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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-158/07 

Jacqueline Förster κατά Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ 
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΕΩΣ 

Το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει την επιβολή προϋποθέσεως περί πενταετούς προηγούµενης 
διαµονής όσον αφορά τους σπουδαστές αυτούς 

Στις 5 Μαρτίου 2000, σε ηλικία 20 ετών, η J. Förster, Γερµανίδα υπήκοος, εγκαταστάθηκε στις 
Κάτω Χώρες, όπου εγγράφηκε σε σχολή για να πραγµατοποιήσει σπουδές εκπαιδευτικού 
πρωτοβάθµιας εκπαιδεύσεως, και, την 1η Σεπτεµβρίου 2001, εγγράφηκε στην Hogeschool van 
Amsterdam προκειµένου να λάβει πτυχίο στην παιδαγωγική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της, η J. Förster άσκησε διάφορες µισθωτές δραστηριότητες. Η IB-Groep, αρµόδια αρχή για τη 
χρηµατοδότηση των σπουδών τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως, ενέκρινε τη χορήγηση στη J. Förster, 
από τον Σεπτέµβριο του 2000, υποτροφίας για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως. Κατά την 
αρχή αυτή, η J. Förster έπρεπε να θεωρείται «εργαζόµενη» και, ως εκ τούτου, να εξοµοιωθεί µε 
σπουδαστή ολλανδικής ιθαγένειας, όσον αφορά τις υποτροφίες που χορηγούνται για την κάλυψη 
των δαπανών διαβιώσεως.  

Κατόπιν ελέγχου, όµως, η IB-Groep διαπίστωσε ότι, από τον Ιούλιο 2003 µέχρι τον ∆εκέµβριο 
του ίδιου έτους, η J. Förster δεν άσκησε αµειβόµενη δραστηριότητα. Κρίνοντας ότι η J. Förster 
δεν µπορούσε πλέον να θεωρείται εργαζόµενη, η IB-Groep ακύρωσε την απόφαση περί 
χορηγήσεως υποτροφίας για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως όσον αφορά το χρονικό 
διάστηµα από τον Ιούλιο έως τον ∆εκέµβριο του 2003. Η J. Förster κλήθηκε να επιστρέψει τα 
χρηµατικά ποσά που είχε λάβει αχρεωστήτως.  

Η J. Förster άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής, υποστηρίζοντας, κυρίως, ότι, κατά 
το επίµαχο χρονικό διάστηµα είχε ενταχθεί επαρκώς στην ολλανδική κοινωνία, ώστε να έχει 
δικαίωµα, βάσει του κοινοτικού δικαίου, να ζητήσει ως σπουδάστρια υποτροφία για την κάλυψη 
των αναγκών διαβιώσεως. Προς τούτο, επικαλείται την απόφαση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο 
στην υπόθεση Bidar 1, µε την οποία αποφάνθηκε ότι η ορισµένου βαθµού ένταξη µπορεί να 
θεωρηθεί αποδεικνυόµενη από το γεγονός ότι ο εν λόγω σπουδαστής διέµεινε για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα στο κράτος µέλος υποδοχής.  
                                                 
1 Απόφαση της 15ης Μαρτίου 2005, C-209/03, Bidar  (Συλλογή 2005, σ. I-2119), βλ. ΑΤ 25/05. 

http://curia.europa.eu/de/actu/communiques/cp05/aff/cp050025de.pdf


Κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως αυτής, η IB-Groep εξέδωσε κατευθυντήριο κανόνα, 
σύµφωνα µε τον οποίο σπουδαστής που έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως πρέπει να έχει διαµείνει νοµίµως στις Κάτω Χώρες για συνεχές χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον πέντε ετών προκειµένου να µπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση 
υποτροφίας σπουδών.  

Το Centrale Raad van Beroep, εκδικάζοντας σε δεύτερο βαθµό την προσφυγή της J. Förster, 
υπέβαλε στο ∆ικαστήριο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, προκειµένου να 
διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να δικαιούται υποτροφία για την κάλυψη 
των δαπανών διαβιώσεως ο σπουδαστής που είναι υπήκοος άλλου κράτους µέλους.  

Με την απόφαση που εξέδωσε σήµερα, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι σπουδαστής που διαµένει 
νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να επικαλεσθεί, προκειµένου να του χορηγηθεί υποτροφία 
για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως, την απαγόρευση οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω 
ιθαγενείας.  

Καθόσον η προϋπόθεση σχετικά µε τη χρονική διάρκεια της διαµονής δεν τίθεται και για τους 
σπουδαστές που έχουν την ολλανδική ιθαγένεια, το ζήτηµα είναι ποιους περιορισµούς 
επιδέχεται το δικαίωµα των σπουδαστών που είναι υπήκοοι των λοιπών κρατών µελών να 
λάβουν υποτροφία για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως, έτσι ώστε η ενδεχοµένως 
διαφορετική µεταχείριση των σπουδαστών αυτών σε σχέση µε τους ηµεδαπούς να µη θεωρηθεί 
ότι ενέχει δυσµενή διάκριση.  

Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι είναι θεµιτό ένα κράτος µέλος να χορηγεί ενίσχυση για 
την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως µόνο στους σπουδαστές που απέδειξαν ορισµένου 
βαθµού ένταξη στην κοινωνία του κράτους µέλους αυτού και ότι αυτή η ορισµένου βαθµού 
ένταξη µπορεί να θεωρηθεί αποδεικνυόµενη από το γεγονός ότι ο σπουδαστής αυτός διέµεινε 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα στο κράτος µέλος υποδοχής.  

Το ∆ικαστήριο κρίνει εν προκειµένω ότι η προϋπόθεση περί πενταετούς τουλάχιστον συνεχούς 
διαµονής δύναται να διασφαλίσει ότι ο εκάστοτε αιτών υποτροφία για την κάλυψη των δαπανών 
διαβιώσεως έχει ενταχθεί στην κοινωνία του κράτους µέλους υποδοχής. Επίσης, µια τέτοια 
προϋπόθεση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά υπέρµετρη απαίτηση.   

Καθόσον καθιστά δυνατό στους ενδιαφεροµένους να γνωρίζουν σαφώς τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους, η περί διαµονής προϋπόθεση την οποία επιβάλλει ο κατευθυντήριος κανόνας 
της IB-Groep δύναται αφ’ εαυτής να διασφαλίσει σε σηµαντικό βαθµό την ύπαρξη ασφάλειας 
δικαίου και διαφάνειας, όσον αφορά τη χορήγηση υποτροφιών στους σπουδαστές για την 
κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως.  

Υπό τις συνθήκες αυτές, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει να απαιτείται ως προϋπόθεση 
το να έχει προηγηθεί πενταετής διαµονή όσον αφορά τους υπηκόους άλλων κρατών µελών.  



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, DE, EN, EL, FR, IT, NL, PL, PT, RO 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-158/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-158/07

