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Εισαγωγή
Τα τελευταία 40 έτη η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εξελίσσεται συνεχώς
και ενισχύεται σταθερά. Η θεµελιώδης αυτή ελευθερία, η οποία αρχικά αφορούσε τον ενεργό
πληθυσµό, επεκτάθηκε σταδιακά για να συµπεριλάβει και άλλα τµήµατα του πληθυσµού και
αποτελεί, σήµερα, ένα από τα πιο σηµαντικά ατοµικά δικαιώµατα που η ΕΕ εγγυάται στους
πολίτες της.
Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 (πρώην
άρθρο 39 ΕΚ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»)
και έχει εξελιχθεί µέσω του παράγωγου δικαίου (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/681 και
οδηγία 2004/38/ΕΚ2 καθώς και οδηγία 2005/36/ΕΚ3) και µέσω της νοµολογίας του
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ικαστήριο»). Το υφιστάµενο σώµα της
νοµοθεσίας της ΕΕ (το «κεκτηµένο») στον εν λόγω τοµέα παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες
το δικαίωµα να µετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ για λόγους εργασίας και προστατεύει
τα κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους4. Στον
εξελισσόµενο αυτό τοµέα, όπου η αλλαγή καθορίζεται από την πολιτική της αγοράς
εργασίας, τη δοµή της οικογένειας και τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ελεύθερη
κυκλοφορία όχι µόνον συµβάλλει στην επίτευξη της ενιαίας αγοράς, αλλά έχει και σηµαντική
κοινωνική διάσταση, καθώς προάγει την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ενσωµάτωση
των διακινούµενων εργαζοµένων της ΕΕ στα κράτη µέλη υποδοχής.
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat5, το 2,3 % των πολιτών της ΕΕ
(11,3 εκατ. άτοµα) διαµένουν σε κράτος µέλος άλλο από το κράτος του οποίου είναι υπήκοοι
και πολλοί περισσότεροι ασκούν το δικαίωµα αυτό κάποια στιγµή της ζωής τους6. Ο αριθµός
αυτός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40%7 από το 2001. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα
του Ευρωβαρόµετρου, το 10% των ατόµων τα οποία ερωτήθηκαν στην ΕΕ των 27 απάντησαν
ότι είχαν ζήσει και εργαστεί σε άλλη χώρα κάποια στιγµή στο παρελθόν, ενώ το 17%
σκόπευε να εκµεταλλευτεί το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας στο µέλλον.
Κατ' αρχήν, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωµα να εργαστεί και να ζήσει σε άλλο κράτος
µέλος χωρίς να υφίσταται διάκριση λόγω ιθαγένειας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί, εξακολουθούν να υφίστανται νοµικά, διοικητικά και πρακτικά εµπόδια που δεν
επιτρέπουν την άσκηση αυτού του δικαιώµατος. Πρόσφατη έκθεση8 σχετικά µε την
εφαρµογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µεταφορά της οδηγίας
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ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2, στο εξής «ο κανονισµός».
ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77, στο εξής «η οδηγία».
ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
Η νοµοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων εφαρµόζεται στους πολίτες της
ΕΕ και στα µέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των τελευταίων.
Κατάσταση το 2008.
Το 37% (11,3 εκατ. άτοµα) των αλλοδαπών στην ΕΕ-27 είναι πολίτες άλλου κράτους µέλους. Ο
αριθµός των αλλοδαπών στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 42% από το 2001 (για περισσότερες λεπτοµέρειες,
βλ. τις στατιστικές της Eurostat στο 94/2009).
Το ποσοστό αυτό καλύπτει τη συνολική αύξηση του αριθµού των αλλοδαπών, συµπεριλαµβανοµένων
των υπηκόων της ΕΕ από άλλα κράτη µέλη και των υπηκόων τρίτων χωρών.
Η έκθεση δεν αναφέρει ρητώς το ποσοστό αύξησης κατά την περίοδο 2001 – 2008 του αριθµού των
υπηκόων της ΕΕ που διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος, αλλά η αύξηση ήταν περίπου 4 εκατ., αριθµός
που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης περίπου 54%.
COM(2008) 840 της 10.12.2008.
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ήταν εν γένει µάλλον απογοητευτική και επεσήµανε ορισµένα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ, εργαζόµενοι και µη, όταν µετακινούνται στο εξωτερικό.
Το συµπέρασµα που εξήχθη από το Ευρωπαϊκό Έτος Κινητικότητας των Εργαζοµένων το
2006 ήταν ότι, εκτός από τα νοµικά και τα διοικητικά εµπόδια στα οποία εστιάστηκαν εν
γένει οι πρόσφατες προσπάθειες (π.χ. αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και
δυνατότητα µεταφοράς των δικαιωµάτων επικουρικής σύνταξης) υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν τη διακρατική κινητικότητα. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η
στέγαση, η γλώσσα, η απασχόληση των συζύγων και των συντρόφων, οι µηχανισµοί που
διέπουν την επιστροφή των διακινούµενων εργαζοµένων στα κράτη µέλη καταγωγής, οι
ιστορικοί «φραγµοί» και η αναγνώριση της εµπειρίας από την κινητικότητα, ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των ΜΜΕ. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών απαιτεί ευρύτερη προσέγγιση9,
σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ο
πρόεδρος Barroso, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές του, δήλωσε ότι «Οι αρχές της
ελεύθερης κυκλοφορίας και της ίσης µεταχείρισης για τους πολίτες της ΕΕ πρέπει να
καταστούν πραγµατικότητα στην καθηµερινή ζωή των πολιτών»10. Τη δήλωσε αυτή
ακολούθησε πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση και την προώθηση της
κινητικότητας στην ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, ιδίως, στην
εµβληµατική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας»11.
Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι:
– να παρουσιάσει τη γενική εικόνα των δικαιωµάτων των διακινούµενων εργαζοµένων στην
ΕΕ,
– να επικαιροποιήσει την προηγούµενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα
αυτό12 όσον αφορά τις εξελίξεις στη νοµοθεσία και τη νοµολογία και
– να αυξήσει την κατανόηση εν γένει και να προωθήσει τα δικαιώµατα των διακινούµενων
εργαζοµένων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση από τους εργαζοµένους που είναι
υπήκοοι του κράτους στο οποίο εργάζονται (π.χ. όσον αφορά τη στέγαση, τη γλώσσα, την
απασχόληση των συζύγων και των συντρόφων κ.τ.λ., όπως αναφέρεται ανωτέρω).

9
10
11
12

EL

COM(2007) 773 της 6.12.2007.
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/press_20090903_EL.pdf
COM(2010) 2020 της 3.3.2010.
COM(2002) 694 της 11.12.2002.
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ΤΜΗΜΑ Ι: Ποιος µπορεί να βασίζεται στους κανόνες της ΕΕ
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων;
Ο καθορισµός του ατοµικού πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων και των όρων εφαρµογής της εν λόγω νοµοθεσίας
προϋποθέτει τη διάκριση µεταξύ διακινούµενων µισθωτών εργαζοµένων και άλλων
κατηγοριών πολιτών της ΕΕ (µη ενεργά πρόσωπα, µη µισθωτοί και αποσπασµένοι
εργαζόµενοι). Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων δίνει σε κάθε πολίτη το δικαίωµα να
µετακινείται ελεύθερα σε άλλο κράτος µέλος για να εργαστεί και να διαµένει εκεί για το
σκοπό αυτό και τον προστατεύει από διακρίσεις ως προς την απασχόληση, την αµοιβή και
άλλους όρους εργασίας σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που είναι υπήκοοι του εν λόγω
κράτους µέλους. Πρέπει να γίνεται διάκριση της ελεύθερης κυκλοφορίας από την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών, η οποία περιλαµβάνει το δικαίωµα των επιχειρήσεων να παρέχουν
υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος και, για αυτό τον σκοπό, στέλνουν («αποσπούν») τους
δικούς τους εργαζόµενους στο εν λόγω κράτος µέλος προσωρινά για να εκτελέσουν τις
αναγκαίες εργασίες. Οι αποσπασµένοι εργαζόµενοι στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ13, η οποία καθορίζει έναν «σκληρό πυρήνα» των
σαφώς καθορισµένων όρων και συνθηκών εργασίας και απασχόλησης για την ελάχιστη
προστασία των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων αµοιβών, µε τον οποίο
πρέπει να συµµορφώνεται ο πάροχος των υπηρεσιών στο κράτος µέλος υποδοχής.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν καλύπτει τους αποσπασµένους εργαζοµένους στο πλαίσιο της
παροχής υπηρεσιών για τους οποίους ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που καθορίζονται στην
οδηγία για την απόσπαση των εργαζοµένων. Η ανακοίνωση δεν καλύπτει ούτε τους µη
µισθωτούς οι οποίοι απολαύουν της ελευθερίας να εγκαθίστανται ή να παρέχουν υπηρεσίες
σε άλλα κράτη µέλη.
1.

∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΕ

1.1.

Ορισµός

Κάθε υπήκοος ενός κράτους µέλους έχει το δικαίωµα να εργάζεται σε κάποιο άλλο κράτος
µέλος14. Ο όρος «µισθωτός» έχει συγκεκριµένη σηµασία στη νοµοθεσία της ΕΕ και δεν
εξαρτάται από τους εθνικούς ορισµούς15 ούτε µπορεί να ερµηνευθεί περιοριστικά16. Καλύπτει
κάθε πρόσωπο που αναλαµβάνει γνήσια και πραγµατική εργασία για την οποία πληρώνεται
υπό την καθοδήγηση κάποιου άλλου17. Ο ορισµός δεν καλύπτει τους διακινούµενους
εργαζοµένους από τρίτες χώρες. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αναλαµβάνουν, µε βάση
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ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
Προσωρινοί περιορισµοί ισχύει έως τις 30.4.2011 το αργότερο για τους υπηκόους της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας και έως τις 31.12.2013 το αργότερο για τους υπηκόους της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας.
Υπόθεση C-75/63.
Υπόθεση C-53/63.
Υπόθεση C-66/85.
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τον εν λόγω ορισµό, κατά περίπτωση αξιολόγηση για να διαπιστώνουν εάν πληρούνται τα
παραπάνω κριτήρια.
Αµοιβή
Βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ ο µισθωτός λαµβάνει αµοιβή για παροχή υπηρεσιών. Το
γεγονός ότι ένα πρόσωπο έχει περιορισµένο εισόδηµα δεν το εµποδίζει να θεωρείται
εργαζόµενος18 , ενώ τα ωφελήµατα σε είδος θεωρούνται επίσης αµοιβή19. Αποκλείεται µόνον
η εθελοντική εργασία χωρίς κανένα είδος αµοιβής.
Εξάρτηση
Η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης επιτρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ µισθωτών και µη
µισθωτών εργαζόµενων. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική για την εφαρµογή µεταβατικών
µέτρων20 και για την πρόσβαση σε παροχές στις οποίες έχουν αποκλειστικό δικαίωµα οι
µισθωτοί.
Η εργασία µε σχέση εξάρτησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εργοδότης καθορίζει την
επιλογή της δραστηριότητας, την αµοιβή και τους όρους εργασίας21. Οι µη µισθωτοί
εκτελούν καθήκοντα υπό ιδία ευθύνη και είναι δυνατόν, ως εκ τούτου, να είναι υπεύθυνοι για
τυχόν ζηµία που προκαλούν διότι φέρουν τον οικονοµικό κίνδυνο της επιχείρησής τους22, για
παράδειγµα, στο βαθµό που το κέρδος τους εξαρτάται από τις δαπάνες που
πραγµατοποιούνται για το προσωπικό και τον εξοπλισµό σε σχέση µε τη δραστηριότητά
τους23.
Γνήσια και πραγµατική εργασία
Το βασικό κριτήριο για να αποφασιστεί εάν ένα πρόσωπο είναι µισθωτός εργαζόµενος είναι η
ίδια η φύση της εργασίας. Το ∆ικαστήριο έχει επανειληµµένα αποφανθεί ότι ένα πρόσωπο
πρέπει να ασκεί δραστηριότητα οικονοµικής αξίας η οποία να είναι αποτελεσµατική και
γνήσια, εκτός από τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε τόσο µικρή κλίµακα ώστε
να θεωρείται ότι έχουν αµιγώς περιθωριακό και παρακολουθητικό χαρακτήρα24. Η µικρής
διάρκειας απασχόληση, οι περιορισµένες ώρες εργασίας ή η χαµηλή παραγωγικότητα25 δεν
µπορούν να στερήσουν από έναν πολίτη της ΕΕ την ιδιότητα του διακινούµενου εργαζόµενου
της ΕΕ. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης που αφορούν τη
φύση της δραστηριότητας και τη σχέση εργασίας26.
Οι εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση27, οι ασκούµενοι28 και οι απασχολούµενοι ως au
pairs29 εµπίπτουν στον ορισµό της ΕΕ, εάν η δραστηριότητά τους είναι πραγµατική και
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Υποθέσεις C-196/87 και C-456/02.
Υποθέσεις C-53/81 και C-139/85.
Οι µεταβατικές ρυθµίσεις, οι οποίες συχνά επιβάλλονται στους πολίτες των νέων κρατών µελών για
ορισµένη χρονική περίοδο µετά την προσχώρηση, εφαρµόζονται στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας
και όχι στις δραστηριότητες των µη µισθωτών
Υπόθεση C- 268/99.
Υπόθεση C-3/87.
Υπόθεση C-202/90.
Υπόθεση C-53/81.
Υπόθεση C-344/87.
Υπόθεση C-413/01.
Υπόθεση C-53/81.
Υπόθεση C-109/04.
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γνήσια. Στην περίπτωση άσκησης µικρής διάρκειας, ο αριθµός των ωρών που απαιτείται για
να εξοικειωθεί ο ασκούµενος µε τα καθήκοντα30 και η προοδευτική αύξηση της αµοιβής κατά
την κατάρτιση µπορεί να αποτελεί ένδειξη του ότι η εργασία που εκτελείται έχει αυξανόµενη
οικονοµική αξία για τον εργοδότη31. ∆εν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µικρή διάρκεια της
απασχόλησης σε σχέση µε τη συνολική διάρκεια της διαµονής του ενδιαφερόµενου
προσώπου στο κράτος µέλος υποδοχής32.
Η εργασία µε µερική απασχόληση δεν πρέπει να αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του
προσώπου. Το πρόσωπο που αναλαµβάνει άλλη δραστηριότητα την ίδια στιγµή (π.χ. σπουδές
ή µη µισθωτή εργασία) διατηρεί το καθεστώς του ως εργαζοµένου στην ΕΕ, ακόµα και αν η
δεύτερη δραστηριότητα ασκείται σε άλλο κράτος µέλος33.
Η φύση της νοµικής σχέσης µεταξύ εργαζοµένου και εργοδότη δεν επηρεάζει τον καθορισµό
της ιδιότητας του πρώτου ως µισθωτού εργαζόµενου: καλύπτονται επίσης η σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου (δηµόσιοι υπάλληλοι και εργαζόµενοι του δηµοσίου µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου) καθώς και οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου (και στον δηµόσιο τοµέα)34·
ένα πρόσωπο µε σύµβαση περιστασιακής απασχόλησης, όπως µία εποχιακή σύµβαση35,
εµπίπτει επίσης στον ορισµό του εργαζοµένου εφόσον οι δραστηριότητες που ασκεί είναι
πραγµατικές και γνήσιες και πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του ορισµού της ΕΕ.
Επιπλέον, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο αθλητισµός διέπεται από τη νοµοθεσία της ΕΕ
εφόσον συνιστά οικονοµική δραστηριότητα36. Κατά συνέπεια, πρέπει να καλύπτονται και οι
επαγγελµατίες και/ή ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες που ασκούν επικερδή
δραστηριότητα. Οι εργασίες που έχουν χαρακτήρα αποκατάστασης στο πλαίσιο
προγραµµάτων επανένταξης στην εργασία δεν αποκλείονται κατ' ανάγκη. Ωστόσο, ο
καθορισµός του κατά πόσον συνιστούν πραγµατικές και γνήσιες δραστηριότητες θα
εξαρτάται από το τι συνεπάγεται το πρόγραµµα κοινωνικής επανένταξης καθώς και από τη
φύση και τα χαρακτηριστικά της εκτέλεσης των υπηρεσιών.
1.2.

