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ηην ςπόθεζη αμπάνη και λοιποί καηά Δλλάδορ, 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Πξψην 

Σκήκα) ζπλεδξίαζε ζε Σκήκα κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

Isabelle Berro-Lefèvre, Πξφεδξν, 

Anatoly Kovler, 

Khanlar Hajiyev, 

Mirjana Lazarova Trajkovska, 

Julia Laffranque, 

Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν, 

Erik Møse, Γηθαζηέο, 

Καη κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο, André 

Wampach, 

Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε πκβνχιην ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2012, 

Δμέδσζε ηελ παξνχζα απφθαζε, πνπ πηνζεηήζεθε ηελ εκεξνκελία απηή: 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1. Ζ ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ πξνζθπγή (αξ. 59608/09) θαηά ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ θαηέζεζαλ εθαηφλ ζαξάληα ππήθννη ηνπ 

Κξάηνπο απηνχ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα («νη 

πξνζθεχγνληεο») νη νπνίνη πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 7 Οθησβξίνπ 

2009 κε βάζε ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»). 

2. Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηελ νξγάλσζε «Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη», Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε πνπ εδξεχεη 

ζηα Γιπθά Νεξά. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο ηεο, ηελ θα Β.Πειέθνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο θαη ηνλ θν Η.Μπαθφπνπιν, Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

3. Δλψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ νη πξνζθεχγνληεο επηθαιέζηεθαλ 

εηδηθφηεξα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο. 
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4. ηηο 25 Μαξηίνπ 2011 ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 29§1 ηεο χκβαζεο απνθαζίζηεθε φηη ην Σκήκα ζα 

απνθαλζεί ζπγρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη επί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο. 

Χ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

Η. ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΤΠΟΘΔΖ 

Α. Η εξέλιξη ηηρ καηάζηαζηρ ηος Γημοηικού σολείος Αζπποπύπγος 

μεηά ηα ππαγμαηικά πεπιζηαηικά ηηρ απόθαζηρ Σαμπάνης και λοιποί 

καηά Ελλάδας ηηρ 5
ηρ

 Ιοςνίος 2008 

5. Οη πξνζθεχγνληεο, φινη θαηαγσγήο Ρνκά, θαηά ηελ επνρή ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ δηέκελαλ θνληά ζηνλ Αζπξφππξγν. Δλελήληα 

νθηψ πξνζθεχγνληεο ήηαλ παηδηά ειηθίαο απφ πεληέκηζη έσο δεθαπέληε 

εηψλ ηα νπνία ήηαλ ζε ειηθία λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιείν θαηά ηα έηε 2008-

2009 θαη 2009-2010. αξάληα δχν πξνζθεχγνληεο είλαη ελήιηθνη, γνλείο ή 

θεδεκφλεο άιισλ πξνζθεπγφλησλ. Οη πξνζθεχγνληεο αλήθνπλ ζε ηξηάληα 

νθηψ νηθνγέλεηεο. Μεξηθνί απφ απηνχο ήηαλ πξνζθεχγνληεο ζηελ ππφζεζε 

πνπ νδήγεζε ζηελ απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί καηά Δλλάδαρ (αξ. 

32526/05, 5 Ηνπλίνπ 2008). 

6. Οη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνληαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο 

απφθαζεο απηήο γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 θαη ηδίσο 

ζηα εμήο: 

«29.ηηο 20 Ηνπλίνπ 2006, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π.Δ. Γ’ Γπηηθήο 

Αηηηθήο απεχζπλε πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο επηζηνιή, κε ηελ νπνία 

ηνλ ελεκέξσλε φηη, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006, 54 καζεηέο θαηαγσγήο 

Ρνκά είραλ εγγξαθεί ζην 10
ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, 

δηεπθξηλίδνληαο φηη είραλ πξνβιεθζεί πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο γηα ηνπο 

καζεηέο θαηαγσγήο Ρνκά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζαξκνγή ηνπο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ 

έληαμή ηνπο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Πξνζέζεηε δε φηη «παξά ηελ πξφνδν ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ Ρνκά, ζην πιαίζην ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, νη 

καζεηέο απηνί, ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ είλαη αθφκα ηθαλνί λα εληαρζνχλ ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο». 

30. ηηο 5 Απξηιίνπ 2007, ζηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο ηνπο 10
νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ εθδειψζεθε ππξθαγηά ε νπνία νθεηιφηαλ ζε εκπξεζκφ 

απφ αγλψζηνπο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ έηνπο 2007, νη δχν ζρνιηθέο αίζνπζεο αληηθαηαζηάζεθαλ, 

αιιά, ιφγσ πξνβιεκάησλ ππνδνκήο, δελ ιεηηνχξγεζαλ. Σνλ επηέκβξην 
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ηνπ έηνπο 2007, ηδξχζεθε ζηνλ Αζπξφππξγν ην 12ν Γεκνηηθφ ρνιείν, ζην 

νπνίν κεηαθέξζεθαλ ηα παηδηά Ρνκά. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο 

δηθνγξαθίαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2007, ην ζρνιείν απηφ δελ 

ιεηηνπξγνχζε, ιφγσ πξνβιεκάησλ ππνδνκήο. Ζ Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη 

ε ίδξπζε ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

είρε ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ 10νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ». 

7. Με ηελ απφθαζε ππ’αξ. 10781/Γ4/2008 ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2008, 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ 

2008, νη Τπνπξγνί Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ δεκηνχξγεζαλ ην 12
ν
 

Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη ζα δερφηαλ ρσξίο 

δηάθξηζεο παηδηά Ρνκά θαη κε . 

8. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008, ηα παηδηά Ρνκά 

παξαθνινπζνχζαλ ζρνιείν ζε έλα θηίξην-παξάξηεκα ηνπ Κπξίνπ θηηξίνπ 

ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ. Καηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, νη αίζνπζεο 

ηνπ παξαξηήκαηνο θαηαζηξάθεθαλ. ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2008, κεηά απφ 

κήλπζε πνπ θαηέζεζε ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ, ε Αζηπλνκία 

δηαβεβαίσζε φηη ζα πξνζέθεπγε ζηνλ Δηζαγγειέα. 

9. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ην 12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν , ζην 

ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηνπ 2008, είραλ εγγξαθεί εμήληα καζεηέο ζηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο, δεθανθηψ παξαθνινχζεζαλ επθαηξηαθά ηα καζήκαηα, 

ελληά ηειείσζαλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά κε πνιιέο απνπζίεο, θαη κεηά απφ κηα 

εμέηαζε, ηξεηο απφ ηνπο καζεηέο ζεσξήζεθαλ φηη είραλ ηελ ειηθία θαη ην 

απαηηνχκελν επίπεδν γηα λα εηζαρζνχλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο. 

10. ηηο 3 Μαξηίνπ 2008, ν Γήκνο Αζπξνπχξγνπ θάιεζε ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ θαη ηνπο δήηεζε λα επαλαθαζνξίζνπλ ηνλ 

ζρνιηθφ ράξηε θαη ηηο δψλεο εγγξαθψλ ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη θαη 

θαζφξηζαλ ηελ ίδηα δψλε εγγξαθψλ (ζρνιηθή πεξηθέξεηα) γηα ην 9
ν
, 10

ν
 θαη 

12
ν
 ζρνιείν. 

11. ηηο 11 Μαξηίνπ 2008 έγηλε κηα ζχζθεςε ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ 

ρνιείν, ηελ νπνία νξγάλσζε ν πλήγνξνο ηνπ πνιίηε, κε ηελ Γηεχζπλζε 

ηνπ ρνιείνπ, ηε Ννκαξρία, ηνλ ζχιινγν γνλέσλ ησλ καζεηψλ (κε Ρνκά) 

θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Ο ζθνπφο ηεο ζχζθεςεο ήηαλ λα πεηζηνχλ νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο ηελ 

ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ Ρνκά ζε θαλνληθέο ηάμεηο. Χζηφζν, κηα 

παξέκβαζε ηνπ Γήκαξρνπ ηνπ Αζπξνπχξγνπ δελ επέηξεςε λα θαηαιήμεη ε 

ζχζθεςε θαη δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εγγξαθνχλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο νη 

ηξεηο καζεηέο Ρνκά πνπ είραλ επαξθέο ζρνιηθφ επίπεδν. 
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12. ηηο 8 Απξηιίνπ 2008, ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαζφξηζε ηελ δψλε εγγξαθψλ γηα θαζέλα απφ ηα δψδεθα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή Φάξη φπνπ δηέκελαλ νη πξνζθεχγνληεο 

εληάρζεθε ζην 12
ν
 ζρνιείν. 

13. ηηο 24 Ηνπλίνπ 2008, κεηά απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο αξκφδηαο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ πξνο ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ν Ννκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνζσξηλά, γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ, ην πξνθαηαζθεπαζκέλν 

θηίξην δίπια απφ ην 10
ν
 ρνιείν θαη πνπ ην 2005 είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηάμεηο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

14. Οη ρψξνη απηνί ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ ππέζηεζαλ θαη πάιη θζνξέο θαηά 

ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ηνπ 2008 θαη θιάπεθε φιν ην πιηθφ. 

15. ηηο 8 επηεκβξίνπ 2008, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ αλέθεξε 

αλαιπηηθά ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηηο δεκηέο 

πνπ πξνθιήζεθαλ ζην θηίξην θαη ζπκπέξαλε φηη ην θηίξην δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα δερηεί καζεηέο. Τπνζηήξημε φηη ε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ 

επέηξεπε λα θαιπθζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα έζεηε ζε 

θίλδπλν ηεο αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

16. Χζηφζν, ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2008, ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, νη νηθνγέλεηεο Ρνκά ελεκεξψζεθαλ φηη ην 12
ν
 ζρνιείν ζα 

άλνηγε ηηο πφξηεο ηνπ , ζηνπο ρψξνπο δίπια απφ ην 10
ν
. 

17. ηηο 22 επηεκβξίνπ 2008, κηα απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (ECRI) ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο επηζθέθηεθε κεηαμχ άιισλ, ηελ θνηλφηεηα Ρνκά 

ηεο πεξηνρήο Φάξη θαη ην 12
ν
 ζρνιείν. 

18. ηηο 24 επηεκβξίνπ θαη ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2008, νη Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θάιεζαλ ηνλ Γήκαξρν Αζπξνπχξγνπ θαη ην Ννκάξρε 

Αηηηθήο λα επηηξέςεη ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ 12
νπ

 θαη 11
νπ

 ρνιείνπ, 

επηζεκαίλνληαο φηη νη Δπξσπατθνί νξγαληζκνί παξαθνινπζνχζαλ ηελ 

ππφζεζε απηή κεηά απφ θαηαγγειίεο θαηά ηεο Διιάδαο. 

19. Μηα επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν Γήκαξρνο Αζπξνπχξγνπ θαη νη γνλείο 

παηδηψλ κε Ρνκά ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2008 ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

αλέθεξε ηα εμήο: 

«Ζ ίδξπζε ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δελ είρε ζθνπφ (...) λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ησλ άιισλ καζεηψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο. Χζηφζν, έγηλε αλαπφθεπθηε αλάγθε επεηδή νη 
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Σζηγγάλνη πνπ δνπλ ζε ζθελέο επέιεμαλ λα δνπλ λνκαδηθή δσή, ζε 

ζθνππίδηα, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη, ρσξίο λα θξνληίδνπλ γηα ηηο 

ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο, θαη επηδίδνληαη ζε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο, θαζψο θαη γεληθφηεξα, ζηνπο θαηνίθνπο Αζπξνπχξγνπ. (...) 

Παξφια απηά [ηα παηδηά Ρνκά] ηνικνχλ λα απαηηνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο 

ίδηεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ Αζπξνπχξγνπ, 

ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζε άιιεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο ή πξφθεηηαη γηα παηδηά νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ (...)» 

20. ηηο 17 Οθησβξίνπ 2008, ν Ννκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο αξλήζεθε 

ηελ άδεηα πνπ δεηήζεθε (βι. αλσηέξσ παξάγξαθν 18) κε ηελ αηηηνινγία φηη 

ήζειε λα απνθχγεη ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο 

θαη εθπαηδεπηηθήο θχζεσο. εκείσλε επίζεο φηη ην 12
ν
 ζρνιείν ήηαλ πην 

θνληά ζηνλ ρψξν θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ Ρνκά απ’φ,ηη ην 11
ν
. 

21. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2008, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έζηεηιε ζηνλ 

Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο επηζηνιή δεηψληαο ηνπ λα μαλαζθεθηεί ηελ 

απφθαζε ηνπ ηεο 17
εο

 Οθησβξίνπ 2008. Μεηαμχ άιισλ αλέθεξε φηη: 

«Σν 12
ν
 ρνιείν έρεη κηα ηζηνξία εκπξεζκψλ θαη βαλδαιηζκψλ πνπ 

ζεσξνχκε πεξηηηφ λα ζαο ηελ ππελζπκίζνπκε. Χζηφζν, ζα ζέιακε 

λα ζαο επηζεκάλνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απηνχ φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ επηζηνιή ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ 2008 πνπ 

έζηεηιε ν Γηεπζπληήο ηνπ 1
νπ

 Γξαθείνπ Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο, επεηδή ην έγγξαθν απηφ δελ ζαο ππνβιήζεθε πξηλ 

πάξεηε ηελ απφθαζή ζαο. 

Ζ ζιηβεξή φςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: σο 

πξνο ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ: ν θξάρηεο ζε νξηζκέλα ζεκεία κπνξεί 

λα είλαη επηθίλδπλνο γηα ηα παηδηά. Δπίζεο, νη θνχληεο θαη ηα 

θαιάζηα ηνπ κπάζθεη είλαη θαηεζηξακκέλα. Όζνλ αθνξά ηηο 

ηνπαιέηεο: έρνπλ φιεο ιεειαηεζεί. νη ληπηήξεο, ηα θσηηζηηθά, ηα 

θαιψδηα, ηα πφκνια ησλ πνξηψλ θαη έλα κέξνο ηεο πφξηαο 

εθιάπεζαλ. ΄Οζνλ αθνξά ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: νη πφξηεο, ηα 

παξάζπξα, ηα θαιψδηα, ν ειεθηξηθφο πίλαθαο, ηα θψηα, ηα ζξαλία 

θαη νη θαξέθιεο έρνπλ θιαπεί. Γελ ππάξρεη πηα θακία ζπζθεπή 

ςχμεο ηνπ αέξα ή ζέξκαλζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αίζνπζα θαζεγεηψλ: 

φ,ηη ππήξρε ζηελ αίζνπζα απηή έρεη θιαπεί. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ζεσξψ φηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 12
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, φπσο είλαη ζήκεξα, δελ είλαη ζα ζέζε λα 

θαιχςνπλ νχηε ζηνηρεησδψο ηηο αλάγθεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 
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ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ». 

22. Ο πλήγνξνο ηνπ πνιίηε ππνγξάκκηζε φηη παξά ην φηη ε δψλε 

εγγξαθψλ ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ πεξηιάκβαλε έλαλ ζεκαληηθφ ζρνιηθφ 

πιεζπζκφ, φινη νη καζεηέο πνπ εγγξάθεθαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 

αλήθαλ ζηελ θνηλφηεηα Ρνκά, ελψ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 201/1998 φξηδε 

φηη ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζνχλ φινη νη καζεηέο πνπ δηέκελαλ ζηελ 

δψλε εγγξαθψλ ελφο ζρνιείνπ ζην ελ ιφγσ ζρνιείν θαη φηη ε κεηαθνξά 

έπξεπε λα γίλεη αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ γνλέσλ. Ο πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε αλαγλψξηδε φηη ε Ννκαξρία δελ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ κε 

εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο αιιά ηεο δεηνχζε λα ιάβεη ππφςε ηεο, ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ην φηη ε κε εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο είρε 

σο απνηέιεζκα ην 12
ν
 ζρνιείν λα έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα «ρνιείν-γθέην» 

εμαηηίαο ηνπ φηη θαλέλαο καζεηήο Με Ρνκά δελ είρε εγγξαθεί ζε απηφ. 

23. Ο πλήγνξνο ππελζχκηζε επίζεο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ήηαλ 

ππέξ ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην θαλνληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη φηη κηα εγθχθιηνο ηεο 10
εο

 επηεκβξίνπ 2008, κε ηνλ ηίηιν «Δγγξαθή 

θαη θνίηεζε ησλ Ρνκά ζηα ζρνιεία» ζπληζηνχζε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

άιιεο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο λα κελ μεπεξλά ην 50%. 

24. Ο ζπλήγνξνο ππνζηήξημε φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα κηζαιινδνμίαο 

απφ πιεπξάο ησλ κε Ρνκά θαη φηη ν ζχιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ 

καζεηψλ είρε πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ην 2005. Αλαγλψξηζε φηη ην 

Παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 ζρνιείνπ, πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε 12
ν
 ρνιείν, είρε 

δεκηνπξγεζεί ππφ ηελ πίεζε γεγνλφησλ πνπ πξνθάιεζαλ νη γνλείο καζεηψλ 

κε Ρνκά θαη πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ θαηαδίθε ηεο Διιάδαο ζηελ 

πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ «αμπάνηρ και λοιποί». 

