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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0531/2006, της M. W., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αντίθεσή της στο 
γεγονός ότι μια προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης του Πανεπιστημίου του 
Innsbruck απευθύνεται μόνο σε αποφοίτους αυστριακής ιθαγένειας ή σε αποφοίτους που 
είναι παιδιά μεταναστών εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τους όρους των προκηρύξεων που δημοσίευσε το 
Πανεπιστήμιο Leopold Franzens του Innsbruck για την υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες 
μεταπτυχιακών σπουδών, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα, οι οποίοι, 
κατά την άποψή της, εισάγουν διακρίσεις, καθώς θέτουν ως προϋπόθεση οι αιτούντες είτε να 
έχουν αυστριακή ιθαγένεια είτε να είναι παιδιά μεταναστών εργαζομένων. Η αναφέρουσα 
υποστηρίζει ότι η προϋπόθεση αυτή παραβιάζει το άρθρο 12 (διακρίσεις λόγω ιθαγένειας) και 
το άρθρο 18 (ελευθερία κυκλοφορίας) της Συνθήκης ΕΚ. Παραπέμπει επίσης σε σειρά 
συναφών δικαστικών αποφάσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά

Η αναφέρουσα είναι ιταλίδα υπήκοος. Καταγγέλλει ότι τα κριτήρια για το δικαίωμα 
συμμετοχής στην ετήσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιδότηση, που λαμβάνει χώρα 
στο πανεπιστήμιο Leopold Franzens του Innsbruck, εισάγουν διακρίσεις. Ισχυρίζεται ότι τα 
βοηθήματα για τους ταλαντούχους σπουδαστές, αποτελούμενα από επιδοτήσεις στήριξης και
επιχορηγήσεις βάσει απόδοσης, και τα επιδόματα για επιστημονικούς σκοπούς μπορούν να 
χορηγούνται μόνο σε αυστριακούς πολίτες ή παιδιά μεταναστών εργαζομένων που διαμένουν 
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στην Αυστρία. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παράνομη διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία
παραβιάζει τα άρθρα 12 και 18 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών της 
οικογένειάς τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Παραθέτει επίσης μια σειρά συναφών δικαστικών αποφάσεων.

Νομικό Πλαίσιο

Η αναφέρουσα, ιταλίδα υπήκοος, είναι πολίτης της ΕΕ. Εάν έχει μετακομίσει στην Αυστρία 
προκειμένου να παρακολουθήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές, έχει ασκήσει το δικαίωμα
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε άλλο κράτος μέλος. Τα άρθρα 12 και 18 της
συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η οδηγία 2004/38/ΕΚ έχουν εφαρμογή σε
εκείνη.  

Το άρθρο 12 της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεσπίζει ότι εντός του
πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών της
απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Αυτή η γενική αρχή της μη διάκρισης λόγω
ιθαγένειας δηλώνεται επίσης στο άρθρο 24, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Ωστόσο, το άρθρο 24, παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ προβλέπει παρέκκλιση από
αυτήν την αρχή, σύμφωνα με την οποία το κράτος μέλος υποδοχής δεν είναι υποχρεωμένο, 
πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, να δίνει σπουδαστική βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούμενη από σπουδαστικές
υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα πρόσωπα εκτός από μισθωτούς, μη μισθωτούς, σε
πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι πολίτες της Ένωσης που έχουν
διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στο κράτος μέλος υποδοχής
έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην επικράτειά του. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της
οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής και τα οποία έχουν
διαμείνει νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης στο κράτος μέλος υποδοχής για συνεχές 
χρονικό διάστημα πέντε ετών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της οδηγίας, το άρθρο 17 
προβλέπει ότι τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ οι οποίοι έχουν παύσει να
εργάζονται λόγω συνταξιοδότησης ή εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία μπορούν 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αποκτήσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν τη 
συμπλήρωση συνεχούς χρονικού διαστήματος πέντε ετών διαμονής.

