ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα
µέρη»,
Εκτιµώντας:
ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων µε σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων,
έχουν δηµιουργηθεί από το 1957 ιδρύµατα ονοµαζόµενα «ευρωπαϊκά σχολεία» 7
ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυµούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των
παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό των
ευρωπαϊκών σχολείων 7
ότι το σύστηµα των ευρωπαϊκών σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστηµα 7 ότι µε
το σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται µια µορφή συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ
ταυτόχρονα τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο της
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, καθώς και για
την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση 7
ότι θα πρέπει:
- να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του «ευρωπαϊκού σχολείου» που θεσπίστηκε το
1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά µε αυτό κείµενα που έχουν θεσπιστεί
από τα συµβαλλόµενα µέρη,
- να προσαρµοστεί το εν λόγω καταστατικό λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των
σχολείων,
- να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από τη λειτουργία των σχολείων,
- να εξασφαλισθεί επαρκής νοµική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των
λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του ανωτάτου
συµβουλίου ή των διοικητικών συµβουλίων 7 να δηµιουργηθεί προς τούτο ένα
όργανο εκδίκασης προσφυγών µε αυστηρά οριοθετηµένη δικαιοδοσία,
- η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να µην θίγει τη δικαιοδοσία των
εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης 7
ότι, µε βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης ∆εκεµβρίου 1975, έχει ιδρυθεί
σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του
ευρωπαϊκού οργανισµού διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας0,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 1
Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (τα
οποία στη συνέχεια καλούνται «σχολεία»).
Αποστολή των σχολείων είναι η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συµφωνίες
που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα σχολεία
επιτρέπεται εντός των ορίων που καθορίζει το ανώτατο συµβούλιο.
Τα σχολεία απαριθµούνται στο παράρτηµα I, το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί από
το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει
των άρθρων 2, 28 και 31.

Άρθρο 2
1. Η δηµιουργία νέων σχολείων µπορεί να αποφασίζεται µε οµοφωνία από το
ανώτατο συµβούλιο.
2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συµφωνία µε
το κράτος µέλος υποδοχής.
3. Πριν ιδρυθεί νέο σχολείο στο έδαφος κράτους µέλους, πρέπει να έχει συναφθεί
συµφωνία µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και του κράτους µέλους υποδοχής, η
οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων
προσαρµοσµένων στις ανάγκες του νέου σχολείου.
Άρθρο 3
1. Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε σχολείο καλύπτει τη φοίτηση µέχρι την
ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Η διδασκαλία µπορεί να περιλαµβάνει:
- νηπιαγωγείο,
- πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
- επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο µέτρο του δυνατού, από τα
σχολεία, σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής.
2. Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει το ανώτατο συµβούλιο µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγρα-φος 4.
3. α) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός σχολείου
απαιτεί οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών στο ανώτατο συµβούλιο.
β) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νοµικού καθεστώτος του διδακτικού
προσωπικού απαιτεί οµοφωνία του ανωτάτου συµβουλίου.
Άρθρο 4
Η εκπαιδευτική οργάνωση του σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
1. οι σπουδές πραγµατοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται στο παράρτηµα II,
2. το παράρτηµα αυτό µπορεί να προσαρµοσθεί από το ανώτατο συµβούλιο σε
συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2 και 32,
3. για να ευνοηθεί η ενότητα του σχολείου, η προσέγγιση και η αµοιβαία κατανόηση
µεταξύ µαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, ορισµένα µαθήµατα
διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέδου. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να
διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το ανώτατο συµβούλιο
αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο,
4. καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν οι µαθητές άρτια γνώση
των σύγχρονων γλωσσών,
5. τα προγράµµατα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση,
6. τόσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλία διέπονται από το σεβασµό της
συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου,
7. λαµβάνονται µέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άρθρο 5
1. Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται µε επιτυχία στο σχολείο καθώς και τα
αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο
έδαφος των κρατών µελών, βάσει πίνακα ισοτιµιών, υπό τους όρους που
καθορίζονται από το ανώτατο συµβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και µε την

