
 

AM\1087180EL.doc 1/83 PE576.611v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

17.2.2016 A8-0224/177 

Σροποιογία  177 

Thomas Händel 

εμ νλφκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

 

Έθζεζε A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Δπξσπατθφ δίθηπν ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, ηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ππεξεζίεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Πρόηαζε θαλοληζκού 
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ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2016/...  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηες 

γηα ηο εσρωπαϊθό δίθηπν σπερεζηώλ απαζτόιεζες (EURES), ηελ πρόζβαζε ηωλ 

εργαδοκέλωλ ζε σπερεζίες θηλεηηθόηεηας θαη ηελ περαηηέρω ελοποίεζε ηωλ αγορώλ 

εργαζίας θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 429/2011 θαη (ΔΔ) αξηζ. 

1296/2013 

(Κείκελο ποσ παροσζηάδεη ελδηαθέρολ γηα ηολ ΔΟΥ) 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηψλνληαη κε 

έληνλνπο πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

46, 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ ηεο δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
2
, 

 ▌ 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
3
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 424 ηεο 26.11.2014, ζ. 27. 

2
 ΔΔ C 271 ηεο 19.8.2014, ζ. 70. 

3
 Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο … (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα). 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Η ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ζεκειηψδε ειεπζεξία ησλ 

πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο πνπ 

θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 45 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ). Η εθαξκνγή ηεο αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ απφ ην δίθαην ηεο ΔΔ κε 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

(2) Η ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο πην νινθιεξσκέλεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ, πξάγκα πνπ ηνλψλεη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, απμάλνληαο ηελ πνηθηινκνξθία θαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. πκβάιιεη επίζεο ζηελ εχξεζε ησλ ζσζηψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

(3) Ο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ▌
1
 ζεζπίδεη κεραληζκνχο γηα ηελ αληηζηάζκηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ελψ ε εθηειεζηηθή απφθαζε 2012/733/ΔΔ ηεο 

Δπηηξνπήο ▌
2
 πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

επξσπατθψλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο (δίθηπν EURES) ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ 

θαλνληζκφ. Σν ελ ιφγσ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη  λα αλαζεσξεζεί ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηα λέα πξφηππα θηλεηηθφηεηαο, ηηο εληζρπκέλεο απαηηήζεηο πεξί 

θηλεηηθφηεηαο ζε δίθαηε βάζε, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο γηα ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, ηε ρξήζε πνηθίισλ δηαχισλ 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, πνπ αθνξά ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ L 141 ηεο 27.5.2011, ζ. 1). 
2
 Δθηειεζηηθή απφθαζε 2012/733/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2012, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ αληηζηάζκηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο θαη ηελ 

αλαδεκηνπξγία ηνπ EURES (ΔΔ L 328 ηεο 28.11.2012, ζ. 21). 
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πξνζιήςεσλ απφ εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο θαη ηνλ εληζρπφκελν ξφιν άιισλ 

παξαγφλησλ δηακεζνιάβεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πέξαλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο (ΓΤΑ) θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζιήςεσλ. 
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(4) Γηα λα βνεζεζνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα εξγαζίαο ζε άιιν θξάηνο 

κέινο λα ην αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά, ε παξνρή ζπλδξνκήο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ αθνξά θάζε πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ▌, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 45 ΛΔΔ. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηθαηνχληαη, βάζεη ηεο ελσζηαθήο ή ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο, ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ο 

παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο εζληθέο αγνξέο εξγαζίαο, φπσο 

νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην. 

(5) Η απμαλνκέλε αιιειεμάξηεζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο απαηηεί κηα εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, θαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο επίζεο 

πεξηνρέο, ψζηε λα πινπνηεζεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο Έλσζεο γηα θάζε 

εξγαδφκελν κέζσ ηεο εζεινχζηαο ▌ εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζε δίθαηε βάζε, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ζηνηρείν α) ηεο ΛΔΔ. πλεπψο ρξεηάδεηαη έλα ▌ πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο. Σν ελ ιφγσ πιαίζην ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ νιφθιεξε ηελ Έλσζε 

κε ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο, λα νξγαλψλεη ηελ παξνρή 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζε εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο θαη λα παξέρεη κηα 

θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. 
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(6) Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γηθαζηήξην) έθξηλε φηη ε έλλνηα ηνπ 

«εξγαδνκέλνπ» θαηά ην άξζξν 45 ΛΔΔ πξέπεη λα εξκελεπζεί ζε επίπεδν Έλσζεο 

θαη λα νξίδεηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ζρέζε αλαιφγσο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νηθείσλ 

πξνζψπσλ. Ωο εξγαδφκελνο πξέπεη λα ζεσξείηαη νπνηνζδήπνηε αζθεί 

πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ απνθιείνληαη δξαζηεξηφηεηεο  

ηφζν πεξηνξηζκέλεο, ψζηε λα εκθαλίδνληαη σο θαζαξά πεξηζσξηαθέο θαη 

επνπζηψδεηο. Σν νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ζρέζεο εξγαζίαο ζεσξείηαη ην 

γεγνλφο φηη έλα πξφζσπν παξέρεη, γηα νξηζκέλν ρξφλν, πξνο έηεξν θαη ππφ ηε 

δηεχζπλζε απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ, ππεξεζίεο έλαληη ακνηβήο
1
. Ζ έλλνηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ έρεη ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη, ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ηα 

πξφζσπα ζε καζεηεία
2
 ή πξαθηηθή άζθεζε

3
. 