Τπνγξάκκηζε φηη ε δηαηήξεζε ηεο απφθαζεο πνπ αξληφηαλ λα επηηξαπεί ε 

ζπγρψλεπζε ηνπ 12
νπ

 θαη ηνπ 11
νπ

 ρνιείνπ απνηεινχζε αδηθαηνιφγεηε 

δηάθξηζε θαηά ησλ παηδηψλ Ρνκά, αθνχ ηα εκπφδηδε λα εληαρζνχλ ζην 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη δηθαηνινγνχληαλ κφλν απφ ηελ 

αλεζπρία ηνπ Ννκάξρε γηα ηελ απνθπγή λέσλ γεγνλφησλ, απηή ηε θνξά 

απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 11
νπ

 ρνιείνπ. 

25. ηηο 17 Μαξηίνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ έγξαςε ζηνλ 

Γήκαξρν Αζπξνπχξγνπ, θαιψληαο ηνλ λα εθνδηάζεη κε ηξερνχκελν λεξφ 

ηνλ θαηαπιηζκφ ησλ Ρνκά, αθνχ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ε έιιεηςε 

εγθαηαζηάζεσλ επηδξνχζε αξλεηηθά ζηελ πγεία θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν. Με απάληεζε ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 2009, ν 

Γήκαξρνο απέξξηςε ηελ αίηεζε κε ηελ αηηηνινγία φηη νη ηδηνθηήηεο ηνπ 
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νηθνπέδνπ ζην νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη νη Ρνκά πξνζπαζνχζαλ λα 

πεηχρνπλ ηελ πεηχρνπλ ηελ έμσζή ηνπο θαη ηνλ είραλ απεηιήζεη κε δηψμεηο 

εάλ έθαλε δεθηή ηελ ζρεηηθή αίηεζε. 

26. ηηο 30 Μαΐνπ θαη 20 Ηνπιίνπ 2009, νη πξνζθεχγνληεο έζηεηιαλ δχν 

επηζηνιέο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζηνλ ίδην 

ηνλ Τπνπξγφ, δεηψληαο ηνπο λα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά Ρνκά λα θνηηήζνπλ 

ζην 10
ν
 ρνιείν θαη λα εθαξκφζνπλ γηα ηνπο καζεηέο Ρνκά έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζαλ απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο Ρνκά ηεο 

Θξάθεο θαη πνπ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ. Γελ έιαβαλ θακία απάληεζε. 

27. ηηο 11 Ηνπλίνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ελεκέξσζε 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φηη ηα ζρνιηθά βηβιία ήηαλ 

αθαηάιιεια γηα ηνπο Ρνκά ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ ήηαλ ε 

ειιεληθή. 

28. ηηο 23 Ηνπιίνπ 2009, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έγξαςε θαη πάιη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Σν ελεκέξσλε φηη ν Ννκάξρεο, πνπ ζηηο 17 

Οθησβξίνπ 2008 είρε αξλεζεί λα επηηξέςεη ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ 12
νπ

 θαη 

ηνπ 11
νπ

 ρνιείνπ, δελ ήζειε λα αλαζεσξήζεη ηελ απφθαζή ηνπ απηή. 

Τπνγξάκκηδε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ γθέην γηα ηα παηδηά Ρνκά ήηαλ 

αληίζεηε πξνο ηελ ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ δελ ήζειε ζρνιεία 

«απνθιεηζηηθά γηα καζεηέο ηζηγγάλνπο». Δπηθαινχληαλ ηελ επηζηνιή ηεο 

8
εο

 επηεκβξίνπ 2008 ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ επέηξεςε λα θαιπθζνχλ νη 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ελφο ζρνιείνπ θαη έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πξφζζεηε φηη νη αλάγθεο δελ 

κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν Αζπξνπχξγνπ πνπ είρε 

δειψζεη αλνηρηά, ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2008, φηη ηα παηδηά Ρνκά 

«ηνι[κνχζαλ] λα απαηηνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αίζνπζεο κε ηνπο 

άιινπο καζεηέο ηνπ Αζπξνπχξγνπ». Τπνγξάκκηδε φηη ν Γήκαξρνο είρε 

αγλνήζεη πξφζθιεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ «λα 

θάλεη φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε» ηνπ 12
νπ

 

ρνιείνπ. Δπεζήκαλε φηη ε Διιάδα ήηαλ «ππφ επνπηεία» ζηα πιαίζηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο αμπάνηρ και λοιποί θαη φηη κέρξη ηφηε δελ είρε 

δείμεη πξφνδν ζην ζέκα απηφ. 

29. Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2009 νη πξνζθεχγνληεο θαηάζεζαλ έγθιεζε κε 

παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ 10
νπ

 θαη 12
νπ

 

ρνιείνπ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο. Ζ εμέηαζε ηεο έγθιεζεο εθθξεκνχζε 

αθφκε ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2011, εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην Γηθαζηήξην 

ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο πξνο απάληεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 

Κπβέξλεζεο. 
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30. Απφ ηα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη, κεηαμχ Οθησβξίνπ 

2008 θαη Ηνπλίνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ έζηεηιε επηζηνιέο 

ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο Δθπαίδεπζεο, ζην Ννκάξρε θαη ηνλ Γήκαξρν 

Αζπξνπχξγνπ γηα λα ηνπο πξνεηδνπνηήζεη γηα ηηο ειιείςεηο πνπ έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη ην ζρνιείν, ηδίσο φζνλ αθνξά ην δξνκνιφγην ηνπ 

ιεσθνξείνπ πνπ εμππεξεηνχζε ην ζρνιείν, ηελ θαηαζθεπή πξναπιίνπ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ζέξκαλζεο θαη ησλ πξφζζεησλ ηνπαιεηψλ, ηελ θαηαζθεπή 

δχν αθφκα αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ηελ δεκηνπξγία λεπηαγσγείνπ θαη ην φηη 

νξηζκέλνη καζεηέο εγθαηέιεηςαλ ηα καζήκαηα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. 

Β. Η Γενική Καηάζηαζη ηος 12
ος

 σολείος ηος Αζπποπύπγος 

1. Η θέζη ηης Κσβέρνηζης 

31. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο ην πξνθαηαζθεπαζκέλν 

θηίξην ζην νπνίν είρε εγθαηαζηαζεί ην 12
ν
 ρνιείνπ είρε ηέζζεξηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, έλα Γξαθείν Καζεγεηψλ, ηέζζεξηο ηνπαιέηεο, δπν αίζνπζεο 

κε ληνπο, έλα θπιηθείν θαη πξναχιην. Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ηάμεηο ελψ ην 

επίζεκν δπλακηθφ ηνπ ρνιείνπ ήηαλ γηα έμη ηάμεηο. Απφ έλα έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 2011 πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ (2008-2011), δχν καζεηέο πήξαλ ην Απνιπηήξην 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

32. Απφ ην 2009 ην ρνιείν ήηαλ εμνπιηζκέλν κε έλα θαμ, θσηνηππηθφ 

κεράλεκα, ππνινγηζηή θαη βηβιηνζήθε. Τπήξραλ πέληε δηδάζθνληεο: 

ηέζζεξηο δάζθαινη θαη έλα θαζεγεηήο γπκλαζηηθήο. Σελ επνρή πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλφηα (2008-2009) ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

καζεηψλ ήηαλ 226. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη ν 

αξηζκφο ησλ παξφλησλ θπκαηλφηαλ απφ ηξηάληα έσο εμήληα ηελ εκέξα ιφγσ 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζπρλά 

κεηαθηλνχληαλ ιφγσ επνρηαθψλ εξγαζηψλ. 

33. Σν φηη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ήηαλ θαηαγσγήο 

Ρνκά νθεηιφηαλ ζηελ ζηάζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη φρη ζην Διιεληθφ 

Κξάηνο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δήηεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ 

λα πξνβεί ζηελ άκεζε εγγξαθή ησλ παηδηψλ κε Ρνκά, ησλ νπνίσλ ε 

θαηνηθία βξηζθφηαλ ζηελ δψλε εγγξαθψλ ηνπ ρνιείνπ απηνχ, θαη απηφ 

αθφκε ρσξίο αίηεζε απφ ηνπο γνλείο, αιιά δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά απηά 

είραλ ήδε εγγξαθεί ζε άιια ζρνιεία, δεκφζηα ή ηδησηηθά. 

 

2. Η θέζη ηων προζθεσγόνηων 
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34. Βαζηδφκελνη ζε επίζεκα έγγξαθα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ θάθειν, 

νη πξνζθεχγνληεο ακθηζβεηνχλ πνιινχο απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηδίσο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ έθηαζε ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηάμεσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ. χκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπο, ε 

επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζεκεξηλέο ηνπ δηαζηάζεηο είρε γίλεη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2009, αιιά ε δπλαηφηεηά ηνπ ήηαλ αθφκε αλεπαξθήο γηα 

ηνπο 200 πεξίπνπ καζεηέο πνπ εγγξάθεθαλ. Με επηζηνιή ηεο 29
εο

 

επηεκβξίνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ελεκέξσζε ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φηη κφλνλ δχν λενδηνξηδφκελνη δάζθαινη , 

ρσξίο θακία εκπεηξία, είραλ ηνπνζεηεζεί ζην ζρνιείν. Όκσο, ζχκθσλα κε 

ηνπο πξνζθεχγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 25
εο

 

επηεκβξίνπ 2006, ην ρνιείν ζα έπξεπε λα έρεη εθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή , 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηδάζθνληεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ 226 καζεηψλ πνπ έδσζε ε Κπβέξλεζε θαη πνπ είλαη αλαθξηβήο. 

35. Οη απνπζίεο απφ ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ Ρνκά νθεηιφηαλ ζηελ ζέζε 

ηεο ζηάζεο ηνπ ιεσθνξείνπ, πνπ βξηζθφηαλ καθξηά απφ ην ζρνιείν, θαη ζην 

φηη ηα παηδηά Ρνκά δελ κπνξνχζαλ λα πεξπαηνχλ κέζα ζην θξχν θαη ηελ 

βξνρή ρσξίο ηα θαηάιιεια ξνχρα. Σα παηδηά έπξεπε επίζεο λα δηαζρίδνπλ 

ηελ πεξηνρή φπνπ έγηλαλ ηα ξαηζηζηηθά επεηζφδηα ην 2004-2005 εμαηηίαο 

ησλ νπνίσλ έγηλε ην πξνθαηαζθεπαζκέλν παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 ρνιείνπ γηα 

καζεηέο Ρνκά. 

36. Πάληα ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, κεηά απφ ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ε Γηεχζπλζε ηνπ 10
νπ

 ρνιείνπ 

έπξεπε λα δψζεη ζην 12
ν
 ρνιείν ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ 

ζην 10
ν
 ρνιείν θαη πνπ κεηά ην λέν θαζνξηζκφ, έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ 

ζην 12
ν
 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη αλ είρε γίλεη ε κεηαθνξά απηή, ην 12
ν
 ρνιείν ζα είρε απφ ηελ αξρή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθαηνληάδεο καζεηέο κε Ρνκά πέξα απφ ηνπο καζεηέο 

Ρνκά θαη ζα ήηαλ έηζη έλα θαλνληθφ ζρνιείν. Απηφ δελ έγηλε πνηέ επεηδή ην 

λέν ζρνιείν ζρεδηάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη κφλνλ κε καζεηέο Ρνκά. 

Γ. Αηομική καηάζηαζη ηυν πποζθεςγόνηυν-μαθηηών 

1. Η θέζη ηης Κσβέρνηζης 

α) Στολικό έηος 2008-2009 

37. χκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε, νη πξνζθεχγνληεο Εσγξάθσ ακπάλε, 

Αλδξέαο ακπάλεο, Γεσξγία ακπάλε, Ησάλλα ακπάλε θαη Θσκάο 

Υξηζηάθεο είραλ κηα ζρνιηθή θνίηεζε πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

«επαξθήο» απφ πιεπξάο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα καζήκαηα. 
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38. Οη πξνζθεχγνληεο Ησάλλεο ακπάλεο, Υξήζηνο ακπάλεο, 

Κππξηαλφο Βέιηνο, Υξηζηίλα Βέιηνπ, Παλαγηψηεο Ληαθφπνπινο, Κπξηάθνο 

ακπάλεο, Παλαγηψηα Πάζηνπ, Δθηαο Μπάληεο, Άθν Πάζηνπ, Κπξηαθή 

Καξαράιηνπ, Βαζίιεηνο ακπάλεο, Μαξία ακπάλε, Άθν ακπάλε, 

Γηαλλνχια ακπάλε, Νηθφιανο Μνπξάηεο, Αθν Σζαθίξεο, Άθν Σζαθίξε 

θαη Αληψληνο Καξαγθνχλεο είραλ κηα ζρνιηθή θνίηεζε πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί «επθαηξηαθή»: πήγαηλαλ ζρνιείν πνχ θαη πνχ θαη ε θνίηεζή 

ηνπο είρε δηαθνπεί κε κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα απνπζίαο. 

39. Σα ππφινηπα παηδηά-πξνζθεχγνληεο, δειαδή 75 παηδηά ζε ζχλνιν 

98, δελ εγγξάθεθαλ ζην ζρνιείν θαη δελ είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή ηνπ 

12
νπ

 ρνιείνπ. 

α) Στολικό έηος 2008-2009 

40. Με παξέκβαζε ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ Διζίλθη θαη 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ν νπνίνο ελήξγεζε σο εθπξφζσπνο ησλ γνλέσλ, ην 12
ν
 

ρνιείν πξνέβε ζηελ εγγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ-πξνζθεπγφλησλ, 

πιελ ησλ Άθν ακπάλε, Βαζηιηθήο ακπάλε, Άθν Πάζηνπ θαη Παξαζθεπήο 

ακπάλε. Ζ ηειεπηαία νινθιήξσζε ηνλ θχθιν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ην 2008 ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν απφ ην 12
ν
 ρνιείν Αζπξνπχξγνπ. Μεηαμχ 

ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ, 59 εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν κέζα ζηελ 

ζρνιηθή ρξνληά. Ζ θνίηεζε ησλ άιισλ 35 ππήξμε επθαηξηαθή. 

2. Η θέζη ηων προζθεσγόνηων 

41. Καη’ αξρήλ, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλνπνίεζε απφ 

πιεπξάο Κπβέξλεζεο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ 

πξνζσπηθά απνηειεί παξαβίαζε ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 2472/1997 πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο. 

42. Γεχηεξνλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη αμηφπηζηα: νη 

φξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κπβέξλεζε, φπσο θνίηεζε «επαξθήο» θαη 

«επθαηξηαθή», είλαη αφξηζηνη, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη νη Αξρέο ηνπ 12
νπ

 

ρνιείνπ δελ είραλ αθξηβή γλψζε ηεο θνίηεζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ αιιά 

φηη βαζηδφληνπζαλ ζε εληππψζεηο. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζε ε 

Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο καζεηέο-πξνζθεχγνληεο είλαη ζε 

αληίζεζε κε απηέο πνπ πξνζθφκηζε ε Κπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο αμπάνηρ και λοιποί καηά 

Δλλάδαρ. 

ΗΗ. ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
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43. Σα θξίζηκα γηα ηελ ππφζεζε άξζξα ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 

ππ’ αξ. 18/1989 γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Νφκσλ πεξί πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

Άπθπο 45 

 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 παξαγξάθνπ 1, ε αίηεζε αθπξψζεσο 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 αηειψο 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 ζπκπξνζβάιιεηαη θαη ε ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ξεηή αξλεηηθή πξάμε 

ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί πάλησο λα πξνζβάιιεηαη θαη απηνηειψο.» 

 

Άπθπο 48 

Λόγοι ακςπώζευρ 

 

«Λφγνη πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αίηεζε αθπξψζεσο είλαη: 

 

1) Αλαξκνδηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε. 

 

2) Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηελ ελέξγεηα ηεο πξάμεο. 

 

 3) Παξάβαζε θαη` νπζίαλ δηάηαμεο ηνπ λφκνπ. 
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 4) Καηάρξεζε εμνπζίαο, φηαλ ε πξάμε ηεο Γηνίθεζεο θέξεη κελ θαζεαπηήλ φια ηα 

ζηνηρεία ηεο λνκηκφηεηαο, γίλεηαη, φκσο γηα ζθνπφ θαηαδήισο άιινλ απφ εθείλνλ 

γηα ηνλ νπνίνλ έρεη λνκνζεηεζεί.» 