επιφύλαξη της συµφωνίας των αρµόδιων εθνικών αρχών.
2. Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πιστοποιείται από
το ευρωπαϊκό απολυτήριο, τα σχετικά µε το οποίο ρυθµίζονται στη συµφωνία της
11ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρτήµατος του καταστατικού
του ευρωπαϊκού σχολείου, που αποτελεί τον κανονισµό του ευρωπαϊκού
απολυτηρίου, εφεξής καλούµενη «συµφωνία του ευρωπαϊκού απολυτηρίου». Το
ανώτατο συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών
µελών, µπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συµφωνία τις αναπροσαρµογές που
ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες.
Οι µαθητές στους οποίους απονέµεται ευρωπαϊκό απολυτήριο από το σχολείο:
α) απολαύουν, στο κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωµάτων
που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται
στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή 7
β) µπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο στο έδαφος
κάθε κράτους µέλους, µε τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω
κράτους µέλους που έχουν ισότιµους τίτλους.
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως «πανεπιστήµια» νοούνται:
α) τα πανεπιστήµια 7
β) τα ιδρύµατα τα οποία θεωρούνται από το κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου
ευρίσκονται, ως πανεπιστηµιακού επιπέδου.
Άρθρο 6
Κάθε σχολείο διαθέτει την αναγκαία νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της
αποστολής του όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό
αυτονοµίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στο
σχετικό µε το σχολείο τµήµα του προϋπολογισµού, υπό τους όρους που ορίζονται
στο δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.
Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. ∆ύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει
κινητή και ακίνητη περιουσία.
Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο αντιµετωπίζεται σε κάθε
κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης, ως
σχολικό ίδρυµα που διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο.
ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Άρθρο 7
Τα κοινά όργανα όλων των σχολείων είναι:
1. το ανώτατο συµβούλιο,
2. ο γενικός γραµµατέας,
3. τα συµβούλια επιθεωρητών,
4. το όργανο εκδίκασης προσφυγών.
Τη διοίκηση κάθε σχολείου αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο και τη διεύθυνση ο
διευθυντής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Το ανώτατο συµβούλιο
Άρθρο 8
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, το ανώτατο συµβούλιο απαρτίζεται από τα
ακόλουθα µέλη:
α) τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους
µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εξουσιοδοτηµένοι να δεσµεύουν την

κυβέρνηση του συγκεκριµένου κράτους µέλους 7 εννοείται ότι κάθε κράτος µέλος
διαθέτει µία µόνο ψήφο 7
β) ένα µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7
γ) έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η επιτροπή προσωπικού (από τα άτοµα του
διδακτικού προσωπικού) σύµφωνα µε το άρθρο 22 7
δ) έναν αντιπρόσωπο των γονέων των µαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων
σύµφωνα µε το άρθρο 23.
2. Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών µελών καθώς και το µέλος
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να παρίστανται δι'
αντιπροσώπου. Τα άλλα µέλη αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύµατος, από
τον αναπληρωτή τους.
3. Στις συνεδριάσεις του ανωτάτου συµβουλίου µπορεί να κληθεί να παραστεί
εκπρόσωπος των µαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέµατα που
αφορούν τους µαθητές.
4. Το ανώτατο συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του µε πρωτοβουλία του
ίδιου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση τριών µελών του ανωτάτου συµβουλίου ή του
γενικού γραµµατέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
5. Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους για
ένα έτος σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά των κρατών µελών: Βέλγιο, ∆ανία,
Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες,
Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 9
1. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συµφωνία δυνάµει της
παρούσας σύµβασης, οι αποφάσεις του ανώτατου συµβουλίου λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω
διατάξεων:
α) για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συµφέροντα ενός κράτους µέλους,
µεταξύ των οποίων η σηµαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιµο
σχολείου εγκατεστηµένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του
αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους 7
β) για το κλείσιµο σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του µέλους της Επιτροπής 7
γ) ο αντιπρόσωπος ενός οργανισµού δηµοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και
ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο δυνάµει συµφωνίας βασιζόµενης στο άρθρο 28
συµµετέχει στην ψηφοφορία σχετικά µε όλα τα θέµατα του σχολείου τα οποία
περιλαµβάνει η συµφωνία αυτή 7
δ) το δικαίωµα ψήφου του αντιπροσώπου της επιτροπής προσωπικού που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα- φος 1 στοιχείο γ) και του αντιπροσώπου των
γονέων των µαθητών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά θέµατα βάσει του άρθρου 11,
αποκλειοµένων των αποφάσεων σχετικά µε τις αναπροσαρµογές της συµφωνίας του
ευρωπαϊκού απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονοµικές και
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
2. Στις περιπτώσεις που η παρούσα σύµβαση απαιτεί οµοφωνία, οι αποχές των
παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από
το ανώτατο συµβούλιο.
3. Σε κάθε ψηφοφορία, το παρόντα ή αντιπροσωπευόµενα µέλη διαθέτουν µία ψήφο,
µε την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχείο α).
Άρθρο 10

