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Η παρούζα απόθαζη θα καηαζηεί οριζηική ζύμθφνα με ηοσς όροσς ποσ
προβλέπονηαι από ηο άρθρο 44 § 2 ηης ύμβαζης. Μπορεί να σποζηεί ησπικές
διορθώζεις.
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ηην ςπόθεζη Λαβίδα και λοιποί καηά Δλλάδαρ,
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (πξψην
ηκήκα), ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα απνηεινχκελν απφ ηνπο:
Isabelle Berro-Lefèvre, πρόεδρο,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Ληλφ-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν,
Erik Møse, δικαζηές,
θαη ηνλ André Wampach, αναπληρφηή γραμμαηέα ημήμαηος.
Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε ζπκβνχιην ζηηο 7 Μαΐνπ 2013,
Δθδίδεη ηελ πην θάησ απφθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ εκεξνκελία
απηή:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1. Ζ ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 7973/10)
ζηξεθφκελε θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο απφ είθνζη ηξεηο Έιιελεο
ππεθφνπο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα («νη
πξνζθεχγνληεο»), νη νπνίνη πξνζέθπγαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 7
Ηαλνπαξίνπ 2010 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε
χκβαζε»).
2. Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπήζεθαλ απφ κία κε θπβεξλεηηθή
νξγάλσζε, ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη (ΔΠΔ),
ην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηα Γιπθά Νεξά. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε («ε
Κπβέξλεζε») εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ αληηπξνζψπνπ
ηεο, θπξία Β. Πειέθνπ θαη θχξην Η. Μπαθφπνπιν, παξέδξνπο ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
3. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη εηδηθφηεξα γηα παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ
αξηζ.1 ηεο χκβαζεο.
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4. ηηο 21 Οθησβξίνπ 2011, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ
Κπβέξλεζε. Όπσο επηηξέπεη ην άξζξν 29 § 1 ηεο χκβαζεο, απνθαζίζζεθε
επηπιένλ λα απνθαλζεί ην ηκήκα ζπγρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη επί ηεο
νπζίαο ηεο ππφζεζεο.
Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ
Η. ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΠΟΘΔΖ
Α. Δπιζκόπηζη ηος πληθςζμού Ρομά ηηρ κοινόηηηαρ οθάδων και ηος
4ος δημόζιος δημοηικού ζσολείος
5. Ζ πφιε ησλ νθάδσλ βξίζθεηαη ζην λνκφ Θεζζαιίαο, ζην θέληξν
ηεο δπηηθήο Διιάδαο. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ, 3.000 άηνκα πεξίπνπ, είλαη θαηαγσγήο Ρνκά θαη θαηνηθνχλ ζε
έλαλ νηθηζκφ γλσζηφ σο λένο ζπλνηθηζκφο Ρνκά «Νέα Εσή». Καηά ηνπο
πξνζθεχγνληεο, 84 νηθνγέλεηεο θαηνηθνχλ ζην λέν ζπλνηθηζκφ θαη 300
νηθνγέλεηεο ζπλερίδνπλ λα θαηνηθνχλ ζηνλ παιηφ ζπλνηθηζκφ.
6. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζηνπο
νθάδεο ιεηηνπξγνχζαλ ηέζζεξα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ε δηαρείξηζε
ησλ νπνίσλ ήηαλ επζχλε ηνπ δήκνπ. Έλα απφ απηά, ην 4ν δεκνηηθφ ζρνιείν,
είρε ηδξπζεί ην 1986 κε ην ππ’αξηζ. 146 πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο 30εο
επηεκβξίνπ 1986. Σν 1996, είρε θαηαζθεπαζζεί έλα λέν θηίξην. Δπηπιένλ
ησλ

δψδεθα

αηζνπζψλ

καζεκάησλ,

ην

ζρνιείν

δηέζεηε

αίζνπζα

γπκλαζηηθήο, αίζνπζα ππνινγηζηψλ θαη απιή. Σν ζρνιείν απηφ είρε
θαηαζθεπαζζεί ζηνλ παιηφ ζπλνηθηζκφ ηεο θνηλφηεηαο Ρνκά θαη βξηζθφηαλ
πιεζίνλ θαη ζην λέν ζπλνηθηζκφ «Νέα Εσή», ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε σο εθ
ηνχηνπ ζηελ πεξηθέξεηα απηνχ ηνπ ζρνιείνπ βάζεη ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε
(απφθαζε ηεο 14εο Απγνχζηνπ 2008 ηνπ πξντζηακέλνπ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο Καξδίηζαο).
7. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ γηα
ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 αλεξρφηαλ ζε 511 θαη, ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ
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έηνπο, 127 καζεηέο είραλ νινθιεξψζεη ηηο πξσηνβάζκηεο ζπνπδέο ηνπο ζε
απηφ ην ζρνιείν.
8. Οη πξνζθεχγνληεο ακθηζβεηνχλ απηνχο ηνπο

αξηζκνχο.