∆ιασυνοριακή σύνδεση

Για να ικανοποιείται ο παραπάνω ορισµός του εργαζόµενου, το πρόσωπο πρέπει επιπλέον να
είναι διακινούµενος εργαζόµενος για να καλύπτεται από τη νοµοθεσία της ΕΕ, δηλαδή πρέπει
να έχει ασκήσει το δικαίωµά του στην ελεύθερη κυκλοφορία: οι κανόνες της ΕΕ
εφαρµόζονται όταν ένα πρόσωπο εργάζεται σε κράτος µέλος άλλο από τη χώρα προέλευσής
του ή στη χώρα προέλευσής του εφόσον διαµένει στο εξωτερικό37. Οι πολίτες της ΕΕ που
διαµένουν σε ένα κράτος µέλος, αλλά εργάζονται σε άλλο (µεθοριακοί εργαζόµενοι)
καλύπτονται επίσης από τη νοµοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων στο κράτος µέλος στο οποίο απασχολούνται38. Στην περίπτωση που ένας
µεθοριακός εργαζόµενος διαµένει σε κράτος µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος, µπορεί να

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Υπόθεση C-294/06.
Υπόθεση C-3/90.
Υπόθεση C-188/00.
Υπόθεση C-413/01.
Υπόθεση C-106/91.
Υπόθεση C-152/73.
Υπόθεση C-357/89.
Υποθέσεις C-415/93 και C-519/04.
Υπόθεση C-212/05.
Υπόθεση C-357/89.
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κάνει χρήση της νοµοθεσίας της ΕΕ ως αύταρκες µη ενεργό πρόσωπο στο εν λόγω κράτος
µέλος δυνάµει της οδηγίας.
Ένα πρόσωπο µπορεί να θεωρείται διακινούµενος εργαζόµενος της ΕΕ στο κράτος µέλος
καταγωγής του εάν έχει ασκήσει το δικαίωµά του για ελεύθερη κυκλοφορία και, στη
συνέχεια, επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του39. Ο λόγος για τον οποίο η νοµοθεσία της ΕΕ
καλύπτει αυτούς τους διακινούµενους εργαζοµένους που επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής
είναι ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα δεν είχαν το δικαίωµα να κάνουν χρήση της νοµοθεσίας
της ΕΕ κατά του κράτους µέλους καταγωγής τους, αυτό θα αποθάρρυνε τους υπηκόους ενός
κράτους µέλους να ασκήσει το δικαίωµα τους στην ελεύθερη κυκλοφορία µε τον ίδιο τρόπο
όπως οι διακινούµενοι εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη.
1.3.

Πεδίο εδαφικής εφαρµογής

Η νοµοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων εφαρµόζεται στα κράτη
µέλη της ΕΕ (άρθρο 52 ΣΕΕ) και στα εδάφη που παρατίθενται στο άρθρο 355 της ΣΛΕΕ.
Εφαρµόζεται σε επαγγελµατικές δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του εδάφους κράτους
µέλους ή εκτός του εδάφους της ΕΕ εάν η νοµική σχέση απασχόλησης τοποθετείται εντός του
εδάφους ενός κράτους µέλους ή διατηρεί επαρκώς στενή σχέση µε το εν λόγω έδαφος40. Αυτό
µπορεί να ισχύει στην περίπτωση προσώπου που εργάζεται σε πρεσβεία άλλου κράτους
µέλους σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ ή στην περίπτωση ναυτικού που εργάζεται σε πλοία
σηµαίας άλλου κράτους µέλους στην ανοιχτή θάλασσα ή στην περίπτωση εργαζοµένων σε
αεροσκάφη. ∆ιάφορα στοιχεία µπορούν να λαµβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο
είναι επαρκής η σχέση µε το έδαφος της ΕΕ41.
2.

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Και άλλες κατηγορίες προσώπων εµπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 45
ΣΛΕΕ.
2.1.

Μέλη της οικογένειας

Ως µέλη οικογένειας νοούνται ο/η σύζυγος, υπό ορισµένες συνθήκες ο/η σύντροφος µε τον
οποίο ένας πολίτης της ΕΕ έχει σχέση καταχωρισµένης συµβίωσης42, οι απευθείας κατιόντες
των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 21 ετών ή είναι ακόµα συντηρούµενοι και οι απευθείας
συντηρούµενοι ανιόντες καθώς και του/της συζύγου ή του/της συντρόφου.
2.2.

Πρόσωπα που διατηρούν την ιδιότητα των µισθωτού

Σε γενικές γραµµές, τα πρόσωπα που έχουν εργαστεί στο κράτος µέλος υποδοχής, αλλά δεν
εργάζονται πλέον σε αυτό, χάνουν την ιδιότητα του εργαζοµένου43. Εντούτοις, η νοµοθεσία
της ΕΕ προβλέπει ότι οι πολίτες της ΕΕ διατηρούν την ιδιότητα του εργαζοµένου σε
39
40
41

42
43
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Υπόθεση C-370/90.
Υπόθεση C-214/94.
Όπως, π.χ., ο τόπος πρόσληψης του προσώπου, εάν η σύµβαση απασχόλησης συνήφθη σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του κράτους µέλους και εάν η σχέση απασχόλησης διέπεται από την εν λόγω νοµοθεσία ή
εάν το πρόσωπο υπάγεται σε σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης κράτους µέλους και εάν υποβάλλεται σε
φορολογία εισοδήµατος στην ίδια χώρα.
Άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας
Υπόθεση C-85/96.
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ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και όταν δεν απασχολούνται πλέον44 και, συνεπώς, πληρούν τις
προϋποθέσεις για ίση µεταχείριση.
2.3.

Πρόσωπα που αναζητούν εργασία

Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία
εντός της επικράτειας των κρατών µελών χορηγείται σε εργαζοµένους προκειµένου να
αποδέχονται κάθε πραγµατική προσφορά εργασίας. Ωστόσο, εάν η νοµοθεσία της ΕΕ
εφαρµοζόταν µόνον σε όσους είχαν ήδη λάβει προσφορές εργασίας πριν µετακινηθούν σε
άλλο κράτος µέλος, αυτό θα έθετε υπό αµφισβήτηση τη θεµελιώδη αρχή. Κατά συνέπεια, το
∆ικαστήριο απέρριψε ρητώς την ιδέα το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ να εφαρµόζεται µόνον στους
πολίτες της ΕΕ που ασκούν ενεργό εργασία και επέκτεινε το πεδίο εφαρµογής του και στα
πρόσωπα που αναζητούν εργασία υπό ορισµένους όρους (τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να
παρέχουν στοιχεία ότι συνεχίζουν την αναζήτηση απασχόλησης και ότι έχουν πραγµατικές
δυνατότητες πρόσληψης, βλ παρακάτω για περισσότερες λεπτοµέρειες)45.