Το ανώτατο συµβούλιο εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 7 για το
σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα
εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέµατα προϋπολογισµού, καθώς και για τη
διαπραγµάτευση των συµφωνιών που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να
συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιµασία των αποφάσεών του.
Το ανώτατο συµβούλιο θεσπίζει το γενικό κανονισµό των σχολείων.
Κάθε έτος το ανώτατο συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση το σχέδιο που ετοιµάζει ο
γενικός γραµµατέας, έκθεση για τη λειτουργία των σχολείων και τη διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Άρθρο 11
Σε εκπαιδευτικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις
των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, µετά από γνώµη
του αρµοδίου συµβουλίου επιθεωρητών, το ανώτατο συµβούλιο:
1. καθορίζει εναρµονισµένα προγράµµατα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό
έτος και για κάθε τµήµα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή
των µεθόδων διδασκαλίας,
2. µεριµνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα συµβούλια επιθεωρητών και
καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των συµβουλίων αυτών,
3. καθορίζει την απαιτούµενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθµίδες
σχολικής εκπαίδευσης 7 ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασµό των
µαθητών στην επόµενη τάξη ή στη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και,
προκειµένου να δίδεται στους µαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται
οποτεδήποτε στα εθνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων
κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο σχολείο σύµφωνα µε το άρθρο 5 7 καταρτίζει
τον πίνακα ισοτιµιών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1,
4. ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί
στο σχολείο 7 καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές
επιτροπές και απονέµει τα σχετικά ενδεικτικά 7 καθορίζει τις δοκιµασίες των
εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5.
Άρθρο 12
Σε διοικητικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο:
1. καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα, των
διευθυντών, του διδακτικού προσωπικού και, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 1 στοιχείο α), του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,
2. ορίζει το γενικό γραµµατέα και τον αναπληρωτή γενικό γραµµατέα,
3. διορίζει το διευθυντή και τους αναπληρωτές διευθυντές κάθε σχολείου,
4. α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση των συµβουλίων επιθεωρητών, τις
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δηµιουργώντας και καταργώντας θέσεις
απασχόλησης. Μεριµνά για τη δίκαιη κατανοµή των θέσεων µεταξύ των κρατών
µελών. Ρυθµίζει από κοινού µε τις κυβερνήσεις τα θέµατα που αφορούν το διορισµό
ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών συµβούλων
του σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώµατα προαγωγής και συνταξιοδότησης
που κατοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους 7
β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση του γενικού γραµµατέα, τις ανάγκες
σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 7
5. οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
Άρθρο 13
1. Σε θέµατα προϋπολογισµού, το ανώτατο συµβούλιο:

α) θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό, προσδιορίζοντας ιδίως τη διαδικασία
κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού των σχολείων 7
β) θεσπίζει τον προϋπολογισµό των σχολείων για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε
την κατωτέρω παράγραφο 4 7
γ) εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης και τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την
κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών των σχολείων για το επόµενο
έτος και τη διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζοµένη στα στοιχεία
αυτά, καθορίζει τις αναγκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις
συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του
προϋπολογισµού.
3. Το ανώτατο συµβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και
δαπανών και στους άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που προβλέπονται στο
άρθρο 28 και στους οργανισµούς ή ιδρύµατα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η
χρηµατοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του κύριου
όγκου του προϋπολογισµού ενός σχολείου, προκειµένου οι οργανισµοί αυτοί να
καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους.
4. Το ανώτατο συµβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπολογισµό των σχολείων πριν
από την έναρξη του οικονοµικού έτους, προσαρµόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις
συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισµών ή ιδρυµάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 14
Ο γενικός γραµµατέας εκπροσωπεί το ανώτατο συµβούλιο και διευθύνει τη
γραµµατεία στα πλαίσια των διατάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού
γραµµατέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Αντιπροσωπεύει τα
σχολεία επί νοµικών διαφορών, είναι δε υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Συµβούλια επιθεωρητών
Άρθρο 15
Για τις ανάγκες του σχολείου συνιστώνται δύο συµβούλια επιθεωρητών 7 το ένα για
το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Άρθρο 16
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε συµβούλιο
επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει το ανώτατο συµβούλιο, µετά
από πρόταση του ενδιαφερόµενου µέρους.
Η προεδρία των συµβουλίων επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο
συµβούλιο επιθεωρητών του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του ανωτάτου
συµ- βουλίου.
Άρθρο 17
Τα συµβούλια επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της
διδασκαλίας που παρέχεται στα σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για
την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα σχολεία.
Τα συµβούλια επιθεωρητών υποβάλλουν στο ανώτατο συµβούλιο τις γνώµες και τις

προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και,
ενδεχοµένως, προτάσεις για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων και την οργάνωση
των σπουδών.
Άρθρο 18
Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον:
1. να εξασφαλίζουν, στη βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρµόδιοι,
την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους
διοίκηση,
2. να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των
σπουδών και την ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας,
3. να απευθύνουν στους διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσµατα
των επιθεωρήσεών τους.
Λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το ανώτατο συµβούλιο, κάθε
κράτος µέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την
απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα σχολεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ιοικητικό συµβούλιο
Άρθρο 19
Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το διοικητικό συµβούλιο, που προβλέπεται
στο άρθρο 7, περιλαµβάνει τα ακόλουθα οκτώ µέλη:
1. το γενικό γραµµατέα, που ασκεί την προεδρία,
2. το διευθυντή του σχολείου,
3. τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
4. δύο µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει
τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το άλλο τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου,
5. δύο µέλη που αντιπροσωπεύουν το σύλλογο γονέων, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 23,
6. έναν αντιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συµµετέχει ως παρατηρητής
αντιπρόσωπος του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το σχολείο.
∆ύο αντιπρόσωποι των µαθητών καλούνται να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του σχολείου τους για τα θέµατα που τους
αφορούν.
Άρθρο 20
Το διοικητικό συµβούλιο:
1. καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του σχολείου,
σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό,
2. ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού του σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο
λογαριασµό διαχείρισης,
3. φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων υλικών συνθηκών και πρόσφορου κλίµατος
για την καλή λειτουργία του σχολείου,
4. εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το ανώτατο
συµβούλιο.
Οι λεπτοµέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των διοικητικών συµβουλίων και τη
λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισµό των
σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

∆ιευθυντής του σχολείου
Άρθρο 21
Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού
κανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 10. ∆ιοικεί το προσωπικό που είναι
τοποθετηµένο στο σχολείο, σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β).
Ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται
στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος του οποίου το
απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο διευθυντής
είναι υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου.
ΤΙΤΛΟΣ III ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 22
Ιδρύεται επιτροπή προσωπικού, αποτελούµενη από εκλεγµένους εκπροσώπους των
εκπαιδευτικών και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε σχολείου.
Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των σχολείων, καθιστώντας
δυνατή τη διαµόρφωση και την έκφραση της γνώµης του προσωπικού.
Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού προσδιορίζεται στους
κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού
και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
Η επιτροπή προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό
µέλος, από το διδακτικό προσωπικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα
πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου.
ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Άρθρο 23
Προκειµένου να διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των γονέων των µαθητών και των
αρχών των σχολείων, το ανώτατο συµβούλιο αναγνωρίζει για κάθε σχολείο το
σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των µαθητών του σχολείου.
Ο αναγνωρισµένος σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο
διοικητικό συµβούλιο του σχολείου.
Οι σύλλογοι όλων των σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα
αναπληρωµατικό µέλος που αντιπροσωπεύουν τους συλλόγους στο ανώτατο
συµβούλιο.
ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 24
Το οικονοµικό έτος των σχολείων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
Άρθρο 25
Ο προϋπολογισµός των σχολείων χρηµατοδοτείται από:
1. τις συνεισφορές των κρατών µελών µέσω της συνεχούς καταβολής των µισθών για
τους αποσπασµένους ή τοποθετηµένους καθηγητές και, ενδεχοµένως, µε τη µορφή
χρηµατοδοτικής συµµετοχής που αποφασίζεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο
συµβούλιο,
2. τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη
της διαφοράς µεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των σχολείων και του συνόλου

