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Θέμα: Αναφορά 0328/2013, του David Reiling, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πρόσβαση στα δημόσια σχολεία της Μάλτας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διερωτάται για ποιον λόγο δεν επιτρέπεται στα παιδιά υπηκόων της ΕΕ, τα 
οποία είναι σε σχολική ηλικία, να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία της Μάλτας. Οι αρχές 
απαιτούν την προσκόμιση των νέων καρτών διαμονής τους «e-residency», τις οποίες όμως 
δεν έχουν ακόμη λάβει. Ζητεί την παρέμβαση του ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής , που ελήφθη στις Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ο αναφέρων υποστηρίζει κατά κύριο λόγο ότι μη μαλτέζοι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στη 
Μάλτα και που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα τοπικά σχολεία οφείλουν να 
υποβάλουν την κάρτα «e-residence» μετά την υπογραφή των τελικών εντύπων εγγραφής. 
Επειδή από ό,τι φαίνεται η πλειονότητα των νεοαφιχθέντων μεταναστών από την ΕΕ δεν 
έχουν ακόμη στην κατοχή τους τις κάρτες «e-residence» λόγω χρονοβόρων εσωτερικών
διαδικασιών, υποστηρίζεται ότι η κατάσταση αυτή είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει ήδη λάβει αρκετές καταγγελίες σχετικά με το εν λόγω θέμα, 
τις οποίες και διερευνά επί του παρόντος. Εν αναμονή της αξιολόγησης της κατάστασης 
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αυτής, η Επιτροπή είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών και τον αναφέροντα 
την ακόλουθη αρχική ανάλυση.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το 
περιεχόμενο και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Ωστόσο, κατά την 
άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να σέβονται τις 
σχετικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή, εν προκειμένω, την αρχή της απαγόρευσης 
των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή σημειώνει ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 ΣΛΕΕ απαγορεύει όχι μόνο τις εμφανείς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, αλλά και κάθε μορφή συγκαλυμμένης διάκρισης, η οποία, κατ’ εφαρμογήν άλλων 
διαχωριστικών κριτηρίων, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα (βλ., μεταξύ άλλων, 
υπόθεση C 73/08 Bressol κ.λπ. [2010](Συλλογή I 2735, σκέψη 40). Επομένως, στο μέτρο που 
μόνο οι μη μαλτέζοι πολίτες της ΕΕ οφείλουν να διαθέτουν την κάρτα «e-residence» και στο 
μέτρο που η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγγραφή παιδιών σε τοπικά σχολεία και 
κολέγια φαίνεται να εξαρτάται από την προσκόμισή της, μια τέτοια πρακτική μπορεί να 
θεωρηθεί ότι εισάγει έμμεσα διακρίσεις1 , εκτός εάν δικαιολογείται από αντικειμενικές 
εκτιμήσεις, ανεξάρτητες από την ιθαγένεια των ενδιαφερομένων και ανάλογες προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό (Bressol κ.λπ., σκέψη 41).  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ2, η κατοχή βεβαίωσης 
εγγραφής, εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή, βεβαίωσης που πιστοποιεί την 
υποβολή αίτησης για χορήγηση δελτίου διαμονής μέλους της οικογένειας, δελτίου διαμονής ή 
δελτίου μόνιμης διαμονής δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να επιβάλλεται ως προϋπόθεση 
της άσκησης δικαιώματος ή της διεκπεραίωσης διοικητικής διατύπωσης, καθόσον η 
απόκτηση δικαιωμάτων μπορεί να βεβαιώνεται με οιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είναι αναγκαία η περαιτέρω αξιολόγηση της 
κατάστασης. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με τα θέματα αυτά και θα τηρεί 
δεόντως ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Όπως αναφέρεται στην αρχική απάντησή της, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η εικαζόμενη 
πρακτική της εγγραφής των παιδιών μη μαλτέζων πολιτών της ΕΕ σε τοπικά σχολεία και 

                                               
1 Πράγματι, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί, κατά πάγια νομολογία, ότι μια διάταξη του εθνικού δικαίου πρέπει 
να θεωρείται ότι συνεπάγεται εμμέσως δυσμενείς διακρίσεις, όταν είναι ικανή, εκ της φύσεώς της, να θίξει 
περισσότερο τους υπηκόους άλλων κρατών μελών περισσότερο από τους ημεδαπούς και ενέχει, συνεπώς, τον 
κίνδυνο να τους θέσει σε δυσμενέστερη μοίρα (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Bressol κ.λπ., σκέψη 41).
2 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και 
την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77, διορθωτικά ΕΕ 2004, L 229, σ. 35, και ΕΕ 
2005, L 197, σ. 34).
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κολέγια υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης της κάρτας «e-residence» μπορεί να θεωρηθεί
ότι εισάγει έμμεσα διακρίσεις1 , εκτός εάν δικαιολογείται από αντικειμενικές εκτιμήσεις, 
ανεξάρτητες από την ιθαγένεια των ενδιαφερομένων και ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό σκοπό (Bressol κ.λπ., σκέψη 41).  Στην αρχική της απάντηση, η Επιτροπή υπενθυμίζει 
επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της 

οδηγίας 2004/38/ΕΚ2, η άσκηση δικαιώματος ή η διεκπεραίωσηδιοικητικής διατύπωσης δεν 
μπορεί, σε καμιά περίπτωση να εξαρτάται από την κατοχή βεβαίωσης εγγραφής, εγγράφου 
που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή, βεβαίωσης που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για 
χορήγηση δελτίου διαμονής μέλους της οικογένειας, δελτίου διαμονής ή δελτίου μόνιμης 
διαμονής. Στην πραγματικότητα η απόκτηση δικαιωμάτων μπορεί να βεβαιώνεται με 
οιοδήποτεάλλο αποδεικτικό μέσο.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις αρχές της Μάλτας με το αίτημα να της 
παράσχουν διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα. 
Οι αρχές της Μάλτας τόνισαν ότι η προσκόμιση της κάρτας «e-residence» δεν συνιστά σε 
καμία περίπτωση προϋπόθεση για την εγγραφή των μαθητών σε τοπικά σχολεία και ότι, 
αντιθέτως, μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει απόδειξη της κατοικίας του 
αιτούντος, τουτέστιν του γονέα του (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογαριασμών 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση του γονέα). Οι αρχές 
της Μάλτας ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι έλαβαν μέτρα –κυρίως μέσω της 
διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων– προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σχολεία και 
οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί όσον αφορά τις απαιτήσεις του 
άρθρου 25 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις αρχές της Μάλτας, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη διοικητικής 
πρακτικής που να εισάγει διακρίσεις και η οποία ήταν το αντικείμενο των ισχυρισμών του 
αναφέροντα, και ότι, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται η Επιτροπή να συνεχίσει την έρευνά της 
όσον αφορά την εν λόγω υπόθεση. 

                                               
1 Πράγματι, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί, κατά πάγια νομολογία, ότι μια διάταξη του εθνικού δικαίου πρέπει 
να θεωρείται ότι συνεπάγεται εμμέσως δυσμενείς διακρίσεις, όταν είναι ικανή, εκ της φύσεώς της, να θίξει 
περισσότερο τους υπηκόους άλλων κρατών μελών περισσότερο από τους ημεδαπούς και ενέχει, συνεπώς, τον 
κίνδυνο να τους θέσει σε δυσμενέστερη μοίρα (βλ. απόφαση Bressol κ.λπ. , σκέψη 41).
2 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και 
την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77, διορθωτικά ΕΕ 2004, L 229, σ. 35, και ΕΕ 
2005, L 197, σ. 34).


