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Θέμα: Αναφορά 0063/2011, του Hanspeter Daragan, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Dagmar, Tilman, Moritz και Thomas Neubronner, σχετικά με 
την κατ’ οίκον εκπαίδευση στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ενεργεί εξ ονόματος δύο γερμανών υπηκόων που επιθυμούν να λάβουν τα 
παιδιά τους κατ’ οίκον εκπαίδευση. Καθώς αυτό δεν επιτρέπεται στη Γερμανία, ο πατέρας 
μετακόμισε με τα παιδιά στη Γαλλία όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενώ η μητέρα 
παρέμεινε στη Γερμανία όπου διευθύνει μια επιχείρηση. Ωστόσο, για οικονομικούς και 
κοινωνικούς λόγους, οι γονείς σκέφτονται και πάλι να ζήσουν μαζί ως οικογένεια στη 
Γερμανία, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο σύμφωνα 
με τη γερμανική νομοθεσία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η γερμανική νομοθεσία σχετικά με 
την υποχρεωτική σχολική φοίτηση καθιστά αδύνατο για τον πατέρα και τα παιδιά να 
επιστρέψουν στη Γερμανία, κάτι που συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων και της ελευθερίας εγκατάστασης στο εσωτερικό της Ένωσης. Κατά συνέπεια, 
ζητεί πληροφορίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η συγκεκριμένη αναφορά θέτει εκ νέου το ζήτημα της κατ’ οίκον εκπαίδευσης το οποίο 
εξετάσθηκε και στο πλαίσιο των αναφορών 477/2007 και 744/2007. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή εφιστά την προσοχή στις ανακοινώσεις που απηύθυνε στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραπάνω αναφορές.
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Τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά συνοψίζονται ως εξής:

α)   Ένα πραγματικό στοιχείο: ο αναφέρων, έπειτα από μη συναίνεση των γερμανικών 
αρχών για κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών του (αντί εκπαίδευσης στο σχολείο), επέλεξε 
ως τόπο εκπαίδευσης τη Γαλλία, όπου ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας επιτρέπεται, και 
μετακόμισε εκεί μαζί με τα παιδιά του. Το ζήτημα της κατ’ οίκον εκπαίδευσης τίθεται εκ 
νέου καθώς –για οικονομικούς, οικογενειακούς και άλλους λόγους– ο πατέρας των παιδιών 
σκοπεύει να επιστρέψει στη Γερμανία μαζί με τα παιδιά του. Όμως, η εν λόγω χώρα 
απαγορεύει την κατ’ οίκον εκπαίδευση, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, και καθιστά υποχρεωτική 
τη φοίτηση στο σχολικό ίδρυμα. 

β)  Ένα νομικό στοιχείο: το επιχείρημα του αναφέροντος το οποίο στηρίζεται στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, καθώς επιθυμεί να 
επιστρέψει από μια χώρα όπου τα παιδιά του διδάσκονται κατ’ οίκον (Γαλλία), χωρίς όμως να 
έχουν την ίδια δυνατότητα στη χώρα στην οποία επιστρέφουν (Γερμανία), υπάρχει 
παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων από τις γερμανικές αρχές.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν επαρκούν για να αναθεωρήσει τη θέση της 
σύμφωνα με την οποία κανένας κανόνας του δικαίου της Ένωσης δεν θα μπορούσε να 
υποχρεώσει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάποιο κράτος μέλος να αντικαταστήσει την 
υποχρεωτική σχολική φοίτηση με την ιδιωτική κατ’ οίκον εκπαίδευση. Το εν λόγω ζήτημα 
αφορά, αφενός, την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και, αφετέρου, το περιεχόμενο 
της εκπαίδευσης· τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του άρθρου 165 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το περιεχόμενο του οποίου είναι 
πανομοιότυπο, εν προκειμένω, με το άρθρο 149 της συνθήκης ΕΚ που αντικατέστησε – όχι 
μόνο πρέπει να στηρίζει και να συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών αλλά, 
επιπλέον, να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητά τους.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι, βάσει του 
άρθρου 165 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, αναπτύχθηκε πολιτικός διάλογος με τα κράτη μέλη στον 
τομέα της εκπαίδευσης, και ότι τα εν λόγω κράτη μπορούν να αξιοποιήσουν το πλαίσιο που 
παρέχεται για να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και για να συζητήσουν τα θέματα που
θεωρούν ότι χρήζουν αντιμετώπισης. Η εν λόγω διαδικασία στηρίζεται στους στόχους και 
στα ορόσημα που καθορίζονται από κοινού και αφορά τους τομείς που συμφωνούνται από τα 
κράτη μέλη.