(7) Σν Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη, θαηά πάγηα λνκνινγία, φηη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο Έλσζεο θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, νη 

δηαηάμεηο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ ελ ιφγσ ειεπζεξία πξέπεη λα ηπγράλνπλ 

δηαζηαιηηθήο εξκελείαο
4
. Σν Γηθαζηήξην έρεη απνθαλζεί φηη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ΛΔΔ ζπλεπάγεηαη 

επίζεο νξηζκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

θπθινθνξνχλ εληφο ηεο Έλσζεο γηα λα βξνπλ δνπιεηά
1
. Ζ έλλνηα ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, λα λνείηαη 

σο θαιχπηνπζα ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ηεινχλ ζε ζρέζε 

εξγαζίαο. 

                                                 
1
 Βι. ηδίσο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 3εο Ηνπιίνπ 1986, Deborah Lawrie-Blum 

θαηά Land Baden-Württemberg, 66/85 ECLI:EU:C:1986:284, ζθέςεηο 16 θαη 17, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 

1988· Steven Malcolm Brown θαηά The Secretary of State for Scotland, 197/86 ECLI:EU:C:1988: 

323, ζθέςε 21 θαη ηεο 31εο Μαΐνπ 1989, I. Bettray θαηά Staatssecretaris van Justitie Τπφζεζε C-

344/87, ECLI:EU:C:1989:226, ζθέςεηο 15 θαη 16. 
2
 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2002. Bülent Kurz, θπζηθφ 

ηέθλν ηνπ Yüce θαηά Land Baden-Württemberg C-188/00 ECLI:EU:C:2002:694. 
3
 Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1992. M. J. E. Bernini θαηά Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, C-3/90 ECLI:EU:C:1992:89 θαη ηεο 17εο Μαξηίνπ 2005, Karl 

Robert Kranemann θαηά Land Nordrhein-Westfalen C109/04, ECLI:EU:C:2005:187. 
4
 Βι. εηδηθφηεξα ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1986 Kempf θαηά 

Staatssecretaris van Justitie, 139/85, ECLI:EU:C:1986:223 ζθέςε 13. 
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(8) Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εληφο ηεο Έλσζεο, 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δήηεζε ζην πιαίζην ηνπ «πκθψλνπ αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο» ▌ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ EURES ζηα 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη άιισλ κνξθψλ καζεηείαο. Σα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, ππφ ηνλ φξν φηη νη επηηπρφληεο ππνςήθηνη ηεινχλ ζε εξγαζηαθή ζρέζε. 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθιείνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηελ αληηζηάζκηζε, γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 

ζπλνρή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη γηα λα ιεθζεί 

ππφςε ε αλάγθε λα ζρεδηάδνπλ ηα νηθεία κέηξα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπλ 

απηά ηα κέηξα. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 

Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε έλα πνηνηηθφ πιαίζην γηα ηηο πεξηφδνπο πξαθηηθήο 

άζθεζεο
2
, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ πεξηφδσλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ην καζεζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ αλεξγία ή ηελ αεξγία ζηελ εξγαζία. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε, ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ αζθνπκέλσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 

δπλάκεη ηεο εθαξκνζηέαο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 

(9) Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη καζεηείαο πνπ 

πξνβιέπεη ν παξψλ θαλνληζκφο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνληαη κε δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ή άιινπο θνξείο, 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο λα αληαιιάζζνπλ απεπζείαο κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο  πιεξνθνξίεο γηα δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη καζεηείαο 

ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

                                                                                                                                                         
1
 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1991, The Queen θαηά Immigration 

Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen , C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80. 
2
 ΔΔ C 88 ηεο 27.3.2014, ζ. 1. 
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(10) Απφ ηελ έλαξμή ηνπ ην 1994, ην EURES απνηέιεζε δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ ΓΤΑ γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, ζπκβνπιψλ θαη 

πξφζιεςεο ή εχξεζεο εξγαζίαο πξνο φθεινο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, θαζψο 

θαη θάζε πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ επηζπκεί λα επσθειεζεί απφ ηελ αξρή ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ δηθηχνπ ηνπ θαη 

κέζσ εξγαιείσλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ «Δπξσπατθή 

Πχιε γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Κηλεηηθφηεηα» (δηαδηθηπαθή πχιε EURES). 

Απαηηείηαη κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ▌ ηεο αληηζηάζκηζεο, ησλ 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο Έλσζεο. Σν δίθηπν EURES ζα πξέπεη επνκέλσο λα 

επαλαζπζηαζεί θαη λα αλαδηνξγαλσζεί σο κέξνο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ξφινη 

θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν 

EURES. 

(11) Ζ ζχλζεζε ηνπ δηθηχνπ EURES ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε  λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο αγνξάο γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζιεςεο. Ζ 

εκθάληζε πνηθίισλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα 

θαηαβιεζνχλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ EURES, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ν βαζηθφο 

κεραληζκφο ηεο Έλσζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζιήςεσλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. Μηα επξχηεξε ζπκκεηνρή κειψλ ζην δίθηπν EURES ζα απνθέξεη 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά νθέιε θαη κπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ κνξθψλ κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ 

άιισλ γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. 
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(12) Ζ επξχηεξε ζπκκεηνρή κειψλ ζην δίθηπν EURES ζα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηεπθνιχλνληαο ηε δεκηνπξγία 

ζπκπξάμεσλ θαη εληζρχνληαο ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα  θαη ζα 

απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ δηθηχνπ EURES, ζην βαζκφ πνπ νη λένη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζέθεξαλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, αηηήζεηο εξγαζίαο θαη 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε εξγαδνκέλνπο 

θαη εξγνδφηεο. 

