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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εγγράφηκε στο πανεπιστήμιο της Σόφιας το 2006 ως αλλοδαπή φοιτήτρια και 
κατέβαλε τα ειδικά ετήσια δίδακτρα για αλλοδαπούς. Το 2008 απέκτησε βουλγαρική 
υπηκοότητα και επομένως θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν τα δίδακτρά της ώστε να 
καταβάλλει τα πολύ χαμηλότερα δίδακτρα που ισχύουν για τους βούλγαρους φοιτητές. Το 
πανεπιστήμιο ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι εκείνο που μετρά είναι η υπηκοότητα του φοιτητή τη 
στιγμή της εγγραφής, κάτι το οποίο η αναφέρουσα θεωρεί παράλογο. Επειδή θεωρεί ότι 
υφίσταται διακριτική μεταχείριση λόγω εθνικότητας και δεδομένου ότι οι καταγγελίες που 
υπέβαλε στο βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας δεν τελεσφόρησαν, παρακαλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει περαιτέρω το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μάιου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011

Η υπόθεση για την οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα και οι πληροφορίες που παρέχει θυμίζουν 
στην Επιτροπή την περίπτωση μιας καταγγελίας που είχε εξετάσει πριν από τρία έτη: οι 
βουλγαρικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν το όφελος των μειωμένων διδάκτρων που 
χορηγούνται σε βούλγαρους φοιτητές διότι η καταγγέλλουσα δεν είχε εισαχθεί στο 
πανεπιστήμιο βάσει των κανόνων που ισχύουν για τους βούλγαρους φοιτητές, δηλαδή 
περνώντας με επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις. Για την ακρίβεια, η εισαγωγή της τότε 
καταγγέλλουσας είχε πραγματοποιηθεί μετά τη μεταβίβαση του φακέλου της από το 



PE513.289v01-00 2/4 CM\939628EL.doc

EL

Πανεπιστήμιο «Κύριλλος και Μεθόδιος» των Σκοπίων (ΠΓΔΜ), στο οποίο είχε ολοκληρώσει 
το πρώτο εξάμηνο των σπουδών της. Κατά την επεξεργασία του φακέλου, οι βουλγαρικές 
αρχές επεσήμαναν με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών της 15ης Φεβρουαρίου 2007 
και έπειτα από την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007, ότι τα δίδακτρα για τους φοιτητές υπηκόους ενός 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ευθυγραμμίζονται, από το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, με τα 
δίδακτρα που καταβάλλουν οι βούλγαροι φοιτητές, ανεξαρτήτως του έτους σπουδών τους, 
ήτοι για όλα τα έτη σπουδών. Επιπλέον, το διάταγμα της 2ας Ιουνίου 2007 σχετικά με τη 
θεσμοθέτηση διδάκτρων εγγραφής για την πρόσβαση σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 επικύρωσε την ανωτέρω εγκύκλιο, 
διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ κοινοτικών και βούλγαρων υπηκόων. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει πλέον 
συμμορφωθεί με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά τους φοιτητές που 
είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών και η εξέταση περατώθηκε.

Η αναφέρουσα απέστειλε συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες έλαβαν οι υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2011. Όπως προκύπτει από το έγγραφο αυτό 
υπάρχουν δύο είδη εξετάσεων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 
Βουλγαρία: το πρώτο απευθύνεται σε υπηκόους της Βουλγαρίας και το δεύτερο σε 
αλλοδαπούς· ανάλογα με το είδος της εξέτασης για την πρόσβαση καθορίζεται το ύψος των 
διδάκτρων που επιβάλλονται στους φοιτητές. Η αναφέρουσα ήταν υποχρεωμένη να 
υποβληθεί στις εισαγωγικές εξετάσεις που απευθύνονται σε αλλοδαπούς υποψηφίους, διότι, 
εκείνη την εποχή, είχε αρμενική υπηκοότητα. Συνεπώς, το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει 
και που αντιστοιχούσε στα ετήσια δίδακτρα ήταν πιο υψηλό από το ποσό που καταβάλλουν 
οι βούλγαροι φοιτητές. Στις 23 Ιουνίου του 2009, η αναφέρουσα απέκτησε τη βουλγαρική 
υπηκοότητα με διάταγμα της βουλγαρικής κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να ζητήσει διευκρινίσεις από τις βουλγαρικές αρχές 
σχετικά με το γεγονός ότι τα δίδακτρα εξαρτώνται από το είδος των εξετάσεων για την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, και ειδικότερα διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταχείριση των 
υποψηφίων φοιτητών που προέρχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κίνησαν διαδικασίες έρευνας με σκοπό την 
εξεύρεση, μέσω επαφών με τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, άμεσων λύσεων 
(προθεσμία 10 εβδομάδων) και κατάλληλων για τη συγκεκριμένη περίπτωση σχετικά με τις 
καταγγελίες για την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με την εξέλιξη 
του συγκεκριμένου θέματος.

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 30 Aπριλίου 2013.