44
45
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Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας
Υπόθεση C-292/89.
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ΤΜΗΜΑ II:
εργαζόµενοι;

Ποια δικαιώµατα απολαµβάνουν οι διακινούµενοι

Στο τµήµα αυτό εξετάζονται τα δικαιώµατα τα οποία απολαµβάνουν οι διακινούµενοι
εργαζόµενοι σύµφωνα µε τον κανονισµό και την οδηγία. ∆εν εξετάζει τα δικαιώµατα
κοινωνικής ασφάλισης46.
1.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωµα να αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος µέλος και να
λαµβάνουν την ίδια βοήθεια από την εθνική υπηρεσία απασχόλησης όπως και οι υπήκοοι του
εν λόγω κράτους µέλους47. Το δίκτυο EURES παρέχει ενηµέρωση, συµβουλές και βοήθεια
για τοποθέτηση και πρόσληψη, πέραν της αντιστοίχισης βιογραφικών σηµειωµάτων και
κενών θέσεων εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τους συµβούλους του EURES
στις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης καθώς και από άλλο προσωπικό των οργανισµών –
εταίρων του EURES που συµµετέχουν στη διαδικασία. Το EURES διαθέτει επίσης δικτυακό
τόπο48 στον οποίο οι πολίτες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές προκηρύξεις
θέσεων εργασίας και να τηλεφορτώνουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα.
Ενώ, κατά το παρελθόν, θεωρείτο ότι τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία πρέπει να
αντιµετωπίζονται επί ίσοις όροις µε τους υπηκόους µόνον όσον αφορά την πρόσβαση στην
εργασία49, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εισαγωγή της υπηκοότητας της Ένωσης
συνεπάγεται ότι πρέπει επίσης να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης όσον αφορά τις παροχές
χρηµατικής φύσης που αποσκοπούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση στην
αγορά εργασίας του κράτους µέλους υποδοχής50.
Ωστόσο, για να περιοριστεί η πίεση που ασκείται στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, το
∆ικαστήριο πρόσθεσε ότι ένα κράτος µέλος θα µπορούσε να απαιτεί να υπάρχει πραγµατική
σχέση µεταξύ του προσώπου που αναζητεί εργασία και της εν λόγω γεωγραφικής αγοράς
απασχόλησης, όπως η απαίτηση το πρόσωπο να πρέπει να έχει, για εύλογο χρονικό διάστηµα,
αναζητήσει πραγµατικά εργασία στο εν λόγω κράτος µέλος. Το ∆ικαστήριο έκρινε επίσης ότι
µια αναλογική απαίτηση ως προς τη διαµονή µπορεί να ήταν σκόπιµη για την απόδειξη της
σχέσης µε την αγορά εργασίας.
Ενώ οι εθνικοί νοµοθέτες εξακολουθούν να είναι αρµόδιοι για τον καθορισµό της φύσης της
σχέσης µε τις αγορές εργασίας τους, πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Τα
κριτήρια δεν πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο για να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το
υπό εξέταση πρόσωπο πράγµατι αναζητά εργασία στην αγορά εργασίας του κράτους µέλους
υποδοχής. Η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών της ΕΕ συνεπάγεται επίσης ότι τα εν
λόγω κριτήριά τους γνωστοποιούνται εκ των προτέρων και ότι µπορούν να ασκήσουν
προσφυγή δικαστικής φύσης.

46

47
48
49
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Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1) εξετάζει τα δικαιώµατα κοινωνικής
ασφάλισης από την 1.5.2010· ένα πρώτο βήµα στον τοµέα των επικουρικών συντάξεων στην οδηγία
98/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998 (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).
Άρθρο 5 του κανονισµού.
http://ec.europa.eu/eures/.http://ec.europa.eu/eures/.

Υπόθεση C-149/79.
Υποθέσεις C-138/02, C-258/04 και C-22/08
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Το άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη µέλη να µην χορηγούν στα
άτοµα που αναζητούν εργασία κοινωνική πρόνοια κατά τους πρώτους τρεις µήνες διαµονής ή
για µεγαλύτερη περίοδο. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο κατέστησε σαφές σε περαιτέρω απόφαση51
ότι οι παροχές οικονοµικής φύσης που προορίζονται να διευκολύνουν την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας δεν µπορούν να θεωρούνται «κοινωνικές παροχές» υπό την έννοια του εν
λόγω άρθρου. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε, συνεπώς, ότι οι αναζητούντες εργασία πρέπει να
απολαύουν ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση στις παροχές που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για να καθοριστεί κατά πόσον µια ειδική
παροχή βάσει της εθνικής νοµοθεσίας αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, ο στόχος πρέπει να εξετάζεται αναλόγως των αποτελεσµάτων της και όχι βάση της
τυπικής δοµής της52.
Η ένταξη των αναζητούντων εργασία στο πεδίο εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης
όσον αφορά ορισµένες παροχές αποτελεί εγγύηση καλύτερης προστασίας για εκείνους οι
οποίοι ενδέχεται να βρεθούν σε πιο ευάλωτη κατάσταση για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
αποτελεί ένα πρακτικό βήµα προς την επίτευξη της κοινωνικής Ευρώπης.
2.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωµα να αναλαµβάνουν δραστηριότητα σε άλλο κράτος
µέλος υπό τους ίδιους όρους µε αυτούς που ισχύουν για τους ηµεδαπούς εργαζόµενους του
κράτους µέλους. Ωστόσο, ισχύει ένας περιορισµός και πολλές ειδικές περιπτώσεις.
2.1.

Αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων

Ο πολίτης της ΕΕ ο οποίος διαθέτει όλα τα προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλµατος σε
ένα κράτος µέλος και ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει το εν λόγω επάγγελµα σε άλλο κράτος
µέλος, όπου το εν λόγω επάγγελµα είναι κατοχυρωµένο, πρέπει πρώτα να ασκήσει αίτηση για
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων του. Το επάγγελµα κατοχυρώνεται στην
περίπτωση που η πρόσβαση σε αυτό υπόκειται σε νοµική ρύθµιση ή διοικητικές διατάξεις
όσον αφορά την κατοχή επαγγελµατικών προσόντων. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας
εξαρτάται από τη χορήγηση της αναγνώρισης αυτής.
Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρµόζεται στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων που
αποκτώνται σε ένα κράτος µέλος µε σκοπό την άσκηση κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σε
άλλο κράτος µέλος53.
Οι κανόνες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία ποικίλλουν ανάλογα µε το εάν το
επάγγελµα ασκείται προσωρινά στο κράτος µέλος υποδοχής (π.χ. από εποχιακούς
εργαζοµένους) ή σε µόνιµη βάση (εγκατάσταση, π.χ. µε σύµβαση αορίστου χρόνου ή µεγάλης
διάρκειας). Στην περίπτωση που το επάγγελµα ασκείται σε προσωρινή βάση, δεν επιτρέπεται
η απόρριψη των προσόντων του εργαζοµένου εκτός εάν πρόκειται για επάγγελµα που αφορά
τοµέα της υγείας ή της ασφάλειας. Ωστόσο, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να απαιτεί να

51
52
53
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Υπόθεση C-22/08.
Οµοίως.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm και
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf.
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υποβάλλεται δήλωση σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση εγκατάστασης, το καθεστώς
αναγνώρισης ποικίλει ανάλογα µε το επάγγελµα.
Εντούτοις, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών δεν
αποδεικνύει ειδική επαγγελµατική κατάρτιση, δηλ. κατάρτιση που αφορά ειδικά το
συγκεκριµένο επάγγελµα. Οι θέσεις εργασίας στο δηµόσιο τοµέα σε κράτος µέλος απαιτούν
συχνά διαφορετικά είδη διπλωµάτων που αποδεικνύουν ορισµένο επίπεδο εκπαίδευσης
(πτυχίο πανεπιστηµίου, απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης + τρία έτη τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, κ.τ.λ.) ή δίπλωµα που να αποδεικνύει ένα εκπαιδευτικό επίπεδο που πληροί
ορισµένα κριτήρια σχετικά µε το περιεχόµενο χωρίς το εν λόγω περιεχόµενο να αποτελεί
επαγγελµατική κατάρτιση υπό την έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ (απαίτηση για δίπλωµα
οικονοµικών ή πολιτικών επιστηµών, θετικών ή κοινωνικών επιστηµών κ.τ.λ.).
Τέτοιες περιπτώσεις εµπίπτουν στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και όχι στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής έχουν το δικαίωµα να
αξιολογήσουν το επίπεδο του διπλώµατος αλλά όχι το εκπαιδευτικό του περιεχόµενο, στην
περίπτωση που ο µοναδικός ουσιαστικός παράγοντας είναι το επίπεδο σπουδών βάσει των
οποίων χορηγείται το δίπλωµα.
Όταν το δίπλωµα πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια σχετικά µε το περιεχόµενο πέραν ενός
συγκεκριµένου επιπέδου, η ισοδυναµία του πρέπει να αναγνωριστεί όταν χορηγείται µετά την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης στο απαιτούµενο αντικείµενο. ∆εν
επιτρέπεται περαιτέρω αξιολόγηση του περιεχοµένου κατάρτισης.
2.2.

