υπογραφεί επίσηµα η σύµβαση έγκρισης.  

7 Ο υπολογισµός των αντίστοιχων συνεισφορών για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
θα βασιστεί σε ένα ισορροπηµένο συνδυασµό αφενός, του µέσου κόστους ανά µαθητή στο σύστηµα 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αφετέρου, του µέσου κόστους ανά µαθητή στο εθνικό σύστηµα, όπως 
προβλέπει το έγγρ. 2009-D-681-en-1 που υποβλήθηκε στο Ανώτατο Συµβούλιο τον Ιανουάριο 2009.  
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Το πρόβληµα του ανεπαρκούς αριθµού διδασκόντων από τα κράτη µέλη 
αντιµετωπίστηκε στο πλαίσιο της πτυχής της µεταρρύθµισης που καλείται 
«επιµερισµός της δαπάνης». Συµφωνήθηκε να παρασχεθεί η δυνατότητα στις χώρες 
να αποσπούν διδακτικό προσωπικό µη µητρικής γλώσσας σε ορισµένες 
περιορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των κρατών 
µελών που αποστέλλουν διδακτικό προσωπικό για τις τρεις κύριες γλώσσες. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις δεν είχαν εκδηλωθεί ακόµη το 2009 οι πλήρεις επιπτώσεις 
από τη δυνατότητα απόσπασης διδακτικού προσωπικού µη µητρικής γλώσσας. Το 
κόστος του διδακτικού προσωπικού που προσελήφθη επιτόπου για την αντιµετώπιση 
των ελλείψεων εξακολουθεί να επιβαρύνει σηµαντικά την Επιτροπή. Το 2009, το 
κόστος αυτό ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ.. 

Η διαχείριση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο αποτέλεσε έναν άλλο ακρογωνιαίο λίθο 
της µεταρρύθµισης. Σε τοπικό επίπεδο, αναθεωρήθηκαν οι εσωτερικοί κανόνες των 
διοικητικών συµβουλίων των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Συµφωνήθηκε αυξηµένη 
αυτονοµία για τα σχολεία σε τοπικό επίπεδο εντός του γενικού πλαισίου των 
κανονιστικών ρυθµίσεων και αποφάσεων του Ανωτάτου Συµβουλίου, 
συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσιονοµικού κανονισµού, που προσδιορίζει τα όρια 
και τις υποχρεώσεις. Τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάθε 
σχολείο στο νέο αυτό πλαίσιο είναι ένας χάρτης πορείας που καθορίζει τους στόχους 
(ετήσιο σχέδιο σχολείου) και τους πόρους (σχέδιο προϋπολογισµού), καθώς και οι 
µηχανισµοί ελέγχου και οι υποχρεώσεις αναφοράς. Το εν λόγω πλαίσιο θα 
χρησιµοποιηθεί ως βάση για εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων. Ο 
χάρτης πορείας υποβάλλεται στο Ανώτατο Συµβούλιο για να παράσχει όλες τις 
απαιτούµενες πληροφορίες για την έγκριση του προϋπολογισµού. Το σχολικό έτος 
2009/2010 αποτέλεσε µεταβατικό έτος για την εφαρµογή των εν λόγω πτυχών της 
µεταρρύθµισης. 

Επιπλέον, στα ΕΣ ιδρύεται Σχολικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, ως βήµα εσωτερικής 
διαβούλευσης. Στο όργανο αυτό θα προεδρεύει ο διευθυντής και θα συµµετέχουν 
εταίροι και ενδιαφερόµενα µέρη από την σχολική κοινότητα.  

Σε κεντρικό επίπεδο, καταρτίστηκε στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης αναλυτικός 
κατάλογος των αρµοδίων αρχών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Την 1η 
Σεπτεµβρίου 2009 τέθηκαν σε ισχύ αποφάσεις που αφορούν οργανωτικά ζητήµατα 
και συµφωνήθηκε µεταβατική περίοδος για την αναθεώρηση ορισµένων ισχυόντων 
κανόνων που θα ολοκληρωθεί το αργότερο την 1η Σεπτεµβρίου 2010. 

