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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1454/2012 του William Sanders, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος άγγλων φοιτητών στη Σκωτία, όσον αφορά 
την καταβολή διδάκτρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα πανεπιστήμια της Σκωτίας επιβάλλουν στους άγγλους 
φοιτητές υψηλότερα δίδακτρα σε σύγκριση με τους σκωτσέζους φοιτητές ή τους φοιτητές 
που προέρχονται από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι επί του παρόντος ζητείται από τους άγγλους φοιτητές να 
καταβάλλουν υψηλότερα δίδακτρα στα πανεπιστήμια της Σκωτίας απ’ ό, τι ζητείται από τους 
σκωτσέζους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι και οι μεν και οι δε είναι βρετανοί υπήκοοι. 
Εκφράζει επικρίσεις διότι η κατάσταση συνεπάγεται διακρίσεις εις βάρος άγγλων φοιτητών 
και υποστηρίζει ότι οι μη σκωτσέζοι φοιτητές του ΗΒ πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης όπως και οι «ντόπιοι» σκωτσέζοι φοιτητές, ιδίως επειδή αυτό το δικαίωμα στην 
ίση μεταχείριση αναγνωρίζεται σε φοιτητές από την ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι του ΗΒ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή επιθυμεί κατ’ αρχάς να υπενθυμίσει ότι, στον τομέα της εκπαίδευσης, τα κράτη 
μέλη έχουν πλήρη αρμοδιότητα για το περιεχόμενο και τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού 
τους  συστήματος (άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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ΣΛΕΕ).  Εντούτοις, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ., μεταξύ άλλων, την υπόθεση C-
12/06 Morgan και Bucher [2007] Συλλογή  I 9161, παράγραφος 24), και πιο συγκεκριμένα, 
στην προκείμενη περίπτωση, με τις αρχές της μη διάκρισης με βάση την υπηκοότητα (άρθρο 
18 ΣΛΕΕ) και της ελευθερίας μετακίνησης και διαμονής εντός της επικράτειας των κρατών 
μελών (άρθρο 21 ΣΛΕΕ). Όσον αφορά τα δίδακτρα, οι αρχές αυτές συνεπάγονται ότι 
φοιτητές από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων και, 
κατά περίπτωση, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με ντόπιους φοιτητές, δηλ. φοιτητές από το 
κράτος μέλος όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (βλ. σχετικά την 
υπόθεση 293/83 Gravier [1985] Συλλογή 593, παράγραφοι 19 και 25).

Εντούτοις, δεδομένου ότι οι διαφορές μεταχείρισης που αποτελούν το αντικείμενο 
αμφισβήτησης στην εν λόγω περίπτωση (υψηλότερο ποσό των διδάκτρων που επιβάλλονται 
σε μη σκωτσέζοι φοιτητές του ΗΒ) αφορούν μόνο «ντόπιους» φοιτητές υπό το πρίσμα του 
δικαίου της ΕΕ, εφόσον άγγλοι, ουαλοί, σκωτσέζοι και βορειοϊρλανδοί φοιτητές θεωρούνται 
όλοι φοιτητές του ΗΒ, οι διαφορές αυτού του τύπου δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. Κατά συνέπεια, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών ή των 
δικαστηρίων του ΗΒ να εκτιμήσουν κατά πόσο η εν λόγω κατάσταση συμβιβάζεται με τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου. 