Τπνζηεξίδνπλ φηη, θάζε έηνο, πεξίπνπ 200 καζεηέο ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην
4ν ζρνιείν αιιά δελ παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα ιφγσ έιιεηςεο
ζέζεσλ. Γηεπθξηλίδνπλ επίζεο φηη νη καζεηέο Ρνκά πνπ θαηνηθνχζαλ ζην
λέν ζπλνηθηζκφ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ θαη’απηνχο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 1νπ
ζρνιείνπ, δελ κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ ζε απηφ θαη φηη κεηαθέξνληαλ κε
ιεσθνξείν ζην 4ν ζρνιείν, ην νπνίν απείρε 2,5 ρηιηφκεηξα, θαη φρη ζην 1ν ην
νπνίν απείρε 2,4 ρηιηφκεηξα.
9. Καηφπηλ ηεο ζπγρψλεπζεο πνπ έγηλε ην 2011, ηξία δεκνηηθά
ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ επί ηνπ παξφληνο ζηνπο νθάδεο: ην 1ν ζρνιείν κε έμη
ηάμεηο θαη 89 καζεηέο, ην 2ν κε 12 ηάμεηο θαη 193 καζεηέο θαη ην 4ν κε
δψδεθα ηάμεηο θαη 550 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ –ζχκθσλα κε ηνπο
πξνζθεχγνληεο- κφλν 250 παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηα καζήκαηα.
Β. Ζ θοίηηζη ηων πποζθεςγόνηων μαθηηών καηά ηο έηορ 2009-2010
10. Γεθαπέληε απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, νη νπνίνη θαηνηθνχλ φινη
ζην λέν ζπλνηθηζκφ, είλαη παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε ειηθία
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2010 θαη νη νθηψ ππφινηπνη
είλαη νη γνλείο ηνπο. Δθηφο απφ κία καζήηξηα λεπηαγσγείνπ, νη ππφινηπνη
καζεηέο ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο σο εμήο: επηά ζηελ
πξψηε, ηξεηο ζηε δεπηέξα, έλαο ζηελ ηξίηε, δχν ζηελ ηεηάξηε θαη δχν ζηελ
έθηε.
11. Με εμαίξεζε ηνλ Υαξάιακπν Καιιηψξα θαη ηε Γήκεηξα
Καιιηψξα, ησλ νπνίσλ ε πξσηνβάζκηα θνίηεζε νινθιεξψζεθε ην 20092010, θαη ηε Βαζηιηθή-Μαξία Καιιηψξα, ε νπνία, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ
γνληψλ ηεο, εγγξάθεθε γηα ην 2010-2011 ζην 2ν ζρνιείν νθάδσλ, ην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζπλέρηζαλ λα θνηηνχλ ζην 4ν ζρνιείν.
12. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, θαλέλαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
γνλείο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ηεο Βαζηιηθήο-Μαξίαο Καιιηψξαο, δελ
δήηεζε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 4νπ ζρνιείνπ νχηε απφ ηε δηεχζπλζε
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πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Καξδίηζαο ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο
ζε άιιν ζρνιείν ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ή κεηαγελέζηεξα.
Ο εηδηθφο γξακκαηέαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ
Παηδείαο επηβεβαίσζε, ζηελ απφ 19 Γεθεκβξίνπ 2011 επηζηνιή ηνπ πξνο
ηελ Κπβέξλεζε, φηη δελ είρε ιάβεη ηέηνηεο αηηήζεηο.
13. ηηο 21 Μαΐνπ 2009, αληηπξνζσπεία ηνπ ΔΠΔ κεηέβε ζην λέν
ζπλνηθηζκφ Ρνκά θαη ζην 4ν ζρνιείν. ηηο 30 Μαΐνπ θαη 20 Ηνπιίνπ 2009
αληίζηνηρα, ε αληηπξνζσπεία απεχζπλε επηζηνιή πξνο ην θχξην .Β., εηδηθφ
γξακκαηέα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, θαη ζηνλ
θχξην Α.., ππνπξγφ Παηδείαο. Ζ επηζηνιή απηή είρε σο εμήο:
«ην ζεσξνχκελν απφ ηελ πνιηηεία αιιά θαη θάζε άιιν θνξέα
πξφηππν Νέν Οηθηζκφ νθάδσλ, φπνπ θηίζζεθαλ γηα ηνπο Ρνκά
ζπίηηα 140 η.κ., ηα παηδηά δελ πεγαίλνπλ ζην θαηά λφκν πιεζηέζηεξν
1ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ, αιιά ζην επξηζθφκελν ζηνλ Παιαηφ
Οηθηζκφ Ρνκά 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ πνπ ιεηηνπξγεί
απνθιεηζηηθά κε καζεηέο θαη καζήηξηεο Ρνκά, ελψ κε Ρνκά παηδηά
πνπ κέλνπλ πην θνληά ζην 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ πεγαίλνπλ
ζην 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ. Τπάξρεη δειαδή ζπλεηδεηφο
εζλνηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ παηδηψλ θαηά παξάβαζε ηφζν ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο φζν θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εηδηθφηεξα ηεο ΔΓΑ φπσο απηή
εξκελεχεηαη ζηελ ππφζεζε αμπάνης καηά Δλλάδας (...).
Σα παηδηά Ρνκά (...) έρνπλ ην δηθαίσκα λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν
πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη φρη «ζε ακηγή
ζρνιεία γηα ηζηγγάλνπο καζεηέο». ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία
αλήθνπλ ην 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ θαη ην 12ν Γεκνηηθφ
ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, πνπ είλαη καθξχηεξα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο
ησλ Ρνκά απφ φηη ην 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν νθάδσλ θαη ην 10ν
Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε ζε απηά ηα
«ακηγή ζρνιεία» είλαη είηε ππνβαζκηζκέλε είηε αλχπαξθηε. Ζ δε
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξέσζε φρη κφλν γηα ηνπο γνλείο
αιιά θαη γηα ηελ πνιηηεία, ε νπνία νθείιεη λα ηελ εμαζθαιίδεη
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αθφκα θαη αλ νιηγσξνχλ νη γνλείο θαη λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε
επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. (...)
Γηθαίσκα άκεζεο πξφζβαζεο απφ ην επηέκβξην 2009 ζε
παξφκνηα πξνγξάκκαηα (κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηα παηδηά
κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο) ζεσξνχκε πσο έρνπλ θαη νη Υξηζηηαλνί
Ρνκά απφ ηνλ Δρέδσξν, ηνπο νθάδεο, ηνλ Αζπξφππξγν θαη ηα
πάηα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε δηαξξνή, παξάιιεια κε ηελ
έληαμή ηνπο ζηα απφ ην λφκν πξνβιεπφκελα εγγχηεξα ζρνιεία πνπ
δελ ζα είλαη «ακηγή ζρνιεία γηα ηζηγγάλνπο καζεηέο» (...)»
14. Κακία απάληεζε δε δφζεθε ζηελ επηζηνιή.
15. ηηο 27 Απγνχζηνπ 2009, ην ΔΠΔ απεχζπλε επηζηνιή θαη ζηνλ
πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ρσξίο λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε αληίδξαζε.
16. Οη πξνζθεχγνληεο γνλείο ππνζηεξίδνπλ φηη, ζε κία εκεξνκελία
πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη εληφο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2009, δήηεζαλ απφ ηνλ
δηεπζπληή ηνπ 1νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ νθάδσλ λα απνδερζεί ηελ εγγξαθή
ησλ παηδηψλ ηνπο. Δθείλνο αξλήζεθε θαη ππνζηήξημε φηη νη αξρέο
ζεσξνχζαλ φηη ηα παηδηά απηά έπξεπε λα ζπλερίζνπλ λα θνηηνχλ ζην 4 ν
δεκνηηθφ ζρνιείν.
17. ηηο 29 επηεκβξίνπ 2009, ε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε
εθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο απέζηεηιε ζην ππνπξγείν Παηδείαο έθζεζε ζρεηηθή
κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ νθάδσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά,
ηεο νπνίαο ηα εθαξκνζηέα ελ πξνθεηκέλσ απνζπάζκαηα έρνπλ σο εμήο:
(...)
ην 4ν δεκνηηθφ ζρνιείν νθάδσλ είλαη εγγξακκέλνη 511 καζεηέο
νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ζπνξαδηθά, θαηά πεξηφδνπο
πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ Ρνκά γνλέσλ ηνπο. Σα
φξηα ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ πξφζθεηληαη ζην 1ν δεκνηηθφ
ζρνιείν θαη ζην 2ν θαη 3ν ζρνιείν (ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζην ίδην
θηίξην θαη έρνπλ αληίζηνηρα 82, 84 θαη 84 καζεηέο) νξίδνληαη
αλαιφγσο.
(...)
ηηο 14 Απγνχζηνπ 2008 (...), πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηέινο ζηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη λα πξνσζεζεί ε έληαμε ησλ Ρνκά ζε φια
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ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,
θξίλακε πξφζθνξν λα ππνγξακκίζνπκε (...) φηη ζα πξέπεη λα
απνθεπρζεί ε θνίηεζε ησλ Ρνκά ζε ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ
απνθιεηζηηθά παηδηά Ρνκά θαη λα πξνηείλνπκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ
ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε.
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην νθάδσλ καο απέζηεηιε ην πξαθηηθφ ηεο
ζπλεδξίαζήο ηνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2008 κε ην
νπνίν καο γλσζηνπνηνχζε φηη δελ επηζπκνχζε ηελ θαηάξγεζε ησλ
ζρνιείσλ (4ν δεκνηηθφ θαη 4ν λεπηαγσγείν) ζηνπο δχν νηθηζκνχο ησλ
Ρνκά (...).
Απαληήζακε ζηελ θνηλφηεηα νθάδσλ ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2009
πξνζέρνληαο λα κελ έιζνπκε ζε αληηπαξάζεζε κε απηήλ θαη κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
(...) ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ λέα ζρνιεία ζην
εζσηεξηθνχ ηνπ νηθηζκνχ κε ρψξνπο αλαςπρήο θαη αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπκθσλία κε ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ φπσο
απηέο δηαηππψζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο θαη ζηνλ λνκάξρε
Καξδίηζαο.
Σα λέα απηά ζρνιεία ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο
πνπ πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά Ρνκά, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα
ππφινηπα ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο νθάδσλ θαη, ηέινο, ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ ησλ δχν θνηλσληθψλ
νκάδσλ. Μφλν έηζη, πξννδεπηηθά θαη καθξνπξφζεζκα, ζα κπνξέζεη
ε έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κε βίαην θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Ζ θνίηεζε παηδηψλ Ρνκά ζηα ήδε πθηζηάκελα ζρνιεία ησλ
νθάδσλ (1ν, 2ν θαη 3ν) ζεσξείηαη πξνο ην παξφλ αλέθηθηε ιφγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ αλεπαξθψλ ππνδνκψλ ησλ
ζρνιείσλ απηψλ.
(...)
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009, γνληφο ελφο καζεηή Ρνκά θαηέζεζε (...)
κηζζσηήξην ζπκβφιαην νηθίαο θείκελεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 1νπ
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δεκνηηθνχ ζρνιείνπ νθάδσλ θαη γηα απηφλ ην ιφγν επηηξέςακε ηελ
εγγξαθή ηνπ καζεηή ζε απηφ ην ζρνιείν. Αληηκεησπίζακε σζηφζν
ζθνδξέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ
ζε απηφ ην ζρνιείν.
Δπηπιένλ, δχν γνλείο Ρνκά πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ παιηφ νηθηζκφ
Ρνκά ησλ νθάδσλ, φπνπ βξίζθεηαη ην 4ν ζρνιείν, δήηεζαλ λα
εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν ηεο πεξηθέξεηαο Φίιηαο.
Αξρηθά εγθξίλακε ηελ εγγξαθή, αιιά ππήξμαλ ζθνδξέο αληηδξάζεηο
απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
Φίιηαο θαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο πνπ απαηηνχζαλ ηελ επηζηξνθή
ησλ δχν καζεηψλ ζην 4ν ζρνιείν γηα ην ιφγν φηη ε κφληκε θαηνηθία
ηνπο βξηζθφηαλ ζηνλ παιηφ νηθηζκφ Ρνκά ζηνπο νθάδεο θαη φρη
ζηελ πεξηθέξεηα Φίιηαο.
(...)»
18. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2009, ην ΔΠΔ απέζηεηιε ζηνλ λέν εηδηθφ
γξακκαηέα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο επηζηνιή
παξφκνηα κε εθείλε ηεο 30εο Μαΐνπ θαη 20εο Ηνπιίνπ 2009, ε νπνία νκνίσο
δελ έιαβε απάληεζε.
19. ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2009, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελεκέξσζε
ην ΔΠΔ φηη είρε νκνίσο απεπζπλζεί ζηνλ λέν εηδηθφ γξακκαηέα
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηε ζέζε ηνπ
λένπ ππνπξγνχ επί ηνπ ζέκαηνο.
Γ. Μεηαγενέζηεπερ εξελίξειρ
20. ε κία εκεξνκελία πνπ δε δηεπθξηλίδεηαη εληφο ηνπ 2009, ε
δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Καξδίηζαο ππνγξάκκηζε φηη,
πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα απνθιεηζκνχ ησλ Ρνκά, έπξεπε
νκνίσο λα παχζεη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε ζρνιεία πνπ
πξννξίδνληαη γηα Ρνκά. Ζ δηεχζπλζε πξφηεηλε πξνο ηνχην ηελ θαηαζθεπή
ελφο λένπ ζρνιείνπ έμσ απφ ηνλ παιηφ νηθηζκφ θαη κία αλαδηακφξθσζε ηνπ
ζρνιηθνχ ράξηε.
21. ηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2011, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ζηα
γξαθεία ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο, νη
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αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο πξφηεηλαλ λα ιεθζνχλ ηα
αθφινπζα κέηξα:
α) λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 φια ηα παηδηά Ρνκά
πνπ ήηαλ εγγξακκέλα ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 4νπ ζρνιείνπ ζε πέληε άιια
ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο νθάδσλ, ήηνη ζην 1ν θαη 2ν δεκνηηθφ νθάδσλ θαη
ζηα δεκνηηθά ζρνιεία Κπςέιεο, Καξπνρσξίνπ θαη Μαηαξάγθαο, θαη λα
δηνξηζζνχλ ζηα ζρνιεία απηά εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε έληαμή ηνπο ζε απηά ηα ζρνιεία, β) απφ ην ζρνιηθφ έηνο
2012-2013, λα κελ εγγξάθνληαη ζην 4ν ζρνιείν καζεηέο πνπ έπξεπε λα
αξρίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο

ζηνλ πξσηνβάζκην

θχθιν, αιιά λα

θαηαλεκεζνχλ ζηα πξναλαθεξφκελα ζρνιεία.
22. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2011, ν εηδηθφο γξακκαηέαο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο απνθάζηζε λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε
απηψλ ησλ πξνηάζεσλ. Ζ αλαθνίλσζε απηψλ ησλ κέηξσλ ζηνλ ηνπηθφ θαη
εζληθφ ηχπν πξνθάιεζε ηελ θαηαθξαπγή ησλ γνληψλ ησλ κε Ρνκά καζεηψλ,
νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηε θνίηεζε παηδηψλ Ρνκά ζηα
ζρνιεία φπνπ θνηηνχζαλ ηα παηδηά ηνπο.
23. Καηά ηε ζπλεδξίαζε πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2012
κεηαμχ ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο, ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, ηνπ δεκάξρνπ νθάδσλ, ησλ βνπιεπηψλ Καξδίηζαο θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, απνθαζίζζεθε λα ιεθζνχλ ηα
αθφινπζα κέηξα: α) λα δηαηεξεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 4ν ζρνιείν θαη λα
εθνδηαζηεί κε πεξηζζφηεξν εμνπιηζκφ θαη θαζεγεηέο, β) λα θαηαζθεπαζζεί
λέν ζρνιείν γηα παηδηά Ρνκά, γ) λα εγγξαθνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ νη
γνλείο ηνπο, ελλέα καζεηέο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ κε ζρνιηθή εηνηκφηεηα ζε
ηάμεηο ππνδνρήο ηνπ 1νπ θαη 2νπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο ζα ζηεγάδνληαλ ζην 5ν
λεπηαγσγείν (ην νπνίν βξηζθφηαλ ζην λέν νηθηζκφ Ρνκά θαη ζην νπνίν
θνηηνχζαλ απνθιεηζηηθά παηδηά Ρνκά), δ) απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο 20122013 νη καζεηέο ηνπ 5νπ λεπηαγσγείνπ λα εγγξαθνχλ ζηα δηάθνξα δεκνηηθά
ζρνιεία ησλ νθάδσλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θάζε ζρνιείνπ.
24. ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2012, απαληψληαο ζε εξψηεζε Έιιελα
επξσβνπιεπηή ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ
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2012, ε επίηξνπνο Viviane Reding ππνγξάκκηζε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
ζεσξνχζε φηη παξφηη θαηαδείθλπαλ πξφζεζε αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο,
ηα κέηξα απηά δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θπιεηηθνχ
δηαρσξηζκνχ.
II. ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΠΡΑΚΣΗΚΖ
25. χκθσλα κε ηα άξζξα 7 § 1 θαη 8 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο
αξηζ. 201/1998:
Άπθπο 7 § 1
«ηελ πξψηε ηάμε εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φζνη καζεηέο
ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. Οη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ 1 κέρξη 15 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο (...)»
Άπθπο 8
«1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν επηηξέπνληαη αλ
ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιφγνη :
(...)
ii. Ίδξπζε λένπ ζρνιείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή,
νπφηε, αθνχ γίλεη ν θαζνξηζκφο ησλ oξίσλ ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο
ηνπ λένπ ζρνιείνπ, ε κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη
ρσξίο αίηεζε ηνπ γoλέα ή ηνπ θεδεκφλα.
(...)»
26. Ζ εγθχθιηνο 11684//Γ1/10.09.2008 ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπζηήλεη νη καζεηέο Ρνκά λα θαηαλέκνληαη
κεηαμχ ησλ ηάμεσλ δηφηη, «ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, ζε θάζε ζρνιείν, νη καζεηέο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δελ
πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. ε
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη απηφ ην πνζνζηφ αλά ηάμε, ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν ζχκβνπινο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα
αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα».
27.

