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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1180/2009, της Ekaterina Gedeonova, ρωσικής ιθαγένειας, σχετικά 
με υποτιθέμενη διάκριση από τις βρετανικές αρχές για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης στους σπουδαστές τρίτων χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τη μεταχείριση της οποίας έτυχε από τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου, όπου και κατοικεί από το 2004. Οι αρχές του Συμβουλίου της Κομητείας του Kent 
αρνήθηκαν να χορηγήσουν οικονομική ενίσχυση στην αναφέρουσα ως φοιτήτρια, παρά το 
γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένη στο πανεπιστήμιο του Greenwich και είναι μόνιμη κάτοικος 
της ΕΕ. Είναι παντρεμένη με έναν λιθουανό πολίτη που κατοικεί μόνιμα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και ισχυρίζεται ότι αυτή η κατάσταση εισάγει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφέρουσα, ρωσίδα υπήκοος που κατοικεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον 
λιθουανό σύζυγό της από το Δεκέμβριο του 2004, καταγγέλλει ότι οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου αρνήθηκαν να της χορηγήσουν φοιτητικό επίδομα, επειδή δεν έχει δικαίωμα 
μόνιμης παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η άρνηση αυτή 
αντιβαίνει όχι μόνο στη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά και στη νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου η οποία προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης του ανωτέρω επιδόματος σε 
αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι είναι νόμιμοι κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου για τρία έτη πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων.
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Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. 

Βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 2, της οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα, 
πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, να χορηγούν σπουδαστική 
βοήθεια 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 την αναφέρουσα, φαίνεται ότι ο λιθουανός σύζυγός της δεν είναι μισθωτός, μη 
μισθωτός ή πρόσωπο που διατηρεί αυτήν την ιδιότητα. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 24, παράγραφος 
2, της οδηγίας επειδή δεν χορήγησαν στην αναφέρουσα το φοιτητικό επίδομα.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται επίσης ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ενήργησαν 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία προβλέπει τη χορήγηση 
του εν λόγω επιδόματος σε φοιτητές που κατοικούν νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρία 
έτη πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ελλείψει παραβάσεως της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει στην υπόθεση αυτή.