 

ΗΗΗ. ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΚΔΗΜΔΝΑ 

Α. Η απόθαζη CM/ResDH(2011)119 πος ςιοθεηήθηκε από ηην 

Δπιηποπή Τποςπγών ηος ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ ζηιρ 14 

επηεμβπίος 2011 καηά ηην 1120
η
 ζςνάνηηζη ηυν Δκπποζώπυν ηυν 

Τποςπγών 

44. Δπνπηεχνληαο ηελ εθηέιεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο 

αμπάνηρ και λοιποί, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ πηνζέηεζε ηελ Απφθαζε πνπ 

πεξαηψλεη ηελ εμέηαζε ηεο απφθαζεο κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

«Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ. 2 ηεο χκβαζεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, πνπ πξνβιέπεη φηη ε Δπηηξνπή επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (εθεμήο θαινχκελα «ε χκβαζε» θαη «ην Γηθαζηήξην»). 

Έρνληαο ππφςε ηελ νξηζηηθή απφθαζε πνπ δηαβίβαζε ην Γηθαζηήξην ζηελ 

Δπηηξνπή, 

Τπελζπκίδνληαο φηη νη δηαπηζησζείζεο απφ ην Γηθαζηήξην παξαβηάζεηο ηεο 

χκβαζεο ζηελ ππφζεζε απηή αθνξνχζαλ ηελ κε θνίηεζε ζε ζρνιείν 

παηδηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ θαηαγσγήο Ρνκά, ζηελ ζπλέρεηα ηελ θνίηεζή 

ηνπο ζε εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε 

πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο γηα λα πεηχρνπλ [νη ελδηαθεξφκελνη] 

απνθαηάζηαζε σο πξνο ην ζέκα απηφ (παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1 θαη παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 13) (βι. ιεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα), 

Αθνχ θάιεζε ηελ Κπβέξλεζε ηνπ θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνπο λα 

ελεκεξψζεη γηα ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη γηα λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη 

θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 1 ηεο χκβαζεο, 

Αθνχ εμέηαζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαβίβαζε ε Κπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνπο 

Καλφλεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46, παξ. 2, ηεο 

χκβαζεο, 
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Αθνχ δηαβεβαηψζεθε φηη, ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνο θαηέβαιε εληφο 

ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ζηνπο πξνζθεχγνληεο ηε δίθαηε ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε (βι. ιεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα). 

Τπελζπκίδνληαο φηη νη δηαπηζηψζεηο ηεο παξαβίαζεο απφ ην Γηθαζηήξην 

απαηηνχλ εθηφο απφ ηελ πιεξσκή ηεο δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

επηδηθάζηεθε απφ ην Γηθαζηήξην ζηηο απνθάζεηο ηνπ, ηελ πηνζέηεζε απφ ην 

θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνο, εάλ είλαη απαξαίηεην: 

-αηνκηθψλ κέηξσλ πνπ λα ζέηνπλ ηέξκα ζηηο παξαβηάζεηο θαη λα εμαιείθνπλ 

ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, εάλ είλαη δπλαηφλ κε θαζνιηθή απνθαηάζηαζε (restitutio 

in integrum), θαη 

-γεληθψλ κέηξσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή παξφκνησλ παξαβηάζεσλ, 

Τπελζπκίδνληαο φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ 

θαη’εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 2 ηεο χκβαζεο δελ πξνδηθάδνπλ 

νπδφισο ηελ εμέηαζε απφ ην Γηθαζηήξην άιισλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

Γειψλεη, αθνχ εμέηαζε ηα κέηξα πνπ έιαβε ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνο 

(βι. Παξάξηεκα), φηη απηφ έρεη εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 46 παξ. 2 ηεο χκβαζεο ζηελ παξνχζα ππφζεζε, θαη 

Απνθαζίδεη λα πεξαηψζεη ηελ εμέηαζε 

 

 

Παπάπηημα ζηην Απόθαζη CM/ResDH(2011)119 

Πληποθοπίερ για ηα μέηπα πος ελήθθηζαν για ηην εκηέλεζη ηηρ 

απόθαζηρ ζηην ςπόθεζη Σαμπάνης και λοιποί καηά Ελλάδας 

Διζαγυγική πεπίλητη ηηρ ςπόθεζηρ 

Ζ ππφζεζε αθνξά ηελ κε θνίηεζε ζε ζρνιείν παηδηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ 

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005, ζηελ ζπλέρεηα ηελ θνίηεζε απηψλ ζε 

εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο. Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην ζπκπέξαλε 

φηη παξά ηελ ζέιεζε ησλ αξρψλ λα παξάζρεη εθπαίδεπζε ζηα παηδηά Ρνκά, 

ν ηξφπνο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ απηψλ ζην ζρνιείν θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζε εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο –ζε παξάξηεκα ηνπ θπξίνπ θηηξίνπ 

ηνπ ρνιείνπ-είραλ νξηζηηθά σο απνηέιεζκα δηάθξηζε θαηά απηψλ 

(παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ππ’αξ. 1). Ζ ππφζεζε αθνξά επίζεο ηελ έιιεηςε πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο 
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γηα απνθαηάζηαζε σο πξνο απηφ ην ζέκα. Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε δελ είρε πξνζθνκίζεη θαλέλα λνκνινγηαθφ 

παξάδεηγκα πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε ρξήζε κηαο ηέηνηαο πξνζθπγήο ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη αθχξσζε ηεο επηθαινχκελεο παξάιεηςεο ηεο 

δηνίθεζεο λα πξνβεί ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ (παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 

13). 

Όζνλ αθνξά ηελ κε παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά θαηά ην έηνο 2005-

2005, ην Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη ην Διιεληθφ Γίθαην αλαγλσξίδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά δηεπθνιχλνληαο ηελ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν. ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, νη 

αξρέο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

θνηλφηεηαο Ρνκά θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγγξαθή ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

Όκσο, αθφκα θη αλ νη Αξρέο δελ αξλήζεθαλ ξεηά λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά, 

παξέιεηςαλ λα πξνβνχλ ζηελ εγγξαθή απηψλ, παξά ηελ ξεηή ζέιεζε ησλ 

γνληψλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζρνιείν, ζέιεζε ε νπνία 

εθθξάζηεθε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ ζρνιηθψλ αξρψλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο πνπ νξγαλψζεθαλ ζην 

παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, ζηηο νπνίεο ηα 

παηδηά ησλ πξνζθεπγφλησλ ηνπνζεηήζεθαλ ην 2005, ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη νη αξκφδηεο αξρέο δελ βαζίζηεθαλ ζε έλα εληαίν θαη ζαθέο θξηηήξην γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ. εκείσζε εηδηθφηεξα φηη νη Αξρέο δελ 

αλαθέξνπλ θαηάιιειεο εμεηάζεηο (ηεζη) ζηα νπνία ζα ππνβάιινληαλ ηα 

παηδηά γηα λα θξηζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπο ή νη ελδερφκελεο δπζθνιίεο 

κάζεζεο. Δπίζεο, παξά ην φηη δεισκέλνο ζθνπφο ησλ ηάμεσλ απηψλ ήηαλ 

νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ην επίπεδν γηα λα εληαρζνχλ ελ θαηξψ ζε 

θαλνληθέο ηάμεηο, δελ αλαθέξζεθε θαλέλα παξάδεηγκα καζεηή (κεηαμχ ησλ 

50 καζεηψλ) πνπ λα έρεη εληαρζεί ζε θαλνληθή ηάμε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

Αζπξνπχξγνπ. Δπίζεο, δελ απνδείρζεθε φηη ππήξραλ ηεζη ζηα νπνία λα 

ππνβάιινληαη πεξηνδηθά νη καζεηέο Ρνκά γηα λα κπνξέζνπλ νη ζρνιηθέο 

αξρέο λα εθηηκήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο, 

κε βάζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη φρη θαηά πξνζέγγηζε εθηηκήζεηο. 

1. Πληπυμή ηηρ δίκαιηρ ικανοποίηζηρ και αηομικά μέηπα 

(...) 

β) Αηομικά μέηπα 

Οη εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο ζην Παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ θαηαξγήζεθαλ. 
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Οη ειιεληθέο αξρέο πηνζεηήζαλε κέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγγξαθή 

ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ ζε έλα θαλνληθφ ζρνιείν κεηά ηελ 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Γεκηνπξγήζεθε έλαλ λέν θαλνληθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν (ην 12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ) θαη’ εθαξκνγήλ ηεο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο ππ’αξ. 10781/Γ4/2008. Σν ζρνιείν πνπ ππνηίζεηαη 

φηη ζα δερζεί ηφζν παηδηά Ρνκά φζν θαη παηδηά κε Ρνκά, θαιχπηεη ηνλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν δηακέλεη θπξίσο ε Κνηλφηεηα Ρνκά ηνπ Αζπξνπχξγνπ. 

Έηζη, ηα κέηξα απηά πξννξίδνληαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ ζε έλα θαλνληθφ ζρνιείν. 

Μεηά απφ κηα απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζρεδφλ φια ηα παηδηά ησλ 

πξνζθεπγφλησλ εγγξάθεθαλ ζην 12
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Αζπξνπχξγνπ. Γελ 

πήγαηλαλ θαλνληθά ζην ζρνιείν. Σξία παηδηά έθηαζαλ ζηελ ειηθία ζηελ 

νπνία ε εθπαίδεπζε δελ είλαη πηα ππνρξεσηηθή. Δμάιινπ, νη γνλείο δελ 

έγξαςαλ ηέζζεξα άιια παηδηά ζην ζρνιείν ελψ έλα άιιν παηδί νινθιήξσζε 

ηελ θνίηεζή ηνπ ζε έλα άιιν δεκνηηθφ ζρνιείν. 

ΙΙ. Γενικά Μέηπα 

1) Ωρ ππορ ηην παπαβίαζη ηος άπθπος 14 ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 2 

ηος Ππυηοκόλλος ςπ’απ. 1 

Οη ειιεληθέο αξρέο πξνζθφκηζαλ πνιιά ζηνηρεία ζην πιαίζην ηνπ 

εληζρπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπο (DH-DD(2011)52) θαζψο θαη 

πξφζζεηα ζηνηρεία ζηελ ζπλέρεηα. Σα ζηνηρεία απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

Μέηπα πος αθοπούν ηην εγγπαθή και ηην θοίηηζη ηυν παιδιών Ρομά 

Τηνζεηήζεθαλ εηδηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εγγξαθή ησλ 

καζεηψλ Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Αληίζεηα απφ ηνπο άιινπο καζεηέο, 

ηα παηδηά Ρνκά εγγξάθνληαη ζην Γεκνηηθφ ζχκθσλα κε κηα απινπνηεκέλε 

δηαδηθαζία κε βάζε κηα απιή δήισζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά. Οη αξρέο δεκνζίεπζαλ πνιιέο εγθπθιίνπο κε 

νδεγίεο πξνο ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ρνιείσλ γηα ηελ απινπνηεκέλε εγγξαθή 

ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο γηα ην αλ απηά παξαθνινπζνχλ 

θαλνληθά ηα καζήκαηα (αξ. Φ.Η.Σ.Τ/1073/117052/Γ1/23-9-2009, 

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010, 114893/Γ2/14-9-2010). 

Οη ειιεληθέο αξρέο πηνζέηεζαλ επίζεο νξηζκέλν αξηζκφ κέηξσλ γηα λα 

εληάμνπλ ηα παηδηά Ρνκά ζηελ εζληθή εθπαίδεπζε θαη λα ζέζνπλ ηέξκα 

ζηελ δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ βαζίδεηαη ζην γαιιηθφ κνληέιν ησλ «Εσλψλ εθπαίδεπζεο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα». Οη δψλεο απηέο-ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
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Αζπξνπχξγνπ- έρνπλ σο ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηελ έληαμε ησλ πην 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Ρνκά, κεηαλαζηψλ, θιπ.) κέζσ πνιιαπιψλ 

δξάζεσλ θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (ΤΑ 821/2412Π/157476/Ε1/31-12-

2010). Δμάιινπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 

ηελ εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο «Dosta!» πνπ πξνσζήζεθε απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη είρε σο ζηφρν λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα 

ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο Ρνκά. Ζ ειιεληθή 

εθζηξαηεία επηθεληξψλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, νη αξρέο μεθίλεζαλ, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, εηδηθφ 

πξφγξακκα ππέξ ηελ ελεξγνχο έληαμεο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ εζληθή 

εθπαίδεπζε, πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ δχν κεγάια Διιεληθά 

Παλεπηζηήκηα. χκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ, νη Αξρέο ηνπνζέηεζαλ 

εηδηθνχο Μεζνιαβεηέο πνπ κηινχλ ηελ γιψζζα ησλ ξνκά γηα λα βνεζήζνπλ 

ηηο νηθνγέλεηεο ξνκά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, 

πξνζέιαβαλ 15 Μεζνιαβεηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ 

έλαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνπο κεζνιαβεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπ επξσπατθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο κεζνιαβεηέο Ρνκά 

(ROMED). χκθσλα κε ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά Ρνκά», 

νη Αξρέο ηνπνζέηεζαλ επίζεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γηα λα πξνζθέξνπλ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο Ρνκά. Έλα απφ ηα θαζήθνληα ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ είλαη λα πεγαίλνπλ ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ καζεηέο 

Ρνκά θαη ζε θαηαπιηζκνχο Ρνκά γηα λα εληνπίζνπλ ηα παηδηά Ρνκά πνπ 

πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζρνιεία θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα ηα 

ζηέιλνπλ ζρνιείν. ηα παηδηά Ρνκά πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πξνηείλεηαη ζρνιηθή ππνζηήξημε κέζσ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππνζηήξημεο (ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα θαη εληζρπκέλεο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπχξγνπ. 

Οη Αξρέο πξνζέθεξαλ επίζεο ζηνπο δηδάζθνληεο εηδηθή θαηάξηηζε ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. ηελ αξρή ηνπ 2011, ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

δεκηνχξγεζε κηα πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε 

γηα ηα παηδηά Ρνκά» πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηα θξίζηκα ζέκαηα 

αιιά θαη ξφιν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 

πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά Ρνκά». Ζ Δπηηξνπή 

απηή ζπκπεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ OSCE/BIDDH θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ. 

Οη ειιεληθέο αξρέο ίδξπζαλ επίζεο ηξία εθπαηδεπηηθά θέληξα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ –ην Ηλζηηηνχην πλερνχο Δθπαίδεπζεο γηα 
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ελειίθνπο, ην Κέληξν εθπαίδεπζεο γηα ελειίθνπο θαη ηελ ρνιή Γνλέσλ. Σα 

άηνκα θαηαγσγήο Ρνκά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά απφ ηελ ειηθία 

ησλ 15 εηψλ. 

Σέινο, νη ειιεληθέο αξρέο έδσζαλ επίζεο ζηνηρεία γηα ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζην 12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, ζεκεηψλνληαο φηη ηα 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απηνχ εμεηάδνληαη 

απηή ηελ ζηηγκή απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζηα πιαίζηα κηαο λέαο 

πξνζθπγήο (πξνζθπγή ππ’αξ. 59608/09, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο Αξρέο ζηηο 

11/04/2011). 

2) Ωρ ππορ ηην παπαβίαζη ηος άπθπος 13 ζσεηικά με ηην παπάλειτη 

ηυν Απσών να εγγπάτοςν ηα παιδιά ηυν πποζθεςγόνηυν 

Οη ειιεληθέο αξρέο αλέθεξαλ φηη νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ζρνιηθψλ 

αξρψλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνζβιεζνχλ ζηα πιαίζηα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (ελψπηνλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ ζε πξψην βαζκφ θαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο ζε δεχηεξν βαζκφ). ηελ παξνχζα ππφζεζε ην Γηθαζηήξην 

ζπκπέξαλε παξαβίαζε ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο, αθνχ νη 

Αξρέο δελ κπφξεζαλ λα πξνζθνκίζνπλ παξαδείγκαηα ηεο λνκνινγίαο ζε 

έλα παξφκνην πιαίζην. Οη αξρέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη αθφκε 

ηέηνηα λνκνινγία ad hoc. Χζηφζν, ηα εζληθά δηθαζηήξηα έθξηλαλ ζε κηα 

ζεηξά απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ , φηη 

ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ήηαλ αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ αθπξψζεσο 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο (π.ρ., απνθάζεηο ησλ ζρνιηθψλ αξρψλ πνπ δηαηάζζνπλ ηελ 

αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κεξηθψλ καζεηψλ κεηά ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, απφθαζε κε εγγξαθήο κεηά απφ δηαθνπή ζπνπδψλ, απφθαζε λα κελ 

γίλεη δεθηφο έλαο καζεηήο ζε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα κεηά απφ 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο).» 