(13) Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ γηα θάζε νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, 

πνπ αλαιακβάλεη λα εθπιεξψζεη φια ηα θξηηήξηα θαζψο θαη ην πιήξεο θάζκα 

ησλ θαζεθφλησλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ λα γίλεη κέινο ηνπ 

EURES. 

(14) Οξηζκέλνη νξγαληζκνί δελ ζα κπνξνχλ λα εθηεινχλ ην πιήξεο θάζκα ησλ 

θαζεθφλησλ, ηα νπνία απαηηνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ EURES ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, αιιά  ε ζπκβνιή ηνπο ζην δίθηπν EURES κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθή. Δίλαη ζπλεπψο ζθφπηκν λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα γίλνπλ θαη' 

εμαίξεζε εηαίξνη ηνπ EURES. Μηα ηέηνηα εμαίξεζε ζα κπνξνχζε λα δνζεί κφλν 

φηαλ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ αηηνχληνο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δηφηη ζπλήζσο δελ παξέρεη νιφθιεξν ην θάζκα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη ή επεηδή είλαη  κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε. 
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(15) Η δηαθξαηηθή θαη δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη ε ππνζηήξημε πξνο φια ηα κέιε θαη 

ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ▌ ζηα θξάηε κέιε ζα 

δηεπθνιπλζεί κέζσ κηαο δνκήο ελσζηαθνχ επηπέδνπ («επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ»). Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεη θνηλή 

ελεκέξσζε, εξγαιεία θαη θαζνδήγεζε, δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε θαη κηα ππεξεζία ηερληθήο 

ππνζηήξημεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη ε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζα πξέπεη εηδηθφηεξα λα ππνζηεξίδνπλ ην πξνζσπηθφ ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES θαη εηδηθεχεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρηζεο, εχξεζεο εξγαζίαο θαη πξφζιεςεο, θαζψο θαη 

ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο 

εξγνδφηεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζέκαηα δηαθξαηηθήο 

θαη δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ελ ιφγσ 

νκάδεο-ζηφρνπο γηα ην ζθνπφ απηφ. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ζα πξέπεη 

επίζεο λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

EURES θαη κίαο θνηλήο πιαηθφξκαο ΣΠ. Γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θνξέα απηνχ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη πνιπεηή πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ ζε 

δηαβνχιεπζε κε ηα θξάηε κέιε. 

16) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ηδξχζνπλ Δζληθά Γξαθεία πληνληζκνχ (ΔΓ) γηα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES θαη λα 

παξέρνπλ γεληθή ζηήξημε θαη ζπλδξνκή ζε φια ηα κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

EURES ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, κεηαμχ άιισλ θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαγγειηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, φπνπ ρξεηάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο, φπσο 

νη ππεξεζίεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζηα άιια θξάηε κέιε, θαζψο θαη ζε 

δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, θαη κε ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ. Σα ΔΓ ζα 

πξέπεη επίζεο λα ειέγρνπλ ηα ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ηεο εγγελνχο 

πνηφηεηαο θαη ηερληθήο αξηηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ θαη γηα λα ππνζηεξηρζνχλ ηα ΔΓ ζηελ πξνψζεζε ηεο 
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ζπκκφξθσζεο κε ηα ελ ιφγσ πξφηππα απφ φια ηα κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

EURES ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ηα ΔΓ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζπληνληζκέλε 

δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES κέζσ ελφο εληαίνπ, 

ζπληνληζκέλνπ δηαχινπ, ρξεζηκνπνηψληαο ελδερνκέλσο πθηζηάκελεο εζληθέο 

πιαηθφξκεο ΣΠ. Γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε εχινγν ρξφλν, 

ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΔΓ ηνπο δηαζέηνπλ επάξθεηα 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαηά ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

(17) Η ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην δίθηπν EURES ζπκβάιιεη εηδηθφηεξα 

ζηελ αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ▌ 

εζεινπζίαο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζε δίθαηε βάζε εληφο ηεο Έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ. Οη εθπξφζσπνη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο ζα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα κπνξνχλ λα 

παξαζηνχλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ πνπ ηδξχεη ν παξψλ 

θαλνληζκφο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηαθηηθφ δηάινγν κε ην επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ, ελψ νη εζληθέο νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν EURES πνπ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηα ΔΓ κέζσ ηαθηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο πξαθηηθέο. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα γίλνπλ κέιε ή εηαίξνη ηνπ EURES κεηά  ηελ 

εθπιήξσζε ησλ νηθείσλ ππνρξεψζεσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

▌ 
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(18) Γεδνκέλνπ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπο, νη ΓΤΑ ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε σο κέιε ηνπ EURES, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία εηζδνρήο. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε νη ΓΤΑ λα 

πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θνηλά θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο I (ειάρηζηα θνηλά 

θξηηήξηα) θαη ηηο ππνρξεψζεηο δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Δπηπξνζζέησο, 

ηα θξάηε κέιε είλαη ζε ζέζε λα αλαζέηνπλ ζηηο νηθείεο ΓΤΑ γεληθά θαζήθνληα ή 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ εηζδνρή ησλ κειψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES. Πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  θάζε 

ΓΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ηθαλφηεηα, ηερληθή ζπλδξνκή θαη 

νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

(19) χκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ηα 

θξάηε κέιε ▌ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εηζδνρή νξγαληζκψλ σο κειψλ 

θαη εηαίξσλ ηνπ EURES ζηηο επηθξάηεηέο ηνπο. Ζ εηζδνρή απηή ζα πξέπεη λα 

πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη κηαο πεξηνξηζκέλεο 

δέζκεο βαζηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εηζδνρήο, γηα ηε δηαζθάιηζε 

δηαθάλεηαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ θαηά ηελ είζνδν ζην δίθηπν EURES, επηηξέπνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηε ζπλεθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ 

κνληέισλ θαη κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΓΤΑ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ 

ηελ εηζδνρή απηή φηαλ ν νξγαληζκφο παχεη λα πιεξνί ηα εθαξκνζηέα θξηηήξηα ή 

απαηηήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε δεθηφο. 