Ζ

εγθχθιηνο

Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010

ηνπ

ίδηνπ

ππνπξγείνπ, ζηελ παξάγξαθν 12, αλαθέξεη ηα εμήο:
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«Τπελζπκίδεηαη φηη ε έληαμε παηδηψλ Ρνκά ζε θαλνληθέο ηάμεηο
απνηειεί πάγηα βνχιεζε θαη επηδίσμε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη
φηη ν απνθιεηζκφο θαη/ή δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηνπο ινηπνχο
καζεηέο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο αληίθεηληαη ζην ειιεληθφ
χληαγκα, ζην λφκν αξηζ. 3304/2005 πνπ απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο
ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη
ζε πιήζνο δηεζλψλ θεηκέλσλ πνπ δεζκεχνπλ ηε ρψξα θαη έρνπλ
ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ (φπσο ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε Γηεζλήο χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ).»
28. Σν άξζξν 45 ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 18/1989 ην νπνίν
θσδηθνπνηεί ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο γηα ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη σο
εμήο:
Πποζβαλλόμενερ ππάξειρ
«1. Ζ αίηεζε αθπξψζεσο γηα ππέξβαζε εμνπζίαο ή παξάβαζε
λφκνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ησλ
δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,
πνπ δελ ππφθεηληαη ζε άιιν έλδηθν κέζν ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ.
(...)
4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο επηβάιιεη ζε θάπνηα αξρή λα
ξπζκίζεη ζπγθεθξηκέλε ζρέζε κε ηελ έθδνζε εθηειεζηήο πξάμεο ε
νπνία ππάγεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ε αίηεζε αθχξσζεο είλαη
δεθηή θαη θαηά ηεο παξάιεηςεο ηεο αξρήο λα πξνβεί ζε νθεηιφκελε
λφκηκε ελέξγεηα.
Ζ αξρή ζεσξείηαη φηη αξλείηαη ηελ ελέξγεηα απηή φηαλ παξέιζεη
άπξαθηε ε εηδηθή πξνζεζκία πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο, δηαθνξεηηθά
φηαλ παξέιζεη ηξίκελν απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ζηε
Γηνίθεζε, ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα ρνξεγεί (...) βεβαίσζε γηα
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο. Αίηεζε αθπξψζεσο πνπ
αζθείηαη

πξηλ

παξέιζνπλ

νη

παξαπάλσ

πξνζεζκίεο

είλαη

απαξάδεθηε.
Με ηελ αίηεζε αθπξψζεσο πνπ αζθείηαη παξαδεθηψο θαηά
ζησπεξήο αξλήζεσο ινγίδεηαη φηη ζπκπξνβάιιεηαη θαη ε ηπρφλ
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κεηαγελέζηεξε ξεηή αξλεηηθή πξάμε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί
πάλησο λα πξνζβάιιεηαη θαη απηνηειψο.»
ΗΗΗ. ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΚΔΗΜΔΝΑ
Α. Ζ ύζηαζη CM/Rec(2009)4 ηηρ Δπιηποπήρ Τποςπγών ηων
Κπαηών Μελών για ηην εκπαίδεςζη ηων Ρομά και ηων νομάδων ζηην
Δςπώπη
29. Ζ χζηαζε CM/Rec(2009)4 γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά θαη
ησλ λνκάδσλ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία ςεθίζζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
Τπνπξγψλ ηηο 17 Ηνπλίνπ 1009, θαηά ηελ 1061ε ζπλεδξίαζε ησλ
Αληηπξνζψπσλ ησλ Τπνπξγψλ, πξνβιέπεη ηδίσο:
«(...)
1. πζηήλεη νη θπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ Μειψλ, ζεβφκελεο ηηο
ζπληαγκαηηθέο δνκέο ηνπο, ηηο εζληθέο ή ηνπηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκά ηνπο:
α. λα εκπλεπζηνχλ απφ ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζην
παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ ή
κειινληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
β. λα θαηαξηίζνπλ, δηαδψζνπλ θαη πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ εγγχεζε ηεο πξφζβαζεο άλεπ δηαθξίζεσλ ζε
κία πνηνηηθή εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά Ρνκά θαη λνκάδσλ, ζηε βάζε
ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο
παξνχζαο ζχζηαζεο
(...)
δ. λα δηαζθαιίζνπλ, φζνλ αθνξά θαη ηηο ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο
αξρέο, κία πξαγκαηηθή ππνδνρή ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη λνκάδσλ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
(...)
Παράρηημα ζηη ύζηαζη CM/Rec(2009)4
I. Απσέρ ζσεηικέρ με ηην πολιηική πος ππέπει να ακολοςθείηαι
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1. Θα πξέπεη λα ραξαρζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο πνπ λα απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο άλεπ
δηαθξίζεσλ ζε κία εθπαίδεπζε πνηφηεηαο γηα ηα παηδηά Ρνκά θαη
λνκάδσλ. Οη πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλεο θαηά
ηξφπν πνπ λα εγγπψληαη ηελ πξφζβαζε ζε εθπαίδεπζε πνηφηεηαο
ζηε βάζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη
ζηηο αξρέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ παηδηνχ. (...)
(...)
5. Σα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε ηα λνκηθά κέηξα πνπ
απαγνξεχνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ζε εζλνηηθή ή θπιεηηθή βάζε ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο λα εθαξκφδνληαη κε απνηειεζκαηηθέο,
αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο πνηλέο, θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Όηαλ πθίζηαηαη de facto
έλαο δηαρσξηζκφο ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη λνκάδσλ ιφγσ ηεο
θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ηνπο, νη αξρέο πξέπεη λα
εθαξκφδνπλ κέηξα θαηάξγεζεο ηνπ δηαρσξηζκνχ. Οη πνιηηηθέο θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ
πξέπεη

λα

ζπλνδεχνληαη

απφ

θαηάιιειε

εθπαίδεπζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
6. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο
ηνπνζέηεζεο παηδηψλ ζε εηδηθά ηδξχκαηα ζηε βάζε γισζζηθψλ,
εζλνηηθψλ,

πνιηηηζκηθψλ

ή

θνηλσληθψλ

δηαθνξψλ,

θαη

λα

δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηε θνίηεζε. Οη εθπξφζσπνη ησλ Ρνκά
θαη λνκάδσλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ.
(...)
ΗΗ. Μησανιζμοί και διαηάξειρ ππόζβαζηρ ζηην εκπαίδεςζη
(...)
9. Οη Ρνκά θαη λνκάδεο ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ αθψιπηεο
πξφζβαζεο ζηε θνίηεζε ζε θαλνληθφ πεξηβάιινλ ζε φια ηα επίπεδα
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ζχκθσλα κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ππφινηπν
πιεζπζκφ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη εθεπξεηηθέο θαη επέιηθηεο πξσηνβνπιίεο επί ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ. Θα πξέπεη νκνίσο λα
ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο
πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο, γισζζηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε φινπο ηνπο
καζεηέο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα λεαξά θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο ηεο
θνηλφηεηαο ησλ Ρνκά θαη ησλ λνκάδσλ.
(...)
11. Ζ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη λνκάδσλ ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα ππφθεηηαη ζηα ίδηα
θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, δίδνληαο
ηδηαίηεξν βάξνο ζηε κεηάβαζε απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηελ
πξσηνβάζκηα

εθπαίδεπζε,

θαη

απφ

ηελ

πξσηνβάζκηα

ζηε

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή
κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηελ
ελζάξξπλζε ηεο επηζηξνθήο ζην ζρνιείν παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ
νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. (...)»
Β. Ζ Δςπωπαϊκή Δπιηποπή καηά ηος παηζιζμού και ηηρ
μιζαλλοδοξίαρ
30. Ζ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη
ηεο κηζαιινδνμίαο (ECRI) γηα ηελ Διιάδα, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 2
Απξηιίνπ 2009 θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2009, αλαθέξεη ηα
εμήο:
«53. Ζ ECRI ζεµεηψλεη µε αλεζπρία φηη νη Ρνµά παξαµέλνπλ ζε
πνιχ µεηνλεθηηθή ζέζε αλαθνξηθά µε ηελ εθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ
αθφµε πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ πνπ αξλνχληαη λα εγγξάςνπλ παηδηά
Ρνµά γηα λα θνηηήζνπλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο πίεζεο
απφ γνλείο πνπ δελ είλαη Ρνµά. Ζ ECRI αλεζπρεί ηδηαίηεξα απφ ην
γεγνλφο φηη ππάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ Ρνµά πνπ
δηαρσξίδνληαη απφ ηα άιια παηδηά ζην ίδην ζρνιείν ή θνληηλή
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πεξηνρή. ε µηα πεξίπησζε, ην Δπξσπατθφ ∆ηθαζηήξην ∆ηθαησµάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ ζεψξεζε φηη ε Διιάδα παξαβίαζε ην Άξζξν 14 ηεο
Δπξσπατθήο χµβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ
(απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησµάησλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηε χµβαζε) ζε ζπλδπαζµφ µε ην Άξζξν 2 ηνπ
Πξσηνθφιινπ 1 (δηθαίσµα ζηελ εθπαίδεπζε). Ζ ECRI ελεµεξψζεθε
φηη ζηα πάηα, φπνπ ππήξμε αξρηθά άξλεζε γηα ηελ εγγξαθή ζην
ζρνιείν παηδηψλ Ρνµά, ηα παηδηά απηά θνηηνχλ ηψξα ζην ζρνιείν ζε
μερσξηζηή ηάμε γηα

λα ηνπο

δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα

πξνζαξµνζηνχλ ζηαδηαθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Δλψ
θαηαλνεί ηελ αλάγθε λα ελζσµαησζνχλ ζηαδηαθά ηα παηδηά ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ECRI επηζπµεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή
ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζηε ζέζε ηεο γηα ην δήηεµα απηφ φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζµφ 10 χζηαζε Γεληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ
θαηαπνιέµεζε ηνπ ξαηζηζµνχ θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο µέζα θαη
µέζσ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ε απηή ηε χζηαζε Γεληθήο
Πνιηηηθήο, ε ECRI ζπζηήλεη λα ππάξμεη µέξηµλα, ζε ζπγθεθξηµέλεο
πεξηπηψζεηο

θαη

γηα

πεξηνξηζµέλε

ρξνληθή

πεξίνδν,

γηα

πξνπαξαζθεπαζηηθά ηµήµαηα γηα µαζεηέο απφ νµάδεο µεηνλνηήησλ,
εάλ θάηη ηέηνην δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηµεληθά θαη ινγηθά
θξηηήξηα θαη είλαη πξνο ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ.»
Γ. Ζ Γιεθνήρ ύμβαζη για ηην καηάπγηζη κάθε μοπθήρ
θςλεηικών διακπίζεων
31. Σν άξζξν 1 απηήο ηεο χκβαζεο πξνβιέπεη:
«(...)

ν φξνο "θπιεηηθή δηάθξηζηο" ππνλλνεί πάζαλ

δηάθξηζηλ,

εμαίξεζηλ, παξεκπφδηζηλ ή πξνηίκεζηλ βαζηδνκέλελ επί ηεο θπιήο,
ηνπ ρξψκαηνο, ηεο θαηαγσγήο ή ηεο εζληθήο ή εζλνινγηθήο
πξνειεχζεσο κε ηνλ ζθνπφλ ή απνηέιεζκα εθκεδελίζεσο ή
δηαθηλδπλεχζεσο ηεο αλαγλσξίζεσο, απνιαχζεσο ή αζθήζεσο, ππφ
φξνπο ηζφηεηνο, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ εηο ηνλ πνιηηηθφλ, νηθνλνκηθφλ, θνηλσληθφλ,
κνξθσηηθφλ ή νηνλδήπνηε άιινλ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ βίνπ.»
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32. ηελ απφ 16 Απγνχζηνπ 2000 Γεληθή χζηαζή ηεο αξηζ.27
ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο πξνο ηνπο Ρνκά, ε Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζπζηήλεη ηδίσο ηα
αθφινπζα κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο:
«18. Να πξνιακβάλεηαη θαη λα απνθεχγεηαη ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ Ρνκά, αθήλνληαο πάληνηε
αλνηθηή ηε δπλαηφηεηα δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ή εθπαίδεπζεο ζηε
κεηξηθή γιψζζα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα δίδεηαη ζεκαζία
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζε φια
ηα ζρνιεία θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζρνιηθψλ
απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ησλ Ρνκά, ζηελ
πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλήθεη ζηηο θνηλφηεηεο
Ρνκά θαη ζηελ πξνψζεζε κίαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.»
33. ηηο απφ 11 Απξηιίνπ 2007 ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηεο, νη νπνίεο
δηαηππψζεθαλ θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο ηεο έθζεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο
Σζερίαο (CERD/C/CZE/CO/7), ε επηηξνπή δηαηχπσζε εηδηθφηεξα ηελ
αλεζπρία ηεο (παξάγξαθνο 17) θαηφπηλ πιεξνθνξηψλ πεξί θπιεηηθνχ
δηαρσξηζκνχ έλαληη ησλ Ρνκά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ Δπηηξνπή
ζεκείσζε φηη κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ Ρνκά είλαη γξακκέλα ζε «εηδηθά
ζρνιεία». Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε θαηάζηαζε πξνέθππηε, φπσο
ππνζηήξηδε ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, απφ ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, απνηεινχζε επίζεο ζπλέπεηα ησλ
πξαθηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηελ πιεπξά
ησλ αξρψλ έλαληη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεηψπηδαλ νη Ρνκά. Ζ επηηξνπή ζπληζηνχζε ζηε Γεκνθξαηία ηεο
Σζερίαο λα πνιιαπιαζηάζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ ηθαλψλ λα ζέζνπλ ηέινο ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα θαζψο θαη ηε ζέζπηζε κίαο κέζνδνπ πνπ λα επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ηα παηδηά Ρνκά ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζε
εηδηθά ζρνιεία γηα ηελ απνθπγή νπνηαδήπνηε έκκεζεο δηάθξηζεο ζηε βάζε
ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο.
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Γ. Ζ Οπγάνωζη ηων Ζνωμένων Δθνών για ηην εκπαίδεςζη, ηην
επιζηήμη και ηον πολιηιζμό (Unesco)
34. Σν άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1960 θαηά ησλ
δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνβιέπεη:
«1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πκβάζεσο ν φξνο
«δηαθξίζεηο»