των λοιπών εσόδων,
3. τις συνεισφορές των µη κοινοτικών οργανισµών µε τους οποίους το ανώτατο
συµβούλιο έχει συνάψει συµφωνία,
4. τα ίδια έσοδα των σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς
των µαθητών σύµφωνα µε απόφαση του ανωτάτου συµβουλίου,
5. τα διάφορα έσοδα.
Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
αποτελεί αντικείµενο ειδικής συµφωνίας µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και της
Επιτροπής.
ΤΙΤΛΟΣ VI ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 26
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το µόνο όργανο αρµόδιο να
αποφαίνεται για όσες διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την
ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, δεν καθίσταται δυνατόν να
επιλυθούν στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου.
Άρθρο 27
1. Συνιστάται όργανο εκδίκασης προσφυγών.
2. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει αποκλειστική αρµοδιότητα σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί
οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης στα
πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,
σχετικά µε τη νοµιµότητα πράξεως βασιζόµενης στη σύµβαση ή σε κανόνες
θεσπιζόµενους δυνάµει αυτής, η οποία στρέφεται εναντίον τους και προέρχεται από
το ανώτατο συµβούλιο ή το διοικητικό συµβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας σύµβασης.
Όταν πρόκειται για διαφορά χρηµατικής φύσεως, το Όργανο εκδίκασης προσφυγών
έχει απεριόριστη δικαιοδοσία.
Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται,
ανάλογα µε την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού
προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρµόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει
ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων ή στο γενικό κανονισµό των
σχολείων.
3. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών συγκροτείται από άτοµα που παρέχουν πλήρη
εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά αναγνωρισµένα ως αρµόδια για νοµικά
θέµατα.
Ως µέλη του οργάνου εκδίκασης προσφυγών µπορούν να διορισθούν µόνον τα
πρόσωπα που περιλαµβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό
το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών θεσπίζεται µε οµοφωνία από
το ανώτατο συµβούλιο.
Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών ορίζει τον αριθµό των µελών
του, τη διαδικασία διορισµού τους από το ανώτατο συµβούλιο, τη διάρκεια της
θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθµίζει επίσης τον τρόπο
λειτουργίας του εν λόγω οργάνου.
5. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών θεπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του, ο οποίος
περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του καταστατικού του.
Ο κανονισµός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο.
6. Οι αποφάσεις του οργάνου εκδίκασης προσφυγών είναι δεσµευτικές για τους

αντιδίκους και, σε περίπτωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.
7. Οι άλλες διαφορές στις οποίες εµπλέκονται τα σχολεία υπάγονται στη δικαιοδοσία
των εθνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί
θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται από το παρόν άρθρο.
ΤΙΤΛΟΣ VII ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευτεί συµφωνία
συµµετοχής, που αφορά υπάρχον σχολείο ή σχολείο που πρόκειται να δηµιουργηθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 2, µε όλους τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστασής
τους. Με τη σύναψη µιας τέτοιας συµφωνίας, οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να
αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο για όλα τα θέµατα που αφορούν
το εν λόγω σχολείο, εφόσον η οικονοµική συµµετοχή τους καθιστά δυνατή τη
χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού του σχολείου. Μπορούν
επίσης να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω
σχολείου.
Άρθρο 29
Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί επίσης, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευθεί
πέρα από τις συµφωνίες συµµετοχής και άλλες συµφωνίες µε οργανισµούς ή
ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από
τα σχολεία.
Το ανώτατο συµβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έδρα και ψήφο στο διοικητικό
συµβούλιο του εν λόγω σχολείου.
Άρθρο 30
Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να διαπραγµατευθεί µε την κυβέρνηση της χώρας
στην οποία ευρίσκεται ένα σχολείο οποιαδήποτε συµπληρωµατική συµφωνία µε
σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του
σχολείου.
Άρθρο 31
1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε
έγγραφη κοινοποίηση προς την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου 7 η τελευταία
ενηµερώνει τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη σχετικά µε την παραλαβή της εν λόγω
κοινοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται πριν από την 1η Σεπτεµβρίου
ενός έτους για να αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους.
2. Το συµβαλλόµενο µέρος που καταγγέλλει την παρούσα σύµβαση παραιτείται από
κάθε µερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των σχολείων. Το ανώτατο συµβούλιο
αποφασίζει σχετικά µε τα οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αφορούν το προσωπικό, κατόπιν της
καταγγελίας ενός των συµβαλλοµένων µερών.
3. Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, µε το είδος ψηφοφορίας που
προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός σχολείου. Λαµβάνει επίσης,
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, όλα τα µέτρα που κρίνονται σκόπιµα για το σχολείο
αυτό, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και του
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανοµή των περιουσιακών
στοιχείων του σχολείου.

