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Τύπος και Πληροφόρηση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 92/04/GR 

11 Νοεµβρίου 2004 

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-209/03 
 

The Queen κατά London Borough of Ealing και Secretary of State for Education ex parte 
Dany Bidar 

 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LEENDERT GEELHOED, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, Η ΚΑΛΥΨΗ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ 
∆ΑΝΕΙΩΝ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

 

Η υποχρέωση διαµονής επιτρέπεται καταρχήν να χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλεξιµότητας, 
αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για την απόδειξη της υπάρξεως 
πραγµατικού δεσµού του φοιτητή µε το εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία. 

 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο η κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως των φοιτητών γίνεται κατά κύριο 
λόγο µε τη χορήγηση φοιτητικού δανείου από το κράτος. Το δάνειο αυτό χορηγείται µε 
επιτόκιο συνδεδεµένο µε τον πληθωρισµό και χαµηλότερο από τα εµπορικά επιτόκια, ο δε 
φοιτητής ξεκινά την αποπληρωµή του δανείου µόνον αφότου οι αποδοχές του υπερβούν 
ορισµένο ποσό. Ο υπήκοος κράτους µέλους δικαιούται τέτοιο δάνειο εφόσον είναι 
«εγκατεστηµένος» στο Ηνωµένο Βασίλειο και είναι κάτοικος Ηνωµένου Βασιλείου επί τρία 
έτη πριν την έναρξη των σπουδών του. Για να θεωρηθεί ένα πρόσωπο «εγκατεστηµένο» στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, πρέπει να έχει διαµείνει εκεί επί τέσσερα έτη για οποιονδήποτε σκοπό, 
εξαιρουµένης της πλήρους παρακολουθήσεως προγράµµατος σπουδών.   
 
O Dany Bidar, γάλλος υπήκοος, µετέβη στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1998 και παρακολούθησε 
τα τρία τελευταία έτη της δευτεροβάθµιας εκπαιδεύσεως στο Λονδίνο. Τον Σεπτέµβριο του 
2001 εγγράφηκε σε πρόγραµµα σπουδών του University College του Λονδίνου και υπέβαλε 
αίτηση επιχορηγήσεως στο London Borough of Ealing. Ενώ έλαβε επιχορήγηση για τα 
δίδακτρα, δεν του χορηγήθηκε δάνειο προς κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως, επειδή δεν 
ήταν «εγκατεστηµένος» στο Ηνωµένο Βασίλειο.  
 
Ο Dany Bidar προσέβαλε την απόφαση αυτή, ισχυριζόµενος ότι η υποχρέωση διαµονής 
συνιστά διακριτική µεταχείριση λόγω εθνικότητας, την οποία απαγορεύει η Συνθήκη ΕΚ. Το 



High Court υπέβαλε στο ∆ικαστήριο το ερώτηµα αν, µετά την τροποποίηση της Συνθήκης 
ΕΚ και, ιδίως, µετά την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η κάλυψη των δαπανών 
διαβιώσεως των φοιτητών παραµένει εκτός πεδίου εφαρµογής της Συνθήκης ΕΚ. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, ώστε οι 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας να στηρίζονται σε αντικειµενικές εκτιµήσεις.  
 
Σήµερα, ο γενικός εισαγγελέας Geelhoed διατύπωσε της προτάσεις του επί της υποθέσεως.  
 
Ο γενικός εισαγγελέας επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε την προγενέστερη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου, η κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως δεν εµπίπτει στο ουσιαστικό πεδίο 
εφαρµογής της Συνθήκης ΕΟΚ. Ωστόσο, µετά τη θέσπιση, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, 
διατάξεων που υπάγουν την εκπαίδευση στις δράσεις της Κοινότητας, προκύπτει ότι το 
ζήτηµα της καλύψεως των δαπανών διαβιώσεως ενδεχοµένως εµπίπτει πλέον στο πεδίο 
εφαρµογής της Συνθήκης. Περαιτέρω, υπό το πρίσµα της καθιερώσεως της ιθαγένειας της ΕΕ 
και της συναφούς νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, η άποψη του γενικού εισαγγελέα είναι ότι η 
κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως εµπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού 
δικαίου. Όπως επεκτάθηκε, λόγω της ιθαγένειας της ΕΕ, στα µη ενεργά από οικονοµικής 
απόψεως πρόσωπα το δικαίωµα µεταβάσεως και διαµονής στο έδαφος κράτους µέλους, 
οµοίως επεκτείνεται στα πρόσωπα αυτά, σε ορισµένες περιπτώσεις, το δικαίωµα να 
λαµβάνουν ορισµένες παροχές, όπως οι επίδικες, οι οποίες συνήθως χορηγούνται σε 
εργαζοµένους.  
 
Όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται αν οι προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας δικαιολογούνται αντικειµενικώς και δεν στηρίζονται στην ιθαγένεια, ο 
γενικός εισαγγελέας παρατηρεί, πρώτον, ότι, όταν οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας είναι 
αυστηρότερες για τους πολίτες της ΕΕ που διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής σε σχέση 
µε τους υπηκόους του κράτους αυτού, αυτό συνιστά, εκ πρώτης όψεως, έµµεση δυσµενή 
διάκριση λόγω εθνικότητας, η οποία αντιβαίνει στη Συνθήκη. Ωστόσο, η δυσµενής αυτή 
διάκριση ενδέχεται να είναι νόµιµη, εφόσον δικαιολογείται από την επιδίωξη νόµιµου σκοπού 
και είναι ανάλογη προς αυτήν.  
 
Ο γενικός εισαγγελέας, δέχεται ότι τα κράτη µέλη έχουν νόµιµο συµφέρον να αποτρέπουν 
την κατάχρηση προγραµµάτων ενισχύσεως των φοιτητών και τον «τουρισµό για 
χρησιµοθηρικούς σκοπούς», αλλά επισηµαίνει ότι ο τρόπος διασφαλίσεως του συµφέροντος 
αυτού δεν πρέπει να υποσκάπτει τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ. Εποµένως, 
το κράτος µέλος µπορεί µεν να επιβάλει προϋποθέσεις προς διασφάλιση της υπάρξεως 
γνήσιου δεσµού του αιτούντος µε το εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία, 
ωστόσο οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες και να µην υπερβαίνουν το 
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού µέτρο.  
 
Το ∆ικαστήριο έχει κατά το παρελθόν κρίνει ότι η υποχρέωση διαµονής αποτελεί, καταρχήν, 
κατάλληλο µέσο για να εκτιµάται αν πράγµατι υφίσταται τέτοιος δεσµός. Ωστόσο, αν η 
απαίτηση αυτή καταλήγει στον αποκλεισµό από την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως 
προσώπου που είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη γνήσιου δεσµού µε το εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία, το αποτέλεσµα είναι δυσανάλογο. Ο δεσµός αυτός 
µε το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι προφανής ιδίως όταν ένα πρόσωπο έχει ακολουθήσει τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο κράτος µέλος όπου αυτή είναι πλέον κατάλληλη για να 
προετοιµάσει το πρόσωπο αυτό για την εισαγωγή του σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως 
στο εν λόγω κράτος µέλος.  
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Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας επισηµαίνει ότι τυχόν απόφαση υπέρ της υπαγωγής των 
επιχορηγήσεων των δαπανών διαβιώσεως στο πεδίο εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας 
συνιστά νέα και καινοφανή εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου, την οποία η Κυβέρνηση του 
Ηνωµένου Βασιλείου δεν είχε προβλέψει όταν θέσπισε τη σχετική νοµοθεσία. Περαιτέρω, 
επισηµαίνει ότι οι οικονοµικές συνέπειες της αποφάσεως υπέρ του Dany Bidar δεν είναι 
σαφείς. Κατά συνέπεια, προτείνει να περιοριστεί χρονικά η ισχύς της υπέρ του Dany Bidar 
αποφάσεως στις έννοµες σχέσεις που γεννώνται µετά την ηµεροµηνία εκδόσεως της 
αποφάσεως αυτής, εκτός των περιπτώσεων όπου έχουν κινηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή 
δικαστικές διαδικασίες στρεφόµενες κατά αποφάσεων µε τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις 
φοιτητών για την κάλυψη δαπανών διαβιώσεως.  
 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική 
λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.  
 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερµανικά, φιλανδικά, ελληνικά, 
ιταλικά, ολλανδικά και πορτογαλικά 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2180 Fax: (00352) 4303 2674 

 
 