πεξηιακβάλεη

θάζε

δηαθνξνπνίεζε,

εμαίξεζε,

πεξηνξηζκφ ή πξνηίκεζε ε νπνία ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ,
γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή
θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή θνηλσληθήο
θαηαγσγήο, έρεη σο ζθνπφ ή σο απνηέιεζκα ηελ εθκεδέληζε ή
απνδπλάκσζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη
εηδηθφηεξα:
(...)
(γ) ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο
πκβάζεσο,

ηελ

εγθαζίδξπζε

ή

δηαηήξεζε

μερσξηζηψλ

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηδξπκάησλ γηα πξφζσπα ή άηνκα ή
νκάδεο.
(...)»
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ
Η. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Α. Δπί ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ ενηολήρ πος δόθηκε ζηο Δλληνικό
Παπαηηπηηήπιο ηων ςμθωνιών ηος Δλζίνκι (ΔΠΔ)
35. Ζ Κπβέξλεζε εθθξάδεη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο
εληνιήο πνπ δφζεθε ζην ΔΠΔ ή ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, θχξην
Γεκεηξά, γηα λα εθπξνζσπήζεη ηνπο πξνζθεχγνληεο ελψπηνλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ. Δπηζεκαίλεη σο πξνο ηνχην φηη νη εμνπζηνδνηήζεηο πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ πξνζθπγή έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία άηνκα εθ ησλ
νπνίσλ θαλέλα δελ είλαη κεηαμχ ησλ πξνζθεπγφλησλ.
36.

Οη

πξνζθεχγνληεο

επηζεκαίλνπλ

φηη

νη

ηξεηο

απηέο

εμνπζηνδνηήζεηο απνηεινχζαλ ηκήκα ησλ παξαξηεκάησλ κίαο επηζηνιήο
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πνπ εζηάιε απφ ην ΔΠΔ ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ
ησλ καζεηψλ Ρνκά ζε πνιιέο ειιεληθέο θνηλφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη
νη νθάδεο.
37. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο θαηέζεζαλ
νθηψ

εμνπζηνδνηήζεηο

πνπ

πξνέξρνληαλ

απφ

ηνπο

γνλείο

ησλ

πξνζθεπγφλησλ καζεηψλ θαη νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Κπβέξλεζε κε
ηα ππφινηπα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ. Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπνχληαη σο
εθ ηνχηνπ λνκίκσο απφ ην ΔΠΔ.
Β. Δπί ηηρ επικαλούμενηρ παπαβίαζηρ ηος άπθπος 34 ηηρ
ύμβαζηρ
38. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε απάληεζε ζε εθείλεο ηεο
Κπβέξλεζεο, νη πξνζθεχγνληεο θαηαγγέιινπλ γηα πξψηε θνξά παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ άξλεζε ηεο
Κπβέξλεζεο λα ηνπο ρνξεγήζεη, ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο παξνχζαο
πξνζθπγήο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ γηα εθείλνπο έγγξαθν ζρεηηθά κε ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, ήηνη ην παξάξηεκα 8 ησλ
παξαηεξήζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο.
39. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην αληίγξαθν απηνχ ηνπ εγγξάθνπ,
ην παξάξηεκα 8 ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο, δελ ήηαλ πιήξεο δηφηη
έιεηπαλ θάπνηεο ζειίδεο. Ζ Κπβέξλεζε θαηέζεζε ελ ζπλερεία ζηε
γξακκαηεία έλα πιήξεο αληίγξαθν απηνχ ηνπ εγγξάθνπ θαη απηφ εζηάιε
ζηνπο πξνζθεχγνληεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ελ πξνθεηκέλσ δελ πξνθχπηεη θαλέλα
δήηεκα παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 34.
ΗΗ.

ΔΠΗ

ΣΩΝ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΩΝ

ΔΝΣΑΔΩΝ

ΣΖ

ΚΤΒΔΡΝΖΖ
Α. Μη ηήπηζη ηηρ εξάμηνηρ πποθεζμίαρ
40. Ζ Κπβέξλεζε θαιεί θαηαξρήλ ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ
πξνζθπγή ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο. Τπνζηεξίδεη φηη ε
θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, κεηά ηελ πάξνδν
κεγάινπ κέξνπο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, θαζηζηά απηή εθπξφζεζκε
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δηφηη δελ κπνξνχζε πιένλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο, λα έρεη ηελ
νπνηαδήπνηε επίπησζε επί ηεο ηξέρνπζαο θνίηεζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ
καζεηψλ. Ζ Κπβέξλεζε πξνζζέηεη φηη νη πξνζθεχγνληεο πξνέβαιαλ
αηηηάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 θαη φηη δελ πξνέβεζαλ ζε
θακία ελέξγεηα σο πξνο ηα πξνεγνχκελα ζρνιηθά έηε. πκπεξαίλεη φηη ε
επίδηθε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε.
41. Οη πξνζθεχγνληεο ζεσξνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο φηη ε παξνχζα
ππφζεζε ζπληζηά πεξίπησζε ζπλερηδφκελεο παξαβίαζεο θαη φηη, ζε θάζε
πεξίπησζε, ε πξνζθπγή ηνπο θαηαηέζεθε εληφο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο:
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ξψηεζαλ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 1νπ ζρνιείνπ,
ζηεξηδφκελνη ζην άξζξν 8 ηνπ δηαηάγκαηνο 201/1998, αλ κπνξνχζαλ λα
εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη αλ ε εγγξαθή κπνξνχζε λα γίλεη θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Πξνζζέηνπλ φηη ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2011
ειήθζεζαλ κέηξα θαηάξγεζεο ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζην 4ν
ζρνιείν.
42. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
πξνζθπγήο είλαη ε 7ε Ηαλνπαξίνπ 2010. εκεηψλεη επίζεο φηη, ζηηο 20
Ηνπιίνπ 2009, νη πξνζθεχγνληεο απεχζπλαλ ζην ππνπξγείν Παηδείαο
επηζηνιή κε ηελ νπνία εθηζηνχζαλ ηελ πξνζνρή απηνχ ζηνλ εζλνηηθφ
δηαρσξηζκφ πνπ επηθξαηνχζε ζην 4ν ζρνιείν νθάδσλ θαη ν νπνίνο
παξαβίαδε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ηφζν ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φζν θαη ηελ
Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζηελ νπνία
εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 1ν ζρνιείν
θαη λα κε θνηηνχλ πιένλ απηά ζε «ζρνιεία γηα ηζηγγάλνπο καζεηέο».
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε επηζηνιή απηή δελ έιαβε
θακία απάληεζε (φπσο θαη νη επηζηνιέο ηνπ ΔΠΔ κε εκεξνκελίεο 30
Μαΐνπ, 20 Ηνπιίνπ θαη 25 Ννεκβξίνπ 2009 θαζψο θαη ε απφ 29
επηεκβξίνπ 2009 επηζηνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο
Θεζζαιίαο θαη ε απφ 15 Γεθεκβξίνπ 2009 επηζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε). Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη νη ελέξγεηεο απηέο, νη νπνίεο
απνζθνπνχζαλ ζην λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ αξρψλ θαη ζηε
ζεξαπεία ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ νπνία νη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη
επί ηνπ παξφληνο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο
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ελδηαθεξφκελνπο εληφο ηεο απαηηνχκελεο απφ ην άξζξν 35 § 1 ηεο
χκβαζεο πξνζεζκίαο. Πξέπεη ζπλεπψο λα απνξξηθζεί ε έλζηαζε ηεο
Κπβέξλεζεο επί απηνχ.
Β. Μη εξάνηληζη ηων εθνικών ενδίκων μέζων
43. Ζ Κπβέξλεζε πξνβάιιεη νκνίσο ηε κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ
ελδίθσλ κέζσλ απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε πξάμε ίδξπζεο
ηνπ 4νπ ζρνιείνπ –ην δηάηαγκα αξηζ.146 ηεο 30εο επηεκβξίνπ 1986- θαζψο
θαη ε πξάμε πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηθέξεηά ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ ράξηε –ε
απφθαζε ηεο 14εο Απγνχζηνπ 2008- απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο αθχξσζεο
ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο αξηζ. 19/1989 εθφζνλ απηέο παξαγλσξίδνπλ ην
χληαγκα, ηα δηεζλή θείκελα θαη ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
44. Ζ Κπβέξλεζε δειψλεη φηη δελ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη πιένλ εθηθηή κία αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο ηδξπηηθήο
πξάμεο ηνπ 4νπ ζρνιείνπ θαζψο ε πξνζεζκία πξνο ηνχην έρεη παξέιζεη πξν
πνιινχ. Γηεπθξηλίδεη φηη, κεηαμχ 1986 θαη 2009, θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο
απηνχ ηνπ ζρνιείνπ δελ είρε αηζζαλζεί ζχκα δηαθξίζεσλ νχηε είρε
δηακαξηπξεζεί

γηα

ηελ

ίδξπζε

απηνχ.

Δπηπιένλ,

ζεσξεί

φηη

νη

πξνζθεχγνληεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληηθξνχζεη ηελ απφθαζε πνπ
νξηνζεηνχζε ηνλ ζρνιηθφ ράξηε θαηαγγέιινληαο ηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ
ιφγσ απηήο ηεο νξηνζέηεζεο θαη ηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε. Πξνζζέηεη φηη κπνξνχζαλ νκνίσο λα έρνπλ αζθήζεη αίηεζε
αθχξσζεο θαηά ηεο επηθαινχκελεο άξλεζεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ 1νπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα εγγξάςεη ηνπο πξνζθεχγνληεο καζεηέο ζε απηφ ην
ζρνιείν. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, ε επηζηνιή πνπ ην ΔΠΔ απέζηεηιε ζηνλ
ππνπξγφ Παηδείαο ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2009 δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο
αίηεζε αθχξσζεο νχηε λα απαιιάμεη ηνπο πξνζθεχγνληεο απφ ηελ
ππνρξέσζε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ.
45.

