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Διζαγωγή 

 

Η καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δ.Δ σθειεί φρη κφλν ηνπο θνηηεηέο 

αιιά θαη ηελ Έλσζε γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε επξσπατθή ηαπηφηεηα θαη 

δηεπθνιχλεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ηεο γλψζεο. Η Δπηηξνπή κεξηκλά εδψ θαη 

δεθαεηίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε πην πξφζθαηε 

ελέξγεηα ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία «Νενιαία ζε θίλεζε» ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020». 

Δπεηδή φκσο ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ 

ε Δ.Δ δελ έρεη δηθαίσκα λα ζεζπίζεη δεζκεπηηθή λνκνζεζία. Όζνη θαλφλεο ππάξρνπλ 

βαζίδνληαη ζε δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο πνπ εξκελεχνληαη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

θνπφο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο φηαλ κεηαθηλνχληαη ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. 

 

1. Δκπαίδεςζη ζε κπάηορ μέλορ ηηρ Ένωζηρ 

α. Γικαίωμα ελεύθεπηρ μεηακίνηζηρ 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ απαζρνιεί θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ζπνπδάζεη εθηφο ηεο ρψξαο 

ηνπ είλαη αλ έρεη ην δηθαίσκα λα ην πξάμεη. χκθσλα ινηπφλ κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο 

νη θνηηεηέο ηεο ΔΔ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαβαίλνπλ ειεχζεξα γηα ζπνπδέο ζε φια 

ηα θξάηε κέιε θαη θαλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπο αξλεζεί ηελ πξφζβαζε ζε 

καζήκαηα εθπαίδεπζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

Σν δηθαίσκα απηφ θαζηεξψζεθε ζηαδηαθά φηαλ ην Γηθαζηήξην άξρηζε λα εμεηάδεη 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δηαθξίζεηο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, είηε 

απηή ήηαλ γεληθή είηε ήηαλ επαγγεικαηηθή, ελψ παξάιιεια ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ζηήξημε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ. Αξρηθά, 

αλέζεζε ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο ζηελ ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηπιένλ 

θαζηέξσζε ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα. Έηζη ε ΔΔ ππνρξενχηαη λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ.
1
 Αθφκε, ε θαζηέξσζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη 

ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαιχπηνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ.
2
 

 

                                                 
1
 Άξζξν 165 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 

2
 Άξζξα 20 θαη 21 ηεο ΛΔΔ. 



β. Γικαίωμα διαμονήρ 

Οη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηακέλνπλ 

ειεχζεξα ζε άιιν θξάηνο κέινο κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο νδεγίαο 2004/38/EΚ.
3
 

Δθφζνλ ν θνηηεηήο δηαζέηεη έγθπξν δειηίν ηαπηφηεηαο κπνξεί λα κεηαβεί ζε άιιε 

ρψξα θαη λα κείλεη ζε απηή κέρξη 3 κήλεο. Γηα ηελ παξάηαζε ηεο δηακνλήο ηνπ άλσ 

ησλ ηξηψλ κελψλ ζα πξέπεη: 

 λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν απν ην 

θξάηνο ππνδνρήο 

 λα έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζέλεηαο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο 

θαη  

 λα δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη ππέξκεηξν βάξνο γηα ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 

Κάζε θνηηεηήο πνπ έρεη δηακείλεη λφκηκα ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα δηάζηεκα 5 εηψλ 

έρεη ην δηθαίσκα λα δήζεη εθεί κφληκα θαη λα αληηκεησπίδεηαη φπσο νη ηνπηθνί 

θνηηεηέο.
4
 

 

 γ. Γίδακηπα 

Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα γλσξίδεη εάλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο απαηηείηαη ε 

πιεξσκή δηδάθηξσλ. Ωζηφζν, ε χπαξμε ή φρη δηδάθηξσλ άπηεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Τπάξρνπλ ρψξεο ζηηο νπνίεο ε θνίηεζε ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα γίλεηαη έλαληη ακνηβήο θαη άιιεο ζηηο νπνίεο ε δπλαηφηεηα θνίηεζεο 

παξέρεηαη δσξεάλ. Δπηπξφζζεηα, ζε θάπνηα θξάηε κέιε ρνξεγνχληαη δάλεηα θαη 

ππνηξνθίεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο. 

 ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπνπ ππάξρνπλ δίδαθηξα ή δάλεηα θαη ππνηξνθίεο, νη 

θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απν ρψξα ηεο ΔΔ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, σο πξνο ηελ πιεξσκή δηδάθηξσλ ή ηε ιήςε δαλείνπ, κε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δάλεηα ή νη ππνηξνθίεο 

απνηεινχλ φξνπο γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε κε ρνξήγεζε 

ηνπο απν ην θξάηνο ππνδνρήο ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο. 

 

 δ. Πιζηοποίηζη γλωζζομάθειαρ 

                                                 
3
 Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα 

θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
4
 Άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο 2004/38/ΔΚ. 



Δλδέρεηαη ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο λα δεηήζεη απφ ην θνηηεηή πνπ επηζπκεί λα 

ζπνπδάζεη εθεί λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηε γιψζζα ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν ησλ 

γισζζηθψλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχλ. Δληνχηνηο, δελ είλαη δπλαηφλ λα απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο γλψζεηο απφ απηέο πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη. Με απιά 

ιφγηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αλαινγία θαη νη απαηηήζεηο λα κελ είλαη ππεξβνιηθέο 

ή ειάρηζηεο. 

 

 ε. Δκπαίδεςζη εξ αποζηάζεωρ 

Ωο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε λνείηαη ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία θνηηεηήο θαη 

εθπαηδεπηηθφο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε ηα 

κέζα ηεο ηερλνινγίαο. Οη θνηηεηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεηαβνχλ ζε άιιε 

ρψξα, φκσο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη δελ πθίζηαληαη θάπνηα δηάθξηζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνηηεηέο. 

Η Έλσζε έρεη σο απνζηνιή λα ελζαξξχλεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
5
 , πξάγκα 

πνπ εληάζζεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αξρήο πεξί 

απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ. Η ίζε κεηαρείξηζε θαηνρπξψλεηαη απφ ηε πλζήθε, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή φρη. 

 

 

2. Γικαιώμαηα ζηο κπάηορ μέλορ ςποδοσήρ 

Όηαλ έλαο θνηηεηήο ζπνπδάδεη ζην εμσηεξηθφ έρεη ην δηθαίσκα ιήςεο νξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη αγαζά. Οη θνηηεηέο ηεο 

Έλσζεο έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο φπσο νη ηνπηθνί θνηηεηέο, 

εθηφο αλ κηα παξνρή εμαηξείηαη απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
6
 

                                                 
5
 Άξζξν 165 παξάγξαθνο 2, έθηε πεξίπησζε ηεο ΛΔΔ: «Η δξάζε ηεο Έλσζεο έρεη σο ζηφρν: ... λα 

ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο, ...». 
6
 Οδεγία 2004/38/EK: Άξζξν 24. 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ξεηψο ζηε πλζήθε θαη ζην παξάγσγν 

δίθαην, φινη νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, απνιαχνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εκεδαπνχο ηνπ ελ 

ιφγσ θξάηνπο κέινπο εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο. Σν επεξγέηεκα ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ εθηείλεηαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ είλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο, εθφζνλ έρνπλ 

δηθαίσκα δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 

ρνξεγεί δηθαίσκα ζε θνηλσληθέο παξνρέο θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο δηακνλήο, ή, θαηά 

πεξίπησζε, θαηά ην καθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14, παξάγξαθνο 4, 



 

 α. Οικονομική βοήθεια από ηο κπάηορ μέλορ καηαγωγήρ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ δάλεηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

θνηηεηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα. Τπάξρεη κηα δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

δαλείσλ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη ιέγεηαη «θνξεηφηεηα» δαλείσλ. Ωζηφζν 

είλαη ιίγα ηα θξάηε πνπ επηηξέπνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζε άιια θξάηε κέιε, 

γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ, ζε φηη αθνξά ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αλ έλα θξάηνο δίλεη 

ππνηξνθίεο ζηνπο ππεθφνπο ηνπ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζε απηέο θαη ηα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

β. Οικονομική βοήθεια από ηο κπάηορ μέλορ ςποδοσήρ 

Σα θξάηε κέιε ππνδνρήο  είλαη ππνρξεσκέλα λα ρνξεγνχλ δάλεηα θαη ππνηξνθίεο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δηδάθηξσλ φκσο δελ είλαη επηθνξηηζκέλα θαη κε ηελ ππνρξέσζε 