Απαιτούµενες γλωσσικές γνώσεις54

Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι κάθε γλωσσική απαίτηση πρέπει να είναι εύλογη και
αναγκαία για την επιδιωκόµενη εργασία και δεν µπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τον
αποκλεισµό εργαζοµένων από άλλα κράτη µέλη55. Οι εργοδότες δεν µπορούν να ζητούν ως
αποδεικτικό µόνον έναν συγκεκριµένο τίτλο ενώ οι συστηµατικές γλωσσικές δοκιµασίες,
όταν διενεργούνται σε τυποποιηµένη µορφή, έρχονται σε αντίθεση µε την αρχή της
αναλογικότητας 56.
Ενώ ένα πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων µπορεί να δικαιολογείται σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις για ορισµένες θέσεις εργασίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση
να έχει κάποιος γνώση µιας γλώσσας σε επίπεδο µητρικής δεν είναι αποδεκτή.
2.3.

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στο δηµόσιο τοµέα57

Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, οι αρχές του κράτους µέλους µπορεί να
επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισµένες θέσεις στο δηµόσιο τοµέα αποκλειστικά στους
υπηκόους τους. Πρόκειται για µια εξαίρεση που πρέπει να ερµηνεύεται περιοριστικά. Πάγια
νοµολογία του ∆ικαστηρίου ήταν ότι η εξαίρεση αυτή καλύπτει θέσεις εργασίας που αφορούν
την άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση εξουσιών δηµοσίου δικαίου και καθηκόντων
που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων του κράτους ή άλλων δηµόσιων
αρχών58. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση όσον αφορά τη φύση
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Άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού και άρθρο 53 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Υπόθεση C-379/87.
Υπόθεση C-281/98.
Σε προσεχές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής θα εξεταστούν ενδελεχέστερα τα
ζητήµατα αυτά.
Πρόσφατα στην υπόθεση C-290/94.
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των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη θέση. Το 2003 το ∆ικαστήριο
αποφάνθηκε ότι το κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι οι θέσεις του πλοιάρχου και του
υποπλοιάρχου σε ιδιωτικά πλοία που φέρουν τη σηµαία του µπορούν να καταλαµβάνονται
αποκλειστικά από ηµεδαπούς, µόνον υπό την προϋπόθεση ότι οι προνοµίες δηµοσίας
εξουσίας όντως ασκούνται τακτικά και δεν αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό µερίδιο των
δραστηριοτήτων τους59. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νοµολογία αυτή πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη από τις αρχές των κρατών µελών όταν αποφασίζουν ποιες θέσεις του δηµοσίου τοµέα
µπορούν να καταλαµβάνονται αποκλειστικά από τους ηµεδαπούς.
∆εδοµένου ότι το άρθρο 45 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη µέλη να
προορίζουν ορισµένες θέσεις αποκλειστικά για τους υπηκόους τους χωρίς να τους το
επιβάλλει, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να ανοίξουν τους δηµόσιους τοµείς τους (σε όλα
τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής κυβέρνησης)
όσο το δυνατόν περισσότερο στους πολίτες άλλους κρατών µελών για να συµβάλουν στον
εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση.
Όταν µία θέση του δηµόσιου τοµέα ανοίγει για τους διακινούµενους εργαζοµένους, τα κράτη
µέλη πρέπει να εγγυώνται ίση µεταχείριση ως προς όλες τις πτυχές της πρόσληψης. Το
∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι αρχές των κρατών µελών πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
προηγούµενες περιόδους συγκρίσιµης εργασιακής πείρας που έχουν αποκτήσει οι
διακινούµενοι εργαζόµενοι σε άλλα κράτη µέλη µε τον ίδιο τρόπο όπως και την εµπειρία που
έχει αποκτηθεί στο δικό τους σύστηµα για το σκοπό της παροχής πρόσβασης στο δικό τους
δηµόσιο τοµέα60 . Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τα συγκρίσιµα
διπλώµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης (π.χ. όταν δίνονται επιπλέον µόρια στους
κατόχους διπλώµατος).
Όσον αφορά τους διαγωνισµούς για την πρόσληψη προσώπων για ειδική κατάρτιση µε σκοπό
την πλήρωση θέσεων σε συγκεκριµένο κλάδο του δηµοσίου τοµέα, το ∆ικαστήριο έχει
αποφανθεί ότι οι διακινούµενοι εργαζόµενοι που διαθέτουν όλα τα προσόντα για τον
συγκεκριµένο κλάδο πρέπει να εξαιρούνται από την ειδική κατάρτιση, δεδοµένης της
κατάρτισης και της επαγγελµατικής πείρας που έχουν ήδη αποκτήσει στη χώρα καταγωγής
τους61. Το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι το κράτος µέλος δεν µπορεί να υποχρεώσει τους εν
λόγω διακινούµενους εργαζόµενους να συµµετάσχουν σε τέτοιο διαγωνισµό, αλλά πρέπει να
προβλέψουν διαφορετικές µεθόδους πρόσληψης.
2.4

Αθλητισµός και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων

Ο αντίκτυπος στον αθλητισµό, και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, των κανόνων της ΕΕ για την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων είναι θέµα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτερα διότι ο
αθλητισµός λαµβάνει όλο και περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση. Στη λευκή βίβλο της
Επιτροπής για τον αθλητισµό του 2007 καθίσταται σαφές ότι, ενώ λαµβάνονται υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού, η δράση της Επιτροπής επιδιώκει την επίτευξη των
βασικών στόχων της Συνθήκης και τηρεί τις θεµελιώδεις αρχές του τοµέα.
Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, ο αθλητισµός γίνεται ένας κλάδος στον
οποίο η ΕΕ µπορεί να συµβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών ζητηµάτων και
να ενθαρρύνει τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη (άρθρο 165 της ΣΛΕΕ). Η νέα αυτή
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Υποθέσεις C-405/01 και C-47/02· το ∆ικαστήριο το επιβεβαίωσε σε τέσσερις αποφάσεις.
Υπόθεση C-419/92.
Υπόθεση C-285/01.
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αρµοδιότητα δεν εµποδίζει, ωστόσο, να εφαρµόζονται στον αθλητισµό οι θεµελιώδεις αρχές
της νοµοθεσίας της ΕΕ, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία και οι κανόνες ανταγωνισµού.
Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε σε πολλές περιπτώσεις ότι οι επαγγελµατίες και
ηµιεπαγγελµατίες αθλητές είναι εργαζόµενοι, εξαιτίας του ότι οι δραστηριότητές τους
αποτελούν µισθωτή απασχόληση62.
Το γεγονός ότι οι επαγγελµατίες αθλητές εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ
συνεπάγεται ότι εφαρµόζεται στον αθλητισµό η αρχή της ίσης µεταχείρισης, απαγορεύοντας
οποιαδήποτε άµεση διάκριση λόγω ιθαγένειας, απαιτώντας τα εµµέσως διακριτικά µέτρα να
είναι αναγκαία και αναλογικά προς την επίτευξη του θεµιτού στόχου που επιδιώκουν και
ζητώντας την κατάρτιση τυχόν περιττών και δυσανάλογων εµποδίων που παρεµποδίζουν την
άσκηση του δικαιώµατος για ελεύθερη κυκλοφορία63.
3.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το άρθρο 45 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιβάλλει την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω
ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων του κράτους µέλους όσον αφορά την απασχόληση, την
αµοιβή και άλλες συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.
3.1.

