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Θέμα: Αναφορά 0374/2010, της Z. K., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα 
στο Ευρωπαϊκό Σχολείο «Mamer 2» στο Λουξεμβούργο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε με το Ευρωπαϊκό Σχολείο
«Mamer 2» στο Λουξεμβούργο, όπου φοιτά ο 9χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετωπίζει 
ορισμένες δυσκολίες προσαρμογής. Επισημαίνει ότι οι καταγγελίες της προς ορισμένα μέλη 
του ανώτατου συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων δεν απέφεραν αποτέλεσμα, και ότι ο 
αρμόδιος υποδιευθυντής του σχολείου δεν διαφύλαξε τα συμφέροντα του γιου της, αλλά 
αντίθετα ενέργησε κατά τρόπο που η αναφέρουσα περιγράφει ως αντιεπαγγελματικό, 
προσβλητικό και αντικανονικό. Η αναφέρουσα έχει ήδη απευθυνθεί στη Διαμεσολαβήτρια 
για τα δικαιώματα των παιδιών στο Λουξεμβούργο, τη Marie Anne Rodesch-Hengesch, η 
οποία προσπάθησε να συναντηθεί με τον ανωτέρω υποδιευθυντή χωρίς αποτέλεσμα. Η 
αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η Επιτροπή έλαβε τις ακόλουθες πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Σχολείο ΙΙ του 
Λουξεμβούργου αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

Στην αρχή του σχολικού έτους 2008-2009, οι δάσκαλοι εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά τη 
συμπεριφορά του παιδιού της αναφέρουσας. Θεώρησαν τη συμπεριφορά του επικίνδυνη τόσο 
για τον ίδιο όσο και για τους άλλους και υπέβαλαν μεμονωμένες εκθέσεις σχετικά με τη 



PE450.814v02-00 2/4 CM\870254EL.doc

EL

συμπεριφορά του παιδιού.

Η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου συζήτησε το θέμα με τους γονείς και τους συνέστησε 
να ζητήσουν τη γνώμη ειδικού. Οι γονείς απάντησαν ότι δεν θεωρούσαν πως τα προβλήματα 
είχαν σχέση με τον γιο τους. Σύμφωνα με αυτούς, οι δυσκολίες του παιδιού οφείλονταν 
κυρίως στο γεγονός ότι είχε συγχωνευθεί η 1η και η 2η τάξη δημοτικού.

Όλοι οι δάσκαλοι του εν λόγω τμήματος υπέβαλαν στη συνέχεια γραπτή αίτηση προς τη 
διεύθυνση του σχολείου με την οποία ζητούσαν να επισκεφθεί το σχολείο κάποιος ειδικός 
ώστε να παρατηρήσει τη συμπεριφορά του παιδιού στην αίθουσα. Μια τέτοιου είδους 
ενέργεια είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εσωτερική διαδικασία. Οι γονείς απέρριψαν τα 
συμπεράσματα της έκθεσης και ενημέρωσαν το σχολείο ότι το παιδί τους θα επισκεπτόταν 
διαγνωστικό κέντρο στην Ελλάδα. Το σχολείο προσκόμισε στο διαγνωστικό κέντρο 
αντίγραφο της έκθεσης του ψυχολόγου και των εκθέσεων των δασκάλων στο διαγνωστικό 
κέντρο.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τη στάση της υποδιευθύντριας κατά τη διεξαγωγή των ενεργειών 
που αφορούσαν τη συμπεριφορά του παιδιού της και την κατηγορεί για παράνομη δράση, 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων προστασίας των 
δεδομένων, παραβίαση των πολιτικών του σχολείου, παραβίαση των εκπαιδευτικών 
δικαιωμάτων, εκ προθέσεως δυσφήμιση τέκνου και της οικογενείας αυτού, κακοδιοίκηση και 
κατάχρηση εξουσίας.

Πριν να υποβάλει την παρούσα αναφορά στο Κοινοβούλιο, η αναφέρουσα κατέθεσε επίσημη 
καταγγελία κατά της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Σχολείου στη Γενική Γραμματέα των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων, με την αιτιολογία ότι η διευθύντρια του σχολείου δεν είχε δικαίωμα 
να επιτρέψει σε εξωτερικό παράγοντα να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του παιδιού της 
στην αίθουσα. Η Γενική Γραμματέας επιβεβαίωσε στην αναφέρουσα ότι το άρθρο 18 των 
γενικών κανόνων των Ευρωπαϊκών Σχολείων1 επιτρέπει στον διευθυντή να εξουσιοδοτεί 
εξωσχολικά πρόσωπα (στην προκειμένη κάποιον ψυχολόγο) να βρίσκονται μέσα στην 
αίθουσα και να παρακολουθούν μαθήματα με τη συγκατάθεση των σχετικών δασκάλων. Η 
Γενική Γραμματέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν διαπιστώθηκε παραβίαση των 
δικαιωμάτων του παιδιού».