παξνρήο δαλείσλ ζε θνηηεηέο απφ άιιε ρψξα γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαβίσζεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη κε βάζε ηελ νδεγία  2004/38/EK νη θνηηεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ απνθιείνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ απαγνξεχεη ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ δαλείσλ είλαη ε απνθπγή 

ηεο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφ ην θξάηνο ππνδνρήο θαη απφ ην θξάηνο 

πξνέιεπζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά δαλείσλ. Θεσξείηαη 

δεδνκέλν φηη δάλεην ή ππνηξνθία πνπ ρνξεγείηαη απφ έλα θξάηνο κέινο δελ κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ άιιν θξάηνο κέινο, αλ έρνπλ ηνλ ίδην ζηφρν.
7
 

 

 γ. Γημόζιερ ζςγκοινωνίερ, θοιηηηικά καηαλύμαηα, θοπολογικά 

πλεονεκηήμαηα 

 

Οη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ έρνπλ επίζεο αθφκε ηξία 

δηθαηψκαηα. Καηαξρήλ, δηθαηνχληαη θζελφηεξα εηζηηήξηα ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο 

φπσο θαη νη ηνπηθνί θνηηεηέο θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα κνξθή δαλείνπ ή 

                                                                                                                                            
ζηνηρείν β), νχηε λα δίλεη, πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο, ζπνπδαζηηθή 

βνήζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνηεινχκελε απφ ζπνπδαζηηθέο 

ππνηξνθίεο ή ζπνπδαζηηθά δάλεηζε άιια πξφζσπα εθηφο απφ κηζζσηνχο, κε κηζζσηνχο, ζε πξφζσπα 

πνπ δηαηεξνχλ απηή ηελ ηδηφηεηα θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.» 
7
 Γηθαηψκαηα ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα: Οδεγφο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ θνηηεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 



ππνηξνθίαο. Αλ δελ ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε κείσζε ηφηε νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο. 

Καηά δεχηεξνλ, νη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζε θνηηεηηθά θαηαιχκαηα, 

δειαδή ζε θνηηεηηθέο εζηίεο, εθφζνλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ πξέπεη λα 

ππφθεηληαη νχηε εδψ δηαθξίζεηο. Σέινο, ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ απφ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη γηα ηηο ζπνπδέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο. 

 

 

3. Αναγνώπιζη ηίηλων και πποζόνηων 

Μεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ πξνθχπηεη ην δήηεκα ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζηε ρψξα θαηαγσγήο. Η αλαγλψξηζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ πξέπεη λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε Έλσζε έρεη αλαπηχμεη εξγαιεία πνπ είλαη 

ρξήζηκα ζε φια ηα θξάηε κέιε: 

 Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) ζπλδέεη ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε ρψξεο ηεο ΔΔ κε έλα θνηλφ επξσπατθφ 

πιαίζην αλαθνξάο. Σν ζχζηεκα απηφ θάλεη ηα πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

 Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (DS) είλαη έλα έγγξαθν πνπ επηζπλάπηεηαη καδί 

κε ην πηπρίν θαη νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ηηο γλψζεηο 

θαη ηα πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ. Απφ ην 2005 απφθνηηνη ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα ιακβάλνπλ απηφκαηα ην 

Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο. 

 Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) βνεζάεη 

ζηε δηεπθφιπλζε αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

εμσηεξηθφ. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε έρνπλ εηζάγεη ην ECTS ζηελ εζληθή 

ηνπο λνκνζεζία. 

 

4. Γικαιώμαηα ηων θοιηηηών Erasmus. 

πλερίδνληαο, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα Erasmus ηεο ΔΔ. Σψξα πηα γλσζηφ σο  Erasmus+ , 

πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus ζην 



πιαίζην ησλ πξνεγνπκέλσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε. Δίλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2014-

2020. ηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.
8
 Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα απηφ έρνπλ πέξα απφ ηα γεληθά δηθαηψκαηα πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ 

έρνπλ θαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ Υάξηε ηνπ θνηηεηή Erasmus:  

• Σν παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο θαη ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο λα έρνπλ 

ππνγξάςεη δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. 

• Να ππνγξάςνπλ, πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπο, πκθσλία πνπδψλ κε ην 

παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο αιιά θαη ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο, ζην νπνίν ζα 

δηεπθξηλίδνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα 

δηεμαγάγνπλ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη νη αθαδεκατθέο κνλάδεο πνπ 

πξνβιέπνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ. 