(20) Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίνλ ηίζεληαη  ηα ειάρηζηα θνηλά θξηηήξηα γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή εηαίξνπ ηνπ EURES είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ειάρηζηα πξφηππα πνηφηεηαο. Οη αηηήζεηο εηζδνρήο ζα πξέπεη, 

επνκέλσο, λα αμηνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ βάζεη ησλ ειάρηζησλ θνηλψλ θξηηεξίσλ. 
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(21) Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηθηχνπ EURES είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δίθαηεο θαη 

εζεινπζίαο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα 

ειάρηζηα θνηλά θξηηήξηα γηα ηελ εηζδνρή νξγαληζκψλ ζην δίθηπν EURES ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ λα ηεξνχλ απζηεξά  ηηο 

απαηηήζεηο  θαη ηνπο θαλφλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο 

απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αξλνχληαη ή λα αλαθαινχλ ηελ εηζδνρή νξγαληζκψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο  ή ηνπο θαλφλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

ακνηβέο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δάλ ε εηζδνρή απνξξηθζεί ή αλαθιεζεί ιφγσ 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο ή απαηηήζεηο, ην νηθείν ΔΓ ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλεη ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 

δηαβηβάδεη ηελ πιεξνθνξία ζηα άιια ΔΓ. Σα ΔΓ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα έλαληη νξγαληζκψλ ιεηηνπξγνχλησλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή. 

▌ 

(22) Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην δίθηπν EURES ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ νη νξγαληζκνί λα 

εθαξκφδνπλ νξζψο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ελψ ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε ζπκκφξθσζε. Ζ 

παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ 

παξέρνπλ νη νξγαληζκνί απηνί ζηα ΔΓ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, αιιά 

ζα κπνξνχζε επίζεο λα εκπεξηέρεη, θαηά πεξίπησζε, κέηξα ειέγρνπ θαη ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, φπσο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα ειέγρεηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο. 
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(23) Θα πξέπεη λα ζπζηαζεί νκάδα ζπληνληζκνχ γηα λα αζθεί ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ EURES. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκεχεη σο πιαηθφξκα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, ηδίσο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ζε φιν ην δίθηπν EURES 

θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο θαη θαζνδήγεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζηνπο εξγνδφηεο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα δεηείηαη ε γλψκε ηεο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

ππνδεηγκάησλ, ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη κνξθνηχπσλ θαζψο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

νξηζκφ ησλ εληαίσλ ιεπηνκεξψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξίζηαληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ, ηδίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο 

κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ EURES θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ ΓΤΑ, πνπ 

έρεη ζπζηαζεί κε ηελ απφθαζε αξηζ. 573/2014/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ε νκάδα ζπληνληζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δηθηχνπ ησλ ΓΤΑ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δηθηχνπ EURES. 

(24) Σν ζήκα ππεξεζηψλ EURES, θαζψο θαη ν ινγφηππνο πνπ ην ραξαθηεξίδεη, έρεη 

θαηαρσξηζζεί σο ζήκα ηεο ΔΔ ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μφλν ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ είλαη αξκφδην λα 

ρνξεγεί ζε ηξίηνπο ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγφηππνπ EURES ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 207/2009 ηνπ πκβνπιίνπ
2
. Σν επξσπατθφ γξαθείν 

                                                 
1
  Απφθαζε αξηζ. 573/2014/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 

Μαΐνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο (ΓΤΑ) 

(ΔΔ L 159 ηεο 28.5.2014, ζ. 32). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 207/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2009, γηα ην 

ζήκα ηεο ΔΔ (ΔΔ L 78 ηεο 24.3.2009, ζ. 1). 
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ζπληνληζκνχ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νξγαληζκνχο. 
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(25) Γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εληφο ηεο Έλσζεο, ην δίθηπν 

EURES ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο, ππεξεζίεο θαη δίθηπα ηεο 

Έλσζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο, φπσο ην 

επξσπατθφ δίθηπν θνξέσλ γηα ηελ ηζφηεηα (Equinet), ε δηθηπαθή πχιε «Η Δπξψπε 

ζνπ», ε επξσπατθή δηθηπαθή πχιε γηα ηε λενιαία θαη ην δίθηπν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (SOLVIT), νη νξγαληζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη νη νξγαληζκνί πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη νη θνξείο γηα ηελ 

πξνψζεζε, αλάιπζε, παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2014/54/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη 

ζπλέξγεηεο, ην δίθηπν EURES ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

(26) Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα 

κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεί κε ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αληηζηάζκηζεο, ψζηε ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη νη εξγνδφηεο λα έρνπλ πιήξε 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα αλαπηπρζεί 

πεξαηηέξσ κηα θνηλή πιαηθφξκα ΣΠ ζε επίπεδν Έλσζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επζχλε ηεο Δπηηξνπήο. Η πξαγκάησζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ 

παξνρή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ κέζσλ πνπ ζα ηνπο δίλνπλ πξφζβαζε ▌ ζηηο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

(27) Γηα ςεθηαθή ρξήζε, ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ σο πξνθίι αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ 

εξγαζία. 