Οη

πξνζθεχγνληεο

ππνζηεξίδνπλ

φηη

ε

παξαηεηλφκελε

ιεηηνπξγία «ζρνιείσλ γθέην» απνηειεί δνκηθφ πξφβιεκα θαη πξνζζέηνπλ,
επηθαινχκελνη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φηη απηή ε θαηάζηαζε ηνπο
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απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ.
Καηά ηελ άπνςή ηνπο, αθφκε θη αλ ηα αλαθεξφκελα απφ ηελ Κπβέξλεζε
έλδηθα κέζα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απνηειεζκαηηθά, δε ζα κπνξνχζαλ
σζηφζν λα επηιχζνπλ ηε δνκηθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν
αληηκεησπίδνπλ. Δπηπιένλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ
επηδηψθνπλ ην θιείζηκν ηνπ 4νπ ζρνιείνπ νχηε ηε κεηακφξθσζή ηνπ ζε
ζρνιείν γηα εζληθέο κεηνλφηεηεο. Οκνίσο, δειψλνπλ φηη δελ ελδηαθέξνληαλ
λα αζθήζνπλ αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο άξλεζεο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην 1ν ζρνιείν ή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ζρνιείνπ.
Μνλαδηθφο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αξρψλ ζηε
βνχιεζή ηνπο λα θνηηνχλ ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ λα επηηξέπεη ηε
κηθηή θνίηεζε.
46. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην άξζξν 35 § 1 ηεο χκβαζεο
απνζθνπεί ζην λα δίδεη ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε ηελ επθαηξία λα
πξνιακβάλνπλ ή ζεξαπεχνπλ ηηο επηθαινχκελεο ζε βάξνο ηνπο παξαβηάζεηο
πξνηνχ αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Απηή ε δηάηαμε
πξνβιέπεη

σζηφζν

ηελ

εμάληιεζε

ελδίθσλ

κέζσλ

πνπ

είλαη

απνηειεζκαηηθά θαη δηαζέζηκα, ήηνη ελδίθσλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζε
επαξθή βαζκφ βεβαηφηεηαο θαη ηθαλψλ λα ζεξαπεχζνπλ άκεζα ηηο
επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
έλαο πξνζθεχγσλ δελ εμάληιεζε ηα εζληθά έλδηθα κέζα εθφζνλ απηφο
κπνξεί λα απνδείμεη, παξέρνληαο ζρεηηθά παξαδείγκαηα ηεο εζληθήο
λνκνινγίαο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φηη έλα δηαζέζηκν έλδηθν κέζν ην
νπνίν δε ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη (βιέπε Kleyn και
λοιποί καηά Ολλανδίας [GC], αξηζ. 39343/98, 39651/98, 43147/98 θαη
46664/99, § 156, CEDH 2003-VI).
47. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη θαηαξρήλ φηη αληίζεηα
πξνο ηα επηρεηξήκαηα ηεο Κπβέξλεζεο, νη πξνζθεχγνληεο ή ν εθπξφζσπφο
ηνπο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζην λα απνζηείινπλ κία κφλν επηζηνιή ζηηο αξρέο
αιιά ζπλνιηθά ηξεηο (πην πάλσ παξάγξαθνο 42). Δπηπιένλ, ε πεξηθεξεηαθή
δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επέζηεζαλ
νκνίσο

ηελ

πξνζνρή

ηνπ

ππνπξγείνπ

επί

ηεο

θαηάζηαζεο

ησλ

πξνζθεπγφλησλ. Ωζηφζν, θακία ελέξγεηα δελ έγηλε θαηφπηλ απηψλ ησλ
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επηζηνιψλ. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επίζεο φηη ε αηηίαζε ησλ
πξνζθεπγφλησλ

αθνξά

ηνλ

ραξαθηήξα

δηαρσξηζκνχ,

θαηά

ηνπο

ελδηαθεξφκελνπο, ηνπ 4νπ ζρνιείνπ. εκεηψλεη επίζεο φηη νη δηαηάμεηο ηεο
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο επί ηνπ δεηήκαηνο θαη ε εζσηεξηθή πξαθηηθή, φπσο
απηή αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο εγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, ηδίσο
ζηελ εγθχθιην 11694//Γ1/10.09.2008 (πην πάλσ παξάγξαθνη 25-27),
πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ ηνπ 4νπ ζρνιείνπ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη πξνζθεχγνληεο καζεηέο, ζηα άιια ζρνιεία ηεο
θνηλφηεηαο νθάδσλ. Απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο
πξνθχπηεη φηη ην ππνπξγείν Παηδείαο αλαγλψξηζε, απφ ην 2008, ηελ αλάγθε
κίαο πνιηηηθήο θαηά ηνπ δηαρσξηζκνχ ζηνπο νθάδεο θαη φηη ζπλέιαβε
κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δλ ηνχηνηο, είλαη νινθάλεξν φηη ηα κέηξα
απηά δελ κπφξεζαλ λα εθαξκνζηνχλ ιφγσ ηεο αληίζεζεο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο.
48. Σν Γηθαζηήξην δελ αληηιακβάλεηαη πψο κία απφθαζε
δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αθφκε θη αλ απηή ήηαλ επλντθή γηα ηνπο
πξνζθεχγνληεο, ζα είρε νδεγήζεη ζε έλα απνηέιεζκα ζχκθσλν πξνο ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. Πξάγκαηη, κία δηθαζηηθή απφθαζε απαηηεί ηελ εθηέιεζή
ηεο απφ ηε δηνίθεζε θαη ην Γηθαζηήξην ζεσξεί, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο, φηη νη αξρέο ζα βξίζθνληαλ θαη
πάιη ζην ίδην αδηέμνδν κε εθείλν πνπ απνηειεί επί ηνπ παξφληνο αληηθείκελν
εμέηαζεο. εκεηψλεη επίζεο φηη ηα παξαδείγκαηα απνθάζεσλ πνπ θαηέζεζε
ε Κπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο
έρνπλ πηνζεηεζεί θαη’εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, ππφθεηληαη
ζε αίηεζε αθχξσζεο αθνξνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθνχ
ηχπνπ απφ εθείλνλ ηεο πξνθεηκέλεο ππφζεζεο.
49. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη αηηήζεηο αθχξσζεο πνπ
αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε δε ζα είραλ ελ πξνθεηκέλσ πηζαλφηεηα επδνθίκεζεο
πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άζθεζή ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην
απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο.
Γ. Αποςζία ηηρ ιδιόηηηαρ ηος θύμαηορ
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50. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο καζεηέο νη
νπνίνη δήζελ εζίγεζαλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κξάηνπο θαη νη ελήιηθνη
πνπ έρνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη
ζσξεπηηθά πξνζθεχγνληεο.
51. Οη πξνζθεχγνληεο δελ πξνβάιινπλ θακία παξαηήξεζε επί
απηνχ.
52. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη ε Κπβέξλεζε
σο κε εθαξκνζηέν ζηελ πξνθεηκέλε ππφζεζε. Πξάγκαηη, έρεη αλαγλσξίζεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ζχκαηνο» ηφζν ζε αλήιηθνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε
θαηαζηάζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ πξνζθεπγφλησλ ζηελ παξνχζα
ππφζεζε (D.H. και λοιποί καηά Γημοκραηίας ηης Σζετίας [GC], αξηζ.
57325/00, CEDH 2007-XII, θαη Oršuš και λοιποί καηά Κροαηίας [GC], αξηζ.
15766/03, 16 Μαξηίνπ 2010), φζν θαη ζε ελήιηθεο, γνλείο αλήιηθσλ
καζεηψλ (αμπάνης και λοιποί καηά Δλλάδας, αξηζ. 32526/05, 5 Ηνπλίνπ
2008).
Γ. ςμπέπαζμα
53. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε πξνζθπγή δελ είλαη πξνδήισο
αβάζηκε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3α) ηεο χκβαζεο. εκεηψλεη
επηπιένλ φηη απηή δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλαλ άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ.
Πξέπεη επνκέλσο λα θεξπρζεί παξαδεθηή.
ΗΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14
ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΟΤ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΡΗΘ.1 ΣΖ ΤΜΒΑΖ
54. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε
νξηζκέλσλ εμ απηψλ, ήηνη ησλ παηδηψλ εθάζηεο εθ ησλ νθηψ νηθνγελεηψλ,
ζε δεκνηηθφ ζρνιείν πξννξηζκέλν γηα καζεηέο Ρνκά. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε
ηνπνζέηεζε απηή είρε σο ζπλέπεηα λα ζηεξήζεη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο
καζεηέο κία πξαγκαηηθή θνίηεζε. Καηαγγέιινπλ σο πξνο ηνχην κία
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ
Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 ηεο χκβαζεο. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ σο εμήο:
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Άπθπο 14 ηηρ ύμβαζηρ
«Ζ ρξήζηο ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ ελ ηε (...) πκβάζεη δηθαησκάησλ
θαη ειεπζεξηψλ δένλ λα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχινπ,
θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ
πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο εηο
εζληθήλ κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο.»
Άπθπο 2 ηος Ππωηοκόλλος απιθ.1
«Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζή ηνπ δηθαηψκαηνο φπσο εθπαηδεπζή.
Παλ θξάηνο ελ ηε αζθήζεη ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππ’απηνχ
θαζεθφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κνξθψζεσο θαη ηεο εθπαηδεχζεσο
ζα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ φπσο εμαζθαιίδσζη ηελ
κφξθσζηλ θαη εθπαίδεπζηλ ηαχηελ ζπκθψλσο πξνο ηαο ηδίαο απηψλ
ζξεζθεπηηθάο θαη θηινζνθηθάο πεπνηζήζεηο.»
Β. Δπισειπήμαηα ηων διαδίκων
55. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη ζέζεηο ησλ πξνζθεπγφλησλ ελ
πξνθεηκέλσ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε γεληθφηεηα ησλ πξνβαιιφκελσλ
επηρεηξεκάησλ. Δθηηκά φηη απηά αθνξνχλ κφλν ηελ εζλνηηθή ζχλζεζε ηνπ
ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ 4νπ ζρνιείνπ. Τπνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο
δελ πξνζθφκηζαλ θαλέλα ζηνηρείν ηθαλφ λα απνδείμεη φηη ε ιεηηνπξγία
απηνχ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ην έηνο 2009-2010 είρε επηδήκηεο ζπλέπεηεο γηα
εθείλνπο θαη φηη ηνπο ηνπνζέηεζε ζε κία θαηάζηαζε πξνδήισο
δπζκελέζηεξε απφ εθείλε άιισλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε παξφκνηα
θαηάζηαζε. Οη πξνζθεχγνληεο αθνινχζεζαλ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ
αθνινπζνχλ φινη νη καζεηέο ηνπ ίδηνπ θχθινπ θαη, ζπλεπψο, έηπραλ ησλ
ίδησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καηά ηελ
Κπβέξλεζε, δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη άκεζε
δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ πξνζθεπγφλησλ ζηελ παξνχζα ππφζεζε.
56. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη επίζεο φηη νη καζεηέο ηνπ 4νπ
ζρνιείνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηφ βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε
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θάζε καζεηή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ήηνη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο νηθίαο ηνπ
θαη ηνπ ζρνιείνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ε θνίηεζε ζην ελ ιφγσ ζρνιείν καζεηψλ
πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ παξαθείκελε ζεκαληηθή θνηλφηεηα Ρνκά δελ ην
θαζηζηνχζε ζρνιείν γηα κεηνλφηεηεο νχηε εηδηθφ ζρνιείν. Δπηζεκαίλεη φηη,
ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνζθεχγνληεο ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππνζέζεηο D.H.
και λοιποί, αμπάνης και λοιποί και Oršuš και λοιποί, νη πξνζθεχγνληεο
καζεηέο ελ πξνθεηκέλσ δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο
ή ζε εηδηθέο ηάμεηο εληφο θαλνληθψλ ζρνιείσλ, θάηη πνπ ζα είρε σο
απνηέιεζκα λα ηχρνπλ ζπνπδψλ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ.
57. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη επηπιένλ φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ
ηνπνζεηήζεθαλ ζην ελ ιφγσ ζρνιείν κε θαηαλαγθαζηηθφ ηξφπν.
Δγγξάθεθαλ ζε απηφ νηθεηνζειψο ρσξίο λα πξνζπαζήζνπλ λα εγγξαθνχλ ζε
θάπνην άιιν ζρνιείν, νχηε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 νχηε κεηά (κε
εμαίξεζε ηε Βαζηιηθή-Μαξία Καιηψξα ε νπνία έγηλε δεθηή ζην 2ν δεκνηηθφ
ζρνιείν νθάδσλ ην 2010-2011). Γχν απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, νη
Υαξάιακπνο Καιιηψξαο θαη Βάτα Πνιχδνπ, είραλ νινθιεξψζεη επηηπρψο
ηε θνίηεζή ηνπο ην 2010 θαη είραλ εηζαρζεί ζην 1ν θαη 2ν γπκλάζην
νθάδσλ.
58. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππήξμαλ ζχκαηα άκεζεο
θαη έκκεζεο δηάθξηζεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε αηηίαζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ
χπαξμε –ηελ νπνία θαη’απηνχο αλέρεηαη ην Κξάηνο- ζρνιείσλ γθέην ζηελ
Διιάδα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αληίθεηηαη πιήξσο ηφζν ζην εζληθφ φζν
θαη ζην δηεζλέο δίθαην. Με ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηελ παξνχζα ππφζεζε, ε
Κπβέξλεζε