Υπό το πρίσμα των διαφόρων ανταλλαγών ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ της 
αναφέρουσας και του σχολείου, επιστολών μεταξύ της αναφέρουσας και της Γενικής 
Γραμματέως και των λεπτομερών εξηγήσεων που παρασχέθηκαν από τη διευθύντρια του 
δημοτικού σχολείου, φαίνεται ότι το σχολείο εφάρμοσε ορθά τους υφιστάμενους κανόνες του 
συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν τόσο οι 
δάσκαλοι όσο και η διοίκηση ήταν προς το συμφέρον του παιδιού. Αυτό επιβεβαιώνεται 
επίσης από την πρόοδο που σημείωσε ο μαθητής. Το σχολικό έτος 2009-2010 φοίτησε σε μια 
μικρή τάξη επτά μαθητών και δεν χρειάζεται πλέον διδακτική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, η 
κατηγορία της παραβίασης των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων είναι αβάσιμη. 

Η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου επιβεβαίωσε επίσης ότι η έκθεση του ψυχολόγου 
αντιμετωπίστηκε με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν κοινοποιήθηκε ποτέ σε κανέναν 
δάσκαλο. Έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων.
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 – (αριθ. αναφ. εγγράφου 2007-D-4010-en-6)
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Η αναφέρουσα περιγράφει ότι η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να συναντηθεί με την 
Επόπτρια για τα Δικαιώματα των Παιδιών στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τη διευθύντρια 
του δημοτικού σχολείου, συναντήθηκε με την Επόπτρια για τα Δικαιώματα των Παιδιών στο 
Λουξεμβούργο στο γραφείο της στις 14.01.2010. Συνεπώς, ο ισχυρισμός της αναφέρουσας 
επ’ αυτού δεν είναι ορθός.

Συμπεράσματα

Η αναφορά περιέχει αβάσιμες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος της διευθύντριας του 
δημοτικού σχολείου. Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
διοίκηση του σχολείου, οι δάσκαλοι και η Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Σχολείων 
τήρησαν τους υφιστάμενους κανόνες, και έλαβαν παράλληλα υπόψη τα παιδαγωγικά 
συμφέροντα του παιδιού.

4. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ.), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2010, οι αναφέροντες 
υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους και προσκόμισαν ορισμένα επιπλέον έγγραφα σχετικά με 
την παρούσα υπόθεση. Ισχυρίζονται πλέον ότι τόσο το ανώτατο συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουν καταχρηστικά τις ενέργειες της 
υποδιευθύντριας.

Η Επιτροπή επαλήθευσε ότι όλα τα ενεχόμενα μέρη χειρίστηκαν το εν λόγω ζήτημα με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο και ότι τηρήθηκαν οι συναφείς εσωτερικοί κανόνες που διέπουν τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία. Στο αρχικό της συμπέρασμα σχετικά με την αναφορά, η Επιτροπή 
επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση του σχολείου, οι δάσκαλοι και η Γενική Γραμματέας 
Ευρωπαϊκών Σχολείων είχαν τηρήσει τους υφιστάμενους κανόνες, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα παιδαγωγικά συμφέροντα του παιδιού.

Τα ίδια επιχειρήματα διατυπώθηκαν και από τον προϊστάμενο του τμήματος κοινωνικής 
πολιτικής και υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της 
Επιτροπής στην επιστολή που απέστειλε στην αναφέρουσα με ημερομηνία 5.11.2010, 
αναφέροντας ως ακολούθως: «[…] λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή της κατάστασης που 
παρείχατε, καθώς και τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις διευκρινίσεις εκ μέρους της 
υποδιευθύντριας προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο II του 
Λουξεμβούργου και της Γενικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Σχολείων, οδηγούμαι στο 
συμπέρασμα ότι το σχολείο εφάρμοσε τους υφιστάμενους κανόνες του συστήματος των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων και ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν τόσο οι δάσκαλοι όσο και η 
διεύθυνση ήταν προς το συμφέρον του παιδιού».

Τα νέα έγγραφα που υπέβαλαν οι αναφέροντες δεν παρέχουν κανένα νέο στοιχείο το οποίο θα 
επέτρεπε ενδεχομένως να συναχθεί διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο που διατύπωσε η 
Επιτροπή στην προηγούμενη ανακοίνωσή της. Επιπλέον, το έγγραφο αριθ. 40 επιβεβαιώνει 
ότι η διευθύντρια του σχολείου απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής προστασίας 
των δεδομένων του Λουξεμβούργου, περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολουθείται από το 
σχολείο, ενώ το έγγραφο αριθ. 41 επιβεβαιώνει ότι η διοίκηση του σχολείου έχει καταστρέψει 
την ψυχολογική γνωμάτευση, όπως ζητήθηκε από τους αναφέροντες.
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Συμπεράσματα

Οι συναφείς κανόνες του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων έχουν τηρηθεί, η 
ψυχολογική γνωμάτευση που αμφισβητήθηκε από τους γονείς καταστράφηκε από το σχολείο 
τον Ιανουάριο του 2010, όπως εμφαίνεται στα έγγραφα που προσκόμισαν οι αναφέροντες, οι 
σχολικοί κανόνες έχουν περιγραφεί στην επιτροπή προστασίας των δεδομένων του 
Λουξεμβούργου, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα παιδαγωγικά συμφέροντα του παιδιού, 
δεδομένου ότι το τελευταίο φοιτά σε τάξη με πολύ μικρό αριθμό μαθητών και λαμβάνει 
ειδική διδακτική υποστήριξη.