Απαγόρευση των διακρίσεων και των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων

Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την
απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. Αυτό περιλαµβάνει όχι µόνον τις
άµεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, αλλά και τις έµµεσες διακρίσεις οι οποίες, µε την
εφαρµογή άλλων κριτηρίων διαφοροποίησης, οδηγούν στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσµα64. Το
∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ακόµα και αν ορισµένα κριτήρια εφαρµόζονται ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν έµµεση διάκριση εάν υπάρχει ο κίνδυνος να
θέτουν τους διακινούµενους εργαζοµένους σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση65. Κοινά
παραδείγµατα έµµεσων διακρίσεων είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ειδικό επίδοµα66
που εξαρτάται από την προϋπόθεση της διαµονής ή από γλωσσικές γνώσεις για ορισµένες
θέσεις εργασίας, τις οποίες ενδέχεται, εξ ορισµού, να ικανοποιούν ευκολότερα οι ηµεδαποί σε
σχέση µε τους αλλοδαπούς67.
Η νοµοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων αποσκοπεί να
διευκολύνει την άσκηση µισθωτής απασχόλησης στην ΕΕ από υπηκόους της ΕΕ. Συνεπώς, η
νοµοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων,
όπως τα µέτρα που µπορεί να θέσουν σε µειονεκτική θέση τους υπηκόους της ΕΕ οι οποίοι
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα µε σχέση εργασίας στην επικράτεια άλλου κράτους
µέλους, ακόµα και εάν τέτοια µέτρα εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του
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Υποθέσεις 36/74, 13/76, C-415/93, C-519/04 , C-176/96.και C-325/08
Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει τον Οκτώβριο του 2010 ανακοίνωση για την εφαρµογή της
συνθήκης της Λισαβόνας στον τοµέα του αθλητισµού και το ζήτηµα του αντικτύπου των κανόνων περί
ελεύθερης κυκλοφορίας στον αθλητισµό θα εξεταστούν σε µία λεπτοµερέστερη και πιο ολοκληρωµένη
προσέγγιση.
Υπόθεση C-152/73.
Υπόθεση C-237/94.
Υπόθεση C-138/02.
Υποθέσεις C-379/87 και C-424/97.
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εργαζόµενου (π.χ. υψηλό κόστος µεταγραφής για επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές68 και
εκπτώσεις φόρου69).
3.2.

Όροι εργασίας

Ένας διακινούµενος εργαζόµενος υπάγεται, κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του, στην
νοµοθεσία και στις συλλογικές συµβάσεις του κράτους µέλους υποδοχής. Σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού, ο διακινούµενος εργαζόµενος πρέπει να απολαύει
ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την αµοιβή, τη σταθερότητα απασχόλησης, τις προοπτικές
προαγωγής70 και την απόλυση71. Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι διοικήσεις των κρατών
µελών πρέπει να αντιµετωπίζουν τις προηγούµενες περιόδους συγκρίσιµης απασχόλησης που
έχουν πραγµατοποιήσει οι διακινούµενοι εργαζόµενοι σε άλλα κράτη µέλη µε τον ίδιο τρόπο
όπως την επαγγελµατική πείρα που έχει αποκτηθεί στο δικό τους σύστηµα για τον καθορισµό
των εργασιακών όρων (π.χ. µισθός και βαθµός)72.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρχές των κρατών µελών πρέπει να αντιµετωπίζουν τα συγκρίσιµα
διπλώµατα µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα διπλώµατα που αποκτώνται στο δικό τους σύστηµα
για τον καθορισµό των εργασιακών όρων και των προοπτικών σταδιοδροµίας.
Το άρθρο 8 του κανονισµού επεκτείνει την ίση µεταχείριση στη συµµετοχή σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις: ένας διακινούµενος εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να
εγγράφεται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, να ψηφίζει και να είναι επιλέξιµος για
διοικητικές ή διαχειριστικές θέσεις των συνδικάτων.
Επιπλέον, η νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων
διευκολύνει τη διασυνοριακή απασχόληση, καθώς οι εργαζόµενοι απολαµβάνουν
τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους σε όλα τα
κράτη µέλη.
3.3.

Κοινωνικά πλεονεκτήµατα

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού παρέχει στους διακινούµενους εργαζοµένους τα
ίδια κοινωνικά πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι ηµεδαποί εργαζόµενοι από την πρώτη
µέρα της απασχόλησής τους στο κράτος µέλος υποδοχής: αυτό σηµαίνει ότι η χορήγηση των
πλεονεκτηµάτων αυτών δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από τη συµπλήρωση µιας ορισµένης
περιόδου επαγγελµατικής δραστηριότητας73.
Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα καλύπτουν όλα τα
πλεονεκτήµατα, είτε συνδέονται µε τη σύµβαση εργασίας είτε όχι, τα οποία χορηγούνται εν
γένει στους ηµεδαπούς εργαζοµένους κυρίως λόγω της αντικειµενικής ιδιότητάς τους ως
εργαζοµένων ή απλώς εξαιτίας του γεγονότος της διαµονής τους στην εθνική επικράτεια, και
των οποίων η επέκταση στους εργαζοµένους που είναι υπήκοοι άλλων κρατών µελών είναι
πιθανό να διευκολύνει την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ74.
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Υπόθεση C-415/93.
Υπόθεση C-136/00.
Υπόθεση C-225/85.
Υπόθεση C-44/72.
Υπόθεση C-15/96.
Υπόθεση C-197/86.
Υπόθεση C-85/96.
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Η έννοια του κοινωνικού πλεονεκτήµατος είναι πολύ ευρεία και καλύπτει τα χρηµατικά
επιδόµατα75 και µη χρηµατικά πλεονεκτήµατα που παραδοσιακά δεν θεωρούνται κοινωνικά
πλεονεκτήµατα. Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί, π.χ. ότι το δικαίωµα να ζητηθεί η διεξαγωγή
µιας δίκης σε µια συγκεκριµένη γλώσσα76 και η δυνατότητα για τον διακινούµενο
εργαζόµενο να λάβει άδεια για να διαµείνει µαζί του το άτοµο µε το οποίο συµβιώνει σε
ελεύθερη ένωση77 πρέπει να θεωρούνται ότι εµπίπτουν στην έννοια του κοινωνικού
πλεονεκτήµατος βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού.
Τα κράτη µέλη συχνά ισχυρίζονται ότι, αφού οι µεθοριακοί εργαζόµενοι δεν ζουν στο κράτος
µέλος απασχόλησης, οι ίδιοι και/ή τα µέλη της οικογένειάς τους δεν πρέπει να απολαύουν
των ίδιων κοινωνικών πλεονεκτηµάτων µε τους διακινούµενους εργαζόµενους. Το
∆ικαστήριο έχει απορρίψει τα εν λόγω επιχειρήµατα και έχει αποφανθεί, παραδείγµατος
χάριν, ότι δεν µπορεί να εφαρµόζεται η απαίτηση διαµονής στο τέκνο ενός µεθοριακού
εργαζοµένου, το οποίο, ως εκ τούτου, έχει δικαίωµα για εκπαίδευση µε τους ίδιους όρους που
ισχύουν για τα τέκνα των υπηκόων του κράτους µέλους απασχόλησης78.
3.4.