παξαγλψξηζε

ηελ

απφθαζε

ηνπ

Γηθαζηεξίνπ

ζηελ

πξναλαθεξφκελε ππφζεζε αμπάνης και λοιποί θαη πξνθάιεζε ακθηβνιίεο
σο πξνο ηε βνχιεζή ηεο λα παξάζρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο παξνχζαο ππφζεζεο.
59. Οη πξνζθεχγνληεο ππνγξακκίδνπλ ελ ζπλερεία φηη, παξά ηελ
αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε ην 2008 (ε νπνία επέθηεηλε ηελ
πεξηθέξεηα ηνπ 4νπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ λέν νηθηζκφ
ησλ Ρνκά πνπ σο ηφηε άλεθε ζην 1ν ζρνιείν), νη καζεηέο Ρνκά ηνπ λένπ
νηθηζκνχ δε θνηηνχζαλ ζην 1ν ζρνιείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2,4
ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο νηθίεο ηνπο, αιιά κεηαθέξνληαλ κε ιεσθνξείν ζην 4ν
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ζρνιείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2,5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ νηθηζκφ.
Ζ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε ηνπ 2008 θάιπςε απιψο ηνλ
παξαηεηλφκελν δηαρσξηζκφ ησλ Ρνκά κε έλα πέπιν «ηππηθήο λνκηκφηεηαο».
60. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ ηέινο φηη ε κε ιήςε απφ ηελ
πιεπξά ησλ αξρψλ κέηξσλ γηα ην θιείζηκν ηνπ 4νπ ζρνιείνπ θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ καζεηψλ απηήο ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο
νθάδσλ δελ απνηειεί ην απνηέιεζκα εκπνδίσλ λνκηθήο ή πξαθηηθήο
θχζεο, αιιά ηεο αληίζεζεο ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά πνπ εθδήισζε
ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ νπνία ην Κξάηνο ππέθπςε.
Β. Δκηίμηζη ηος Γικαζηηπίος
1. Γενικές αρτές
60. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ επξέσο
θαζηεξσζείζα λνκνινγία ηνπ, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ πξψηε θξάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1
ηεο χκβαζεο, εγγπάηαη ζε νπνηνλδήπνηε ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ « δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ζρνιηθά ηδξχκαηα πνπ
ππάξρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή», ελψ ε πξφζβαζε ζε απηά δελ
απνηειεί παξά κέξνο απηνχ ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο. Γηα «λα έρεη
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα» ην δηθαίσκα απηφ ζα πξέπεη επίζεο ην άηνκν
ηδίσο πνπ είλαη ν θάηνρνο ηνπ δηθαηψκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
κπνξεί λα απνθνκίζεη σθέιεηα απφ ηελ δηδαζθαιία πνπ παξαθνινχζεζε,
δειαδή ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ
ζε θάζε Κξάηνο, ππφ ηελ κία κνξθή ή ηελ άιιε, ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε
ησλ ζπνπδψλ πνπ έρεη θάλεη» (Τπόθεζη «ζτεηική με οριζμένες όυεις ηοσ
γλφζζικού καθεζηώηος ηης διδαζκαλίας ζηο Βέλγιο», 23 Ηνπιίνπ 1968, §§ 35, série A no.6, Kjeldsen, Busk Madsen και Pedersen καηά Γανίας, 7
Γεθεκβξίνπ 1976, § 52, série A no.23, Leyla Sahin καηά Σοσρκίας [GC],
αξηζ. 44774/98, § 152, CEDH 2005-XI, θαη πξναλαθεξφκελε απφθαζε
Oršuš και λοιποί, § 146).
62. ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε Oršuš και λοιποί, ην
Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε φηη παξφηη ε ππφζεζε απηή αθνξνχζε ηε
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κεκνλσκέλε θαηάζηαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ, δελ κπνξνχζε λα αγλνήζεη
φηη απηνί αλήθαλ ζηε κεηνλφηεηα ησλ Ρνκά θαζψο θαη λα ιάβεη ππφςε ζηελ
αλάιπζή ηνπ ην γεγνλφο φηη, βάζεη ηεο ηζηνξίαο ηεο, ε κεηνλφηεηα ησλ Ρνκά
απνηεινχζε έλα ηδηαίηεξν είδνο επάισηεο κεηνλφηεηαο πνπ έρξεδε εηδηθήο
πξνζηαζίαο. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη νκνίσο φηη, φπσο καξηπξνχλ νη
δξαζηεξηφηεηεο πνιπάξηζκσλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη νη
ζπζηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε πξνζηαζία απηή
εθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο ππνδεηθλχεηαη ζε
πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο, ν επάισηνο ραξαθηήξαο ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ
πξνυπνζέηεη κία ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο
ηνπο ηφζν ζε θαλνληζηηθφ πιαίζην φζν θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο (πξναλαθεξφκελε απφθαζε Oršuš και λοιποί, §§
147-148).
63. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ελ ζπλερεία φηη ην άξζξν 14 δελ έρεη
απηφλνκε χπαξμε αιιά ν ξφινο ηνπ είλαη λα ζπκπιεξψλεη ηηο άιιεο
δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο αθνχ πξνζηαηεχεη ηα
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο απφ θάζε δηάθξηζε ζηελ
ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο άιιεο δηαηάμεηο. Όηαλ
δηαπηζηψλεη ηελ ρσξηζηή παξαβίαζε κηαο θαλνληζηηθήο δηάηαμεο ηεο
χκβαζεο, ε επίθιεζε ηεο νπνίαο έρεη γίλεη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηφζν
σο ηεο ίδηαο ηεο δηάηαμεο φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14, δελ
ρξεηάδεηαη γεληθά λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε θαη ππφ ην πξίζκα απηνχ, αιιά
δελ ζπκβαίλεη ην ίδην αλ απηή ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζηελ ρξήζε ηνπ
ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο απνηειεί ζεκειηψδε πιεπξά ηεο δηαθνξάο (Dudgeon
καηά Ηνφμένοσ Βαζιλείοσ, 22 Οθησβξίνπ 1981, § 67, série Α, no. 45,
Chassagnou και λοιποί καηά Γαλλίας [GC], αξ. 25088/94, 28331/95 θαη
28443/95, § 89, CEDH 1999-III, θαη Timichev καηά Ρφζίας, αξ. 55762/00
θαη 55974/00, § 53, CEDH 2005-XII).
64. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ηέινο φηη έρεη θάλεη δεθηφ φηη απφ
κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθχςεη κηα δηάθξηζε ελ δπλάκεη
αληίζεηε πξνο ηε χκβαζε (Zarb Adami καηά Μάληας, αξ. 17209/02, § 76,
CEDH 2006-VIII). Όηαλ ν πξνζθεχγσλ πξνζάγεη αξρή απφδεημεο γηα
δηάθξηζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ελφο κέηξνπ ή κηαο πξαθηηθήο, ην
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βάξνο ηεο απφδεημεο ζηε ζπλέρεηα ην θέξεη ην ελαγφκελν Κξάηνο πνπ
πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε είλαη δηθαηνινγεκέλε
(πξναλαθεξφκελε απφθαζε D.H. και λοιποί, §§ 180 θαη 189).
2. Δθαρμογή ηφν αρτών ασηών ζηην παρούζα σπόθεζη
65. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί θαηαξρήλ φηη δελ ππάξρεη θακία
ακθηβνιία, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο
ππφζεζεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ, φηη ην 4ν δεκνηηθφ ζρνιείν
νθάδσλ είλαη έλα ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ απνθιεηζηηθά παηδηά Ρνκά.
Φνηηνχλ ζε απηφ φρη κφλν ηα παηδηά Ρνκά πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ παιαηφ
νηθηζκφ ησλ νθάδσλ, εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν, αιιά θαη ηα
παηδηά πνπ θαηνηθνχλ ζην λέν νηθηζκφ θαη ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε
ιεσθνξείν (πην πάλσ παξάγξαθνο 8). Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη, παξά
ηνλ θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο θνηηνχλ ζε ζρνιεία πιεζίνλ
ηεο νηθίαο ηνπο, θαλέλα παηδί κε Ρνκά πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 4νπ
ζρνιείνπ δελ θνηηά ζε απηφ ην ζρνιείν.
66. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη ελ ζπλερεία, φπσο ε ίδηα ε Κπβέξλεζε
ππνγξάκκηζε, φηη ην 4ν ζρνιείν δελ ηδξχζεθε σο ζρνιείν πνπ έπξεπε λα
δέρεηαη

απνθιεηζηηθά

παηδηά

Ρνκά

θαη

φηη

δελ

πεξηιακβάλεη

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο ή ηάμεηο ππνζηήξημεο γηα παηδηά Ρνκά πνπ ζα
επηζπκνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην θαλνληθφ δεκφζην ζρνιείν αθνχ έρνπλ
απνθηήζεη επαξθέο ζρνιηθφ επίπεδν. Σν 4ν ζρνιείν είλαη έλα θαλνληθφ
ζρνιείν ην νπνίν πξνζθέξεη έλα πξφγξακκα παξφκνην κε εθείλν ησλ άιισλ
δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην νπνίν επηηξέπεη ζην ηέινο ηνπ
θχθινπ ην πέξαζκα ζην δεπηεξνβάζκην ζρνιείν.
67. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη αθφκε φηη νη αξκφδηεο αξρέο, ηδίσο ην
ππνπξγείν Παηδείαο, ήηαλ ελεκεξσκέλεο γηα ηελ χπαξμε εζλνηηθνχ
δηαρσξηζκνχ ησλ Ρνκά ησλ νθάδσλ φζνλ αθνξά ηε θνίηεζε. Ζ
θαηάζηαζε απηή είρε πεξηγξαθεί ζηηο απφ 30 Μαΐνπ θαη 20 Ηνπιίνπ 2009
επηζηνιέο πνπ εζηάιεζαλ ζην ελ ιφγσ ππνπξγείν (πην πάλσ παξάγξαθνο
13), αιιά θαη ζηελ έθζεζε πνπ εζηάιε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε
εθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο πξνο ην ίδην ππνπξγείν (πην πάλσ παξάγξαθνο 17).
Ζ ελ ιφγσ έθζεζε εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή απηνχ ζηελ πθηζηάκελε
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θαηάζηαζε θαη δεηνχζε νδεγίεο γηα ηε ζεξαπεία απηήο. πληζηνχζε, γηα ηελ
απαινηθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ
Ρνκά ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, λα
απνθεχγεηαη ε θνίηεζε ησλ Ρνκά ζε ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχλ
απνθιεηζηηθά καζεηέο Ρνκά. Πξφηεηλε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιείσλ θαη
ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε. Γηαπίζησλε φηη ε θνίηεζε
παηδηψλ Ρνκά ζηα ήδε πθηζηάκελα ζρνιεία ησλ νθάδσλ (1ν, 2ν θαη 3ν)
ήηαλ αλέθηθηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ θαη ησλ αλεπαξθψλ
ππνδνκψλ απηψλ ησλ ζρνιείσλ. Σέινο, επεζήκαηλε ηελ άξλεζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ νθάδσλ λα θιείζεη ην 4ν ζρνιείν θαη θπξίσο
ηηο αληηδξάζεηο, ηηο νπνίεο ραξαθηήξηδε ππεξβνιηθέο, ησλ γνληψλ ησλ κε
Ρνκά καζεηψλ θαηά ηελ εγγξαθή παηδηψλ Ρνκά ζε άιια ζρνιεία ησλ
νθάδσλ.
68. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επηπιένλ φηη, ζε κία εκεξνκελία πνπ
δε δηεπθξηλίδεηαη εληφο ηνπ 2009, ε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Καξδίηζαο ππνγξάκκηζε φηη πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα
απνθιεηζκνχ ησλ Ρνκά, έπξεπε λα ζηακαηήζεη θαη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ
Ρνκά ζε ζρνιεία πξννξηζκέλα γηα ηνπο Ρνκά (πην πάλσ παξάγξαθνο 20).
69. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί νκνίσο φηη νη αξκφδηεο αξρέο
αλαγλψξηζαλ επηζήκσο ηελ χπαξμε κίαο θαηάζηαζεο δηαρσξηζκνχ ζε απηφ
ην ζρνιείν θαη ηελ αλάγθε λα ηεζεί ηέινο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε.
Πξάγκαηη, νη ελέξγεηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξρψλ παξαθίλεζαλ ην
ππνπξγείν Παηδείαο, ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ πξψην ρξφλν, λα θαηαπνιεκήζεη
ην πξφβιεκα: έηζη, ην 2011, απηφ πξφηεηλε λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2012 φια ηα παηδηά Ρνκά πνπ ήηαλ εγγξακκέλα ζηελ πξψηε
ηάμε ηνπ 4νπ ζρνιείνπ ζε πέληε άιια ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο νθάδσλ, ήηνη
ζην 1ν θαη 2ν δεκνηηθφ νθάδσλ θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία Κπςέιεο,
Καξπνρσξίνπ θαη Μαηαξάγθαο, θαη λα δηνξηζζνχλ ζηα ζρνιεία απηά
εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ
λέσλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην ππνπξγείν πξφηεηλε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 20122013, λα κελ εγγξάθνληαη ζην 4ν ζρνιείν καζεηέο πνπ έπξεπε λα αξρίζνπλ
ηε θνίηεζή ηνπο ζηνλ πξσηνβάζκην θχθιν, αιιά λα θαηαλεκεζνχλ ζηα
πξναλαθεξφκελα ζρνιεία. Δπηπιένλ, ν γξακκαηέαο δηαπνιηηηζκηθήο
29