                                                 
1
 Οδεγία 2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 

2014 πεξί κέηξσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ L 128 ηεο 30.4.2014, ζ. 8). 
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(28) Η θνηλή πιαηθφξκα ΣΠ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ πιήξσζή ηνπο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο λα αληηζηνηρίδνπλ απηνκάησο δεδνκέλα 

ζχκθσλα κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη επίπεδα, ζα δηεπθνιχλεη ηελ ηζνξξνπία ζηηο 

αγνξέο εξγαζίαο ηεο Έλσζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο εληφο 

ηεο Έλσζεο. 

(29) Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, φιεο νη 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ΓΤΑ θαη άιισλ κειψλ ηνπ 

EURES ή, θαηά πεξίπησζε, ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES, ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεχνληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ EURES. Ωζηφζν, ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ EURES 

πεξηέρεη κφλνλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο Έλσζεο, ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο εξγνδφηεο ηε δπλαηφηεηα 

λα κελ δεκνζηεχεηαη κηα θελή ζέζε εξγαζίαο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ EURES, 

αθνχ ν εξγνδφηεο πξνβεί ζε αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ ζέζε εξγαζίαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ εηδηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο, κε βάζε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο δηθαηνινγεί ηε κε 

δεκνζίεπζε ηεο θελήο ζέζεο εξγαζίαο απνθιεηζηηθψο γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο. 

(30) Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο θαη λα απαηηήζνπλ ηε δηαγξαθή ή ηελ ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε 

ή θαη φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δηάθνξεο επηινγέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπο ή ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

(31) Σε λνκηθή επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγγελνχο πνηφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο 

αξηηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ θνηλή πιαηθφξκα ΣΠ, ηδίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ηα δεδνκέλα γηα ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ έρνπλ νη νξγαληζκνί νη 

νπνίνη θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη 

ηα πξφηππα πνπ ζεζπίδνπλ ηα θξάηε κέιε. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ψζηε λα εληνπίδνληαη απάηεο ή θαηαρξήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν Έλσζεο. Όια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 
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(32) Γηα λα κπνξεί ην πξνζσπηθφ ησλ κειψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES, φπσο νη 

ρεηξηζηέο ππνζέζεσλ, λα αλαδεηεί θαη λα αληηζηνηρίδεη γξήγνξα θαη ζσζηά, είλαη 

ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ηερληθνί θξαγκνί πνπ 

εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ  πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ απφ ηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε EURES, ψζηε ηα δεδνκέλα απηά λα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξφζιεςεο θαη εχξεζεο εξγαζίαο. 

(33) Ζ Δπηηξνπή αλαπηχζζεη έλα επξσπατθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη επαγγεικάησλ (ε «επξσπατθή ηαμηλφκεζε»). Ζ 

επξσπατθή ηαμηλφκεζε είλαη ηππνπνηεκέλε νξνινγία γηα ηα επαγγέικαηα, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθηπαθή ππνβνιή αίηεζεο εξγαζίαο εληφο ηεο Έλσζεο. Δίλαη ζθφπηκν λα 

αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 

ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ▌ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε ησλ θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε ηηο αηηήζεηο γηα ηελ θάιπςή ηνπο θαη ηα ζρεηηθά βηνγξαθηθά 

(«απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε»), θαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίζεο επίπεδν, κέζσ 

ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο ΣΠ. Μηα ηέηνηα ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηελ ραξηνγξάθεζε απφ θαη πξνο ηνλ θαηάινγν δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη 

επαγγεικάησλ ηεο επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο. 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ελήκεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο. 

(34) Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο ζπκβνιή γηα ην επξσπατθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, φζνλ αθνξά 

ηα πξνζφληα. Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηνπ ΔΠΔΠ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΠ θαη ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. 
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(35) Ζ απνγξαθή, γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ εζληθψλ ηαμηλνκήζεσλ ζηνλ θαηάινγν 

δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικάησλ ηεο επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο, ή, 

ελαιιαθηηθά, ε αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθψλ ηαμηλνκήζεσλ  απφ κηα επξσπατθή 

ζα κπνξνχζε λα απνβεί δαπαλεξή γηα ηα θξάηε κέιε. Οη δαπάλεο απηέο ζα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα παξάζρεη ηερληθή 

θαη, εη δπλαηφλ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε βάζεη ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ γηα ηα 

ζρεηηθά δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, φπσο ν θαλνληζκφο (ΔΔ) 

αξηζ. 1296/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

(36) Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

θαη εξγνδφηεο πνπ δεηνχλ βνήζεηα. Θα πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα θνηλή πξνζέγγηζε 

γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ▌ ελψ ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ πνπ δεηνχλ ζπλδξνκή γηα ηελ ▌ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο 

Έλσζεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέξνο ηεο Έλσζεο ζην νπνίν βξίζθνληαη, ζα πξέπεη 

θαηά ην δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ αξρέο θαη 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζε θάζε θξάηνο 

κέινο. ▌ 

(37) Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, νχηε 

λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ απηφ 

δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξίζεηο ιφγσ 

εζληθφηεηαο, θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ παξνρή 

ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1296/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία («EaSI») 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 283/2010/EE γηα ηε δεκηνπξγία 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress γηα ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε (ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 238).  
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(38) Η επξχηεξε θαη πην ζθαηξηθή επηινγή ζπλδξνκήο ζρεηηθά κε ηηο ▌ επθαηξίεο 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο σθειεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ▌. ▌Οη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο κεηψλνπλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ ▌ δηθαησκάησλ ηνπο φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ηε λνκνζεζία 

ηεο Έλσζεο, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξεο αηνκηθέο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη δηαδξνκέο εξγαδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ αλήθνπλ 

ζε εππαζείο νκάδεο. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη γηα 

ηνπο φξνπο δηακνλήο θαη  εξγαζίαο  ζε άιιν θξάηνο κέινο, θαζψο θαη βαζηθή 

βνήζεηα γηα ηε ζχληαμε βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ. Καηφπηλ εχινγνπ αηηήκαηφο 

ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

πην εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εζληθψλ πξαθηηθψλ. 