Φορολογικά πλεονεκτήµατα

Εάν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ, η άµεση φορολογία εξακολουθεί να
εµπίπτει κατά βάση στην εθνική αρµοδιότητα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να
εισάγουν νοµοθεσία που θεσπίζει άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Υπάρχει ένα
αυξανόµενο σώµα νοµολογίας του ∆ικαστηρίου σχετικά µε την εφαρµογή των ελευθεριών
της Συνθήκης στους άµεσους φόρους, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου 45.
Μεταφορά κατοικίας
Αποτελεί πάγια νοµοθεσία ότι οι εθνικοί φορολογικοί κανόνες που αποτρέπουν τον υπήκοο
ενός κράτους µέλους από την άσκηση του δικαιώµατος για ελεύθερη κυκλοφορία ενδέχεται
να αποτελεί εµπόδιο στην εν λόγω ελευθερία79. Τέτοιοι αθέµιτοι περιορισµοί περιλαµβάνουν
την άρνηση να επιτραπεί η επιστροφή στους πολίτες της ΕΕ του πλεονάσµατος φόρου
εισοδήµατος στην περίπτωση που αλλάζουν διαµονή κατά τη διάρκεια του έτους80 ή η
εφαρµογή άµεσων φόρων κατά την έξοδο ή η φορολόγηση εισοδηµάτων από µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου των πολιτών της ΕΕ που µεταφέρουν την κατοικία τους
στο εξωτερικό81. Η νοµοθεσία της ΕΕ προστατεύει από τη διακριτική φορολογική
αντιµετώπιση άλλων τύπων εισοδήµατος, όπως συντάξεις, τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές,
και άλλες κοινωνικές παροχές82. Πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου είναι ότι οι εργαζόµενοι
πρέπει να µπορούν να αφαιρούν από τη φορολογία τις εισφορές σε επαγγελµατικά
συνταξιοδοτικά συστήµατα της αλλοδαπής µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις εισφορές
σε εθνικά συστήµατα.
Μεθοριακοί εργαζόµενοι
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Όπως το ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης ή το επίδοµα τέκνου, οι υποτροφίες για σπουδές, τα επιδόµατα
τοκετού και τα δάνεια.
Υπόθεση C-137/84.
Υπόθεση C-59/85.
Υπόθεση C-337/97.
Υπόθεση C-385/00.
Υποθέσεις C-175/88 και C-151/94.
COM(2006) 825 της 19.12.2006.
COM(2001) 214 της 19.04.2001.
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Ο κανόνας περί απαγόρευσης των διακρίσεων εφαρµόζεται στα πλεονεκτήµατα που
συνδέονται µε την προσωπική και την οικογενειακή κατάσταση των εργαζοµένων που δεν
διαµένουν στο κράτος απασχόλησης στην περίπτωση που η κατάστασή τους είναι συγκρίσιµη
µε αυτή των εργαζοµένων που διαµένουν στο κράτος µέλος απασχόλησης, διότι εισπράττουν
(σχεδόν) όλο το εισόδηµά τους στο κράτος απασχόλησης83. Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες
βάσει των οποίων δεν χορηγείται στους µη διαµένοντες το δικαίωµα έκπτωσης των δαπανών
και των εξόδων που συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική δραστηριότητα που παράγει
φορολογητέο εισόδηµα δεν είναι αποδεκτοί84.
∆ιασυνοριακά φορολογικά προβλήµατα των πολιτών της ΕΕ
Στις περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη µέλη µπορούν να ασκήσουν δικαιώµατα
φορολόγησης επί του εισοδήµατος, το ∆ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι τα κράτη µέλη έχουν
την ευχέρεια να κατανείµουν µεταξύ τους τα δικαιώµατα φορολόγησης85. Αυτό γίνεται
συνήθως βάσει διµερών συµφωνιών περί διπλής φορολογίας. Ωστόσο, οι εν λόγω διµερείς
συµφωνίες δεν επιλύουν όλα τα προβλήµατα διπλής φορολογίας που προκαλούνται από την
αλληλεπίδραση των συστηµάτων άµεσης φορολογίας των κρατών µελών. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι η διεθνής διπλή φορολογία αποτελεί µεγάλο εµπόδιο στη διασυνοριακή δραστηριότητα
και ότι τέτοια προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε τον καλύτερο συντονισµό των
συστηµάτων άµεσης φορολογίας των κρατών µελών86. ∆ροµολογήθηκε δηµόσια
διαβούλευση στις 27 Απριλίου 2010 για να συγκεντρωθούν στοιχεία από ιδιώτες, εταιρείες
και φοροτεχνικούς σχετικά µε πραγµατικές περιπτώσεις διπλής φορολογίας και, µε βάση τις
απαντήσεις και τα περαιτέρω στοιχεία που η Επιτροπή συγκεντρώνει σχετικά µε τα
προβλήµατα διπλής φορολογίας, µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενα να υποβάλει ανακοίνωση
ή άλλη πρωτοβουλία το 2011.
Γενικότερα, η Επιτροπή εργάζεται για να εξαλείψει το φάσµα των προβληµάτων άµεσης και
έµµεσης φορολογίας που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ όταν διασχίζουν τα σύνορα για να
εργαστούν, να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές ή να διαµείνουν σε άλλο κράτος. Τα
προβλήµατα αυτά, τα οποία µπορεί να αποτρέπουν τους πολίτες από το να ασκούν πλήρως τα
δικαιώµατα που έχουν βάσει της συνθήκης, περιλαµβάνουν όχι µόνον τη διπλή φορολογία
αλλά και τη διακριτική µεταχείριση των µη κατοίκων και των αλλοδαπών, την έλλειψη
σαφούς ενηµέρωσης για τους κανόνες διασυνοριακής φορολογίας, τα συγκεκριµένα
προβλήµατα των µεθοριακών εργαζοµένων, τις δυσκολίες στην επικοινωνία µε τις
φορολογικές διοικήσεις της αλλοδαπής και τις δυσκολίες όσον αφορά τη χορήγηση
φορολογικών ελαφρύνσεων βάσει των συµφωνιών για τη διπλή φορολογία, λόγω, π.χ. των
περίπλοκων εντύπων αίτησης, των σύντοµων προθεσµιών για την υποβολή αίτησης για
ελάφρυνση και των καθυστερήσεων στην επιστροφή φόρων από τις φορολογικές διοικήσεις
της αλλοδαπής. Προβλέπεται να δηµοσιευτεί ανακοίνωση στα τέλη του 2010 στην οποία θα
αναλύονται λεπτοµερώς τα σχετικά προβλήµατα διασυνοριακής φορολογίας και θα
περιγράφονται τα σε εξέλιξη και τα προβλεπόµενα µέτρα για την εξάλειψη των
προβληµάτων.
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Υπόθεση C-391/97.
Υποθέσεις C-234/01 και C-290/04.
Υπόθεση C-336/96.
COM (2006) 823 της 19.12.2006
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3.5.

