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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0401/2009, του Avram Simon, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός συνταξιούχος που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγγέλλει ότι ο 
οργανισμός «Your Homes Newcastle» απέρριψε την αίτησή του για την παραχώρηση 
κοινωνικής στέγης. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι ο αναφέρων δεν δικαιούται της στέγασης 
που παρέχει διότι θεωρεί ότι είναι «αλλοδαπός και υπόκειται σε έλεγχο μετανάστευσης». Ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για το καθεστώς αυτό και διατείνεται ότι εισάγονται εις βάρος του 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και ότι παραβιάζεται το δικαίωμά του περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, γερμανός συνταξιούχος που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγγέλλει το 
γεγονός ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψαν την αίτησή του για κοινωνική 
στέγαση με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας και δεν 
μπορούσε να αποδείξει την ιδιότητά του ως εργαζομένου. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι 
εισάγονται εις βάρος του διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και ότι παραβιάζεται το δικαίωμά του 
περί ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
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κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι 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.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 1, της ανωτέρω οδηγίας, με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων που προβλέπονται ρητώς στη Συνθήκη και στο παράγωγο δίκαιο, όλοι οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην επικράτεια του κράτους μέλους 
υποδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας, απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης.

Η πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και δεν 
πρέπει να εισάγονται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Η επιβολή της προϋπόθεσης της συνήθους 
κατοικίας αποτελεί όρο που πληρούν πιθανότατα οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, 
γεγονός που εισάγει, ως εκ τούτου, έμμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Ένας τέτοιος όρος 
μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εάν στηρίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, ανεξάρτητους της 
ιθαγένειας των ενεχομένων προσώπων, και εφόσον είναι ανάλογος προς τον θεμιτό σκοπό 
των διατάξεων του εθνικού δικαίου.

Προκειμένου να εξεταστεί η συμβατότητα της βρετανικής στεγαστικής νομοθεσίας (Housing 
Act 1996), η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να προσκομίσουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας, καθώς και την 
αιτιολόγησή της.

4. Αναθ. απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με την εν λόγω αναφορά, η
Επιτροπή ζήτησε από τις βρετανικές αρχές να προσκομίσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά
με τις προϋποθέσεις της συνήθους κατοικίας και την αιτιολόγησή τους. 

Οι βρετανικές αρχές απάντησαν στις 16 Ιουνίου 2011 και περιέγραψαν το εφαρμοστέο 
βρετανικό νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, ορισμένες
κατηγορίες ευρωπαίων πολιτών1 είναι εκλέξιμοι για την χορήγηση κοινωνικής στέγασης
χωρίς να είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στο καθεστώς του συνήθως διαμένοντος στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να είναι εκλέξιμοι για την κοινωνική στέγαση μόλις φτάσουν στο 
ΗΒ.

Όμως, οι πολίτες της ΕΕ των οποίων το δικαίωμα παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο 
υπόκειται στην προϋπόθεση να κατέχουν επαρκείς πόρους,2 και τα μέλη της οικογένειάς τους,
πρέπει να είναι συνήθως διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να είναι εκλέξιμοι για την 
παροχή βοήθειας.

                                               
1 Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άτομα που εμπίπτουν στο καθεστώς του εργαζόμενου, ευρωπαίοι

πολίτες με μόνιμες άδειες παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλη της οικογένειας των παραπάνω 
ομάδων των ευρωπαίων πολιτών.

2 Πολίτες της ΕΕ που εμπίπτουν στο πλαίσιο των άρθρων 7(1)(β) ή (γ) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.
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Όσον αφορά την προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας, οι βρετανικές αρχές δήλωσαν ότι ο
ρόλος «συνήθης κατοικία» δεν καθορίζεται επακριβώς στην βρετανική νομοθεσία αλλά
αποδεικνύεται από τα γεγονότα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες κάθε περίπτωσης 
επικεντρώνεται δε στα γεγονότα και στη φύση της διαμονής. Η βρετανική νομολογία
προβλέπει ότι οι φορείς λήψεις αποφάσεων εξετάζουν παράγοντες όπως τη γενική φύση της
διαμονής, τους λόγους της άφιξης και τον χρόνο πραγματικής παραμονής. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής στέγασης, οι βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι προϋποθέσεις
συνήθους κατοικίας συνήθως καλύπτονται μετά από 3 μήνες διαμονής, πράγμα που 
αποδεικνύει μια επαρκή σχέση και ενσωμάτωση του ατόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι
προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης και στους βρετανούς πολίτες. Δικαιολογείται η
διαφορά μεταχείρισης μεταξύ των βρετανών πολιτών (που βρίσκονται σε καλύτερη θέση
όσον αφορά την κάλυψη των προϋποθέσεων συνήθως κατοικίας), και των πολιτών της ΕΕ, 
σύμφωνα με την άποψη των βρετανικών αρχών, με το ότι το σύστημα επιτυγχάνει έτσι το 
νόμιμο σκοπό του, της σωστής και δίκαιης διανομής των σπάνιων δημοσίων πόρων για την 
παροχή στέγασης σε αυτούς που είναι εκλέξιμοι και έχουν προτεραιότητα.

Συμπέρασμα

Η αίτηση του αναφέροντα για κοινωνική στέγαση είχε κατατεθεί μόνο μερικές εβδομάδες
μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την ανάλυση της υπόθεσης, η Επιτροπή
δεν έχει διαπιστώσει παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας.