• Να ραίξνπλ απαιιαγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus, απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ ή ηειψλ ζην 

παλεπηζηήκην ππνδνρήο γηα ηελ εγγξαθή, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηα  εξγαζηήξηα θαη ζηε βηβιηνζήθε.  

• Να ηχρνπλ πιήξνπο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

πξνέιεπζεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία θαηά ηελ 

πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο Erasmus ζχκθσλα κε ηε πκθσλία πνπδψλ. 

• Να ηνπο ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξαγκαηνπνηζείζεο 

ζπνπδέο/εξγαζία ππνγεγξακκέλν απφ ην παλεπηζηήκην/επηρείξεζε ππνδνρήο. 

ην πηζηνπνηεηηθφ ζα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα, κε ηηο αθαδεκατθέο 

κνλάδεο θαη ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθέληξσζαλ. Αλ ε ηνπνζέηεζε δελ 

απνηεινχζε κέξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε πεξίνδνο 

ζα θαηαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην παξάξηεκα δηπιψκαηνο. 

• Σν παλεπηζηήκην ππνδνρήο νθείιεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη ηζφηηκα κε ηνπο 

ηνπηθνχο θνηηεηέο θαη λα ηνπο παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο κε εθείλνπο. 
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• Να έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ράξηε Erasmus θαη ζηε δήισζε 

πνιηηηθήο Erasmus ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέιεπζεο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ππνδνρήο. 

• Να δηαηεξήζνπλ ηε θνηηεηηθή ππνηξνθία ή ην δάλεην πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηε 

ρψξα ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
9
 

 

Μέρξη εδψ αλαιχζακε ζπλνπηηθά ηελ πιεζψξα δηθαησκάησλ ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηα νπνία νη ίδηνη κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζε κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όκσο γηα λα θηάζνπκε ζήκεξα 

λα απνιακβάλνπκε απηά ηα δηθαηψκαηα έπξεπε λα πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα θαη 

αξθεηέο ππνζέζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο  ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα εθ ησλ νπνίσλ ζα αλαιχζνπκε νξηζκέλεο. 

 

1. Τπόθεζη Gravier καηά Ville de Liège 

H Françoise Gravier ήηαλ Γαιιίδα θνηηήηξηα, ε νπνία γξάθηεθε ζηελ Βειγηθή 

Βαζηιηθή Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ην 1982 γηα 4 ρξφληα. Σνλ επφκελν ρξφλν, ην 

1983, έλα ηέινο εγγξαθήο κε ην φλνκα „minerval‟ εηζεγήζεθε απφ ηνλ Βέιγν 

Τπνπξγφ Παηδείαο “γηα θνηηεηέο θαη καζεηέο κε βειγηθήο θαηαγσγήο πνπ θνηηνχλ κε 

πιήξεο σξάξην ζε θξαηηθά ηδξχκαηα ή ηδξχκαηα επηδνηνχκελα απφ ην θξάηνο ζρεηηθά 

κε ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε”. Αμίδεη αλ ζεκεησζεί φηη εμαίξεζε απνηεινχζαλ ηα 

παηδηά ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαηψλ αιιά θαη νη ίδηνη νη εξγάηεο θαζψο θαη νη ππήθννη 

κε ινπμεκβνπξγηαλή ππεθνφηεηα.  

  Απφ ηε κεξηά ηεο ε βειγηθή θπβέξλεζε δηθαηνιφγεζε ην ηέινο απηφ εμαηηίαο ηεο 

αληζνξξνπίαο πνπ παξνπζίαδε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

πνπ πήγαδε, φπσο ππνζηήξημαλ, απφ ηελ άληζε θαηαλνκή κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Βέιγσλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε άιια θξάηε κέιε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ 

θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην Βέιγην. πλερίδνληαο, πξφζζεζαλ φηη νη μέλνη απηνί 

θνηηεηέο ζα έπξεπε λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ απηψλ κέζσ ηνπ 

„minerval‟. Όκσο ε Gravier έλησζε φηη γηλφηαλ δηάθξηζε ζε βάξνο ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο θαη ακθηζβεηείζαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ „minerval‟, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο ηνπ άξζξνπ 7 ΔΟΚ (άξζξν 18 ΛΔΔ). 
10
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Με ηε ζεηξά ηνπ ην Γηθαζηήξην αλαθνίλσζε φηη : 

 