∆ικαιώµατα µετά το πέρας της σχέσης απασχόλησης

Οι πολίτες της ΕΕ διατηρούν την ιδιότητα του εργαζοµένου µετά το τέλος της σχέσης
απασχόλησης, εάν δεν είναι προσωρινά σε θέση να εργαστούν λόγω ασθένειας, βρίσκονται
σε ακούσια ανεργία που είναι δεόντως καταγεγραµµένοι ή πληρούν έναν από τους άλλους
όρους που παρατίθενται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας και απολαύουν ίσης
µεταχείρισης µε τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής87.
4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατά παράδοση, οι διακινούµενοι εργαζόµενοι απολαµβάνουν καλύτερων συνθηκών όσον
αφορά ορισµένα δικαιώµατα που συνδέονται µε τη διαµονή σε σχέση µε τους µη ενεργούς
πολίτης της ΕΕ88. Η οδηγία, η οποία συγκεντρώνει προηγούµενες κανόνες σχετικά µε τα
δικαιώµατα διαµονής των πολιτών της ΕΕ, εξακολουθεί να κάνει διάκριση µεταξύ
οικονοµικά ενεργών και µη ενεργών πολιτών της ΕΕ.
Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι δεν χρειάζεται να πληρούν καµία άλλη προϋπόθεση εκτός από
το να είναι εργαζόµενοι για να έχουν το δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος µέλος, αλλά τα
κράτη µέλη µπορούν να τους ζητούσουν να εγγραφούν στα µητρώα, εάν η περίοδος
απασχόλησης υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Τα µέλη της οικογένειας των διακινούµενων
εργαζοµένων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν το δικαίωµα να διαµένουν µαζί τους στο
κράτος µέλος υποδοχής. Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι µπορούν να αποκτήσουν µόνιµη
διαµονή µετά από πέντε έτη αδιάλειπτης νόµιµης διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής ή
ύστερα από µικρότερη περίοδο εάν πληρούν τους όρους του άρθρου 17 της οδηγίας.
Εκτός από τους διακινούµενους εργαζόµενους, και οι αναζητούντες εργασία απολαύουν πιο
ευνοϊκής µεταχείρισης ως προς τα παραπάνω. Συνεπώς, ενώ οι µη ενεργοί πολίτες πρέπει να
ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής για διαµονή άνω των τριών µηνών, οι αναζητούντες
εργασία έχουν το δικαίωµα, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου89 και την
αιτιολογική σκέψη 9 της οδηγίας, να διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής τουλάχιστον έξι
µήνες χωρίς προϋποθέσεις ή τυπικές υποχρεώσεις πέρα της κατοχής έγκυρου διαβατηρίου ή
ταυτότητας. Ύστερα από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν οι αναζητούντες εργασία
αποδείξουν ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση και ότι έχουν πραγµατικές
πιθανότητες να προσληφθούν, η οδηγία τους παρέχει το δικαίωµα να διαµείνουν στο κράτος
µέλος υποδοχής90 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αποτελούν υπέρµετρο βάρος για το
σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής91.
Οι πολίτες της ΕΕ που διατηρούν την ιδιότητα του εργαζόµενου µπορούν επίσης να
εξακολουθήσουν να διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής υπό τους ίδιους όρους µε τους
εργαζοµένους92.
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Υπόθεση C-22/08.
Οδηγία 68/360/ΕΟΚ για τους διακινούµενους εργαζόµενους και οδηγία 90/364/ΕΟΚ για τα µη ενεργά
πρόσωπα.
Υπόθεση C-292/89.
Άρθρο 14 της οδηγίας.
Βλ. «∆ικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να
διαµένουν ελεύθερα εντός της Ένωσης: Οδηγός «Πώς να επωφεληθείτε καλύτερα από την οδηγία
2004/38/ΕΚ»,
που
δηµοσιεύεται
στην
ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/archive/guide_2004_38_ec_el..pdf.
Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας
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5.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τα µέλη της οικογένειας των διακινούµενων εργαζοµένων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή
ανεξαρτήτως του εάν είναι συντηρούµενα από πολίτη της ΕΕ, έχουν το δικαίωµα να
εργάζονται στο κράτος µέλος υποδοχής93. Τα τέκνα των διακινούµενων εργαζοµένων,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν το δικαίωµα για εκπαίδευση το κράτος µέλος υποδοχής µε
τους ίδιους όρους όπως οι ηµεδαποί94.
Τα µέλη της οικογένειας των διακινούµενων εργαζοµένων έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά
πλεονεκτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των υποτροφιών σπουδών95, χωρίς προϋποθέσεις
διαµονής ή προηγούµενες περιόδους διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής96, ενώ οι µη
ενεργοί πολίτες της ΕΕ και τα µέλη της οικογένειάς τους πρέπει να διαµένουν στο κράτος
µέλος επί τουλάχιστον πέντε έτη για να λάβουν σπουδαστική βοήθεια µε τη µορφή
υποτροφίας σπουδών ή σπουδαστικού δανείου.
Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι οι υποτροφίες σπουδών αποτελούν κοινωνικό
πλεονέκτηµα για τον διακινούµενο εργαζόµενο ο οποίος εξακολουθεί να συντηρεί ένα τέκνο
και ότι, ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία, ένα συντηρούµενο τέκνο µπορεί να επικαλείται το
άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού ως έµµεσος δικαιούχος της ίσης µεταχείρισης που
χορηγείται στον διακινούµενο εργαζόµενο97.
Αυτό ισχύει επίσης εάν η παροχή αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση σπουδών που
πραγµατοποιούνται εκτός του κράτους µέλους υποδοχής98.
6.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το νοµικό πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων είναι ουσιαστικό, λεπτοµερές και καλά αναπτυγµένο.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιβολή των δικαιωµάτων αυτών καθίσταται όλο και
σηµαντικότερη, διότι προάγουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες της ΕΕ µπορούν να επικαλούνται απευθείας το άρθρο 45 της
ΣΛΕΕ και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 για να προσβάλουν ενώπιων των εθνικών
δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών κάθε εθνική νοµοθεσία ή πρακτική των εργοδοτών
του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα που θεωρούν ότι αντιβαίνει στην νοµοθεσία της ΕΕ. Η
Επιτροπή µπορεί να κινήσει διαδικασία κατά κράτους µέλους ενώπιων του ∆ικαστηρίου της
ΕΕ για µη συµµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας ή της διοικητικής πρακτικής µε τη
νοµοθεσία της ΕΕ.
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Άρθρο 23 της οδηγίας.
Άρθρο 12 του κανονισµού.
Συνδικασθείσες υποθέσεις C-389/87 και C-390/87.
Υποθέσεις C-310/08 και C-480/08. Στις αποφάσεις του της 23.2.2010 για τις υποθέσεις αυτές, το
∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 12 του κανονισµού 1612/68 επιτρέπει να αναγνωρίζεται στο
τέκνο διακινούµενου εργαζοµένου ανεξάρτητο δικαίωµα διαµονής σε σχέση µε το δικαίωµα
πρόσβασης στην εκπαίδευση στο κράτος µέλος υποδοχής. Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει επίσης ότι το
δικαίωµα διαµονής του τέκνου και γονέα δεν µπορεί να εξαρτάται από την οικονοµική αυτάρκεια.
Υπόθεση C-3/90.
Οµοίως.
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Επιπλέον, υπάρχει ένα φάσµα υπηρεσιών ενηµέρωσης και εξωδικαστικών υπηρεσιών που
συµβάλλουν στην επιβολή των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Η
νέα δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει σαφή πληροφόρηση σχετικά µε τα δικαιώµατα
των πολιτών όταν εργάζονται, διαµένουν ή σπουδάζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Παρέχει
επίσης άµεση πρόσβαση στις πιο σηµαντικές υπηρεσίες βοήθειας, όπως το SOLVIT99, το
ΙΜΙ100 ή το EURES και άλλοι ειδικοί δικτυακοί τόποι101. Η ευαισθητοποίηση των
εργαζοµένων, των µελών των οικογενειών τους και των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα
δικαιώµατα, τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που υπάρχουν για την προώθηση και την εγγύηση
της ελευθερίας της κυκλοφορίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιβολή της νοµοθεσίας
της ΕΕ102. Οι πολίτες της ΕΕ χρειάζονται ευπρόσιτη, κατανοητή πληροφόρηση σχετικά µε τα
δικαιώµατά τους και επαρκή αρωγή όταν διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης103. Η
Επιτροπή έχει αναλάβει µια ευρύτερη δράση για να αντιµετωπίσει σφαιρικά όλα τα εµπόδια
που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες όταν ασκούν τα δικαιώµατά τους ως πολίτες της
Ένωσης σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής τους ζωής. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
έχει εξαγγείλει ότι σκοπεύει να παρουσιάσει έκθεση σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης
στο πρόγραµµα εργασίας της για το 2010.
Όσον αφορά τους εργαζοµένους ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξετάσει µε ποιο τρόπο οι
κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση και την έµπρακτη
εφαρµογή των δικαιωµάτων τους, µε την υποστήριξη του υπάρχοντος δικτύου ακαδηµαϊκών
εµπειρογνωµόνων104.
Παρά τη βελτίωση που επέφεραν οι πρόσφατες εξελίξεις, το θέµα της επιβολής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 χρήζει ακόµα προσοχής. Η Επιτροπή θα διερευνήσει
τρόπους για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις (ιδίως δεδοµένων των νέων
µορφών κινητικότητας) που αντιµετωπίζουν οι διακινούµενοι εργαζόµενοι της ΕΕ και τα
µέλη της οικογένειάς τους και, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ενιαία αγορά
(ύστερα από την παρουσία της έκθεσης Monti) θα εξετάσει τρόπους για την προώθηση και
την ενίσχυση των µηχανισµών για την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης των εργαζοµένων της ΕΕ και των µελών των οικογένειά τους που ασκούν το
δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία.
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http://ec.europa.eu/solvit/.
Επωφελή είναι επίσης εργαλεία της ΤΠ όπως το σύστηµα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI)
που αποσκοπεί να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία µεταξύ των διοικήσεων των κρατών µελών.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en&furtherPubs=yes.
Για παράδειγµα, βλ. τις κατευθυντήριες γραµµές για την καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ,
COM(2009)313 της 2.7.2009.
Βλ. τον επικαιροποιηµένο οδηγό «Θέλετε να εργαστείτε σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ; Μάθετε τα
δικαιώµατά
σας»
στη
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en&pubId=215&type=2&furtherPubs=yes
Το ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
βρίσκεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=475&langId=en.
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