Το πανεπιστήμιο Leopold-Franzens του Innsbruck εφαρμόζει τον αυστριακό νόμο περί
ενίσχυσης σπουδών του 1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 όπως
τροποποιήθηκε από τον BGBl. N° 11/2005), που ορίζει στο σημείο 2 ότι η ενίσχυση για τους
σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στα καταχωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να
χορηγείται μόνο σε αυστριακούς πολίτες και ξένους υπηκόους ή απάτριδες που
αντιμετωπίζονται ως αυστριακοί πολίτες. Το σημείο 4 προβλέπει ότι οι ακόλουθες κατηγορίες
προσώπων αντιμετωπίζονται ως αυστριακοί πολίτες: πολίτες των συμβαλλομένων μερών της
συμφωνίας ΕΟΧ όπου η συμφωνία το προβλέπει, πρόσφυγες και ξένοι υπήκοοι που, πριν την
εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και μαζί με τουλάχιστον έναν γονέα τους, είχαν
απεριόριστη υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στην Αυστρία για τουλάχιστον πέντε
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έτη κατά τα οποία η Αυστρία ήταν το κέντρο ενδιαφέροντός τους. Το διάταγμα του
αυστριακού ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Πολιτισμού της 7ης Απριλίου
2004 (στοιχ. αναφ. 54.121/4-VII/8b/2004) θεσπίζει ότι «οι πολίτες της ΕΕ ενισχύονται μόνο 
εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην Αυστρία ως μετανάστες εργαζόμενοι ή παιδιά μεταναστών 
εργαζομένων. Κανένας ειδικός όρος δεν ισχύει για τη χορήγηση ενίσχυσης σε σπουδαστές από 
το Νότιο Τιρόλο. Το γεγονός ότι η μη αυστριακοί σπουδαστές αντιμετωπίζονται ως αυστριακοί 
σπουδαστές δυνάμει των νομικών διατάξεων που διέπουν τον τομέα των σπουδών δεν 
συνεπάγεται ότι αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης 
στους σπουδαστές».

Η προαναφερθείσα αυστριακή νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 24 της οδηγίας
2004/38/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι μη 
μισθωτοί πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα ίσης πρόσβασης
με τους υπηκόους του κράτους στη σπουδαστική βοήθεια όπως και οι μισθωτοί και τα μέλη 
των οικογενειών τους. Εξάλλου, οι συνταξιούχοι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς 
τους καθώς και οι σπουδαστές και οι λοιποί μη οικονομικά ενεργοί πολίτες της ΕΕ και τα 
μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται επίσης αυτήν τη βοήθεια, από τη στιγμή που πληρούν 
τις απαιτήσεις ώστε να απολαμβάνουν του δικαιώματος μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τα 
άρθρα 16 και 17 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Η αυστριακή νομοθεσία παραχωρεί μόνο ίση 
πρόσβαση στη σπουδαστική βοήθεια για τους μη αυστριακούς πολίτες της ΕΕ που είναι 
μετανάστες εργαζόμενοι και για τα μέλη της οικογένειάς τους.
Τα μέτρα για τη μεταφορά του άρθρου 24 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στην αυστριακή
νομοθεσία που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από τις αυστριακές αρχές στην Επιτροπή
δεν φαίνεται να προβλέπουν αποκατάσταση αυτής της παραβίασης του κοινοτικού δικαίου. 
Το άρθρο 4, παράγραφος 1 του νόμου περί ενίσχυσης σπουδαστών του 1992 και το άρθρο 1,
σημείο α) του νόμου περί σπουδαστικών υποτροφιών του 1983 θεσπίζουν μόνο ότι υπό
ορισμένες συνθήκες οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αυτά τα
σπουδαστικά βοηθήματα, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό τίθεται επί ίσης βάσης με τους
αυστριακούς πολίτες στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα καταγράψει αυτήν την υπόθεση ως καταγγελία και θα αποστείλει επιστολή
στις αυστριακές αρχές δηλώνοντας ότι η προαναφερθείσα νομοθεσία φαίνεται να αντιβαίνει
στην οδηγία 2004/38/ΕΚ.