3.2. Εσωτερικοί έλεγχοι 

Το Ανώτατο Συµβούλιο είχε ήδη αποφασίσει το 2007 να θεσπίσει λειτουργία 
εσωτερικού ελέγχου. Εν συνεχεία, εντός του ιδίου έτους, συνήφθη «συµφωνία 
επιπέδου εξυπηρέτησης» µε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις αρχές του 2008, το Ανώτατο Συµβούλιο ενέκρινε το 
στρατηγικό σχέδιο που θα εφαρµοστεί κατά την περίοδο 2008/20108. Ο πρώτος 
έλεγχος που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας, κάλυψε τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του 
Γενικού Γραµµατέα και σε τρία σχολεία, Λουξεµβούργο Ι, Βρυξέλλες Ι και Βαρέζε. 

                                                 
8 Έγγρ.: 2511-D-2007-en-2 
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Ο επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 2008. Κατά τη διάρκεια του 
2009 συζητήθηκαν διαδοχικά σχέδια εκθέσεων και απαντήσεων.  

Τα τελικά αποτελέσµατα του εν λόγω ελέγχου παρουσιάστηκαν µε έξι ξεχωριστές 
εκθέσεις. Η πρώτη εξ αυτών για «Οριζόντια ζητήµατα διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων» υποβλήθηκε στο Ανώτατο Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 20099. Η έκθεση 
αυτή περιλαµβάνει διαπιστώσεις που ισχύουν για όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και 
προτάσεις για µια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρµογή των συστάσεων που 
εµπεριέχει. Το επόµενο βήµα είναι η προετοιµασία ενός σχεδίου δράσης. Η άλλη 
έκθεση «Συλλογικές ευθύνες του γραφείου του Γενικού Γραµµατέα όσον αφορά τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» και τέσσερις εκθέσεις 
σχετικά µε τη «∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων» που κάλυπταν χωριστά το γραφείο 
του Γενικού Γραµµατέα και τα ΕΣ Λουξεµβούργο 1, Βρυξέλλες Ι και Βαρέζε 
υποβλήθηκαν στο Ανώτατο Συµβούλιο το 2010. 

Η παρακολούθηση των εν λόγω εκθέσεων έχει πρωταρχική σηµασία για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του συστήµατος των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι συστάσεις αφορούν 
από ζητήµατα επισήµανσης σοβαρών προβληµάτων έως πιο τυπικά θέµατα έλλειψης 
διαδικασιών. Οι συστάσεις οδήγησαν σε σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από την IAS 
και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες το γραφείο του Γενικού Γραµµατέα πρέπει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία να εκδώσει συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες στα σχολεία. Η 
Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το θέµα αυτό.  

3.3. Culham 

Κατά τη διάρκεια του 2009, οι αρχές του ΗΒ προχώρησαν τη διαδικασία ένταξης 
του ΕΣ του Culham στο εθνικό τους σχολικό σύστηµα «ακαδηµιών». Πρόθεση τους 
για το εν λόγω σχολείο είναι να ζητήσουν έγκριση προκειµένου να επιτραπεί η 
συνέχιση της διδασκαλίας του ευρωπαϊκού προγράµµατος σπουδών στο Culham και 
η δυνατότητα χορήγησης ευρωπαϊκού απολυτηρίου. 

Τον Απρίλιο του 2009, οι αρχές του ΗΒ υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης ως πρώτο 
βήµα για τη σύσταση «ακαδηµίας». Προσλήφθηκε σύµβουλος για την εκπόνηση 
µελέτης σκοπιµότητας, η οποία αποτελεί το δεύτερο βήµα και η ολοκλήρωσή της 
αναµένεται πριν το καλοκαίρι του 2010.  

Παράλληλα, το Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων ενέκρινε το 
∆εκέµβριο του 2009 το φάκελο γενικού ενδιαφέροντος για εγκρίσεις. Χρειάζεται να 
διευκρινιστούν ορισµένα εκκρεµούντα ζητήµατα που αφορούν την εγγραφή παιδιών 
του προσωπικού των οργάνων και τους όρους για το διδακτικό προσωπικό, ενόψει 
της υποβολής, το 2010, του φακέλου σχετικά µε τη συµµόρφωση που αποτελεί το 
επόµενο βήµα της διαδικασίας έγκρισης ενός σχολείου «τύπου ΙΙ». 