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας
σύµβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του
Λουξεµβούργου, η οποία αναλαµβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήµατα µε το
συµβαλλόµενο µέρος που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων προκειµένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη.
Άρθρο 32
Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα σύµβαση κάθε κράτους που καθίσταται
µέλος της Κοινότητας απευθύνεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου,
η οποία ενηµερώνει τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη.
Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου που έπεται της
ηµεροµηνίας κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του
Λουξεµβούργου.
Από την ηµεροµηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των σχολείων τροποποιείται
ανάλογα.
Άρθρο 33
Η παρούσα σύµβαση επικυρώνεται από τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα
µέρη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνάπτεται σύµφωνα µε τις συνθήκες ίδρυσής τους. Τα
έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας
σύµβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία είναι
θεµατοφύλακας του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων. Η κυβέρνση αυτή θα
κοινοποιήσει την κατάθεση σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη.
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί
µετά την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης από τα κράτη µέλη, καθώς και
των πράξεων κοινοποίησης της σύναψης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Η παρούσα σύµβαση, που συντάσσεται σε ένα µόνον αντίτυπο, στην αγγλική,
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική
γλώσσα, και όλα τα κείµενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία
της κυβέρνησης του Λουξεµβούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα
σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 34
Η παρούσα σύµβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το καταστατικό της 12ης Απριλίου
1957 και το πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου 1962.
Εκτός εάν στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται άλλως, η συµφωνία του
Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου εξακολουθεί να ισχύει.
Το πρόσθετο πρωτόκολλο για το σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι'
αναφοράς στο πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο
Λουξεµβούργο στις 15 ∆εκεµβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα σύµβαση.
Οι παραποµπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά µε τα σχολεία προγενέστερες της
παρούσας σύµβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέµπουν στα αντίστοιχα άρθρα
της παρούσας σύµβασης.
Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfζrdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni
neunzehnhundertvierundneunzig.
Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine

hundred and ninety-four.
Fait ΰ Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Fatto a Lussemburgo, addµ ventuno giugno millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e
quatro.
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Belgiλ
Fόr das Kφnigreich Belgien
Pε Kongeriget Danmarks vegne
Fόr die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία
Por el Reino de Espaρa
Pour la Rιpublique franηaise
Thar cheann Na hΙireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duchι de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela Repϊblica Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energνa Atσmica
For Det Europζiske Fζllesskab og Det Europζiske Atomenergifζllesskab
Fόr die Europδische Gemeinschaft und die Europδische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
For the European Community and the European Atomic Energy Community
Pour la Communautι europιenne et la Communautι europιenne de l'ιnergie atomique
Per la Comunitΰ europea e la Comunitΰ europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atσmica
Por la Comunidad Europea del Carbσn y del Acero
For Det Europζiske Kul- og Stεlfζllesskab
Fόr die Europδische Gemeinschaft fόr Kohle und Stahl
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
For the European Coal and Steel Community
Pour la Communautι europιenne du charbon et de l'acier
Per la Comunitΰ europea del carbone e dell'acciaio
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Pela Comunidade Europeia do Carvγo e do Aηo

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ευρωπαϊκά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το καταστατικό:
Ευρωπαϊκό σχολείο του Bergen
Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών I
Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών II
Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών III (1*)
Ευρωπαϊκό σχολείο του Culham
Ευρωπαϊκό σχολείο του Καρλσρούης
Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεµβούργου
Ευρωπαϊκό σχολείο του Mol
Ευρωπαϊκό σχολείο του Μονάχου
Ευρωπαϊκό σχολείο του Varese.
(1*) Το ανώτατο συµβούλιο αποφάσισε τη δηµιουργία αυτού του σχολείου κατά τη
συνεδρίασή του στις 27-29 Οκτωβρίου 1992.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση:
Αγγλική γλώσσα
Γαλλική γλώσσα
Γερµανική γλώσσα
∆ανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Ισπανική γλώσσα
Ιταλική γλώσσα
Ολλανδική γλώσσα
Πορτογαλική γλώσσα
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