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Θέμα: Αναφορά 1066/2008, του Δημήτριου Αντωνίου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στο πλαίσιο εγγραφής στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο στην Οξφόρδη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι έλληνας ιατρός και επιθυμεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές στη 
φιλοσοφία. Παραπονείται για το γεγονός ότι οι αλλοδαποί φοιτητές του βρετανικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου στην Οξφόρδη καλούνται να καταβάλουν σχεδόν διπλάσια δίδακτρα σε 
σύγκριση με τους βρετανούς φοιτητές. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η εν λόγω κατάσταση 
αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ που απαγορεύουν τις διακρίσεις και προβλέπουν ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και ως εκ τούτου ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά αφορά διακρίσεις που υπέστη πολίτης ελληνικής ιθαγένειας, που θέλησε να 
εγγραφεί στο Oxford Brookes Institute και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τέλη εγγραφής που 
αντιστοιχούν στα «Continental Europe fees» (δίδακτρα ισχύοντα για την ηπειρωτική 
Ευρώπη), τα οποία υπερβαίνουν τα «UK resident fees» (δίδακτρα για τους κατοίκους του 
Ηνωμένου Βασιλείου). Πράγματι, φαίνεται ότι τα τέλη εγγραφής για το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο ανέρχονταν το 2008 σε 2125 λίρες Αγγλίας για τους φοιτητές που διαμένουν 
σε άλλα κράτη μέλη, ενώ ανέρχονταν μόλις σε 1285 λίρες Αγγλίας για τους κατοίκους του 
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Ηνωμένου Βασιλείου. Τα τέλη εγγραφής για το Oxford Brookes University ανέρχονταν κατά 
την ίδια περίοδο σε 9570 λίρες Αγγλίας για τους φοιτητές που διαμένουν σε άλλα κράτη 
μέλη, έναντι 4870 λιρών Αγγλίας για τους φοιτητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φαίνεται πως, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που κοινοποίησε ο αναφέρων, οι υπό 
αμφισβήτηση κανόνες κατατείνουν στο να συνιστούν έμμεσες διακρίσεις, τις οποίες 
απαγορεύει το κοινοτικό δίκαιο. 

Πράγματι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές 
υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι μαθητές και φοιτητές, προσήκει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ, αφενός, των διδάκτρων που συνδέονται άμεσα με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
αφετέρου δε, των εξόδων συντήρησης των φοιτητών ή των μαθητών. Σε ό,τι αφορά τα τέλη 
εγγραφής και τα δίδακτρα (που συνδέονται άμεσα με την πρόσβαση στην εκπαίδευση), ο 
γενικός κανόνας είναι πως απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας, σε ό,τι αφορά αυτά 
τα έξοδα, δυνάμει του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ1.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, οι κανόνες περί ίσης μεταχείρισης απαγορεύουν 
όχι μόνο τις φαινομενικές διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, αλλά και κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή 
διακρίσεων που, κατ’ εφαρμογή άλλων κριτηρίων διακρίσεων, καταλήγουν στην πράξη στο 
ίδιο αποτέλεσμα2. Το ίδιο ισχύει για προϋπόθεση διαμονής, που κατατείνει, εκ της ίδιας της 
φύσης της, να αντιμετωπίζει δυσμενέστερα όλως ιδιαιτέρως τους κοινοτικούς υπηκόους3. 
Μια τέτοια έμμεση διάκριση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, παρά μόνο αν ερείδεται σε 
αντικειμενική συλλογιστική, ανεξαρτήτως της υπηκοότητας των ενδιαφερομένων ατόμων και 
εφόσον είναι αναγκαία και αναλογική προς έναν ευλόγως επιδιωκόμενο στόχο.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να εμβαθύνει στην ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση που 
ετέθη υπόψη της, η Επιτροπή προτίθεται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να εξασφαλίσει εξηγήσεις για τους υπό αμφισβήτηση 
κανόνες και να εξεύρει μια λύση που να συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ύστερα από έρευνα της Επιτροπής, φαίνεται ότι το Oxford Brookes Institute προβλέπει τα 
ίδια τέλη εγγραφής για τους βρετανούς φοιτητές και τους πολίτες της Ένωσης. Ως προς αυτό, 
τα τέλη εγγραφής του Oxford Brookes Institute συμμορφώνονται με τις διατάξεις του δικαίου 
της Ένωσης που προβλέπουν ότι κάθε πολίτης της Ένωσης που διαμένει νόμιμα στην 
επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής πρέπει να τυγχάνει ίσης μεταχείρισης με τους 
πολίτες αυτού του κράτους μέλους σε ό,τι αφορά τους όρους πρόσβασης στην ανώτερη και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Όσον αφορά τα τέλη εγγραφής που απαιτεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η έρευνα της 
Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζεται διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των φοιτητών που 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτών που διαμένουν στην Ιρλανδία και, τέλος, αυτών 