3.4. Υπερπληθυσµός/υποδοµές 

Σε αρκετούς τόπους εγκατάστασης και επί σειρά ετών, η ζήτηση για θέσεις είναι 
µεγαλύτερη από την προσφορά. Το φαινόµενο αυτό απαντάται εντονότερα στα 
σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεµβούργου αλλά και της Φραγκφούρτης και 
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του Βαρέζε. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και η Επιτροπή ασκεί συνεχείς 
πολιτικές πιέσεις στις εθνικές αρχές προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι τελευταίες 
θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως χώρες υποδοχής έναντι των 
οργάνων και θα παράσχουν τις δέουσες εγκαταστάσεις στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, 
θέµα που έχει ιδιαίτερη σηµασία. Τα σχολεία µε υπερβολικό αριθµό µαθητών 
επιβάλλουν µια εξαιρετικά περιοριστική πολιτική εγγραφών, ιδιαίτερα 
απογοητευτική για γονείς και µαθητές, εµποδίζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις 
την εγγραφή τοπικών µαθητών των οποίων οι γονείς δεν ανήκουν στο προσωπικό 
των οργάνων της ΕΕ.  

Η κατασκευή ενός µεγάλου σχολείου συνιστά οµολογουµένως δαπανηρή επένδυση. 
Για παράδειγµα, το σχέδιο ανακαίνισης του τέταρτου Ευρωπαϊκού Σχολείου στο 
Laeken του Βελγίου αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε διάθεση ποσού 60 εκατ. ευρώ 
από το βελγικό οµοσπονδιακό προϋπολογισµό. Αντίστοιχα, το σχέδιο για το δεύτερο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Λουξεµβούργο αντιπροσωπεύει τεράστιες οικοδοµικές 
εργασίες το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 230 εκατ. ευρώ. Πρόκειται όµως 
προφανώς για οικονοµική υποχρέωση που πρέπει να εξεταστεί από κοινού µε τα 
οικονοµικά οφέλη που εξασφαλίζουν οι χώρες από την παρουσία των ευρωπαϊκών 
οργάνων που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός τους. Εξάλλου, οι υποχρεώσεις έχουν 
προσδιοριστεί στις συµφωνίες µε τις χώρες υποδοχής και η Επιτροπή πρέπει να 
εξακολουθήσει να ασκεί πιέσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο προκειµένου να 
εξασφαλίσει αποδεκτές υποδοµές για τα σχολεία που έχουν ως κύριο στόχο την 
παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά του προσωπικού της στη µητρική τους γλώσσα.  

3.5. Νοµικές υποθέσεις  

Υπάρχουν τρεις εν εξελίξει νοµικές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκεται άµεσα η 
Επιτροπή: οι δύο αφορούν το Ηνωµένο Βασίλειο και η µία το Βέλγιο.  

Η πρώτη έχει σχέση µε τους εθνικούς όρους απασχόλησης για το αποσπασµένο 
διδακτικό προσωπικό οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στο ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ 
που καταβάλλεται στον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.  

Η δεύτερη υπόθεση αφορά αποσπασµένο διδακτικό προσωπικό από το ΗΒ (χώρα 
εκτός της ζώνης του ευρώ) του οποίου οι µισθοί αποτελούν συνδυασµό εθνικών 
προσόδων (εκφρασµένων σε ευρώ) και ευρωπαϊκής συνεισφοράς. ∆εδοµένου ότι τον 
Ιούλιο του 2008 ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού 
προσαρµόστηκε για να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις έντονης νοµισµατικής 
υποτίµησης έναντι του ευρώ, η εν λόγω νοµική υπόθεση αφορά την πιθανή 
αναδροµική ισχύ της εν λόγω απόφασης και κατά πόσο ο κανονισµός υπηρεσιακής 
κατάστασης για το αποσπασµένο διδακτικό προσωπικό εν γένει συνιστά παράβαση 
της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την ίση µεταχείριση και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζοµένων υπό τους ίδιους όρους.  