Β. Η Δςπυπαφκή Δπιηποπή καηά ηος παηζιζμού και ηηρ 

μιζαλλοδοξίαρ (ECRI) 

45. Ζ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

κηζαιινδνμίαο (ECRI) γηα ηελ Διιάδα, πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 

2009 θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2009, αλέθεξε ηα εμήο: 

«52. ηελ ηειεπηαία ηεο Έθζεζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά 

ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο ζπλέζηεζε έληνλα ζηηο 

ειιεληθέο αξρέο λα πξνσζήζνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηα ζέκαηα 
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πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

νξγαλψλνληαο ηδίσο καζήκαηα ειιεληθψλ, επηβνεζεηηθά καζήκαηα 

θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζε δηδαζθαιία 

πνπ ζα γίλεηαη ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

53. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο 

ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη νη Ρνκά ζπλερίδνπλ λα κεηνλεθηνχλ ζε 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Οξηζκέλα ζρνιεία εμαθνινπζνχλ λα αξλνχληαη 

λα εγγξάςνπλ παηδηά Ρνκά, πξάγκα πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

είλαη Ρνκά. Ζ Δπηηξνπή αλεζπρεί βαζηά γηα ην φηη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά Ρνκά ρσξίδνληαη απφ ηα άιια παηδηά, ζην ίδην 

ζρνιείν ή θνληά ζε απηφ. ε κηα πεξίπησζε, ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη ε Διιάδα 

είρε παξαβηάζεη ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (απαγφξεπζε δηάθξηζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ χκβαζε) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε). Ζ 

Δπηηξνπή έκαζε φηη ζηα πάηα φπνπ ηα παηδηά Ρνκά δελ έγηλαλ δεθηά 

γηα εγγξαθή, δεκηνπξγήζεθε κηα μερσξηζηή ηάμε γηα λα ηα ππνδερηεί 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ πξννδεπηηθά ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξφιν πνπ γλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο 

πξννδεπηηθήο έληαμεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα 

επηζείζεη ηελ πξνζνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζηελ άπνςή ηεο γηα ην 

ζέκα απηφ, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζηελ χζηαζή Γεληθήο Πνιηηηθήο 

αξ. 10 γηα ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο κέζα θαη 

δηακέζνπ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ’απηή ηελ χζηαζε γεληθήο 

πνιηηηθήο, ζπληζηά ηελ ίδξπζε, ζε ηδηαίηεξεο θαη πεξηνξηζκέλεο 

ρξνληθά πεξηπηψζεηο, πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ γηα καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, αλ κηα ηέηνηα αλάγθε 

δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθά θαη εχινγα θξηηήξηα, θαη αλ ην 

απαηηεί ην απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

54. Όπσο ην αλαθέξνπλ νη ίδηεο νη ειιεληθέο αξρέο θαη φπσο ην 

επηβεβαίσζε ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζηα παηδηά Ρνκά είλαη πνιχ πςειφ. Οη αξρέο έρνπλ 

επηζεκάλεη φηη ζεζπίζηεθαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνπλ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή βνήζεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο απνπζίαο 

αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ Ρνκά, είλαη 
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δχζθνιν λα θάλεη θαλείο κηα εκπεξηζηαησκέλε εθηίκεζε θαη λα 

ζρεδηάζεη πξνγξάκκαηα εηδηθά γηα ηελ νκάδα απηή. Χο πξνο απηφ, ε 

Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζείζεη ηελ πξνζνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ 

ζηελ χζηαζε γεληθήο πνιηηηθήο αξ. 10 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ κέζα θαη δηακέζνπ ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ε Δπηηξνπή ζπληζηά λα γίλνπλ , ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο, κειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα 

ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά: 1) ην πνζνζηφ ηεο 

θνίηεζεο θαη επηηπρίαο ηνπο, 2) ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ, 3) ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη 4) ηελ πξφνδφ ηνπο. ε 

απηή ηελ χζηαζε γεληθήο πνιηηηθήο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά ζηα Κξάηε 

Μέιε λα ζπγθεληξψζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα εθηηκεζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηνλνηηθέο νκάδεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ. 

55. Οη αξρέο έθαλαλ γλσζηφ φηη έλα πξφγξακκα πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ 

θξάηνο αληηκεησπίδεη ζέκαηα φπσο ηα επηβνεζεηηθά καζήκαηα 

ειιεληθψλ, καζεκαηηθψλ θαη ηζηνξίαο γηα ηα παηδηά Ρνκά θαη 

πξνβιέπεη επίζεο ηελ ζπλερή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ. Χζηφζν, ε 

Δπηηξνπή πιεξνθνξήζεθε γηα ηηο αλάγθεο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο Ρνκά θαη θαζεγεηέο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο. Απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην αθνχ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα παηδηά Ρνκά είλαη ζεκαληηθά. 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά πνπ πηνζεηήζεθε ην 2002. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θη άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ, ηδίσο, νη 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη Ρνκά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Μηα 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ζπληνλίδεη, ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά. Δίλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο λα 

εξγάδνληαη ζπληνληζκέλα φια ηα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία, ζηνλ 

βαζκφ πνπ ε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ Rνκά ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπλδέεηαη αδηάζπαζηα κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαηνηθίαο θαη ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ γνληψλ ηνπο. 
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56. Ζ Δπηηξνπή παξνηξχλεη ηηο ειιεληθέο αξρέο λα εληείλνπλ ηα 

κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ ηα παηδηά Ρνκά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηδίσο ν 

απνθιεηζκφο, ε δηάθξηζε θαη ην ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο, ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε (κεηαμχ άιισλ) πνπ εμέδσζε ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα ην ζέκα απηφ θαη 

ηελ χζηαζε γεληθήο πνιηηηθήο αξ. 10 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ κέζα 

θαη δηακέζνπ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ ηνπο ζπληζηά λα 

πηνζεηήζνπλ κηα ζθαηξηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ απηψλ, ηδίσο κέζσ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα 

ζέκαηα ησλ Ρνκά». 
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Χ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Η. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

14 ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΟΤ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΤΠ’ΑΡ. 1 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

46. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα δηάθξηζε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

θνίηεζήο ηνπο θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010:ε θνίηεζή 

ηνπο γηλφηαλ ζε έλα ζρνιείν πνπ είρε εγθαηαζηαζεί ζε έλα 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην, ζην νπνίν θνηηνχζαλ κφλνλ ηα παηδηά ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο θαη παξείρε έλα επίπεδν ζπνπδψλ θαηψηεξν απφ ην επίπεδν 

ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Καηαγγέιινπλ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 

χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 1 ηεο 

χκβαζεο. Οη δηαηάμεηο απηέο νξίδνπλ ηα εμήο: 

Άπθπo 14 ηηρ ύμβαζηρ 

Ζ ρξήζηο ησv αvαγvσξηδoµέvσv εv ηε παξoχζε πµβάζεη δηθαησµάησv θαη ειεπζεξηψv 

δέov vα εμαζnαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχιιoπ, θπιήο, ρξψµαηoο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, 

πoιηηηθψv ή άιισv πεπoηζήζεσv, εζvηθήο ή θoηvσvηθήο πξoειεχζεσο, ζπµµεηoρήο εηο 

εζvηθήv µεηovφηεηα, πεξηoπζίαο, γεvvήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο. 

 

Άπθπo 2 ηος Ππυηοκόλλος ςπ’απ. 1 

Οπδείο δχvαηαη vα ζηεξεζή ηoπ δηθαηψµαηoο φπσο εθπαηδεπζή. Παv Κξάηoο εv ηε αζθήζεη 

ησv αvαιαµβαvoµέvσv ππ’ απηoχ θαζεθφvησv επί ηoπ πεδίoπ ηεο µoξθψζεσο θαη ηεο 

εθπαηδεχζεσο ζα ζέβεηαη ηo δηθαίσµα ησv γovέσv φπσο εμαζθαιίδσζη ηεv µφξθσζηv θαη 

θηιoζoθηθάο πεπoηζήζεηο. 

 

Α. Ωρ ππορ ηο παπαδεκηό   

1. Μη ηήπηζη ηηρ εξάμηνηρ πποθεζμίαρ 

47. Ζ Κπβέξλεζε επηθαιείηαη ηελ κε ηήξεζε ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο, 

επεηδή ε πξνζθπγή αζθήζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ έμη κελψλ απφ 

ηελ πηνζέηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία 

παξαπνλνχληαη νη πξνζθεχγνληεο: δειαδή ηελ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο ηεο 10
εο

 Απξηιίνπ 200, 

πνπ φξηζε ηνλ ζρνιηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, ηελ Απφθαζε Ννκάξρε ηεο 24
εο

 

Ηνπλίνπ 2008, πνπ ελέθξηλε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ζην 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην δίπια απφ ην 10
ν
 ζρνιείν, θαη ηελ Απφθαζε 

Ννκάξρε ηεο 17
εο

 Οθησβξίνπ 2007, πνπ απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο εθπαίδεπζεο λα ελζσκαησζεί ην 12
ν
 ζρνιείν ζηα 

θηίξηα ηνπ 11
νπ

 ζρνιείνπ. Δπίζεο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε πξνζθπγή αζθήζεθε, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2009, ην ζρνιηθφ έηνο 

2009-2010, πνπ άξρηζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 θαη ηειείσζε ηνλ Ηνχλην 
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ηνπ 2010, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζαο 

πξνζθπγήο. 

48. Οη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνπλ φηη νη πξάμεηο απηέο δελ πεξηέρνπλ 

απηέο θαζαπηέο θαλέλα ζηνηρείν δηάθξηζεο. Χζηφζν, ε επίδηθε θαηάζηαζε 

απνηεινχζε κηα ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε, αθνχ, θαηά ηνπο πξνζθεχγνληεο, 

νη αξρέο, αλά πάζα ζηηγκή, θαη ηδίσο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, 

κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ κέηξα ηθαλά λα ηνπο πξνζθέξνπλ κηα θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε θαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηεο χκβαζεο 

θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1. 

49. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη 

γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο θνίηεζήο ηνπο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-

2010. εκεηψλεη φηη πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2009, 

ηελ ζηηγκή πνπ κφιηο άξρηδε ην δεχηεξν ζρνιηθφ έηνο ππνζηεξίδνληαο φηη 

θαηά ην ζρνιηθφ απηφ έηνο, ηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία παξαπνληνχληαη 

εμαθνινπζνχζαλ θαη ζπλέρηζαλ θαη νη Αξρέο δελ πήξαλ κέηξα γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο. Δπνκέλσο, ε πξνθαηαξθηηθή απηή έλζηαζε πξέπεη λα 

απνξξηθζεί. 

2. Έλλειτη ηηρ ιδιόηηηαρ ηος «θύμαηορ» 

50. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη, αθελφο, φηη εθηφο απφ ηνπο Εσγξάθσ 

ακπάλε, Αλδξέα ακπάλε, Γεσξγία ακπάλε, Ησάλλα ακπάλε θαη Θσκά 

Υξεζηηθή πνπ είραλ κηα θνίηεζε ζην ζρνιείν πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο «επαξθήο», νη καζεηέο-πξνζθεχγνληεο δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην 

ζρνιείν, είηε επεηδή δελ είραλ εγγξαθεί είηε επεηδή, παξά ηελ εγγξαθή ηνπο, 

ζηακάηεζαλ ηα καζήκαηα θαη επνκέλσο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα παξαπνλεζνχλ 

γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ πνηέ. 

51. Αθεηέξνπ, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ βαζκφ πνπ 98 

καζεηέο πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην, δελ ζπλέηξερε ιφγνο γηα ηνπο 42 

ελειίθνπο πνπ αζθνχλ ηελ γνληθή επηκέιεηα επί ησλ πξνζθεπγφλησλ λα 

πξνζθχγνπλ θαη απηνί ζην Γηθαζηήξην. 

52. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη 98 κεηαμχ απηψλ ζηεξήζεθαλ 

ηελ πξφζβαζε ζε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 10
νπ

 

ρνιείνπ, ζε έλα θαη’ απηνχο ζρνιείν γθέην, ππνβαζκηζκέλν, ρσξίο 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ. Σν αλ παξαθνινχζεζαλ ή φρη ηα καζήκαηα δελ 

έρεη ζεκαζία αθνχ αθφκα θαη φζνη ηα παξαθνινχζεζαλ απφ ηνπο 

πξνζθεχγνληεο δελ έιαβαλ εθπαίδεπζε αληίζηνηρε κε απηή πνπ θαλνληθνχ 

ζρνιείνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα πξναρζνχλ απφ ηελ κηα ηάμε ζηελ 

άιιε. 



  

24 
 

53. Σν Γηθαζηήξην, ζεσξψληαο φηη ε έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νπζία ηεο αηηίαζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ ζρεηηθά κε 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 1, απνθαζίδεη λα ηελ εμεηάζεη κε ηελ νπζία ηεο 

ππφζεζεο. 

54. Όζνλ αθνξά ηελ δηάθξηζε πνπ θάλεη ε Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε 

αλήιηθνπο θαη ελήιηθνπο πξνζθεχγνληεο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζηελ 

ππφ θξίζε ππφζεζε δελ είλαη εχζηνρε. Σν Γηθαζηήξην έρεη αλαγλσξίζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «ζχκαηνο» ηφζν ζε αλήιηθνπο πξνζθεχγνληεο πνπ βξέζεθαλ 

ζε θαηάζηαζε παξφκνηα κε απηή ησλ πξνζθεπγφλησλ, ζηηο απνθάζεηο D.H. 

et autres καηά ηηρ Σζεσικήρ Γημοκπαηίαρ ([GC], αξ. 57325/00, CEDH 2007-

XII), θαη Oršuš et autres καηά Κποαηίαρ ([GC], αξ. 15766/03, 16 Μαξηίνπ 

2010), φζν θαη ζε ελειίθνπο, γνλείο αλήιηθσλ καζεηψλ (πξναλαθεξζείζα 

αμπάνηρ και λοιποί). 

3. Μη εξάνηληζη ηυν εθνικών ενδίκυν μέζυν 

55. Ζ Κπβέξλεζε επηθαιείηαη επίζεο ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ 

ελδίθσλ κέζσλ απφ πιεπξάο πξνζθεπγφλησλ. Τπνζηεξίδεη φηη νη ηξεηο 

πξάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία παξαπνλνχληαη νη 

πξνζθεχγνληεο, δειαδή, ε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηεο 25
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2008, πνπ ηδξχεη ην 12
ν
 ρνιείν , ε 

απφθαζε ηεο 8
εο

 Απξηιίνπ 2008 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Σκήκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε δψλε εγγξαθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ απηνχ, θαη ε απφθαζε Ννκάξρε ηεο 24
εο

 Ηνπλίνπ 2008 πνπ 

επέηξεςε ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ ζην 

πξνθαηαζθεπαζκέλν παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 ρνιείνπ, απνηεινχζαλ 

εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ κπνξνχζαλ λα πξνζβιεζνχλ κε αίηεζε 

αθχξσζεο ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 45 θαη 

48 ηνπ Γηαηάγκαηνο 18/1989. 

56. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη επίζεο φηη νη ελέξγεηεο πνπ έθαλε ν 

εθπξφζσπνο ησλ πξνζθεπγφλησλ, σο Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ Διζίλθη, ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε δελ κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο δηθαζηηθέο 

πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή έλλνκε ηάμε. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεη φηη ν εθπξφζσπνο ησλ πξνζθεπγφλησλ ελ γλψζεη ηνπ απέθπγε 

λα πξνζθχγεη ζηα εζληθά δηθαζηήξηα: σο απφδεημε επηθαιείηαη ηελ 

επηζηνιή πνπ ν εθπξφζσπνο απηφο έζηεηιε ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 12
νπ

 

ρνιείνπ, δεηψληαο ηνπ λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ δψλε εγγξαθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ «ζηα πιαίζηα λέσλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ». Χζηφζν, ζχκθσλα κε 

ηελ Κπβέξλεζε, δελ έγηλαλ πνηέ ηέηνηεο ελέξγεηεο. 
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57. Οη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνπλ φηη έθαλαλ ρξήζε δχν εζληθψλ 

ελδίθσλ κέζσλ ηα νπνία κπνξνχζαλ λα έρνπλ επίπησζε ζην ζέκα ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ νπνίνπ ζεσξνχζαλ φηη ήζαλ ζχκαηα. 

Πξνζέθπγαλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ πνιίηε θαη έθαλαλ κήλπζε κε παξάζηαζε 

πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ησλ Γηεπζπληψλ ησλ δχν ρνιείσλ. Πξνζζέηνπλ φηη 

ε εθδίθαζε ηεο κήλπζεο εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί, δχν ρξφληα κεηά ηελ 

άζθεζή ηεο, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Σέινο, 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο φζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αθπξψζεσο 

ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

Κπβέξλεζε, ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηνχ, πνπ ζα απνθαηλφηαλ κεηά 

απφ καθξφρξνλε δηαδηθαζία, ζα κπνξνχζε κφλνλ λα αθπξψζεη ηελ ίδξπζε 

ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ αιιά δελ ζα κπνξνχζε λα εμαλαγθάζεη ην Κξάηνο λα 

εγγξάςεη ηα παηδηά Ρνκά ζην 10
ν
 ρνιείν ή λα εκπνδίζεη λα νλνκαζηεί θαη 

πάιη ην 12
ν
 ρνιείν παξάξηεκα ηνπ 10

νπ
. 

58. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ν θαλφλαο ηεο εμάληιεζεο ησλ 

εζληθψλ έλδηθσλ, πνπ δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 35§1 ηεο χκβαζεο, 

βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε , πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην άξζξν 13 (κε ην νπνίν 

έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία) φηη ε εζληθή έλλνκε ηάμε πξνζθέξεη κηα 

πξαγκαηηθή πξνζθπγή, ηφζν ζηελ πξάμε φζν θαη απφ λνκηθήο πιεπξάο, σο 

πξνο ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε (Kudla καηά Πολυνίαρ [GC], αξ. 

30210/96, §152, CEDH 2000-XI, θαη Hassan et Tchaouch καηά Βοςλγαπίαρ 

[GC], αξ.30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI). Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη 

επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ 

κέζσλ, ν πξνζθεχγσλ νθείιεη, πξηλ πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην λα δψζεη 

ζην ππεχζπλν γηα ηελ παξαβίαζε Κξάηνο, κε ηα δηθαζηηθά κέζα πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ σο πξαγκαηηθά θαη επαξθή απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηελ 

δπλαηφηεηα λα επαλνξζψζεη κε εζσηεξηθά κέζα ηηο επηθαινχκελεο 

παξαβηάζεηο (βι. κεηαμχ άιισλ, Fressoz et Roire καηά Γαλλίαρ, [GC], αξ. 

29183/95, §37, CEDH 1999-Η). 

59. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ππφζεζε αμπάνηρ και λοιποί, ζπκπέξαλε ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 κε 

ηελ αηηηνινγία φηη ε Κπβέξλεζε δελ επηθαιέζηεθε θαλέλα παξάδεηγκα ηεο 

λνκνινγίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε ρξήζε ησλ πξνζθπγψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 45 θαη 52 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο αξ. 

18/1989 ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη αθχξσζε ηεο επηθαινχκελεο παξάιεηςεο 

ηεο Γηνίθεζεο λα πξνβεί ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ πνπ δελ θνηηνχζαλ ζην 

ζρνιείν θαη φηη δελ είρε αλαθέξεη θακία άιιε πξνζθπγή πνπ κπνξνχζαλ λα 

αζθήζνπλ νη πξνζθεχγνληεο γηα λα πεηχρνπλ απνθαηάζηαζε ηεο 

επηθαινχκελεο παξαβίαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο χκβαζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 1. 
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60. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη πξνο επίξξσζε ηεο ζέζεο ηεο απηήο ε 

Κπβέξλεζε πξνζθφκηζε νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο 

ζρεηηθέο κε κηα πξάμε πνπ δηέηαζζε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηδησηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (απφθαζε αξ. 2149/2002), κε κηα απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο λα ηδξχζεη κηα Δπηηξνπή γηα ηελ εθπφλεζε 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ γηα ηηο ζξεζθείεο (4296/2009) ή κε κηα πξάμε ηνπ 

Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αλέζηεηιε ηελ ιεηηνπξγία ελφο 

Γεκνηηθνχ (απφθαζε αξ. 3566/1996). 

61. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, δελ 

κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ ζηελ ππφ θξίζε 

ππφζεζε φζνλ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε 

(αλσηέξσ παξ. 55). Θεσξεί επίζεο φηη νη πξάμεηο απηέο δελ πεξηέρνπλ θακία 

έθθαλζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ θαηαγγέιινπλ νη πξνζθεχγνληεο ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε. Δπνκέλσο, νη επίδηθεο πξάμεηο δελ κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα λα παξαπνλεζνχλ γηα ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο. Οη πξάμεηο απηέο απιψο ηδξχζαλε έλα 

λέν ζρνιείν ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιείσλ πνπ δερφηαλ ην 10
ν
 

Γεκνηηθφ ρνιείν, νξίζαλε ηελ δψλε εγγξαθψλ ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη 

ξπζκίδαλε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. πλεπψο, ε 

αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο δελ κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ 

Ρνκά ζε κηα εθπαίδεπζε ρσξίο δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο κε-Ρνκά 

καζεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010. 

62. Δπνκέλσο, ζπληξέρεη ιφγνο λα απνξξηθζεί ε έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο σο πξνο ην ζέκα απηφ. 

63. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε αηηίαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ 

είλαη πξνδήισο αβάζηκε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 §3 α) ηεο 

χκβαζεο. Κξίλεη επίζεο φηη δελ αληίθεηηαη ζε θαλέλα άιιν ιφγν 

απαξαδέθηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θεξπρζεί παξαδεθηή. 

Β. Ωρ ππορ ηην οςζία 

Η. Δπισειπήμαηα ηυν διαδίκυν 

α) Η Κςβέπνηζη 

64. Ζ Κπβέξλεζε εθθξάδεη εμαξρήο ηελ άπνςε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί δελ 

πξέπεη λα παξεηζθξήζνπλ ζηελ εμέηαζε ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, αθνχ ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη νη αηηηάζεηο απηήο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά. 
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ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, ην Γηθαζηήξην δελ ζεψξεζε ζε θακία 

πεξίπησζε φηη νη πιηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ πνπ θηινμελνχζε ηα 

πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ζπνπδέο θαη 

φηη εκπφδηζαλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ κφξθσζε. 

65. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ζηελ ζπλέρεηα φηη ην 12
ν
 ρνιείν είλαη 

έλα θαλνληθφ ζρνιείν, ελζσκαησκέλν ζην δίθηπν δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ην 

νπνίν ηδξχζεθε ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην 

ζρνιείν θαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρνιηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ήηαλ ην ίδην κε θάζε άιιν ζρνιείν θαη επέηξεπε ζηνπο 

καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθπαίδεπζε κέρξη ην ηέινο ηεο λα 

απνθηήζνπλ Απνιπηήξην πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

66. Ζ Κπβέξλεζε αλαθέξεη επίζεο φηη νη καζεηέο-απφ κφλνη ηνπο 

εγθαηέιεηςαλ ηα καζήκαηά ηνπο, πξάγκα πνπ ηνπο αθαηξεί θάζε 

δπλαηφηεηα θξηηηθήο. Θεσξεί φηη, εθηφο απφ ηέζζεξα παηδηά, νη ππφινηπνη 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2008-2009. Όινη ηνπο είραλ ζηακαηήζεη λα πεγαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ην 2009-2010, ιίγν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Δπνκέλσο, ζπλεπάγεηαη 

φηη ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, νη ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο 

ζην 12
ν
 ρνιείν δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ 

παηδεία ηνπο. Καλέλαο απφ ηνπο καζεηέο-πξνζθεχγνληεο δελ ζηεξήζεθε ηελ 

πξφζβαζε ζην ζρνιείν ιφγσ έιιεηςεο ζέζεο. Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηνπ 

ζρνιείνπ ήηαλ νη απνπζίεο θαη φρη ν ππεξπιεζπζκφο ησλ ηάμεσλ. Ζ επηινγή 

πνπ έθαλαλ νξηζκέλνη καζεηέο ππέξ κηαο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ή αθφκα 

θαη ηεο νινθιεξσηηθήο εγθαηάιεηςεο ηεο εθπαίδεπζεο, πξάγκα πνπ 

επεξέαζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε σο απνηέιεζκα δηάθξηζεο ησλ αξρψλ 

απέλαληί ηνπο. 

67. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη επίζεο φηη νη πξνζθεχγνληεο πξνβάιινπλ 

ζπγθερπκέλα θαη αληηθαηηθά επηρεηξήκαηα θαη φηη δηθαηνινγνχλ ηελ άξλεζή 

ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην 12
ν
 ζρνιείν γηα ην έηνο 2008-2009 κε ηελ παξνρή 

ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο πνπ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ειιηπείο: φκσο, ζχκθσλα 

κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Κπβέξλεζεο, αλ απηφ ήηαλ αιεζέο, ζα έπξεπε 

επίζεο λα είραλ αξλεζεί λα εγγξαθνχλ γηα ην έηνο 2009-2010, πξάγκα πνπ 

δελ ζπλέβε. Δπίζεο, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηήξημαλ φηη ελνρινχληαλ απφ ην 

φηη ζην ζρνιείν ηνπο θνηηνχζαλ απνθιεηζηηθά παηδηά Ρνκά. Χζηφζν, θαηά 

ηελ Κπβέξλεζε, είραλ δειψζεη δηαηεζεηκέλνη λα έρνπλ ζρνιείν ζηνλ 

θαηαπιηζκφ ηνπο. 

68. Ζ Κπβέξλεζε ιππάηαη επίζεο γηα ηηο βίαηεο πξάμεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ δεκηέο ζην θηίξην ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ. Αλαθέξεη σο πξνο ην 
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ζέκα απηφ φηη νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο αληέδξαζαλ άκεζα θαη 

αληηθαηέζηεζαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ην πιηθφ, έηζη ψζηε κε ηε λέα 

ζρνιηθή ρξνληά, ην 2008, ην ζρνιείν λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. 

69. Σέινο ε Κπβέξλεζε αλαθέξεη φηη ην 12
ν
 ζρνιείν δελ είλαη ην κφλν 

πνπ δέρεηαη καζεηέο θαηαγσγήο Ρνκά ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξφππξγνπ θαη 

φηη άιια ζρνιεία, κε κηθηφ καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε κεγάιν αξηζκφ κε 

καζεηέο θαηαγσγήο Ρνκά, φπσο ην 7
ν
 ρνιείν, ιεηηνπξγνχλ κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. 

70. πκπέξαλε φηη ην 12
ν
 ρνιείν είλαη έλα θαλνληθφ δεκφζην ζρνιείν, 

εθνδηαζκέλν ζηελ πξάμε θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, κε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ ζρνιείνπ, πνπ έδηλε ζηνπο καζεηέο ηνπ φιεο 

ηηο επθαηξίεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο πξσηνβάζκηεο ζπνπδέο ηνπο. 

β) Οι πποζθεύγονηερ 

71. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε 

πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ θξίζεθε αληίζεηε ζηελ 

χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν αξ. 1 κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε 

αμπάνηρ και λοιποί. Δμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε εηδηθέο 

ηάμεηο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θιαζηθή ζρνιηθή δνκή ησλ έμη ηάμεσλ 

γηα ην Γεκνηηθφ, ζηελφρσξα ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην –πνπ 

μαλανλνκάζηεθε «12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν»- θαη ρσξίο θαηάιιεινπο 

δαζθάινπο. Καλέλαο απφ ηνπο 200 καζεηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζην ζρνιείν 

δελ ζα έθηαλε πνηέ κέρξη ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

72. Δπίζεο, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη νπδέπνηε αλαγλψξηζαλ 

φηη ζηακάηεζαλ ηα καζήκαηα ην 2009, ιίγν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

ζρνιείν. Οχηε επέιεμαλ λα εγγξαθνχλ ζην 12
ν
 ζρνιείν, απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ε ειιεληθή λνκνζεζία απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα επηιέμνπλ 

ην δεκφζην ζρνιείν. 

73. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ήζειαλ λα εληαρζνχλ ζην 10
ν
 

ζρνιείν –θαη φρη ζε παξάξηεκα απηνχ-απφ ην νπνίν νξηζκέλνη απφ απηνχο 

είραλ απνθιεηζηεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005. Πξνζζέηνπλ φηη ήηαλ έηνηκνη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγξαθή δελ ήηαλ άκεζα δπλαηή, λα δερηνχλ ελ 

αλακνλή ηεο έληαμήο ηνπο, λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζην 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην, ππφ ηνλ φξν απηφ λα εγθαηαζηαζεί πην θνληά 

ζηνλ θαηαπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κελ δηαζρίδνπλ κηα ζπλνηθία 

νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο ήηαλ ερζξηθνί απέλαληη ηνπο. 

74. Σέινο νη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη 89% ησλ καζεηψλ ηνπ 

7
νπ

 ρνιείνπ είλαη θαηαγσγήο Ρνκά, πξάγκα πνπ δελ ην δηαθνξνπνηεί πνιχ 
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απφ ην 12
ν
 ζρνιείν ζην νπνίν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 100%. Χζηφζν, 

ην 7
ν
 ρνιείν είρε επαξθή αξηζκφ δαζθάισλ θαη ηάμεσλ, πξάγκα πνπ δελ 

ίζρπε γηα ην 12
ν
 ζρνιείν. 

2. Ζ κπίζη ηος Γικαζηηπίος 

α)  Γενικέρ Απσέρ 

75. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παγησκέλε 

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, ηδίσο ην άηνκν 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» (Τπφζεζε «ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ 

γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο δηδαζθαιίαο ζην Βέιγην», 23 Ηνπιίνπ 1968, 

§§3-5, ζεηξά Α, αξ. 6, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen θαηά Γαλίαο, 7 

Γεθεκβξίνπ 1976, §52, ζεηξά Α αξ. 23, Leyla Sahin θαηά Σνπξθίαο [GC], 

αξ. 44774/98, §152, CEDH 2005-XI, πξναλαθεξζείζα Oršuš et autres, 

§146, θαη Catan et autres θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο θαη Ρσζζίαο 

[GC], αξ. 43370/04, 8252/05 θαη 18454/06, §137, 19 Οθησβξίνπ 2012). 

76. ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε Oršuš et autres, ην Γηθαζηήξην 

ππνγξάκκηζε φηη, παξφιν πνπ ε ππφζεζε απηή αθνξνχζε ηελ αηνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ, δελ κπνξνχζε λα αγλνεζεί φηη απηνί 

αλήθαλ ζηελ κεηνλφηεηα ησλ Ρνκά θαη φηη ζα ιάκβαλε ππφςε ηνπ, ζηελ 

απφθαζή ηνπ φηη, απφ ηελ ηζηνξία ηεο, ε κεηνλφηεηα Ρνκά ήηαλ έλαο 

ηδηαίηεξνο ηχπνο επάισηεο κεηνλφηεηαο πνπ ρξεηαδφηαλ κηα εηδηθή 

πξνζηαζία. Σν Γηθαζηήξην ζπκίδεη επίζεο φηη, φπσο ην καξηπξνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη νη 

ζπζηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε πξνζηαζία απηή 

εθηείλεηαη επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο, ν επάισηνο ραξαθηήξαο ηεο κεηνλφηεηαο ησλ 

Ρνκά/Σζηγγάλσλ πξνυπνζέηεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ηφζν φζνλ αθνξά ην ζρεηηθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην φζν θαη θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο (πξναλαθεξζείζα Oršuš et autres §§147-148). 



  

30 
 

77. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο 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 Ζνυμένος Βαζιλείος, 22 Οθησβξίνπ 1981, §67, ζεηξά Α, αξ. 45, 

Chassagnou et autres καηά Γαλλίαρ, [GC], αξ. 25088/94, 28331/95 θαη 

28443/95, §89, CEDH 1999-III, θαη Timichev καηά Ρυζίαρ, αξ. 55762/00 

θαη 55974/00, §53, CEDH 2005-XII). 

78. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη έρεη θάλεη δεθηφ φηη απφ κηα 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθχςεη κηα δηάθξηζε ελ δπλάκεη 

αληίζεηε ζηελ χκβαζε (Zarb Adami καηά Μάληαρ, 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 

βάξνο ηεο απφδεημεο ζηελ ζπλέρεηα ην θέξεη ην θαζ’νπ ε πξνζθπγή 

Κξάηνο, πνπ πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

δηθαηνινγείηαη (πποαναθεπθείζα D.H. et autres καηά Σζεσικήρ Γημοκπαηίαρ, 

§§ 180 θαη 189). 

β) Δθαπμογή ηυν απσών ζηην παπούζα ςπόθεζη 

79. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε νη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα 

δηάθξηζε ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε αθνχ, παξά ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε αμπάνηρ 

και λοιποί καηά Δλλάδαρ, ζπλέρηζαλ λα ηνπνζεηνχληαη, κε βάζε θαζαξά 

εζληθά θξηηήξηα, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010, ζε έλα 

ζρνιείν πνπ δηαρσξίζηεθε απφ ηα ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχζαλ καζεηέο κε 

Ρνκά θαη ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ απέθιεηε εθ ησλ πξαγκάησλ 

νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή θνίηεζε. 

80. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί εμ αξρήο φηη βξίζθεηαη απέλαληη ζε 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο φζνλ αθνξά νξηζκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ θαη ηελ αηνκηθή 

θαηάζηαζε νξηζκέλσλ καζεηψλ. 
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81. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη είλαη ειεχζεξν λα δψζεη ηελ δηθή 

ηνπ εθηίκεζε ππφ ην θσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη. 

εκεηψλεη επίζεο, φηη παξφιν πνπ πνιιά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά είλαη 

αβέβαηα, ππάξρνπλ αξθεηά αληηθεηκεληθά πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο δηαδίθνπο ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη ηελ ππφζεζε (βι. mutatis mutandis, 

πξναλαθεξζείζα αμπάνηρ και λοιποί, §75). 