εθπαίδεπζεο απνθάζηζε λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή
απηψλ ησλ πξνηάζεσλ (πην πάλσ παξάγξαθνη 21-22).
70. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη απηέο νη πξνηάζεηο, νη νπνίεο
πηνζεηήζεθαλ απφ ην 2010, δελ πινπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο ερζξηθφηεηαο ησλ
γνληψλ ησλ κε Ρνκά παηδηψλ (πην πάλσ παξάγξαθνο 22). Έηζη, ζηηο 26
Ηαλνπαξίνπ 2012, απνθαζίζζεθε λα ιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα: α) λα
δηαηεξεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 4ν ζρνιείν θαη λα εθνδηαζηεί κε πεξηζζφηεξν
εμνπιηζκφ θαη θαζεγεηέο, β) λα θαηαζθεπαζζεί λέν ζρνιείν γηα παηδηά
Ρνκά, γ) λα εγγξαθνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ νη γνλείο ηνπο, ελλέα
καζεηέο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ κε ζρνιηθή εηνηκφηεηα ζε ηάμεηο ππνδνρήο
ηνπ 1νπ θαη 2νπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο ζα ζηεγάδνληαλ ζην 5ν λεπηαγσγείν (ην
νπνίν βξηζθφηαλ ζην λέν νηθηζκφ Ρνκά θαη ζην νπνίν θνηηνχζαλ
απνθιεηζηηθά παηδηά Ρνκά), δ) απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 νη
καζεηέο ηνπ 5νπ λεπηαγσγείνπ λα εγγξαθνχλ ζηα δηάθνξα δεκνηηθά ζρνιεία
ησλ νθάδσλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ θάζε ζρνιείνπ (πην πάλσ παξάγξαθνο 23).
71. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ην επηρείξεκα ηεο
Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα αξθνχζε, γηα ην έηνο 20090-2010, λα
έρνπλ δεηήζεη νη πξνζθεχγνληεο γνλείο ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζε
έλα άιιν θαλνληθφ ζρνιείν ησλ νθάδσλ γηα λα κε αηζζάλνληαη πιένλ
ζχκαηα δηάθξηζεο. Ωο πξνο ηνχην, παξαπέκπεη αθελφο ζηε κεησκέλε
ηθαλφηεηα ππνδνρήο ησλ άιισλ ζρνιείσλ (πην πάλσ παξάγξαθνο 9) θαη,
αθεηέξνπ, ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο
Θεζζαιίαο σο πξνο ηελ αληίδξαζε ησλ γνληψλ ησλ κε Ρνκά καζεηψλ φηαλ
ηξία παηδηά Ρνκά γξάθηεθαλ ζε άιια ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο νθάδσλ ην
2009 (πην πάλσ παξάγξαθνο 17).
72. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί ρξήζηκν λα ππελζπκίζεη φηη ε αξρή πεξί
κε
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δηεζλή
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ηεο

θείκελα.

εθπαίδεπζεο
Ζ

χζηαζε

CM/Rec(2009)4 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
ζπζήλεη ηε ράξαμε ζε εζληθφ επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ λα
απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο άλεπ δηαθξίζεσλ ζε κία
εθπαίδεπζε πνηφηεηαο γηα ηα παηδηά Ρνκά, ελψ ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα
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κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή λνκηθψλ κέηξσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηνλ
δηαρσξηζκφ ζε εζλνηηθή ή θπιεηηθή βάζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (πην
πάλσ παξάγξαθνο 29). ηε γεληθή ζχζηαζή ηεο αξηζ. 27 ηεο 16 εο
Απγνχζηνπ 2000 ζρεηηθά κε ηη δηαθξίζεηο έλαληη ησλ Ρνκά, ε Δπηηξνπή ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ
ζπληζηνχζε ζηα Κξάηε λα πξνιακβάλνπλ θαη απνθεχγνπλ ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ Ρνκά (πην πάλσ παξάγξαθνο 32). Ζ
χκβαζε ηεο Unesco θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξεί φηη
ζπληζηνχλ δηάθξηζε ηα κέηξα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εγθαζίδξπζε ή
δηαηήξεζε μερσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηδξπκάησλ γηα
πξφζσπα ή άηνκα ή νκάδεο (πην πάλσ παξάγξαθνο 34). Σν Γηθαζηήξην
ππνγξακκίδεη φηη ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ δηεζλψλ εγγξάθσλ αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηηο εγθπθιίνπο
11684//Γ1/10.09.2008 θαη Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010 ηνπ ππνπξγείνπ
Παηδείαο (πην πάλσ παξάγξαθνη 26-27).
73. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, θαη ελ απνπζία αθφκε
νπνηαζδήπνηε πξφζεζεο δηάθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο, ην
Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε ζέζε ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαηψληζε ηεο
θνίηεζεο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε έλα δεκφζην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ
απνθιεηζηηθά Ρνκά θαη ζηε κε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ
δηαρσξηζκνχ –φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ Ρνκά ζε
κηθηέο ηάμεηο ζε άιια ζρνιεία ησλ νθάδσλ ή ε αλαδηακφξθσζε ηνπ
ζρνιηθνχ ράξηε-, θαη ηνχην ιφγσ ηδίσο ηεο αληίζεζεο ησλ γνληψλ ησλ κε
Ρνκά καζεηψλ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αηηηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ
έλαλ ζεκηηφ ζθνπφ. Ζ θαηαγγειιφκελε απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο θαηάζηαζε
γηα ην έηνο 2009-2010 ζπλερίζηεθε έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 (βιέπε,
mutatis mutandis, αμπάνη και λοιποί καηά Δλλάδας, αξηζ. 59608/09, 11
Γεθεκβξίνπ 2012).
74. πλεπψο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 ηεο χκβαζεο ζε βάξνο
ησλ πξνζθεπγφλησλ.
IV. ΔΠΗ ΣΩΝ ΛΟΗΠΩΝ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΒΗΑΔΩΝ
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75. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη επηπιένλ γηα ηελ απνπζία
απνηειεζκαηηθνχ ελδίθνπ κέζνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζαλ λα
δηαηππψζνπλ ηηο αηηηάζεηο ηνπο επί ηνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 ηεο χκβαζεο.
Δπηθαινχληαη σο πξνο ηνχην ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
76. Γηαπηζηψλνληαο φηη ε αηηίαζε απηή δελ είλαη πξνδήισο αβάζηκε
ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3α) ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ πξνζθξνχεη
ζε θαλέλαλ άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ, ην Γηθαζηήξην ηελ θεξχζζεη
παξαδεθηή.
77. Δλ ηνχηνηο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηνπ επί ηεο έλζηαζεο πεξί κε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ
ελδίθσλ κέζσλ, φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο εμέηαζεο απηήο ηεο αηηίαζεο.

V. ΔΠΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 41 ΚΑΗ 46 ΣΖ ΤΜΒΑΖ
78. Σα άξζξα 41 θαη 46 § 1 ηεο χκβαζεο έρνπλ σο εμήο:
Άπθπο 41
«Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή
ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο θαη εάλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ
πκβαιινκέλνπ Μέξνπο επηηξέπεη ηελ αηειή κφλνλ επαλφξζσζε
ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηήξην επηδηθάδεη
ζηνλ δεκησζέληα δηάδηθν, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, κία δίθαηε
ηθαλνπνίεζε.»
Άπθπο 46 § 1
«1. Σα Τςειά πκβαιιφκεvα Μέξε αvαιακβάvoπv ηεv
ππoρξέσζε vα ζπκκoξθψvovηαη πξoο ηηο oξηζηηθέο απoθάζεηο ηoπ
Γηθαζηεξίoπ επί ησv δηαθoξψv ζηηο oπoίεο είvαη δηάδηθoη.»
Α. Εημία
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79. Οη πξνζθεχγνληεο αμηψλνπλ 8.000 επξψ έθαζηνο γηα εζηθή
βιάβε. Δπηπιένλ, επηθαινχκελνη ην άξζξν 46 ηεο χκβαζεο, παξαθαινχλ
ην Γηθαζηήξην λα πηνζεηήζεη έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο ην νπνίν λα
απνζθνπεί, αθελφο, ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ Ρνκά
ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη, αθεηέξνπ, λα γίλεη κία λέα θαηαλνκή ησλ
καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ νθάδσλ θαηά ηξφπν πνπ λα
αληηθαηνπηξίδεη ηνλ κηθηφ ραξαθηήξα ηνπ πιεζπζκνχ απηήο ηεο θνηλφηεηαο.
80. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε απνδεκίσζε γηα πξνζβνιή ηνπ
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα έρεη ρξεκαηηθφ
ραξαθηήξα. Ωο πξνο ηνχην, ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο γνλείο έρνπλ
πάληνηε ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή ησλ πξνζθεπγφλησλ
καζεηψλ ζε θάπνην άιιν δεκφζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη ε
δηαπίζησζε παξαβίαζεο ζα ζπληζηνχζε αθ’εαπηήο επαξθή δίθαηε
ηθαλνπνίεζε. Δλ ηνχηνηο, ζε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηδηθάζεη
απνδεκίσζε, θαιεί ην Γηθαζηήξην λα κεηψζεη ην αηηνχκελν πνζφ, ην νπνίν
είλαη θαηά ηελ άπνςή ηεο ππέξνγθν. Θεσξεί φηη ην αηηνχκελν πνζφ είλαη
αθφκε κε αηηηνινγεκέλν θαζψο δεηείηαη γηα θάζε πξνζθεχγνληα θαη φρη γηα
θάζε νηθνγέλεηα ή γηα θάζε καζεηή. Πξνζζέηεη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο ψζηε ην χςνο
ηεο δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο λα νξηζζεί θαηά δίθαηε θξίζε. Ωο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46, ζεσξεί φηη απηή είλαη αιπζηηειήο: ε παξνχζα
πξνζθπγή δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην κίαο δηαδηθαζίαο «πηιφηνπ» θαη θαλέλα
δνκηθφ πξφβιεκα δελ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ.
81. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη πξνζθεχγνληεο ππέζηεζαλ δίρσο
ακθηβνιία εζηθή βιάβε –εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο απνγνήηεπζεο πνπ πξνέθπςε
απφ ηε δηάθξηζε ηεο νπνίαο ππήξμαλ ζχκαηα- θαη φηη ε δηαπίζησζε
παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο, γηα κία θαηάζηαζε πνπ ζπλερίζηεθε έσο ην
ζρνιηθφ έηνο 2012-2013, δελ απνηειεί επαξθή απνδεκίσζε. Θεσξεί
σζηφζν ππεξβνιηθφ ην πνζφ πνπ δεηά έθαζηνο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ.
Απνθαηλφκελν θαηά δίθαηε θξίζε, επηδηθάδεη ζε εθάζηε εθ ησλ
πξνζθεπγνπζψλ νηθνγελεηψλ ην πνζφ ησλ 1000 επξψ γηα εζηθή βιάβε.
82. Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ην αίηεκα ησλ πξνζθεπγφλησλ ζηε
βάζε ηνπ άξζξνπ 46 ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη κία
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απφθαζε πνπ δηαπηζηψλεη παξαβίαζε επηθέξεη γηα ην ελαγφκελν Κξάηνο ηε
λνκηθή ππνρξέσζε σο πξνο απηή ηε δηάηαμε λα ζέζεη ηέινο ζηελ
παξαβίαζε θαη λα απαιείςεη ηηο ζπλέπεηεο θαηά ηξφπν πνπ λα
απνθαηαζηήζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. Πξνθχπηεη
ηδίσο φηη ην ελαγφκελν Κξάηνο, ην νπνίν έρεη θξηζεί ππεχζπλν γηα κία
παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο, θαιείηαη φρη κφλν λα
θαηαβάιεη

