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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 25ης 'Ιουλίου 1977
περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων τών διακινουμένων εργαζομένων
(77/486/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οίκονομι
κής Κοινότητος καί ιδίως τό άρθρο 49,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως 0),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτρο
πής !2),

Αρθρο 1

H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στά τέκνα πού ύπό
κεινται στήν ύποχρεωτική σχολική φοίτηση , όπως κα
θορίζεται άπό τή νομοθεσία του Κράτους υποδοχής, τά
συντηρούμενα άπό όποιοδήποτε έργαζόμενο ύπήκοο
άλλου Κράτους μέλους, τά όποια κατοικούν στήν έπι
κράτεια του Κράτους μέλους, όπου ό έν λόγω ύπήκοος
άσκεϊ ή εχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα.

Εκτιμώντας :
ότι, στο ψήφισμά του τής 21ης Ιανουαρίου 1974, περί

προγράμματος κοινωνικής δράσεως (3), τό Συμβούλιο
περιέλαβε μεταξύ τών ένεργειών πού πρέπει νά ανα
ληφθούν κατά προτεραιότητα έκεΐνες πού τείνουν στή
•βελτίωση τών συνθηκών τής έλεύθερης κυκλοφορίας
τών εργαζομένων πού συνδέεται ιδίως μέ τήν ύποδοχή
καί τήν έκπαίδευση τών τέκνων τους·
ότι , γιά νά έπιτευχθει ή ένταξη τών τέκνων αύτών στό
σχολικό περιβάλλον ή στό εκπαιδευτικό σύστημα του
Κράτους ύποδοχής, απαιτείται , νά δύνανται αύτά νά
λαμβάνουν κατάλληλη έκπαίδευση πού νά περιλαμβά
νει τή διδασκαλία τής γλώσσας τοϋ Κράτους ύποδο
χής·

ότι απαιτείται επίσης νά λαμβάνουν τά Κράτη μελη
ύποδοχής σέ συνεργασία μέ τά Κράτη μέλη καταγω
γής, τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν προώθηση τής διδα
σκαλίας τής μητρικής γλώσσας καί τοϋ πολιτισμού τής
χώρας καταγωγής τών τέκνων αύτών, ιδίως γιά νά διευ
κολυνθεί ή ένδεχόμενη έπανένταξή τους στό Κράτος
μέλος καταγωγής,

0) ΕΕ άριθ . A 280 τής 8.12.1975, σ. 48 .
C) EE άριθ . A 45 τής 27.2.1976, σ. 6.
(3) EE άριθ. A 13 τής 12.2.1974, σ. 1 .

Αρθρο 2

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα μέ τίς εθνικές
τους συνθήκες καί τά νομικά τους συστήματα, τά κα
τάλληλα μέτρα, ώστε νά παρέχεται στήν έπικράτειά
τους ύπέρ τών τέκνων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ,
δωρεάν έκπαίδευση ύποδοχής, ή όποία περιλαμβάνει
ίδίως τή διδασκαλία τής έπίσημης γλώσσας ή μιας άπό
τίς επίσημες γλώσσες τοΰ Κράτους ύποδοχής προσαρ
μοσμένη στίς ειδικές άνάγκες αύτών τών τέκνων .
Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα γιά τήν
άρχική καί συνεχή κατάρτιση τών εκπαιδευτικών πού
παρέχουν τήν έκπαίδευση αύτή .

"Αρθρο 3

Τά Κράτη μέλη λαμβανουν, σύμφωνα μέ τίς έθνικες
τους συνθήκες καί τά νομικά τους συστήματα καί σέ
συνεργασία μέ τά Κράτη καταγωγής τά κατάλληλα
μέτρα μέ σκοπό τήν προώθηση σέ συνδυασμό μέ τήν
κανονική έκπαίδευση , τής διδασκαλίας τής μητρικής
γλώσσας καί τοϋ πολιτισμού τής χώρας καταγωγής
ύπέρ τών τέκνων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .
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Αρθρο 4

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαια μέτρα γιά νά
συμμορφωθούν μέ τήν παρούσα όδηγία έντός προθε
σμίας τεσσάρων ετών άπό τής κοινοποιήσεώς της καί
ενημερώνουν σχετικά άμέσως τήν ' Επιτροπή .

Τά Κράτη μέλη ένημερώνουν έπίσης τήν ' Επιτροπή
γιά όλες τίς νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή
άλλες διατάξεις, τίς όποιες εκδίδουν στόν τομέα πού
έμπίπτει στίς διατάξεις τής όδηγίας αυτής.

στήν Επιτροπή όλες τίς χρήσιμες πληροφορίες, ώστε
νά δύναται ή ' Επιτροπή νά ύποβάλλει έκθεση στό Συμ
βούλιο γιά τήν έφαρμογή τής παρούσης όδηγίας .
"Αρθρο 6

Ή παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 25 ' Ιουλίου 1977.
"Αρθρο 5

Έντός προθεσμίας πέντε έτών άπό τής κοινοποιήσεως
τής παρούσης όδηγίας καί μέ κανονικό τρόπο , κατόπιν
αίτήσεως τής Επιτροπής, τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν

Για το Συμβουλιο

Ό Πρόεδρος
H. SIMONET