I. «H επηβνιή ηειψλ , δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ή δηδάθηξσλ , σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε θχθινπο καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ππεθφνπο άιισλ θξαηψλ κειψλ ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ 

ηζαγελείαο πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 7 ηεο πλζήθεο εθφζνλ ε ίδηα 

επηβάξπλζε δελ επηβάιιεηαη θαη ζηνπο εκεδαπνχο ζπνπδαζηέο.» 
11

 

II. ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ελλνηνινγηθά ε δηδαζθαιία 

ηεο ηέρλεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξέρεηαη απφ αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαιψλ ηερλψλ εθφζνλ ε δηδαζθαιία απηή πξνεηνηκάδεη 

ην ζπνπδαζηή γηα ηελ απφθηεζε ηππηθνχ πξνζφληνο γηα ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ή απαζρφιεζε ή ηνπ παξέρεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ επαγγέικαηνο ή ηεο ελ ιφγσ απαζρφιεζεο .
12

 

 

Άξα σο απνηέιεζκα ην Γηθαζηήξην κπνξνχζε λα θξίλεη ηε βειγηθή λνκνζεζία σο 

άθπξε.  

 

2. Τπόθεζη Δπιηποπή καηά Αςζηπίαρ
13

 

 ε απηή ηελ ππφζεζε ε Δπηηξνπή ζηξέθεηαη θαηά ηεο Απζηξίαο κε ηελ θαηεγνξία φηη 

δελ ηήξεζε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 12, 149 θαη 150 EK.  Η 

θχξηα δηαθνξά αθνξά καζεηέο πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ζε παλεπηζηήκην ηεο 

Απζηξίαο θαη θαηείραλ δίπισκα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ άιιν θξάηνο 

κέινο. Οη καζεηέο έπξεπε λα πξνζθνκίζνπλ ην δίπισκα θαη λα απνδείμνπλ φηη 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζην παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο πνπ είρε δνζεί ην 

απνιπηήξην. Η επηηξνπή ππνζηήξημε φηη ε Απζηξία δελ εμαζθάιηδε ηνλ ίδην βαζκφ 

πξφζβαζεο γηα καζεηέο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηνπο δηθνχο ηεο 

καζεηέο πνπ θαηείραλ δίπισκα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  Αξρηθά ην Γηθαζηήξην έθξηλε ηελ θαηαγγειία ηεο Δπηηξνπήο απνδεθηή. Έπεηηα, 

έπξεπε λα εμεηαζηεί αλ ε ππφζεζε παξαβίαδε ηνλ ζθνπφ ησλ πλζεθψλ. Απφ ηε 

κεξηά ηεο ε Απζηξία ππνζηήξημε φηη ην ζέκα αθνξνχζε απιά ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δηπισκάησλ θαη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηε πλζήθε. Η Δπηηξνπή σζηφζν έθξηλε φηη 

                                                 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Τπφζεζε  C-147/03 (Δπηηξνπή θαηά Απζηξίαο). 



ε ππφζεζε αθνξνχζε ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηεξε θαη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, 

αθνχ νη καζεηέο έπξεπε φρη κφλν λα πξνζθνκίζνπλ ην δίπισκα ηνπο αιιά θαη λα 

απνδείμνπλ φηη πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε παλεπηζηήκην ηεο 

ρψξαο ηνπο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα θαη κε πξνεγνχκελε λνκνινγία ην ΓΔΚ έθξηλε φηη 

νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε εκπίπηνπλ ζην ζθνπφ ησλ 

πλζεθψλ. 

  ηε ζπλέρεηα ην ΓΔΚ εμέηαζε αλ ν απζηξηαθφο λφκνο ζπληζηνχζε παξάβαζε ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. Η επηηξνπή ππνζηήξημε πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δίπισκα απφ 

άιιν θξάηνο κέινο ζεσξείηαη ηζνδχλακν κε ην απζηξηαθφ, νη θάηνρνη απηνχ δελ 

ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο αλ απηέο δελ δεηνχληαη νχηε απφ ηνπο 

πνιίηεο ηεο Απζηξίαο θαζψο απνηεινχλ έκκεζε δηάθξηζε. Η Απζηξία απφ ηε κεξηά 

ηεο αληέθξνπζε ην επηρείξεκα ιέγνληαο πσο δελ απαηηεί ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην.
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Δλ ηέιεη, ην Γηθαζηήξην ζεψξεζε πσο ην Απζηξηαθφ ζχζηεκα επέηξεπε ηηο δηαθξίζεηο 

ζε πνιίηεο απφ άιια θξάηε κέιε θαη πσο ν απζηξηαθφο λφκνο φλησο ζπληζηνχζε 

έκκεζε δηάθξηζε.  

χκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί αλ 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο. Οπφηε ε Απζηξία φθεηιε λα αηηηνινγήζεη ην 

κεξνιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ απζηξηαθνχ λφκνπ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζίαζε 

ήηαλ θπξίσο ηξία: 

I. Πξψηνλ, ν λφκνο απηφο πξνζηάηεπε ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ απζηξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. 

II. Γεχηεξνλ, ζηφρεπε ζην λα απνηξέςεη ηελ θαηάρξεζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ 

απφ ηνπο θνηηεηέο. 

III. Σξίηνλ, ν λφκνο ζπκβάδηδε κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πνπ ππνγξάθηεθαλ ην 1953 θαη 1997. 

 

Σν Γηθαζηήξην αληέθξνπζε θαη ηα ηξία απηά επηρεηξήκαηα: 

I. Ωο πξνο ηελ νκνηνγέλεηα, ην ΓΔΚ έθξηλε πσο θαη ηα άιια θξάηε κέιε 

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα θαη ην επηρείξεκα ηεο Απζηξίαο δελ ήηαλ 

πεηζηηθφ.  
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II. Γηα ηελ θαηάρξεζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, ην ΓΔΚ απάληεζε πσο 

πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη εθφζνλ πξνθχςνπλ θαη πσο 

ηα  Αξ. 149 and 159 ΔΚ (ηψξα ΑΡ.165 and 166 ΛΔΔ) ελζαξξχλνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ 

δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο. 

III. Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν Αξ. 307 ΔΚ (ηψξα Αξ. 351 ΛΔΔ) ηα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο εθφζνλ απηέο δελ ζίγνπλ δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

πλζήθε. Δπνκέλσο, ην δηθαζηήξην δήισζε φηη ε Απζηξία δελ κπνξεί λα 

επηθαιεζηεί απηέο ηηο πκβάζεηο.
15

 

πκπεξαζκαηηθά, ην δηθαζηήξην έθξηλε πσο ε Απζηξία δελ κπφξεζε λα ηεξήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα Αξ.12, 149 and 150 ΔΚ (ηψξα Αξ.18, 165 

and 166 ΛΔΔ).
16

 

 

 

3. Τπόθεζη Förster καηά Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.  

Σέινο, ζα θιείζνπκε ηελ αλάιπζή καο κε ηελ ππφζεζε ηεο Jacqueline Förster, 

Γεξκαλίδαο ππεθφνπ πνπ κεηαθφκηζε ην 2000 ζηελ Οιιαλδία γηα λα εθπαηδεπηεί 

σο δαζθάια δεκνηηθνχ θαη γξάθηεθε ζε κία ζεηξά καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζεσξία ζην Hogeschool van Amsterdam. Αξγφηεξα παξέκεηλε ζηελ 

Οιιαλδία, εξγάζηεθε ζε δηάθνξεο δνπιεηέο θαη έηζη νη Οιιαλδηθέο αξρέο ηελ 

αλαγλψξηζαλ  σο δηαθηλνχκελε εξγαδφκελε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ΔΚ (ηψξα 

Αξ. 45 ΛΔΔ) θαη ηεο ρνξήγεζαλ ππνηξνθία γηα δαπάλεο δηαβίσζεο πνπ είρε 

δεηήζεη. Αξγφηεξα, αλάκεζα ζηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2003 

έθαλε ηελ πξαθηηθή ηεο, ζηελ νπνία ακείβνληαλ,  θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηεο ην 2004 αλέιαβε ζέζε θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ.
17

 

  Όκσο, κεηά απφ έιεγρν πνπ πξνέβεζαλ νη Οιιαλδηθέο αξρέο έθξηλαλ φηη ηελ 

πεξίνδν ηνπ Ινπλίνπ σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 δελ απαζρνινχληαλ ζε θάπνηα 

επηθεξδή εξγαζία θαη άξα δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί δηαθηλνχκελε εξγαδφκελε. 