Πεξαηηέξσ βνήζεηα γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο φπσο ε επηινγή θαηάιιεισλ 

θελψλ ζέζεσλ, ε βνήζεηα ζηε ζχληαμε αηηήζεσλ εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ θαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε άιια θξάηε κέιε. 

(39) Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη επίζεο λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγνδφηεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα πξνζιάβνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο ψζηε λα βξίζθνπλ 

θαηάιιειν ππνςήθην ζε άιιν θξάηνο κέινο. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη εξγνδφηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο θαη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε απφ άιιν θξάηνο κέινο, 

θαζψο θαη βαζηθή βνήζεηα γηα ηελ ζχληαμε αγγειηψλ θελψλ ζέζεσλ. Όηαλ κηα 

πξφζιεςε είλαη πηζαλή νη ελδηαθεξφκελνη εξγνδφηεο ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ 

λα ιακβάλνπλ πην εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο. Πεξαηηέξσ βνήζεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνεπηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ, δηεπθνιχλνληαο ηηο άκεζεο επαθέο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ππνςεθίσλ 

κε ηε ρξήζε εηδηθψλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ ή εθδειψζεσλ φπσο νη εθζέζεηο γηα 
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ηελ απαζρφιεζε, θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, ηδίσο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 
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(40) Όηαλ παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ EURES θαη ην δίθηπν EURES, ηα κέιε ηνπ 

EURES θαη, ελδερνκέλσο, νη εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, φρη κφλνλ εμαζθαιίδνληαο φηη νη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη θαηφπηλ 

ξεηνχ αηηήκαηνο κεκνλσκέλνπ εξγαδνκέλνπ ή εξγνδφηε αιιά θαη, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, παξέρνληαο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία πιεξνθνξίεο γηα ην EURES 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα πξψηε θνξά («ελζσκάησζε ηνπ EURES»), θαη παξέρνληαο απηνβνχισο 

ζπλδξνκή ζηνλ ηνκέα απηφλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο. 

▌ 

(41) Η εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλάινγα κε ηα 

επαγγέικαηα, ηνπο ηνκείο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ ζα σθειήζεη ην δηθαίσκα 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο. πλεπψο, νη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο ζπλδξνκή 

ζηνπο εξγνδφηεο, ▌ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ΜΜΔ. Οη ζηελέο εξγαζηαθέο επαθέο κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη ησλ εξγνδνηψλ αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ 

ζπγθέληξσζε θελψλ ζέζεσλ, λα βειηηψζνπλ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζέζεσλ κε 

θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ελ γέλεη. 

▌ 

(42) Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπλδένληαη κε ηελ 

άζθεζε ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ηνπο σο 

εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο Έλσζεο θαη πξέπεη λα παξέρνληαη 

δσξεάλ. Ωζηφζν, γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εξγνδφηεο ελδέρεηαη λα 

απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηέινπο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο. 
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(43) Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηηο νξγαλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε εηζδνρήο θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο κέζσ ηνπ δηθηχνπ EURES 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπν, ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ σο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμνηθείσζε κε ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 

νη ΓΤΑ λα είλαη επίζεο ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο κέζσ 

δηαχισλ εθηφο Γηαδηθηχνπ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα κέιε θαη 

ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES. Θα κπνξνχζαλ λα αλαζέζνπλ ζηα ΔΓ ην θαζήθνλ 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο. 

(44) Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κεζνξηαθνχο 

εξγαδνκέλνπο πνπ ▌ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξαθηηθέο θαη 

δηαθνξεηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζπλαληνχλ ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά, λνκηθά ή 

θνξνινγηθά εκπφδηα ζηελ θηλεηηθφηεηα. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ εηδηθέο δνκέο ππνζηήξημεο, φπσο νη δηαζπλνξηαθέο ζπκπξάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ κηα ηέηνηα θηλεηηθφηεηα. Οη δνκέο απηέο ζα πξέπεη, 

ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ EURES, λα θαιχπηνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο 

θαη θαζνδήγεζεο ησλ κεζνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο εχξεζεο 

εξγαζίαο θαη πξφζιεςεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ. 

(45) Δίλαη ζεκαληηθφ ηα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ, 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εηδηθψο πξννξηδνκέλσλ γηα κεζνξηαθνχο 

εξγαδνκέλνπο, κε νξγαληζκνχο εθηφο ηνπ δηθηχνπ EURES, ρσξίο λα παξέρνπλ 

δηθαηψκαηα ή λα επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. 
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(46) Σα ελεξγεηηθά κέηξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηα νπνία παξέρεηαη βνήζεηα γηα 

ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε θάζε θξάηνο κέινο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ αλαδεηνχλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε άιια θξάηε 

κέιε. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ ζίγεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

νξίδνπλ δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο θαη λα ζέηνπλ γεληθέο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ κε 

ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη ε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ πφξσλ. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ ζίγεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, θαη δελ ππνρξεψλεη ηα θξάηε 

κέιε λα εμάγνπλ ηα ελεξγεηηθά κέηξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ζην έδαθνο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο, εάλ ν πνιίηεο δεη ήδε εθεί. 