                                               
1Απόφαση της 21ης Ιουνίου, 1988, Lair, υπόθεση 39/86, βλ. επίσης την απόφαση της 13ης 
Φεβρουαρίου 1985 στην υπόθεση Gravier, 293/8321.
2 Απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 1974, Sotgiu, 152/73, σημείο 11.
3 Απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2003, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-388/01, σημείο 14.
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που διαμένουν στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση θα μπορούσε να 
συνιστά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης. Πράγματι, η Επιτροπή θεωρεί ότι στον τομέα 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από μια συνδυασμένη ανάγνωση των άρθρων 18, 20 και 
165 της ΣΛΕΕ, κάθε ευρωπαίος πολίτης πρέπει να μπορεί να τυγχάνει ίσης μεταχείρισης σε 
ό,τι αφορά τους όρους πρόσβασης στις σπουδές, και κυρίως όσον αφορά τα τέλη εγγραφής. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, οι κανόνες περί ίσης μεταχείρισης απαγορεύουν όχι μόνον 
τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας αλλά και κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διακρίσεως η 
οποία, κατ’ εφαρμογή άλλων κριτηρίων διακρίσεως, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο 
αποτέλεσμα1. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο της διαμονής ο οποίος, από τη φύση του, 
ενδέχεται να θέτει σε μειονεκτική θέση ειδικότερα τους πολίτες των κρατών μελών της 
Ένωσης. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι όταν υπάρχει έμμεση διάκριση, μια διαφορετική 
μεταχείριση μπορεί να δικαιολογηθεί αν στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, ανεξάρτητα 
της ιθαγένειας των ενδιαφερόμενων προσώπων και ανάλογα προς σκοπό που επιδιώκεται 
θεμιτώς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτήν την 
υπόθεση.

5. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου 
να εξευρεθεί μια λύση σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, απέστειλε 
στις βρετανικές αρχές στις 4 Ιουνίου 2010 αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία οι τελευταίες 
απάντησαν στις 3 Αυγούστου 2010, δικαιολογώντας τις διαφορές στα τέλη εγγραφής μεταξύ 
φοιτητών που διαμένουν και φοιτητών που δεν διαμένουν στη χώρα με βάση το πρόσθετο 
κόστος για την οργάνωση σεμιναρίων και εξετάσεων στις άλλες χώρες της Ένωσης.

 Η Επιτροπή αναλύει τα στοιχεία που προσκόμισε το Ηνωμένο Βασίλειο και η εξέταση 
αφορά την αναλογικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

6. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ. III), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Στην απάντησή τους στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, οι βρετανικές αρχές
ενημέρωσαν την Επιτροπή για τη δέσμευση που ανέλαβε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για 
μείωση των διαφορών που παρατηρούνται στα έξοδα εγγραφής στην Οξφόρδη μεταξύ 
φοιτητών που διαμένουν και φοιτητών που δεν διαμένουν στη χώρα ώστε να περιλαμβάνουν 
πλέον μόνο το πρόσθετο κόστος για την οργάνωση σεμιναρίων και εξετάσεων στις άλλες 
χώρες της Ένωσης. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι οι υπόλοιπες
διαφορές δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2011 
απόφαση αρχειοθέτησης του φακέλου που αφορά την διαδικασία για παράβαση.

                                               
1 Απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 1974, Sotgiu, 152/73, σημείο 11.