82. Σν Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη ζε πξψηε θάζε, αλ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο αθήλνπλ λα ππνζέζεη θαλείο φηη ππήξμε ή φρη 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. ηελ θαηαθαηηθή πεξίπησζε, ζα αλαδεηήζεη ζηελ 

ζπλέρεηα εάλ ε ππνηηζέκελε δηάθξηζε βαζηδφηαλ ζε βάζε αληηθεηκεληθή θαη 

εχινγε. 

i. Όζον αθοπά ηο αν ςπήπξε ή όσι διακπιηική μεηασείπιζη 

83. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε 

αμπάνηρ και λοιποί καηά Δλλάδαρ, ζπκπέξαλε φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνζθφκηζαλ νη πξνζθεχγνληεο θαη απηά πνπ βξηζθφληνπζαλ ζηνλ 

θάθειν ηεο ππφζεζεο δεκηνπξγνχζαλ έλα ηζρπξφ ηεθκήξην δηάθξηζεο θαηά 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ: ε δηάθξηζε πξνέθππηε απφ κηα πξαθηηθή πνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2004-2005, άξρηζε κε ηελ άξλεζε ηεο 

εγγξαθήο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην λα ηα 

ηνπνζεηήζνπλ ζε εηδηθέο ηάμεηο ζε παξάξηεκα ηνπ θπξίνπ θηηξίνπ ηνπ 10
νπ

 

ρνιείνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζην ζρνιείν κε ηελ ππνθίλεζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε Ρνκά 

(πξναλαθεξζείζα αμπάνηρ και λοιποί, §§81-83). Χο πξνο ην ζέκα απηφ, ην 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε ζπλάληεζε πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ 

2008, ζην 10
ν
 ρνιείν απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε κε ζθνπφ λα πεηζηνχλ 

νη γνλείο ησλ παηδηψλ Με Ρνκά λα εγθαηαιείςνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο γηα 

ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε θαλνληθέο ηάμεηο δελ είρε απνηέιεζκα 

ιφγσ κηαο ερζξηθήο παξέκβαζεο ηνπ Γήκαξρνπ Αζπξνπχξγνπ. Μάιηζηα 

δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εγγξαθνχλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο νχηε ηξεηο καζεηέο 

Ρνκά πνπ είραλ επαξθέο ζρνιηθφ επίπεδν. 

84. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 

θαη 2009-2010 πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ε θαηάζηαζε δελ 

άιιαμε θαζφινπ. Αλακθηζβήηεηα, νη εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο 

ζην παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 ρνιείνπ θαηαξγήζεθαλ θαη νη Τπνπξγνί Παηδείαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ ίδξπζαλ, ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 20087, ην 12
ν
 Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, ην νπνίν πξννξηδφηαλ λα δερηεί αδηάθξηηα καζεηέο 

Ρνκά θαη κε. 
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85. Χζηφζν, νξηζκέλα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 12
ν
 ρνιείν, παξά ηηο 

πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, παξέκεηλε ζρνιείν γηα καζεηέο Ρνκά. 

86. Έηζη, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη καζεηέο Ρνκά ηεο ζπλνηθίαο 

Φάξη ζπλέρηδαλ λα θνηηνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ, 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 10
νπ

 ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, πνπ 

απιψο νλνκάζηεθαλ 12
ν
 ρνιείν Αζπξνπχξγνπ. 

87. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, φηαλ νη Αξρέο θαζφξηζαλ, ζηηο 8 

Απξηιίνπ 2008, ηα φξηα ηεο δψλεο εγγξαθψλ ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ, ζηα 

ζρνιεία 9
ν
, 10

ν
 θαη 12

ν
 ππάρζεθε ε ίδηα δψλε. Χζηφζν, θαλέλα απφ ηα 

παηδηά κε Ρνκά πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξίκεηξν απηή δελ εγγξάθεθε ζην 

12
ν
 ζρνιείν, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 νχηε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2009-

2010. 

88. Δμάιινπ, απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε θαη ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο ελεπιάθε ελεξγεηηθά ζηελ εμεχξεζε 

ιχζεο γηα ηελ θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ηνπ Αζπξνπχξγνπ θάλνληαο 

πνιιαπιά δηαβήκαηα ζηηο Αξρέο. ηελ επηζηνιή ηνπ ηεο 8
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2008 ζηνλ Ννκάξρε, κε ηελ νπνία ραξαθηήξηδε ην 12
ν
 ρνιείν σο «ζρνιείν 

γθέην», ζεκεηψλνληαο φηη φινη νη καζεηέο πνπ εγγξάθεζαλ γηα ην έηνο 

2008-2009 πξνέξρνληαλ απφ ηελ θνηλφηεηα Ρνκά ελψ ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 201/1998 φξηδε φηη ήηαλ ππνρξεσηηθή ε κεηαθνξά φισλ ησλ 

καζεηψλ πνπ δηέκελαλ ζηελ δψλε εγγξαθψλ ηνπ ελφο ζρνιείνπ ζην ζρνιείν 

απηφ θαη φηη έπξεπε λα γίλεη αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ γνλέσλ. 

Πξνζέζεηε φηη ε άξλεζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ 12
νπ

 θαη 11
νπ

 ρνιείνπ 

απνηεινχζε κηα αδηθαηνιφγεηε δηάθξηζε έλαληη ησλ καζεηψλ Ρνκά αθνχ 

ηνπο εκπφδηδε λα αλακηρζνχλ ζην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Ο 

πλήγνξνο αλαθέξεηαη εδψ ζην φηη ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2008, ν Ννκάξρεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο αξλήζεθε λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηελ ζπγρψλεπζε 

ηνπ 12
νπ

 θαη ηνπ 11
νπ

 ζρνιείνπ επεηδή ήζειε λα απνθχγεη πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θχζεο. 

89. Δπνκέλσο ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ ππήξμε θακκία 

αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί, εθηφο απφ ηελ δεδεισκέλε βνχιεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα εληάμεη ηνπο καζεηέο Ρνκά ζην θαλνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία εθδειψζεθε κε ηελ ίδξπζε ηνπ 12
νπ

 

ρνιείνπ, ην νπνίν, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ πνιηηηθή ησλ 

δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ αξρψλ, δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη φπσο 

πξνβιέθζεθε, πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαθνινχζεζε κηαο 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά ηεο θνηλφηεηαο Ρνκά ζηελ πεξηνρή Φάξη. 
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Δπνκέλσο ππάξρεη αξρή ηεο απφδεημεο κηαο πξαθηηθήο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο. 

ii. Ωρ ππορ ηο αν η διακπιηική μεηασείπιζη είσε ανηικειμενική και 

εύλογη δικαιολογία 

90. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κηα δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε είλαη δπζκελήο εάλ «ζηεξείηαη αληηθεηκεληθήο θαη εχινγεο 

αηηηνινγίαο», δειαδή αλ δελ εμππεξεηεί «ζεκηηφ ζθνπφ» ή αλ δελ ππάξρεη 

«εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο» κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ 

θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (βι. κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Λάπκορ καηά 

Κύππος [GC], αξ. 29515/95, §29, CEDH 1999-Η, θαη πποαναθεπθείζα D.H. 

et autres καηά Σζεσικήρ Γημοκπαηίαρ, §196). ε πεξίπησζε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο βαζηζκέλεο ζηελ θπιή, ην ρξψκα ή ηελ εζληθή θαηαγσγή ε 

έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθήο θαη εχινγεο αηηηνινγίαο πξέπεη λα εξκελεπζεί 

θαηά ηνλ πην απζηεξφ δπλαηφ ηξφπν (πξναλαθεξζείζα αμπάνηρ και λοιποί, 

§84). 

91. Ζ θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε ζρνιείν ππφ ηθαλνπνηεηηθέο 

ζπλζήθεο εγείξεη κεγάιεο δπζθνιίεο ζε νξηζκέλα Δπξσπατθά Κξάηε. 

Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ αξρψλ λα πεηχρνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή έληαμε ηεο κεηνλεθηνχζαο νκάδαο πνπ απνηεινχλ νη Ρνκά 

ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηδίσο κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κεηνλφηεηαο απηήο θαη θάπνηα ερζξφηεηα πνπ δείρλνπλ νη 

γνλείο παηδηψλ κε Ρνκά (βι. πξναλαθεξζείζα Oršuš et autres, §180). Γελ 

είλαη εχθνιν λα επηιέμεη θαλείο ην θαιχηεξν κέζν γηα λα επηιχζεη ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο 

ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηδαζθαιία. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη κηα 

δχζθνιε άζθεζε ηεο ζηάζκηζεο ησλ δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

δηαθπβεχνληαη. Όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ δηεπζέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξφθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ, γηα έλα πξφβιεκα 

ζθνπηκφηεηαο γηα ην νπνίν ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα απνθαλζεί 

(πξναλαθεξζείζα D.H. et autres, §205, θαη Βαλζάμηρ καηά Δλλάδαρ, 18 

Γεθεκβξίνπ 1996, §28, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). 

92. Παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη θάζε ππφζεζε, νη θξίζεηο απηέο 

ηζρχνπλ επίζεο ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε. 

93. Καηά πξψηνλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην 12
ν
 ρνιείν 

Αζπξνπχξγνπ, πνπ ζπζηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ζην 10
ν
 ζρνιείν 

φπνπ ιεηηνπξγνχζαλ πξφηηλνο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο ζηηο νπνίεο 

θνηηνχζαλ απνθιεηζηηθά καζεηέο Ρνκά ππνηίζεηαη φηη ζα δερφηαλ 
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αδηαθξίησο καζεηέο Ρνκά θαη κε. Χζηφζν, κφλνλ καζεηέο Ρνκά θνίηεζαλ 

ζ’απηφ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010. 

94. Καηά δεχηεξνλ, ζεκεηψλεη φηη πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζηηο αίζνπζεο 

ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ηνπ 2008. Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2008, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 

ρνιείνπ αλέθεξε αλαιπηηθά ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζπκπεξαίλνληαο φηη ην 

ζρνιείν απηφ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνδερηεί καζεηέο. Τπνζηήξημε φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη φηη έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (αλσηέξσ παξ. 15). 

95. Δπαλεηιεκκέλσο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ επηεκβξίνπ 2008 

θαη Ηνπλίνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ έζηεηιε επηζηνιέο ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ζην Ννκάξρε θαη ην Γήκαξρν 

Αζπξνπχξγνπ γηα λα ηνπο επηζεκάλεη ηηο ειιείςεηο πνπ αληηκεηψπηδε ην 

ζρνιείν, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην δξνκνιφγην ηνπ ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ 

πνπ εμππεξεηνχζε ην ζρνιείν, ηελ θαηαζθεπή πξναπιίνπ, ηελ εγθαηάζηαζε 

ζέξκαλζεο θαη πξφζζεησλ ηνπαιεηψλ, ηελ θαηαζθεπή δχν αηζνπζψλ γηα 

πξφζζεηεο ηάμεηο θαη ηελ δεκηνπξγία λεπηαγσγείνπ. ηηο 11 Ηνπλίνπ 2009, ν 

Γηεπζπληήο ηνπ 12
νπ

 ρνιείνπ κάηαηα επηζήκαλε ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

φηη ηα ζρνιηθά βηβιία ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηνπο Ρνκά, ησλ νπνίσλ ε 

κεηξηθή γιψζζα δελ ήηαλ ηα ειιεληθά (αλσηέξσ παξ. 27). 

96. ηηο 23 Ηνπιίνπ 2009, επνκέλσο κεηά ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2008-2009, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έγξαςε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα 

λα ην ελεκεξψζεη φηη ν Γήκαξρνο Αζπξνπχξγνπ είρε αγλνήζεη πξφζθιεζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξάμεη φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ (αλσηέξσ παξ. 28). 

97. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2008-2009, νη καζεηέο ηνπ 12
νπ

 ζρνιείνπ εμαθνινπζνχζαλ λα 

βξίζθνληαη ζε πιηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχζαλ, αλ φρη αδχλαηε, 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ δχζθνιε ηελ εμαθνινχζεζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Αλ θαη είρε πξνβιεθζεί γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα εθείλε 

ηελ επνρή, ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ ρψξνπ, ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην 

παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ ηνπ 10
νπ

 ζρνιείνπ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν 2009-2010. 

98. Σξίηνλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2008, νη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο εθπφλεζαλ 

ζρέδην γηα ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ 11
νπ

 θαη 12
νπ

 ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ ην 
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ηειεπηαίν λα κελ έρεη πηα ηνλ ραξαθηήξα ζρνιείνπ γθέην. Χζηφζν, ηφζν ν 

Γήκαξρνο Αζπξνπχξγνπ φζν θαη ν Ννκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο αξλήζεθαλ 

λα επηηξέςνπλ κηα ηέηνηα ζπγρψλεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ λέα 

γεγνλφηα απφ πιεπξάο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε Ρνκά ηνπ 11
νπ

 ζρνιείνπ 

(αλσηέξσ παξ. 20 θαη 28). Δπίζεο, ζηελ επηζηνιή ηνπ ηεο 26
εο

 επηεκβξίνπ 

2008 ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ν Γήκαξρνο ππνζηήξηδε φηη ν δηαρσξηζκφο 

ησλ παηδηψλ Ρνκά απφ ηνπο άιινπο καζεηέο είρε γίλεη απαξέγθιηηε αλάγθε, 

αθνχ «νη ηζηγγάλνη επέιεμαλ λα δνπλ ζε ζθνππίδηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

ίδηνη» θαη «λα επηδίδνληαη ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο». πκπέξαλε φηη 

ηα παηδηά ηνπο επνκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα «απαηηνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο 

ίδηεο ηάμεηο κε ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ Αζπξνπχξγνπ» (αλσηέξσ παξ. 19). 

99. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ 

απάληεζε ζηηο επηζηνιέο ησλ πξνζθεπγφλησλ ηεο 30
εο

 Μαΐνπ θαη 20 

Ηνπιίνπ 2009 κε ηηο νπνίεο ηνπ δεηνχζαλ λα επηηξέςεη ζε παηδηά κε Ρνκά λα 

θνηηήζνπλ ζην 10
ν
 ζρνιείν θαη ηνλ θαινχζαλ λα ζεζπίζεη έλα ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπο (αλσηέξσ παξ. 26). 

100. ε απηφ πξνζηίζεηαη ε ζηάζε ησλ δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ 

αξρψλ νη νπνίεο, θνβνχκελεο κήπσο πξνθιεζνχλ λέα ζπκβάληα απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία πνπ είλαη ερζξηθή ζηνπο Ρνκά, έκεηλαλ αδξαλείο ζηηο 

εθθιήζεηο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πνπ 

δεηνχζε νη καζεηέο Ρνκά λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζε θαλνληθά ζρνιεία 

θαη λα έρνπλ καζήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζην εθπαηδεπηηθφ θαη γισζζηθφ 

ηνπο επίπεδν. 

101. Όζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη 

φηη, ελψ φινη νη αλήιηθνη πξνζθεχγνληεο πιελ ηεζζάξσλ (αλσηέξσ παξ. 40) 

είραλ εγγξαθεί ζην ζρνιείν κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζην 

Γηθαζηήξην, κεγάινο αξηζκφο απηψλ ζηακάηεζε λα παξαθνινπζεί ηα 

καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε ην ζρνιείν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-

2009 θαη ηελ απνπζία θάζε κέηξνπ απφ πιεπξάο θξάηνπο ή ηνπηθψλ αξρψλ 

γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε, ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη 

νη καζεηέο Ρνκά θαη νη γνλείο ηνπο απιψο αδηαθφξεζαλ γηα ηελ ζπλέρηζε 

ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν. 

102. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη έρνληαο ππφςε φηη δελ έγηλε δπλαηφ λα 

εγγξαθνχλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο ηξεηο καζεηέο Ρνκά ηνπ 12νπ ζρνιείνπ πνπ 

είραλ επαξθέο επίπεδν γηα λα εληαρζνχλ ζην 10
ν
 ζρνιείν (αλσηέξσ 

παξάγξαθνο 9), ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζεη 

ηελ αηνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ θαη λα απνθαλζεί 

γηα ηελ επηκέιεηά ηνπο, σο πξνο ηελ ζεκαζία ησλ φξσλ «επαξθήο» ή 
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«επθαηξηαθή» θνίηεζε, ή γηα ην πνζνζηφ απνπζηψλ, φπσο θάλνπλ νη 

δηάδηθνη. Έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ γηα ην έηνο 2008-2009, ην 

Γηθαζηήξην επίζεο δελ ζεσξεί αλαγθαίν λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξηψλ πξψησλ πξνζθεπγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 40 γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2009-2010. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη θαλέλα 

πξφβιεκα δελ ηίζεηαη γηα ηελ Παξαζθεπή ακπάλε πνπ ηειείσζε ηηο 

πξσηνβάζκηεο ζπνπδέο ηεο ην 2008 ζε έλα άιιν ζρνιείν. 

103. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ θνίηεζε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ πεξηνρή Φάξη ηνπ Αζπξφππξγνπ δελ 

ζπλνδεπφληνπζαλ κε επαξθείο εγγπήζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ζην Κξάηνο, λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ, ζηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ σο κειψλ κηαο 

κεηνλεθηνχζαο νκάδαο (βι. mutatis mutandis, πποαναθεπθείζα Oršuš et 

autres, §182). Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί παξά λα δηαπηζηψζεη φηη 

ε Κπβέξλεζε δελ παξνπζηάδεη θακία πεηζηηθή εμήγεζε γηα ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο θαλέλαο καζεηήο Ρνκά δελ θνηηνχζε ζην 12
ν
 ζρνιείν, εθηφο 

απφ κηα αφξηζηε αλαθνξά φηη ήηαλ «γξακκέλνη αιινχ». 

104. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφ θξίζεο 

ππφζεζεο, νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνχξγεζε ην 12
ν
 ζρνιείν θαηά ηα 

ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010 είραλ νξηζηηθά σο απνηέιεζκα λα 

ππάξμεη γηα άιιε κηα θνξά δπζκελήο δηάθξηζε θαηά ησλ πξνζθεπγφλησλ. 

105. Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1 ζην πξφζσπν ησλ 

πξνζθεπγφλησλ. 

ΗΗ. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

13 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

106. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα ηελ απνπζία πξαγκαηηθήο 

πξνζθπγήο κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ηηο αηηηάζεηο ηνπο 

σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 1. 

107. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε αηηίαζε απηή δελ είλαη πξνδήισο 

αβάζηκε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 §3 (α) ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, θξίλεη 

φηη δελ αληίθεηηαη ζε θαλέλα άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ. Δπνκέλσο πξέπεη λα 

θεξπρζεί παξαδεθηή. 

108. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί, φηη έρνληαο ππφςε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε κε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ 
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ελδίθσλ κέζσλ, φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα εμεηαζηεί ρσξηζηά ε αηηίαζε 

απηή. 

ΗΗΗ. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ 

109. Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο θαη 

παξαπνλνχληαη φηη δελ είραλ πξφζβαζε ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα πνπ 

αθνξνχζαλ ην ζρνιείν ηνπο. Δπηθαινχληαη επίζεο ην άξζξν 46 ηεο 

χκβαζεο θαη παξαπνλνχληαη γηα ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί 

καηά Δλλάδαρ. 

110. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε αηηίαζε, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ είλαη 

ζεκειησκέλε θαη φηη δελ αξθεί γηα λα απνδείμεη σο πξνο ηη εκπνδίζηεθαλ νη 

πξνζθεχγνληεο λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε αηνκηθή πξνζθπγή. 

111. Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε αηηίαζε, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην 

θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο είλαη ειεχζεξν, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Τπνπξγψλ, λα επηιέμεη ηα κέζα γηα λα εθηειέζεη ησλ έλλνκε 

ππνρξέσζή ηνπ σο πξνο ην άξζξν 46 ηεο χκβαζεο αξθεί ηα κέζα απηά λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα θξίλεη φηη έλα Κξάηνο παξαβίαζε ηελ χκβαζε 

επεηδή δελ έιαβε ην έλα ή ην άιιν κέηξν ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο κηαο εθ 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην δελ έρεη 

αξκνδηφηεηα λα εμεηάζεη αλ έλα πκβαιιφκελν Μέξνο εθηέιεζε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιιεη κηα απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Οπφηε 

αξλείηαη λα εμεηάζεη ηηο αηηηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάιεηςε ησλ Κξαηψλ 

λα εθηειέζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ. Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ζηνλ 

ηνκέα απηφ δελ ζεκαίλεη σζηφζν φηη ηα κέηξα πνπ παίξλεη ην θαζ’ νπ ε 

πξνζθπγή θξάηνο γηα επαλνξζψζεη ηελ δηαπηζησζείζα απφ ην Γηθαζηήξην 

παξαβίαζε δελ κπνξεί λα εγείξνπλ έλα λέν πξφβιεκα, πνπ δελ έρεη επηιπζεί 

απφ ηελ απφθαζε, θαη σο εθ ηνχηνπ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν λέαο 

πξνζθπγήο γηα ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα είλαη αξκφδην (Egmez 

καηά Κύππος, (απ.2), αποθ. αξ. 12214/07, §§48-51, 18 επηεκβξίνπ 2012). 

112. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2009 θαη ηελ θνηλνπνίεζε απηήο, 

ζηηο 25 Μαξηίνπ 2009, ην ζέκα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

απφθαζεο εθθξεκνχζε ζηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ . ηηο 14 επηεκβξίνπ 

2011, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ απνθάζηζε λα πεξαηψζεη ηελ εμέηαζε ηεο 

ππφζεζεο αθνχ έιαβε γλψζε ησλ αηνκηθψλ θαη γεληθψλ κέηξσλ πνπ έιαβε 

ε Κπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο, δηαπηζηψλνληαο φηη 

ζρεδφλ φια ηα παηδηά ησλ πξνζθεπγφλησλ είραλ εγγξαθεί ζην 12
ν
 Γεκνηηθφ 
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ζρνιείν Αζπξνπχξγνπ θαη φηη ην Κξάηνο είρε ιάβεη ηθαλνπνηεηηθά κέηξα 

φζνλ αθνξά γεληθά ηελ εγγξαθή θαη ηελ θνίηεζε ζε ζρνιείν ησλ παηδηψλ 

Ρνκά (αλσηέξσ παξ. 44). Με βάζε απηή ηε δηαπίζησζε ηεο Δπηηξνπήο 

Τπνπξγψλ, ην Γηθαζηήξην δελ θαιείηαη, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο 

παξνχζαο ππφζεζεο φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, λα 

απνθαλζεί γηα ζέκαηα εθηέιεζεο ηεο πξναλαθεξζείζα απφθαζεο αμπάνηρ 

και λοιποί. 

113. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην ηκήκα απηφ ηεο πξνζθπγήο 

πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 §§1, 3(α) θαη 4 ηεο 

χκβαζεο. 

IV. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 41 ΚΑΗ 46 ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Α. Άπθπο 41 

114. χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο, 

Απθπo 41 . Γίκαιη ικαvoπoίηζη 

Δάv ηo Γηθαζηήξηo θξίvεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χµβαζεο ή ησv Πξσηoθφιισv ηεο, 

θαη αv ηo εζσηεξηθφ δίθαηo ηoπ Τςειoχ πµβαιιφµεvoπ Μέξoπο δεv επηηξέπεη παξά µφvo 

αηειή εμάιεηςε ησv ζπvεπεηψv ηεο παξαβίαζεο απηήο, ηo Γηθαζηήξηo ρoξεγεί, εθφζov 

είvαη αvαγθαίo, ζηov παζφvηα δίθαηε ηθαvoπoίεζε. 

 

1. Εημία 

115. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ θαζέλαο ην πνζφ ησλ 9.000 επξψ ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο. 

116. Ζ Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη ε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο αξθεί γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελδερφκελεο εζηθήο βιάβεο ησλ πξνζθεπγφλησλ. 

Θεσξεί επίζεο φηη ην αηηνχκελν πνζφ είλαη ππεξβνιηθφ, πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δεηείηαη γηα θάζε πξνζθεχγνληα θαη φρη αλά νηθνγέλεηα 

ή αλά καζεηή. Σέινο ππνζηεξίδεη φηη νη λέεο δηαδηθαζίεο δεκφζησλ 

ινγηζηηθψλ απαηηνχλ ν δηθαηνχρνο θαηαβνιήο απφ ην δεκφζην λα έρεη 

αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζπγθεθξηκέλν 

θαη ελ ηζρχ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηδηθάζεη πνζά θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41, ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο, ζα 

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε, λα ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ αλαθνξά 

ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. 

117. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη πξνζθεχγνληεο ππέζηεζαλ 

αλακθηζβήηεηα εζηθή βιάβε-εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 

νθείιεηαη ζε κηα έκκεζε δηάθξηζε ηεο νπνίαο ππήξμαλ ζχκαηα- θαη φηη ε 
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δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο δελ απνηειεί επαξθή 

απνδεκίσζε γηα ην ζέκα απηφ. Χζηφζν θξίλεη ππεξβνιηθά ηα πνζά πνπ 

δεηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη. Απνθαηλφκελν κε δηθαηνζχλε, επηδηθάδεη ζε 

θάζε κία απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ πξνζθεπγφλησλ, ην πνζφ ησλ 1.000€ ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο. 

2. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη 

118. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ επίζεο 12.000 € γηα δαπάλεο θαη έμνδα 

ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ησλ εζληθψλ αξρψλ (δηνηθεηηθέο 

αξρέο, αξκφδηεο αξρέο ηεο Δζληθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ) θαη γηα απηά ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δθηηκνχλ ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπο γηα ηελ παξνχζα ππφζεζε ζε 120 ψξεο, γηα ηελ ηηκή ησλ 100€ ηελ 

ψξα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζθνκίδνπλ έλα έγγξαθν πνπ αλαθέξεη 

αλαιπηηθά ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε ν εθπξφζσπφο ηνπο ζηελ ζχληαμε 

δηαθφξσλ ππνκλεκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο εζληθέο 

αξρέο θαη ζην Γηθαζηήξην. Εεηνχλ ην πνζφ πνπ ζα ηνπο επηδηθαζηεί λα 

θαηαηεζεί απεπζείαο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

119. Ζ Κπβέξλεζε απαληά φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ 

αξρψλ δελ ζπλεπάγνληαη έμνδα. Όζνλ αθνξά ηελ ακνηβή ηνπ εθπξνζψπνπ 

ησλ πξνζθεπγφλησλ, ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη νη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο φπσο ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη ζπλήζσο 

παξέρνπλ ηε λνκηθή ηνπο βνήζεηα δσξεάλ θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εηζπξάηηνπλ ακνηβή φπσο νη δηθεγφξνη, πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Γειψλεη φηη δελ κπνξεί λα δερηεί ην έγγξαθν πνπ 

πξνζθφκηζαλ νη πξνζθεχγνληεο, ην νπνίν δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ 

ζρεηηθά κε ηα ηηκνιφγηα ησλ δηθεγφξσλ θαη ην νπνίν δελ απνδεηθλχεη νχηε 

ηελ αλαγθαηφηεηα νχηε ην εχινγν ησλ αηηνχκελσλ πνζψλ. 

120. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν πξνζθεχγσλ δελ 

κπνξεί λα επηηχρεη πιεξσκή ησλ εμφδσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο παξά 

αλ απηά απνδεηθλχνληαη πξαγκαηηθά, αλαγθαία θαη εχινγα σο πξνο ην χςνο 

ηνπο. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί καηά Δλλάδαρ, επηδίθαζε ζην Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη πνπ ηνπο εθπξνζψπεζε θαη ζηελ ππφζεζε 

απηή, έλα πνζφ γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε, φπσο ην έρεη θάλεη θαη ζε 

άιιεο ππνζέζεηο πνπ εηζήγαγε ε νξγάλσζε απηή (βιέπε παξαδείγκαηνο 

ράξηλ θαη κεηαμχ άιισλ, Βήσορ καηά Δλλάδαρ, αξ. 34692/08, 10 

Φεβξνπαξίνπ 2011). ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ζεκεηψλεη φηη ην γεγνλφο φηη 

ην έγγξαθν πνπ πξνζθνκίδεη ν εθπξφζσπνο ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ πιεξεί 

ηα θξηηήξηα ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδνπλ νη δηθεγφξνη δελ κπνξεί λα 
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θαιχςεη ην φηη ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη παξείρε ηελ 

αλαγθαία λνκηθή βνήζεηα ζηνπο πξνζθεχγνληεο (βι. mutatis mutandis, 

Patsuria καηά Γευπγίαρ, αξ. 30779/04, §103, 6 Ννεκβξίνπ 2007). χκθσλα 

κε ηα έγγξαθα πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

λνκνινγία ηνπ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη εχινγν λα επηδηθάζεη ζπλνιηθά ζηνπο 

πξνζθεχγνληεο ην πνζφ ησλ 2.000€. Κάλεη δεθηφ επίζεο ην αίηεκά ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ άκεζε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

3. Σόκοι ςπεπημεπίαρ 

121. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη αξκφδεη λα ππνινγηζζνχλ νη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο επί ηνπ επηηνθίνπ δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Β. Άπθπο 46 

122. Οη πξνζθεχγνληεο θαινχλ ην Γηθαζηήξην λα ππνδείμεη ζηελ 

Κπβέξλεζε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο 

χκβαζεο, κέηξα πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπο πξέπεη λα είλαη ε ζπγρψλεπζε 

ηνπ 11
νπ 

θαη 12
νπ

 ρνιείνπ. Χο πξνο ην ζέκα απηφ δηεπθξηλίδνπλ φηη απφ ηελ 

εθδίσμή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή Φάξη θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ 

πεξηνρή νθφ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ππάγνληαη ζην 11
ν
 ρνιείν. 

Πξνζζέηνπλ φηη ε Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ 11
νπ

 

ρνιείνπ «καζήκαηα δεχηεξεο επθαηξίαο» γηα φζνπο ε ειηθία ηνπο δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε Γεκνηηθφ ρνιείν. 

123. Ζ θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη αίηεζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 46 

ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε δελ είλαη ζεκειησκέλε, αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλα 

δνκηθφ πξφβιεκα πνπ λα ππνθξχπηεηαη ζηηο αηηηάζεηο ησλ πξνζθεπγφλησλ. 

Χο πξνο απηφ, ππνζηεξίδεη αθελφο φηη ζηελ απφθαζή ηνπ ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ 

2008, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη δηεπθφιπλε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην ζρνιείν θαη αθεηέξνπ, φηη ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ , ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο, αλαγλψξηζε φηη ε 

Διιάδα πηνζέηεζε ηα απαξαίηεηα γεληθά κέηξα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ 

Ρνκά ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

124. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ είλαη θπξίσο αλαγλσξηζηηθή θαη φηη, κε ην άξζξν 46 ηεο 

χκβαζεο, ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε δεζκεχηεθαλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο δηαθνξέο ζηηο 
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νπνίεο είλαη δηάδηθνη ελψ ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ είλαη αξκφδηα λα επνπηεχεη 

ηελ εθηέιεζε. Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ζηνλ ηνκέα απηφ δελ 

ζεκαίλεη σζηφζν φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή 

Κξάηνο γηα λα επαλνξζψζεη ηελ δηαπηζησζείζα απφ ην Γηθαζηήξην 

παξαβίαζε δελ κπνξεί λα εγείξνπλ έλα λέν πξφβιεκα, ην νπνίν δελ έρεη 

επηιπζεί απφ ηελ απφθαζε, θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

λέαο πξνζθπγήο γηα ηελ νπνία λα είλαη αξκφδην ην Γηθαζηήξην (Verein 

geegn Tierdabriken Schweitz (VgT) καηά Δλβεηίαρ (απ. 2), [GC], αξ. 

32772/02, §§ 62-63, 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη πξναλαθεξζείζα Egmez §51). 

125. Δπηπιένλ, ζην εηδηθφ πιαίζην κηα δηαξθνχο παξαβίαζεο ελφο άξζξνπ 

ηεο χκβαζεο κεηά απφ απφθαζε ζηελ νπνία ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε 

ηελ παξαβίαζε ελφο δηθαηψκαηνο γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δελ είλαη 

πξσηνθαλέο λα εμεηάδεη ην Γηθαζηήξην κηα δεχηεξε πξνζθπγή πνπ λα 

αθνξά ηελ παξαβίαζε ηνπ ίδηνπ δηθαηψκαηνο ζε κεηαγελέζηεξε ρξνληθή 

πεξίνδν. ε ηέηνηεο ππνζέζεηο, ην «λέν δήηεκα» πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμαθνινχζεζε ηεο παξαβίαζεο πνπ ζεκειίσζε ηελ αξρηθή απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. Χζηφζν ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ην Γηθαζηήξην ζα 

πεξηνξίδεηαη ζηηο λέεο πεξηφδνπο θαη ζηηο λέεο αηηηάζεηο πνπ ζα πξνβιεζνχλ 

σο πξνο ην ζέκα απηφ (πξναλαθεξζείζα Egmez, §53). 

126. Πεξαηψλνληαο ην έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηεο πξναλαθεξζείζα 

απφθαζεο αμπάνηρ και λοιποί, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ δηαπίζησζε φηη νη 

εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο πνπ βξηζθφληνπζαλ ζε παξάξηεκα ηνπ 

10
νπ

 ζρνιείνπ θαηαξγήζεθαλ, φηη νη αξρέο ιάβαλε κέηξα γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ ζε έλα 

θαλνληθφ ζρνιείν θαη φηη ηδξχζεθε έλα λέν θαλνληθφ ζρνιείν (ην 12
ν
) πνπ 

ππνηίζεηαη φηη ζα ππνδερφηαλ ηφζν παηδηά Ρνκά φζν θαη κε Ρνκά (αλσηέξσ 

παξ. 44). 