Η τρίτη υπόθεση αφορά µακροχρόνια διένεξη σχετικά µε το εάν το κράτος µέλος 
που παρέχει τις υποδοµές για ένα νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο χρηµατοδοτεί και τον 
εξοπλισµό. 

Όλες αυτές οι υποθέσεις αναµένεται να παραµείνουν εκκρεµείς κατά το 2010. 

Επιπλέον, υπάρχει υπόθεση προσφυγής σε εθνικό δικαστήριο διδάσκοντος που 
προσελήφθη ως τοπικό προσωπικό στο Βέλγιο σε σχέση µε την καταβολή του 
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επιδόµατος διακοπών πριν το 2004. Αναµένεται να εκδοθεί το 2010 απόφαση 
σχετικά µε την κατά πόσο η πληρωµή αυτή εφαρµόζεται κατ' αρχήν αναδροµικά για 
την περίοδο πριν το 2004. Η ίδια η πληρωµή έχει ήδη κριθεί ως νόµιµη. Το 
αποτέλεσµα της απόφασης ως προς την αναδροµική εφαρµογή θα έχει 
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι το ίδιο αίτηµα διατύπωσαν 
26 επιπλέον διδάσκοντες που προσλήφθηκαν ως τοπικό προσωπικό.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

4.1. Αριθµητικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού 2009 

– Ο συνολικός αριθµός των µαθητών αυξήθηκε κατά 3,15 %, από 21.649 σε 22.331 
από το 2008 στο 2009. Από τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
προκύπτει µείωση του ποσού που καλύπτουν τα κράτη µέλη, του ποσού των 
εσόδων από συµβάσεις µε ιδιωτικές οντότητες (µαθητές κατηγορίας ΙΙ) και των 
εσόδων από τα δίδακτρα των σχολείων (κατηγορία III), καθώς και του ποσού από 
άλλες πηγές (κυρίως τραπεζικοί τόκοι). Τούτο έχει ως συνέπεια την αύξηση του 
ποσού που καταβάλλεται από τη συνεισφορά της ΕΕ:  

Συνεισφορές στον προϋπολογισµό (αποσπάσµατα από τα έγγραφα 2009-D-62-fr-1 & 2010-D-62-fr-1)  
  2009 2008  
  Αρχικές 

πιστώσεις 
Συµπληρωµατικές 
πιστώσεις  

Τελικές 
πιστώσεις Έσοδα Τελικές 

πιστώσεις Έσοδα  
Κράτη µέλη 57,5 -2,1 55,4 53,8 54,7 54,5  
Επιτροπή 150,5 4,3 154,8 151,9 144,1 138,9  
ΕΓ∆Ε 17,7 0,0 17,7 17,4 16,0 15,4  
∆ίδακτρα κατηγορίας II  15,8 -0,2 15,5 14,3 15,7 14,7  
∆ίδακτρα κατηγορίας III  19,7 -1,0 18,7 18,7 19,6 21,0  
Λοιπά 2,3 0,0 2,3 2,3 2,1 2,0  
Πλεόνασµα+Αποθεµατικό0,0 2,7 2,7 2,9 5,9 7,7  
ΣΥΝΟΛΟ 263,6 3,6 267,2 261,3 258,0 254,0  
        
4.2. Κύρια γεγονότα 

Το Ανώτατο Συµβούλιο ενέκρινε για το έτος δύο διορθωτικούς προϋπολογισµούς, 
λόγω κυρίως της µείωσης των εσόδων αλλά και της αύξησης των δαπανών. Σε 
σύγκριση µε τον αρχικό προϋπολογισµό 2009, η συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 
150,5 σε 154,8 εκατ. ευρώ. 

Ένα πλεόνασµα από το 2008 µεταφέρθηκε στον προϋπολογισµό 2009 (2,9 εκατ. 
ευρώ) και χρησιµοποιήθηκε στους διορθωτικούς προϋπολογισµούς που εγκρίθηκαν 
από το Ανώτατο Συµβούλιο για την κάλυψη µέρους των πρόσθετων αναγκών σε 
πιστώσεις. 