ζηνπο

ελδηαθεξνκέλνπο

ηα

επηδηθαζζέληα

γηα

δίθαηε

ηθαλνπνίεζε πνζά, αιιά νκνίσο λα επηιέμεη, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο
Τπνπξγψλ, ηα γεληθά θαη/ή, ελδερνκέλσο, αηνκηθά κέηξα πνπ ζα πηνζεηήζεη
ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηνπ (Ilaşcu και λοιποί καηά Μολδαβίας και
Ρφζίας [GC], αξηζ. 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII, θαη Assanidzé καηά
Γεφργίας [GC], αξηζ. 71503/01, § 198, CEDH 2004-II). Δπηπιένλ, απφ ηε
χκβαζε πξνθχπηεη, θαη ηδίσο απφ ην άξζξν 1, φηη επηθπξψλνληαο ηε
χκβαζε ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δεζκεχνληαη λα θξνληίζνπλ ψζηε ην
εζσηεξηθφ δίθαηφ ηνπο λα είλαη ζπκβαηφ κε απηή. πλεπψο, ελ πξνθεηκέλσ,
είλαη επζχλε ηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο λα θαηαξγήζεη, ζηελ εζσηεξηθή
έλλνκε ηάμε ηνπ, θάζε ελδερφκελν εκπφδην γηα κία πξνζήθνπζα
επαλφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο (Γημηηράς και λοιποί καηά
Δλλάδας (αριθ.2), αξηζ. 34207/08 θαη 6365/09, § 43, 3 Ννεκβξίνπ 2011).
Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη
83. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ νκνίσο απφ θνηλνχ 5000 επξψ γηα ηα
έμνδα θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ ελψπηνλ ησλ
εζληθψλ αξρψλ θαη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ηζρπξίδνληαη φηη νη
εθπξφζσπνί ηνπο, δηθεγφξνη ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ
πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, εξγάζηεθαλ πελήληα ψξεο ζπλνιηθά γηα ηελ
ππφζεζή ηνπο (δεθαέμη ψξεο γηα ζπλάληεζε καδί ηνπο ζηνπο νθάδεο θαη
δψδεθα ψξεο γηα ηε ζχληαμε δέθα επηζηνιψλ ππφςε ηεο Κπβέξλεζεο) θαη
είθνζη δχν ψξεο γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ζε
απάληεζε, κε σξηαία ακνηβή 100 επξψ. Εεηνχλ ην πνζφ απηφ λα
θαηαβιεζεί απεπζείαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΠΔ.
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84. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη ελέξγεηεο ησλ πξνζθεπγφλησλ
ελψπηνλ ησλ εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ δελ είραλ έμνδα. Ωο πξνο ηα
έμνδα θαη ηηο ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζθπγήο
απφ ηελ νκάδα

λνκηθψλ κίαο

κε θπβεξλεηηθήο

νξγάλσζεο

κε

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (φπσο ην ΔΠΔ), πξνζζέηεη φηη απηά πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ απφ δηθαηνινγεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εθείλα πνπ
πξνζθνκίδνπλ δηθεγφξνη νη νπνίνη εξγάδνληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
θαη ηα νπνία ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θνξνινγηθνχο
θαλφλεο. Ωζηφζν, ην έγγξαθν κε ηίηιν «Bill of Costs and Expenses» πνπ
έρεη ζπληάμεη ν εθπξφζσπνο ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ πιεξνί ηηο
πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη, εηδηθφηεξα, δε ζπληζηά λφκηκε
απφδεημε απφ θνξνινγηθήο άπνςεο. Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδεηαη θακία
απφδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ αηηνχκελσλ εμφδσλ θαη ηνπ εχινγνπ
ραξαθηήξα ηνπο.
85. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ,
ζε έλαλ πξνζθεχγνληα δελ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ ηα έμνδα θαη ε
δηθαζηηθή δαπάλε παξά κφλν εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, ε
αλαγθαηφηεηα θαη ν εχινγνο ραξαθηήξαο ηνπ χςνπο ηνπο. Τπελζπκίδεη
επηπιένλ φηη έρεη απνθαζίζεη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα θαηαβάιεη ην
επηδηθαζζέλ γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε πνζφ απεπζείαο ζην
ινγαξηαζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεπγφλησλ (βιέπε, κεηαμχ πνιιψλ
άιισλ, Cobzaru καηά Ροσμανίας, αξηζ. 48254/99, 4 Μαξηίνπ 2008, Stoica
καηά Ροσμανίας, αξηζ. 42722/02, 16 Γεθεκβξίνπ 2008, Rupa καηά
Ροσμανίας, αξηζ. 58478/00, 2 Απξηιίνπ 2009, Georgiev καηά Βοσλγαρίας,
αξηζ. 31211/03, 2 Απξηιίνπ 2009, Βητός καηά Δλλάδας, αξηζ. 34692/08, 10
Φεβξνπαξίνπ 2011, θαη πξναλαθεξφκελε απφθαζε Γημηηράς και λοιποί
(αριθ.2)).
86. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν αλεπαξθήο ραξαθηήξαο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ επηζεκαίλεη ε Κπβέξλεζε δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη
ην ΔΠΔ πξνζέθεξε πξαγκαηηθή λνκηθή βνήζεηα ζηνπο πξνζθεχγνληεο. Σν
γεγνλφο φηη ν θχξηνο Γεκεηξάο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλήθνπλ ζε κία κε
θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, εμ νξηζκνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δε
ζεκαίλεη φηη ε νξγάλσζε απηή πξέπεη λα πξνζθέξεη λνκηθή βνήζεηα
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δσξεάλ. Σν Γηθαζηήξην έρεη ήδε θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα αξλείηαη κία
ακνηβή ζε δηθεγφξνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηέηνηεο νξγαλψζεηο θαη φηη κία
αμηφπηζηε θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ζπληζηά απνδεθηή
απφδεημε ησλ εμφδσλ (Klaus et Iouri Kiladze καηά Γεφργίας, αξηζ. 7975/06,
§§ 91-94, 2 Φεβξνπαξίνπ 2010, Volkova καηά Ρφζίας, αξηζ. 48758/99, §
46, 5 Απξηιίνπ 2005, Fadeïeva καηά Ρφζίας, αξηζ. 55723/00, § 149, CEDH
2005-IV, θαη Tsintsabadze καηά Γεφργίας, αξηζ. 35403/06, § 105, 15
Φεβξνπαξίνπ 2011). Απνθαηλφκελν θαηά δίθαηε θξίζε, ην Γηθαζηήξην
θξίλεη

εχινγν

ελ

πξνθεηκέλσ

λα

επηδηθάζεη

απφ

θνηλνχ

ζηνπο

πξνζθεχγνληεο ην πνζφ ησλ 2000 επξψ, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΠΔ.
Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ
87. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα βαζίζεη ην επηηφθην ησλ
ηφθσλ ππεξεκεξίαο ζην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,
1. Κηρύζζει ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή.
2. Αποθαίνεηαι φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1.
3. Αποθαίνεηαι φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο εμέηαζεο ηεο αηηίαζεο πνπ
έιθεηαη απφ ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
4. Αποθαίνεηαι
α) φηη ην ελαγφκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνπο
πξνζθεχγνληεο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε
ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2 ηεο χκβαζεο,
ηα αθφινπζα πνζά:
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i. 1000 (ρίιηα) επξψ, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θφξνο, ζε θάζε κία απφ ηηο πξνζθεχγνπζεο
νηθνγέλεηεο, γηα εζηθή βιάβε,
ii. 2000 (δχν ρηιηάδεο) επξψ, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θφξνο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, γηα έμνδα θαη
δηθαζηηθή δαπάλε, πνζφ ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
β) φηη, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή,
ηα πνζά απηά ζα πξνζαπμεζνχλ κε ηφθνπο ππνινγηδφκελνπο κε
επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ην νπνίν ζα ηζρχεη θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν,
πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
5. Απορρίπηει ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα ινηπά.
πληάρζεθε ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε
εγγξάθσο ζηηο 30 Μαΐνπ 2013, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ
θαλνληζκνχ.
(ππνγξαθή)

(ππνγξαθή)

André Wampach

Isabelle Bello-Lefèvre

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο

Πξφεδξνο
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Πξψηε νηθνγέλεηα
1) Αζαλάζηνο Λαβίδαο, γελλεζείο ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1982
2) Δπαγγειία Λαβίδα, γελλεζείζα ζηηο 10 Μαξηίνπ 2000
3) Δηξήλε Λαβίδα, γελλεζείζα ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2004
Γεχηεξε νηθνγέλεηα
4) Δπάγγεινο Σζαθίξεο, γελλεζείο ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2003
5) Παλαγηψηεο Σζαθίξεο, γελλεζείο ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1975
Σξίηε νηθνγέλεηα
6) Γεψξγηνο Καιιηψξαο, γελλεζείο ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2000
7) Αηθαηεξίλε Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 12 Ηνπιίνπ 2001
8) Βάτνο Καιιηψξαο, γελλεζείο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1982
Σέηαξηε νηθνγέλεηα
9) Υαξάιακπνο Καιιηψξαο, γελλεζείο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1997
10) Γήκεηξα Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1999
11) Κνξίλα Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2002
12) Αλησλία αιή, γελλεζείζα ζηηο 27 Μαξηίνπ 1980
Πέκπηε νηθνγέλεηα
13) Βάτα Πνιχδνπ, γελλεζείζα ζηηο 11 Οθησβξίνπ 1997
14) Αξεηή-Νίθε Μπνρψξε, γελλεζείζα ζηηο 5 Μαξηίνπ 2001
15) Βαζίιεηνο Μπνρψξεο, γελλεζείο ζηηο 30 Μαΐνπ 2002
16) Βάτνο Μπνρψξεο, γελλεζείο ζηηο 26 Ηνπιίνπ 2003
17) Αηθαηεξίλε Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 9 Απγνχζηνπ 1978
Έθηε νηθνγέλεηα
18) Βαζηιηθή-Μαξία Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 4 Μαΐνπ 2003
19) ηαχξνο Καιιηψξαο, γελλεζείο ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1980
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Έβδνκε νηθνγέλεηα
20) σηήξηνο Πνιχδνο, γελλεζείο ζηηο 31 Απγνχζηνπ 1999
21) Αζαλάζηνο Πνιχδνο, γελλεζείο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1972
Όγδνε νηθνγέλεηα
22) Διέλε Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2003
23) Εσή Καιιηψξα, γελλεζείζα ζηηο 28 Μαξηίνπ 1978
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