127. Χζηφζν, ηα κέηξα απηά πνπ έιαβαλ νη ειιεληθέο αξρέο αθνξνχζαλ 

ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί. Γελ θαιχπηνπλ ηα λέα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηα λέα δεηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ 

παξνχζα πξνζθπγή θαη πνπ νδήγεζαλ ζηηο επηθιεζείζεο θαη 

δηαπηζησζείζεο παξαβηάζεηο ζηελ παξνχζα απφθαζε. Δμάιινπ, ε Απφθαζε 

CM/resDH(2011)111 (αλσηέξσ παξ. 44), δηεπθξηλίδεη φηη νη απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46 §2 ηεο χκβαζεο δελ 

πξνδηθάδνπλ νπδφισο ηελ εμέηαζε άιισλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ απηή 

ηελ ζηηγκή ζην Γηθαζηήξην. 

128. Δπνκέλσο, σο πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε 

ππφζεζεο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη είλαη αξκφδην γηα λα βνεζήζεη ην θαζ’ 

νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο λα επηηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην 
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άξζξν 46 θαη λα ππνδείμεη νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ ζπληζηψληαη 

άιισζηε απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο αιιά θαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο πξνο απάληεζε ησλ πξνζθεπγφλησλ, ηθαλά λα ζέζνπλ 

ηέινο ζηελ δηαπηζησζείζα παξαβίαζε: έηζη, φζνη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο 

είλαη αθφκα ζε ειηθία λα πάλε ζρνιείν κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ απφ ηελ 

Γηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο ζε έλα άιιν 

δεκφζην ζρνιείν θαη φζνη είλαη ήδε ελήιηθνη κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε 

ζρνιεία «δεχηεξεο επθαηξίαο» ή ζε ζρνιεία γηα ελειίθνπο, πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΧΝΑ, 

1. Κηπύζζει παξαδεθηή ηελ πξνζθπγή φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ππ’ αξ. 1, θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο, θαη απαξάδεθηε γηα ηα 

πεξαηηέξσ, 

2. Αποθαίνεηαι φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 1, 

3. Αποθαίνεηαι φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα εμεηάζεη ρσξηζηά ηελ 

αηηίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο, 

4. Αποθαίνεηαι 

α) φηη ην θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο, πξέπεη λα θαηαβάιεη εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε ζα γίλεη νξηζηηθή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 44 §2 ηεο χκβαζεο, ηα αθφινπζα πνζά: 

i. 1.000€ (ρίιηα επξψ), ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο 

θφξνο, ζε θαζεκία απφ ηηο πξνζθεχγνπζεο νηθνγέλεηεο, ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο 

ii. 2.000€ (δχν ρηιηάδεο επξψ), ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη 

σο θφξνο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, ζπλνιηθά ζηνπο πξνζθεχγνληεο, 

γηα έμνδα θαη δαπάλε, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο 

β) φηη απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ηα 

πνζά απηά ζα απμάλνληαη κε απιφ ηφθν κε επηηφθην ίζν πξνο ην ηζρχνλ θαη’ 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηηφθην δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 
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5. Αποππίπηει ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξαηηέξσ. 

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 

11 Γεθεκβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 §§2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Ο Αλ.Γξακκαηέαο     Ζ Πξφεδξνο 

André Wampach     Isabelle Berro-Lefèvre 

ηελ παξνχζα απφθαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 §2 ηεο 

χκβαζεο θαη 74 §2 ηνπ Καλνληζκνχ, ε ζπγθιίλνπζα γλψκε ηνπ δηθαζηή 

Kovler. 

I.B.-L 

A. M.W 
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ΤΓΚΛΗΝΟΤΑ ΓΝΧΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖ KOVLER 

 

εκεηψλσ ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα επηδηθάζεη έλα αξθεηά ρακειφ 

πνζφ, δειαδή 1.000 επξψ, ζε θαζεκία απφ ηηο πξνζθεχγνπζεο νηθνγέλεηεο 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Θεσξψ ηελ πξνζέγγηζε απηή αληηθεηκεληθή θαη 

εχινγε, δεδνκέλεο ηεο έκθαζεο πνπ έδσζε ην Γηθαζηήξην ζηα γεληθά κέηξα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην εζληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ πξνζέγγηζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο: 4.000€ ζε θάζε 

πξνζθεχγνληα ζηελ ππφζεζε D.H. et autres καηά ηηρ Σζεσικήρ Γημοκπαηίαρ 

([GC], αξ. 57325/00, CEDH 2007-IV), 4.500 € ζε θάζε πξνζθεχγνληα ζηελ 

απφθαζε Oršuš et autres καηά Κποαηίαρ ([GC], αξ. 15766/03, 16 CEDH 

2010, 6.000€ ζε θαζέλα ζηελ απφθαζε αμπάνηρ και λοιποί καηά Δλλάδαρ, 

αξ. 32526/05, 5 Ηνπλίνπ2008, θαη 6.000 ζε θάζε πξνζθεχγνληα (παηδηά 

ειηθίαο έμη εηψλ θαηά ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη γνλείο 

αδηαθξίησο) ζηελ πξφζθαηε απφθαζε Catan et autres καηά Γημοκπαηίαρ 

ηηρ Μολδαβίαρ και Ρυζίαρ [GC], αξ. 43370/04, 8252/05 θαη 18454/06. 

Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα πξάμεη θαλείο ην ζσζηφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(Ο φξνο «Άθν» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο γηα ηα παηδηά πνπ 

ην φλνκά ηνπο δελ έρεη θαηαρσξεζεί) 

 

Ππώηη οικογένεια (4 παιδιά και 2 γονείρ) 

1) Ησάλλα ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1994 

2) Παξαζθεπή ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 15 Απξηιίνπ 1995 

3) Ησάλλεο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1996 

4) Υξήζηνο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1999 

5) ππξίδσλ ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 31 Απγνχζηνπ 1972 

6) Βαζηιηθή ΜΟΡΑΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1976 

Γεύηεπη οικογένεια (4 παιδιά και 2 κηδεμόνερ) 

7) Αγιαΐα ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1994 

8) Εσγξάθσ ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 29 Μαξηίνπ 1996 

9) Αλδξέαο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 29 Μαξηίνπ 1996 

10) Γεσξγία ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 29 Μαξηίνπ 1996 

11) Αζαλάζηνο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 20 Μαξηίνπ 1942 

12) Μαξία ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 15 Απξηιίνπ 1948 

Σπίηη οικογένεια (3 παιδιά και 2 γονείρ) 

13) Ησάλλα ΒΔΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 30 Μαξηίνπ 1994 

14) Κππξηαλφο ΒΔΛΗΟ, γελλεζείο ζηηο 22 Μαξηίνπ 1995 

15) Υξηζηίλα ΒΔΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 15 Απξηιίνπ 2000 

16) Νηθφιανο ΒΔΛΗΟ, γελλεζείο ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1966 

17) Μαξία ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 15 Μαξηίνπ 1970 

Σέηαπηη οικογένεια (4 παιδιά και 1 γονέαρ) 

18) Υξπζνβαιάλησ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1995 

19) Παξαζθεπή-Αηθαηεξίλε ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1998 

20) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ, γελλεζείο ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1999 

21) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ, γελλεζείο ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2000 

22) Βαζηιηθή ΚΟΤΡΑΚΖ, γελλεζείζα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1976 

Πέμηη οικογένεια (5 παιδιά και 1 γονέαρ) 

23) Παλαγηψηεο ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ, γελλεζείο ζηηο 16 Μαΐνπ 1995 

24) Γεψξγηνο ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ, γελλεζείο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1997 

25) «Άθν» ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 30 Μαξηίνπ 1998 

26) Γεξάζηκνο ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ, γελλεζείο ζηηο 4 Μαΐνπ 2000 

27) «Άθν» ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2002 

28) Διέλε ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 26 Μαξηίνπ 1977 

Έκηη οικογένεια (1 παιδί και δύο γονείρ) 

29) Κπξηάθνο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 30 Απξηιίνπ 1996 

30) σηήξηνο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1970 

31) Αηθαηεξίλε ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1970 
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Έβδομη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

32) «Άθν» ΠΑΗΟ, γελλεζείο ζηηο 22 Μαξηίνπ 2004 

33) Μαξία-Πάηξα ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1985 

Όγδοη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

34) Γεψξγηνο ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1994 

35) Νηθφιανο ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείο ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1999 

36) Σζακπίθα ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2002 

37) Βαζίιεηνο ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείο ζηηο 13 Μαΐνπ 1975 

Έναηη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

38) Παλαγηψηα ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2002 

39) νθία ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1981 

Γέκαηη οικογένεια (4 παιδιά και 1 γονέαρ) 

40) Ησάλλα ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 28 Μαΐνπ 1995 

41) «Άθν» ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 10 Ηνπιίνπ 1996 

42) «Άθν» ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1997 

43) Ζιίαο ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείο ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1999 

44) Μαγδαιελή ΛΑΕΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1979 

Δνδέκαηη οικογένεια (6 παιδιά και 1 γονέαρ) 

45) Δπαγγειία ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1995 

46) Βαζηιηθή ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1995 

47) Μαξηάλα ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1996 

48) «Άθν» ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1997 

49) «Άθν» ΠΑΗΟ, γελλεζείο ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2000 

50) «Άθν» ΠΑΗΟ, γελλεζείο ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2003 

51) Μαξία ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 14 Μαΐνπ 1980 

Γυδέκαηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

52) Ησάλλεο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 27 Ηνπλίνπ 1999 

53) «Άθν» ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2001 

54) Υξηζηίλα ΛΗΑΣΗΦΖ, γελλεζείζα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1983 

Γέκαηη Σπίηη οικογένεια (5 παιδιά και 1 γονέαρ) 

55) Αλαζηαζία ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 2 Απγνχζηνπ 1999 

56) Βαζηιηθή ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 10 Μαξηίνπ 1992 

57) «Άθν» ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 5 Ηνπιίνπ 1994 

58) «Άθν» ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 5 Ηνπιίνπ 1994 

59) «Άθν» ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1997 

60) Διεπζεξία ΚΑΜΠΔΡΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1976 
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Γέκαηη ηέηαπηη οικογένεια (4 παιδιά και 1 γονέαρ) 

61) «Άθν» ΓΑΛΗΠΖ, γελλεζείο ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1998 

62) «Άθν» ΓΑΛΗΠΖ, γελλεζείζα ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2000 

63) «Άθν» ΓΑΛΗΠΖ, γελλεζείο ζηηο 20 Απξηιίνπ 2002 

64) «Άθν» ΓΑΛΗΠΖ, γελλεζείζα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2003 

65) Πνιπμέλε ΓΑΛΗΠΖ, γελλεζείζα ζηηο 29 Απξηιίνπ 1985 

Γέκαηη Πέμπηη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

66) Αλαζηάζηνο ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΗΓΖ, γελλεζείο ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1997 

67) Μαξία ΣΡΗΝΣΑΦΤΛΗΓΖ, γελλεζείζα ζηηο 12 Ηνπιίνπ 2000 

68) Ησάλλα ΣΡΗΝΣΑΦΤΛΗΓΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2002 

69) Γαβηδνχια ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΗΓΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1979 

Γέκαηη έκηη οικογένεια (6 παιδιά και 1 γονέαρ) 

70) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1995 

71) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1995 

72) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 12 Απγνχζηνπ 1996 

73) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 7 Ηνπιίνπ 1997 

74) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1998 

75) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2003 

76) Παλαγηψηεο ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 15 Μαξηίνπ 1976 

Γέκαηη έβδομη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

77) «Άθν» ΡΑΜΟ, γελλεζείο ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1998 

78) Μαξγαξίηα ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1973 

Γέκαηη όγδοη οικογένεια(1 παιδί και 1 γονέαρ) 

79) Διέλε ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2003 

80) Αηθαηεξίλε ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1984 

Γέκαηη έναηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

81) «Άθν» ΛΑΕΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2000 

82) «Άθν» ΛΑΕΟ, γελλεζείο ζηηο 21 Απγνχζηνπ 2003 

83) Παξαζθεπή ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1983 

Δικοζηή οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

84) «Άθν» ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 25 Απξηιίνπ 1995 

85) Δηξήλε Υξπζνβαιάληε ΠΑΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 3 Μαξηίνπ 2004 

86) Αλησλία ΜΠΑΝΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 10 Μαξηίνπ 1978 

Δικοζηή ππώηη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

87) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ, γελλεζείο ζηηο 17 Απγνχζηνπ 1995 

88) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1998 

89) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2003 

90) Δηξήλε ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1979 
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Δικοζηή δεύηεπη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

91) Κπξηαθή ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 16 Απξηιίνπ 1998 

92) Αηθαηεξίλε ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 7 Μαξηίνπ 2000 

93) Βάηα ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 10 Απξηιίνπ 2002 

94) Γεψξγηνο ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ, γελλεζείο ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1978 

Δικοζηή ηπίηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

95) Βαζίιεηνο ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 16 Ηνπιίνπ 2001 

96) «Άθν» ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2002 

97) Καιιηφπε ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1984 

Δικοζηή ηέηαπηη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

98) Μαξία ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1995 

99) «Άθν» ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 28 Μαΐνπ 1998 

100) Γηαλλνχια ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2003 

101) Αγγειηθή ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 1974 

Δικοζηή πέμπηη οικογένεια (4 παιδιά και 1 γονέαρ) 

102) Νηθφιανο ΜΟΤΡΑΣΖ, γελλεζείο ζηηο 12 Μαξηίνπ 1995 

103) Διέλε ΜΟΤΡΑΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1996 

104) Αλαζηαζία ΜΟΤΡΑΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1997 

105) «Άθν» ΜΟΤΡΑΣΖ, γελλεζείζα ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 1998 

106) Ησάλλα ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1979 

Δικοζηή έκηη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

107) «Άθν» ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1999 

108) Εσή ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ, γελλεζείζα ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1969 

Δικοζηή έβδομη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

109) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 27 Μαξηίνπ 1997 

110) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2002 

111) Υξήζηνο ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1967 

Δικοζηή όγδοη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

112) «Άθν» ΚΑΜΠΔΡΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2003 

113) Υξπζνβαιάληε ΚΑΜΠΔΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 11 Μαξηίνπ 1981 

Δικοζηή έναηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

114) Ησάλλα ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1999 

115) «Άθν» ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2004 

116) Εσή ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1981 

Σπιακοζηή οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

117) «Άθν» ΑΨΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1994 

118) «Άθν» ΑΨΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1994 

119) Ησάλλεο, ΑΨΝΖ, γελλεζείο ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 1995 

120) Γηαλλνχια ΑΨΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1977 
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Σπιακοζηή ππώηη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

121) Μαξία-Διέλε ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2002 

122) Βαζηιηθή ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 30 Μαξηίνπ 1984 

Σπιακοζηή δεύηεπη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

123) Διέλε ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2003 

124) Υξηζηίλα ΑΨΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 3 Μαΐνπ 1987 

Σπιακοζηή ηπίηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

125) Ησάλλα ΥΡΗΣΑΚΖ, γελλεζείζα ζηηο 21 Απξηιίνπ 1995 

126) Θσκάο ΥΡΗΣΑΚΖ, γελλεζείο ζηηο 22 Μαΐνπ 1997 

127) Ησάλλεο ΥΡΗΣΑΚΖ, γελλεζείο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1974 

Σπιακοζηή ηέηαπηη οικογένεια (3 παιδιά και 1 γονέαρ) 

128) Μαξία ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 3 Απξηιίνπ 1994 

129) Ησάλλεο ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείο ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1996 

130) «Άθν» ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 14 Ηνπιίνπ 2001 

131) Γεκεηξνχια ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 15 επηεκβξίνπ 1976 

Σπιακοζηή Πέμπηη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

132) Δπαγγειία ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2003 

133) Εσή ΗΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείζα ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1982 

Σπιακοζηή έκηη οικογένεια (2 παιδιά και 1 γονέαρ) 

134) Παλαγηψηεο ΣΑΦΗΛΖ, γελλεζείο ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1994 

135) Παξαζθεπάο ΣΑΦΗΛΖ, γελλεζείο ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1996 

136) Δηξήλε ΣΑΦΗΛΖ, γελλεζείζα ζηηο 8 Απγνχζηνπ 1973 

Σπιακοζηή έβδομη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

137) Αληψληνο ΓΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ, γελλεζείο ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1994 

138) Κσλζηαληία ΑΛΖ, γελλεζείζα ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1967 

Σπιακοζηή όγδοη οικογένεια (1 παιδί και 1 γονέαρ) 

139) «Άθν» ΑΜΠΑΝΖ, γελλεζείο ζηηο 27 Απξηιίνπ 1994 

140) Βάηα ΣΑΚΗΡΖ, γελλεζείζα ζηηο 10 Μαξηίνπ 1956 

 

 