Οι προσαρµογές στους µισθούς του µόνιµου και αποσπασµένου προσωπικού 
συνδέονται µε τις αυξήσεις στους µισθούς του προσωπικού των οργάνων και 
συνεπώς επηρεάζονται άµεσα από την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών του 
∆εκεµβρίου 2009. Βάσει αυτής το Ανώτατο Συµβούλιο κίνησε δική του διαδικασία 
(βασισµένη σε προσαρµογή κατά 1,85%), η οποία περατώθηκε τον Ιανουάριο 2010. 
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Πραγµατοποιήθηκε µεταφορά ανάληψης υποχρέωσης αντιστοιχούσα σε ποσό 3,1 
εκατ. ευρώ και οι πληρωµές εκτελέστηκαν το 2010.  

Η έλλειψη αποσπασµένου διδακτικού προσωπικού συνιστά δηµοσιονοµικό και 
παιδαγωγικό πρόβληµα. Σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία η δαπάνη λόγω µη 
απόσπασης προσωπικού ανήλθε το 2009 σε 2,1 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες θέσεις 
χρειάστηκε να καλυφθούν µε προσωπικό που προσλήφθηκε ως τοπικό προσωπικό, 
του οποίου οι µισθοί καλύπτονται από τον προϋπολογισµό των σχολείων και ως εκ 
τούτου σε µεγάλο βαθµό από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Η µη συµµόρφωση των 
κρατών µελών προς τις υποχρεώσεις τους είναι προβληµατική και οδηγεί σε 
αυξηµένα διαρθρωτικά προβλήµατα.  

Στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συµβουλίου του Απριλίου 2010, η Επιτροπή δεν 
ήταν σε θέση να χορηγήσει απαλλαγή για τον προϋπολογισµό 2008 λόγω της 
διαπιστωθείσας µη τήρησης των κανόνων σε ορισµένες τάξεις µητρικής γλώσσας σε 
5 σχολεία για µαθητές που δεν διέθεταν γλωσσικό τµήµα. Βρίσκεται σε εξέλιξη 
έρευνα για την εν λόγω µη τήρηση των κανόνων και η Επιτροπή έχει βάσιµους 
λόγους να πιστεύει ότι η εν λόγω συµπεριφορά συνεχίστηκε και το οικονοµικό έτος 
2009. Εάν τούτο ισχύει πράγµατι, θα χρειαστεί να ληφθούν διορθωτικά µέτρα από τα 
αντίστοιχα σχολεία.  

5. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

5.1. Η µεταρρύθµιση του ευρωπαϊκού απολυτηρίου 

Στο πλαίσιο του ανοίγµατος του συστήµατος των Ευρωπαϊκών Σχολείων στα 
εγκεκριµένα σχολεία, η οµάδα εργασίας για το ευρωπαϊκό απολυτήριο υπέβαλε 
ορισµένες προτάσεις προκειµένου να απλουστευθεί η διοργάνωση των εξετάσεων, 
να περιοριστούν οι δαπάνες, να αναθεωρηθεί το περιεχόµενο των εξετάσεων, χωρίς 
ωστόσο να τίθεται υπό αµφισβήτηση η ποιότητα του απολυτηρίου, λαµβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις των πανεπιστηµίων και των λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ορισµένες από τις προτάσεις 
εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2009 και θα εφαρµοστούν 
ήδη από την περίοδο εξετάσεων του 2010: κατάργηση προηγούµενης υποβολής των 
θεµάτων των εξετάσεων· ανάληψη ευθύνης του κάθε σχολείου ως εξεταστικού 
κέντρου· ειδικές ρυθµίσεις για τους υποψήφιους µε ειδικές ανάγκες. Η οµάδα 
εργασίας συνεχίζει το έργο της, ειδικότερα το σύστηµα βαθµολόγησης 
(εσωτερική/εξωτερική, είδη βαθµών, αριθµός γραπτών/προφορικών δοκιµασιών, 
δεξιότητες προς αξιολόγηση κ.λπ) προκειµένου να εφαρµόσει την πλήρη 
µεταρρύθµιση του απολυτηρίου από την περίοδο εξετάσεων του 2013.  

