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Θέμα: Αναφορά 1498/2009, της A.V.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Μόναχο της Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την άρνηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Μόναχο να 
εγγράψει την κόρη της στο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά 
διάκριση σε βάρος των μαθητών της κατηγορίας ΙΙΙ του ισπανικού τμήματος, καθώς τα 
κριτήρια επιλογής δεν είναι ίδια με τα άλλα γλωσσικά τμήματα του σχολείου. Ζητεί να 
εφαρμοσθούν τα ίδια κριτήρια για όλα τα γλωσσικά τμήματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Το αίτημα των αναφερόντων για εγγραφή του παιδιού τους στον κύκλο πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του ισπανικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Μόναχο απορρίφθηκε 
από το σχολείο. Οι αναφέροντες αντιτίθενται σε αυτήν την απόρριψη, υποστηρίζοντας ότι 
συνιστά διάκριση σε βάρος των μαθητών της κατηγορίας ΙΙΙ του ισπανικού τμήματος. Οι 
αναφέροντες προσέφυγαν στο συμβούλιο καταγγελιών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, το οποίο 
έκρινε ότι η καταγγελία δεν ήταν παραδεκτή.

Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο είναι οι εξής:

 Τα παιδιά που αναφέρονται στην κατηγορία ΙΙΙ γίνονται δεκτά από τον διευθυντή του 
σχολείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των γενικών κανόνων των Ευρωπαϊκών 
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Σχολείων.
 Όταν λαμβάνει την απόφασή του, ο διευθυντής πρέπει να προβλέπει να μένουν αρκετές 

θέσεις κενές σε κάθε τάξη ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή εύλογου αριθμού παιδιών των 
κατηγοριών I1 και II2 κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς να χρειάζεται να χωριστεί μια τάξη.

 Οι μαθητές της κατηγορίας ΙΙΙ μπορεί να μην γίνουν δεκτοί σε τάξεις που έχουν ήδη 
περισσότερους από 25 μαθητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή μαθητών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Μονάχου 
αναφέρονται στην ιστοθέση του σχολείου, www.esmunich.de, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα:

 Λόγω του αυξανόμενου αριθμού παιδιών της κατηγορίας 1 και λόγω των περιορισμών που 
προκαλούνται από τις εν εξελίξει κατασκευαστικές εργασίες στο σχολείο (προσωρινά κτίρια 
επί του παρόντος), οι δυνατότητες να γίνουν δεκτοί μαθητές της κατηγορίας ΙΙΙ είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες.

Επιπλέον, δεν λειτουργεί ισπανικό τμήμα στον κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συνέπεια τα 
παιδιά να πρέπει να προωθηθούν σε άλλο τμήμα, κυρίως το γερμανικό, πράγμα που αναγκάζει το 
σχολείο να χωρίζει τις τάξεις, με τεράστιες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και για 
το ελληνικό τμήμα.

Τα τελευταία δύο έτη, το σχολείο δέχθηκε πολύ λίγους μαθητές της κατηγορίας ΙΙΙ, όχι μόνο στο 
ισπανικό τμήμα αλλά και σε άλλα γλωσσικά τμήματα, περιορίζοντας τις εγγραφές σε αδέλφια ήδη
εγγεγραμμένων μαθητών.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο το Μόναχο, ενώ και άλλα Ευρωπαϊκά Σχολεία που είναι επίσης 
υπερπλήρη έχουν λάβει παρόμοια ή ακόμη πιο περιοριστικά μέτρα σχετικά με την εγγραφή 
μαθητών της κατηγορίας ΙΙ, όπως για παράδειγμα στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Ο διευθυντής του σχολείου εφάρμοσε ορθώς τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή μαθητών στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία.

                                               
1 Κατηγορία I: παιδιά του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή άλλων φορέων της ΕΕ.
2 Κατηγορία II: παιδιά που καλύπτονται από σύμβαση μεταξύ εταιρείας ή οργανισμού που καταβάλλει 
δίδακτρα για τη φοίτηση παιδιών του προσωπικού του στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.