Δπνκέλσο, ην Οιιαλδηθφ θξάηνο ηεο δήηεζε πίζσ ηα ρξήκαηα ηεο ππνηξνθίαο 
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Jacqueline Förster θαηά Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. Τπφζεζε C-158/07. 
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πνπ είρε ιάβεη γηα απηνχο ηνπο κήλεο. Η ίδηα απεθάλζε φηη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

2003 είρε ελζσκαησζεί επηηπρψο ζηελ νιιαλδηθή θνηλσλία θαη άξα δηθαηνχληαλ 

ηελ ππνηξνθία. Δπηπξφζζεηα, ππνζηήξημε φηη ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί 

δηαθηλνχκελε εξγαδφκελε γηα φιν ην 2003. 
18

 

  Με ηε ζεηξά ηνπ ην εζληθφ Γηθαζηήξην έζηεηιε πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή ζην 

Γηθαζηήξην ζην νπνίν έζεηε δχν εξσηήκαηα. Αξρηθά, αλ ε Förster κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο δηαθηλνχκελε εξγάηεο ππφ ηε ζεκαζία ηνπ άξζξνπ 7. ηνπ 

Καλνληζκνχ 1251/70/ΔΔ θαη θαηά πφζν κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη ηελ 

ππνηξνθία. Καηά δεχηεξν, ην Γηθαζηήξην έπξεπε λα απαληήζεη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξνχζε έλαο δηαθηλνχκελνο ζπνπδαζηήο κπνξνχζε λα βαζηζηεί 

ζην άξζξν 12 ΔΚ (ηψξα Αξ. 18 ΛΔΔ) έηζη ψζηε λα ιάβεη κία ππνηξνθία απφ ην 

θξάηνο ππνδνρήο. ε απηφ ην ζεκείν ην Γηθαζηήξην έπξεπε επίζεο λα εμεηάζεη 

εάλ ην θξηηήξην δηακνλήο ησλ 5 ρξφλσλ ηεο νιιαλδηθήο θπβέξλεζεο ήηαλ 

ζπκβαηφ κε ην άξζξν 12 ΔΚ θαη αλ φλησο ίζρπε ην γεγνλφο απηφ ζε αηνκηθέο 

ππνζέζεηο θαη άιια θξηηήξηα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ γηα λα κεηξεζεί ν βαζκφο 

νινθιήξσζεο ελφο αηηνχληα.
19

 

  Σειηθά ην Γηθαζηήξην κε ηελ απφθαζή ηνπ αλαθνίλσλε φηη: 

I. Έλαο ζπνπδαζηήο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηελ 

πξνζθεχγνπζα ηεο θχξηαο δίθεο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ην άξζξν 7 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 1251/70 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Ινπλίνπ 1970, πεξί ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακέλνπλ ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο 

κέινπο κεηά ηελ άζθεζε ζ‟ απηφ νξηζκέλεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

ππνηξνθία γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαβηψζεσο. 

II. Έλαο ζπνπδαζηήο πνπ είλαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο θαη κεηέβε ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ην 

άξζξν 12, πξψην εδάθην, ΔΚ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππνηξνθία γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαβηψζεσο, εθφζνλ έρεη δηακείλεη γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Σν άξζξν 12, πξψην εδάθην, 

ΔΚ δελ απαγνξεχεη λα απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε ην λα έρεη πξνεγεζεί 

πεληαεηήο δηακνλή φζνλ αθνξά ηνπο ππεθφνπο άιισλ θξαηψλ κειψλ. 
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III.  Τπφ ζπλζήθεο φπσο απηέο ηεο ππνζέζεσο ηεο θχξηαο δίθεο, ην θνηλνηηθφ 

δίθαην, θαη εηδηθφηεξα ε αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, δελ απαγνξεχεη ηελ 

επηβνιή πξνυπνζέζεσο πεξί δηακνλήο, βάζεη ηεο νπνίαο ην δηθαίσκα ησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ άιια θξάηε κέιε ζπνπδαζηψλ λα ηχρνπλ ππνηξνθίαο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαβηψζεσο εμαξηάηαη απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηακνλήο πξνγελέζηεξν ηεο επηβνιήο ηεο πξνυπνζέζεσο απηήο.
20

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζε απηήλ ηελ ππφζεζε ην Γηθαζηήξην δελ αζθεί θακία κνξθή 

δηθαζηηθνχ αθηηβηζκνχ φπσο έρεη ζπκβεί ζε άιιεο ππνζέζεηο θαη κέλεη 

νινθιεξσηηθά κέζα ζηα φξηα ηεο νξζήο δηθαζηηθήο πξαθηηθήο. 
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