(47) Η δηαθάλεηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη νη επαξθείο δπλαηφηεηεο αληηζηνίρηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηζηνίρηζεο δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηεο Έλσζεο. Η θαιχηεξε εμηζνξξφπεζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο κέζσ ηεο βειηησκέλεο αληηζηνίρηζεο 

δεμηνηήησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο απνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν Έλσζεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνκεαθή πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο. Έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί κεηαμχ ηεο ▌ Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε σο βάζε ▌ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξαθηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ EURES. Γηα ηελ ελ ιφγσ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ξνέο θαη ηα πξφηππα ηεο 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Έλσζε πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε. 

▌ 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο (ΔΔ L 166 ηεο 

30.4.2004, ζ. 1). 
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(48) Θα πξέπεη λα θαζηεξσζεί έλαο θχθινο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο Έλσζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ  ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ξνέο θαη ηα πξφηππα 

θηλεηηθφηεηαο, ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπφκελεο 

ειιείςεηο θαη ηα πθηζηάκελα θαη πξνβιεπφκελα πιενλάζκαηα εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηηο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ EURES. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηνπο πφξνπο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

δηαζέηνπλ νη νξγαληζκνί ζε θάζε θξάηνο κέινο γηα ηε δηεπθφιπλζε ▌ ηεο 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο. 

(49) Η θνηλνπνίεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ ζρεδίσλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

εξγαζίαο γηα θάζε θχθιν πξνγξακκαηηζκνχ αλακέλεηαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

ΔΓ, ▌ απφ θνηλνχ κε ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ, ▌ λα δηνρεηεχζνπλ ηνπο 

πφξνπο ηνπ δηθηχνπ EURES ζε θαηάιιειεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, 

δηακνξθψλνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ EURES σο κεραληζκνχ πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ αλάινγα κε ηε δπλακηθή ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ EURES. 

▌ 

(50) Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ επαξθή ζηνηρεία κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

δηθηχνπ EURES, ν παξψλ θαλνληζκφο πξνβιέπεη ηα ειάρηζηα πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζηα θξάηε κέιε. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

δηθηχνπ EURES ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ζπγθξίζηκα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζε εζληθφ επίπεδν. Ο 

παξψλ θαλνληζκφο, ζπλεπψο, παξέρεη δηαδηθαζηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζέζπηζε 

εληαίσλ ιεπηνκεξψλ πξνδηαγξαθψλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Οη 

πξνδηαγξαθέο αλακέλεηαη λα  βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπληεινπκέλεο 

πξνφδνπ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ην δίθηπν EURES δπλάκεη ηνπ 
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παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ εληφο 

ησλ ΓΤΑ. Όζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη, ειιείςεη ηεο ππνρξεψζεσο ππνβνιήο 

εθζέζεσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο, είλαη δχζθνιν ελδερνκέλσο 

λα απνθηεζνχλ άκεζα απνηειέζκαηα πξφζιεςεο θαη εχξεζεο εξγαζίαο, νη 

νξγαληζκνί πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε θαη 

άιισλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη θαη πιεξνχληαη, εθφζνλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

σο πηζαλή έλδεημε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Οη ρεηξηζηέο ππνζέζεσλ ησλ ελ 

ιφγσ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηαθηηθά εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

επαθέο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ δηεθπεξαίσζαλ, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή θαη 

αμηφπηζηε βάζε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

(51) Όηαλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ θαλνληζκφο ζπλεπάγνληαη ηελ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα κέηξα απηά πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα 
▌
, ηδίσο δε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
1
 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά εζληθά εθηειεζηηθά 

κέηξα. Δλ πξνθεηκέλσ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δεηήκαηα 

δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

(52) Εεηήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

45/2001, ε γλψκε ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο 

γλσκνδφηεζε ζηηο 3 Απξηιίνπ 2014
3
. 

                                                 
1
 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 

31). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2000, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη 

ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
3
 ΔΔ C 222 ηεο 12.7.2014, ζ. 5. 
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(53) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ηδίσο ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαηά ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

(54) Γεδνκέλνπ φηη  ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ήηνη ε θαζηέξσζε θνηλνχ 

πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επίηεπμεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο παξνρήο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, κπνξεί φκσο 

λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ζε επίπεδν Έλσζεο, ε Έλσζε δχλαηαη λα ιάβεη κέηξα 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ΔΔ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη ζην ίδην άξζξν, ν 

παξψλ θαλνληζκφο δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ. 

(55) Πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα θξάηε κέιε ή λα πξνζζέηεη θαη άιινπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EURES πνπ αλαιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζηελ 

Δπηηξνπή ε εμνπζία έθδνζεο πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ΛΔΔ. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηεμάγεη ε Δπηηξνπή ηηο θαηάιιειεο δηαβνπιεχζεηο κε 

εκπεηξνγλψκνλεο θαηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηεο εξγαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Η Δπηηξνπή, 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ηαπηφρξνλε, έγθαηξε θαη θαηάιιειε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην. 
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(56) Γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νκνηφκνξθεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ θαη κνξθνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε θαη ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε ▌, ηα κνληέια θαη νη δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη νη εληαίεο ιεπηνκεξείο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζεζπηζηεί ν θαηάινγνο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικάησλ ηεο 

επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο, ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
 ▌. 

(57) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζχλζεζεο ηνπ δηθηχνπ EURES γηα 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη δηαζθάιηζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο κε 

ην δίθηπν EURES ην νπνίν ζπλεζηήζε ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

492/2011, νη νξγαληζκνί πνπ νξίδνληαη σο εηαίξνη ηνπ δηθηχνπ EURES ή 

ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη ηνπ EURES δπλάκεη ηεο εθηειεζηηθήο απφθαζεο 

2012/733/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, λα κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ κέιε ηνπ EURES ή 

εηαίξνπο γηα κεηαβαηηθφ δηάζηεκα. Αλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί επηζπκνχλ λα 

παξακείλνπλ ζην δίθηπν EURES κεηά ηελ ιήμε ηνπ κεηαβαηηθνχ δηαζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη, αθνχ θαζηεξσζεί ην εθαξκνζηέν ζχζηεκα εηζδνρήο ησλ κειψλ θαη ησλ 

εηαίξσλ ηνπ EURES ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή 

αίηεζε. 