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις Βουλγαρικές αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με 
την πολιτική τους όσον αφορά τα δίδακτρα. Στην απάντησή τους στις 19 Νοεμβρίου 2012, οι 
Βουλγαρικές αρχές παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον νόμο περί ανωτάτης 
εκπαιδεύσεως ( ZVO), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα αριθ. 83 του 2005, 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007, και ο οποίος τροποποιήθηκε με σκοπό να χορηγήσει σε 
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πολίτες από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου τα ίδια δικαιώματα με τους Βουλγάρους πολίτες σχετικά με την πρόσβασή τους και 
τα δίδακτρα τα οποία καταβάλουν σε βουλγαρικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την 1η

Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ειδικότερα:

- Το άρθρο 68 παράγραφος 7 του νόμου σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση αναφέρει 
ότι οι φοιτητές τρίτου κύκλου που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου πρέπει να γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως 
αυτές οι οποίες προβλέπονται για τους Βουλγάρους πολίτες· 

- Το άρθρο 95 παράγραφος 8, του νόμου σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση αναφέρει 
ότι οι φοιτητές τρίτου κύκλου που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου πρέπει να καταβάλλουν τα δίδακτρα σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις 
όπως αυτές οι οποίες προβλέπονται για τους Βουλγάρους πολίτες·  

Η νομοθεσία αναφέρει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την δυνατότητα να χορηγηθούν 
υποτροφίες και απαλλαγές στον τομέα των διδάκτρων σε φοιτητές και πτυχιούχους που έχουν 
εγγραφεί σε προγράμματα τρίτου κύκλου, βάσει του επιπέδου της απαιτούμενης βαθμολογίας 
κάθε πανεπιστημίου και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και της Σύμβασης μεταξύ των φοιτητών και του εν λόγω 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Με βάση τις προαναφερθείσες πληροφορίες, επειδή από αυτές προκύπτει ότι υφίσταται ίση 
μεταχείριση μεταξύ Βουλγάρων πολιτών και πολιτών της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη, μια 
κατάσταση όπως αυτήν η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας αφορά 
μόνο την ημερομηνία που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των πλέον ευνοϊκών 
διδάκτρων: δηλαδή αν θα πρέπει να είναι η ημερομηνία της αρχικής εγγραφής ως φοιτήτρια –
η οποία είναι η επιλογή στην Βουλγαρική νομοθεσία – ή εάν θα είναι ημερομηνία της ετήσιας 
εγγραφής ως φοιτητή, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα. 

Η πλέον ευνοϊκή επιλογή για τους φοιτητές θα ήταν να ερμηνευτεί η έννοια της εγγραφής σε 
ένα πανεπιστήμιο ως γεγονός το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος, και σε αυτό το 
πλαίσιο, η αναφέρουσα θα είχε αρχίσει να καταβάλει τα λιγότερα υψηλά δίδακτρα το 
επόμενο έτος από την απόκτηση της βουλγαρικής υπηκοότητας. Η πλέον περιορισμένη 
προσέγγιση είναι να ερμηνευτεί η έννοια της εγγραφής σε ένα πανεπιστήμιο ως ισχύουσα για 
το σύνολο ενός κύκλου σπουδών (π.χ. κύκλος σπουδών που οδηγεί στο δίπλωμα Bachelor). 
Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή των χαμηλότερων διδάκτρων θα άρχιζε από τον κύκλο 
ο οποίος οδηγεί στο επόμενο δίπλωμα, δηλαδή το Master. Η έναρξη των σπουδών για Master 
θα πρέπει ως εκ τούτου να θεωρηθεί ως νέα εγγραφή. 

Οι Βουλγαρικές αρχές επέλεξαν την τελευταία, πλέον αυστηρή, επιλογή. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση των Βουλγαρικών Αρχών όσον αφορά την επιλογή της 
πλέον αυστηρής δυνατότητας δεν παραβιάζει τους κανόνες της νομοθεσίας της ΕΕ, και 
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ειδικότερα αυτούς οι οποίοι απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση την υπηκοότητα σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της ΣΛΕΕ. Οι νομοθετικές διατάξεις στον εν λόγω τομέα, και ως εκ τούτου τα 
χαμηλότερα δίδακτρα, εφαρμόζονται σε Βουλγάρους υπηκόους και σε όλους τους υπηκόους 
ΕΕ χωρίς διακρίσεις, και η καταγγέλλουσα έχει, ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση πλέον την 
βουλγαρική υπηκοότητα. 

Ούτε μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις που απαγορεύουν τις διακρίσεις και οι οποίες 
βρίσκονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εφόσον ισχύουν μόνο για τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη όταν αυτά εφαρμόζουν νομοθεσία της ΕΕ.

Επιπλέον, σε μια περίπτωση όπως η παρούσα, όπου ένας Βούλγαρος υπήκοος προβαίνει σε 
καταγγελία κατά της μεταχείρισης που έχει τύχει στη Βουλγαρία εκ μέρους των Βουλγαρικών 
αρχών, δεν υφίστανται διασυνοριακά στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν την παρέμβαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η περίπτωση θα πρέπει ως εκ τούτου να αντιμετωπισθεί στο 
πλαίσιο της εγχώριας νομοθεσίας, και πράγματι η καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τα γεγονότα
τα οποία παραθέτει η ίδια, έχει ήδη παραπέμψει το θέμα που την αφορά στις εθνικές αρχές. 

Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ότι η κατάσταση η οποία αποτελεί αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τις Συνθήκες.  