5.2. ∆ράσεις για µαθητές µε ειδικές ανάγκες (SEN)  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την ένταξη των παιδιών 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω ενός προσαρµοσµένου προγράµµατος 
σπουδών και κατάλληλων ανθρώπινων πόρων όπου αυτό ήταν απαραίτητο.  

Η έκθεση αξιολόγησης της πολιτικής και της πρακτικής SEN που ακολουθείται στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία και η οποία προέκυψε από τη µελέτη που χρηµατοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποβλήθηκε στο Ανώτατο Συµβούλιο τον Απρίλιο του 
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2009. Το ΑΣ ζήτησε από την οµάδα πολιτικής SEN να αναλύσει τους τρόπους µε 
τους οποίους θα µπορούσαν να εφαρµοστούν οι προτεινόµενες βελτιώσεις. Τούτο 
είχε ως συνέπεια την προσαρµογή των διαδικασιών SEN στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και των ειδικών ρυθµίσεων που µπορούν να παρασχεθούν σε µαθητές 
SEN στην 6η και 7η τάξη καθώς και κατά τις εξετάσεις του ευρωπαϊκού 
απολυτηρίου.  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2008/09 υπήρχαν 457 µαθητές υπό καθεστώς 
SEN, ήτοι αύξηση 10,1% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η Επιτροπή 
εξακολούθησε να παρέχει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους εγκρίνοντας 
µεταφορές πιστώσεων µε τις οποίες καθίσταται δυνατή η προσαρµογή των 
πιστώσεων στις πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους. Οι εκτελεσθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού SEN αυξήθηκαν από 
3.426.685 ευρώ το 2008 σε 4.441.142 ευρώ το 2009. Υπάρχει ωστόσο 
προβληµατισµός σχετικά µε τη συνεχή αυτή αύξηση και χρειάζεται ενδελεχής 
ανάλυση των κριτηρίων SEN για τη βέλτιστη δυνατή εστίαση στους πόρους. 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Η εξέλιξη των οικονοµικών αιτηµάτων που διατυπώθηκαν για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία σε 
συνδυασµό µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση οδήγησαν την Επιτροπή να ζητήσει 
αναθεώρηση ορισµένων δαπανών στο πλαίσιο του συστήµατος των Ευρωπαϊκών Σχολείων. 
Είναι απαραίτητη µια περισσότερο αποδοτική οικονοµικά προσέγγιση και µια δικαιότερη 
κατανοµή της οικονοµικής επιβάρυνσης. Ο µελλοντικός δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός 
πρέπει να τελεί υπό έλεγχο και η Επιτροπή έθεσε ως όρο για την έγκριση του 
προϋπολογισµού 2011 την αναθεώρηση ορισµένων δαπανών.  

Η κατάσταση των υποδοµών προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα προβληµατική κατά τα προσεχή 
έτη σε αρκετούς τόπους εγκατάστασης. Τα σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεµβούργου 
υποδέχονται ποσοστό µαθητών µεγαλύτερο από το 60% του συνολικού αριθµού µαθητών του 
συστήµατος και τα επόµενα έτη θα είναι ιδιαίτερα δυσχερή στους εν λόγω τόπους 
εγκατάστασης, πριν δοθούν, το 2012, µόνιµες λύσεις από τις αρµόδιες χώρες υποδοχής. Στο 
µεταξύ έχουν προταθεί για τους δύο τόπους εγκατάστασης προσωρινές λύσεις 
προκατασκευασµένων κτιρίων. Παρόλο που µε τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβληµα της 
άµεσης έλλειψης αιθουσών, θα προκληθούν άλλα ζητήµατα λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης 
του αριθµού των µαθητών στις εγκαταστάσεις των ήδη υπαρχόντων σχολείων, 
δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα την κατάσταση όσον αφορά τις αυλές, τα εστιατόρια, τις αίθουσες 
γυµναστικής και τη µεταφορά µε τα σχολικά λεωφορεία. Αρκετά σχολεία υποχρεώνονται ήδη 
να καταφύγουν στην ενοικίαση εξωτερικών εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση των 
υποχρεωτικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών.  

 