(58) Οη θαλνληζκνί (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1296/2013 ζα πξέπεη  θαηά 

ζπλέπεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

▌ 

O παξψλ θαλνληζκφο θαζηεξψλεη πιαίζην ζπλεξγαζίαο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 45 ΛΔΔ, κέζσ ηεο ζέζπηζεο αξρψλ θαη θαλφλσλ ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ EURES ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπλεξγάδνληαη ε 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε· 

β) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αληαιιαγή δηαζέζηκσλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ γηα θελέο ζέζεηο, αηηήζεηο εξγαζίαο θαη 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ▌· 

γ) ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θξάηε κέιε, κεκνλσκέλσο ή ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο, γηα ηελ επίηεπμε εμηζνξξφπεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ▌, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ πνηνηηθήο απαζρφιεζεο· 

δ) ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ EURES, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ θνξέσλ· 

ε) ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

EURES, πνπ ζα παξέρνληαη ζε εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο, πξνάγνληαο επίζεο θαη 

ηελ θηλεηηθφηεηα ζε δίθαηε βάζε· 

ζη) ηελ πξνψζεζε ηνπ δηθηχνπ EURES ζε ελσζηαθφ επίπεδν κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

κέηξσλ επηθνηλσλίαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα  θξάηε κέιε. 
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Άξζξν 2 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 492/2011. 

Άξζξν 3 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1) «νη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο» ή «ΓΤΑ»: νη νξγαληζκνί ησλ θξαηψλ κειψλ, 

πνπ ππάγνληαη ζηα αξκφδηα ππνπξγεία, δεκφζηνπο θνξείο ή εηαηξείεο πνπ δηέπνληαη απφ 

ην δεκφζην δίθαην, νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο 

ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο· 

2) «ππεξεζίεο απαζρφιεζεο»: θάζε λνκηθή νληφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε θξάηνο 

κέινο θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζε 

εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε πξνζιήςεηο· 
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3) «θελή ζέζε εξγαζίαο»: θάζε πξνζθνξά εξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη  ζηνλ 

επηηπρφληα ππνςήθην λα εηζέιζεη ζε  εξγαζηαθή ζρέζε ε νπνία ηνλ θαζηζηά 

εξγαδφκελν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 45 ΛΔΔ· 

4) «αληηζηάζκηζε»: αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη επεμεξγαζία θελψλ ζέζεσλ, αηηήζεσλ 

εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ· 

5)  «θνηλή πιαηθφξκα ΣΠ»: ε ππνδνκή ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθέο 

πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε δηαθάλεηαο 

θαη αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ· 

6) «κεζνξηαθφο εξγαδφκελνο»: θάζε εξγαδφκελνο πνπ αζθεί έκκηζζε δξαζηεξηφηεηα ζε 

έλα θξάηνο κέινο θαη δηακέλεη ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν επηζηξέθεη θαηά 

θαλφλα θαζεκεξηλψο ή ηνπιάρηζηνλ άπαμ εβδνκαδηαίσο· 

7) «δηαζπλνξηαθή ζχκπξαμε EURES»: κηα νκάδα κειψλ ή εηαίξσλ ηνπ EURES θαη, 

θαηά πεξίπησζε, άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ εθηφο ηνπ δηθηχνπ EURES, κε 

ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ζε πεξηθεξεηαθέο δνκέο. Οη ζπκπξάμεηο 

δεκηνπξγνχληαη ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ζε εζληθφ επίπεδν, ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ ηνπιάρηζηνλ δχν 

θξάηε κέιε ή έλα θξάηνο κέινο θαη κία άιιε ρψξα πνπ ζπκκεηέρεη ζηα ελσζηαθά 

κέζα ππνζηήξημεο ηνπ δηθηχνπ EURES. 

Άξζξν 4 

Πξνζβαζηκόηεηα 

1. Οη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ δηαηίζεληαη ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε θαη ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. 

2. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη δηα ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο EURES  θαη ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 
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πνπ δηαηίζεληαη ζε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη. Ζ Δπηηξνπή θαη ηα κέιε 

θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES πξνζδηνξίδνπλ ηα κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε απηνχ φζνλ 

αθνξά ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

ΔΠΑΝΑΤΣΑΗ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ EURES 

Άξζξν 5 

Δπαλαζχζηαζε ηνπ δηθηχνπ EURES 

1. Σν δίθηπν EURES ζπλίζηαηαη εθ λένπ. 

▌ 

2. Ο παξψλ θαλνληζκφο αληηθαζηζηά ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ην EURES σο έρεη ζην 

θεθάιαην II ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 θαη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε 

2012/733/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο πνπ εγθξίζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ελ ιφγσ 

θαλνληζκνχ. 

Άξζξν 6 

Σηόρνη ηνπ δηθηύνπ EURES 

Σν δίθηπν EURES ζπκβάιιεη, εληφο ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηελ επίηεπμε ησλ 

εμήο ζηφρσλ: 

α) δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 45 ΛΔΔ 

θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ▌, 

β) εθαξκνγή ηεο ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηδίσο γηα ηελ 

πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλνπ, εθπαηδεπκέλνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ην ▌ άξζξν 145 ΛΔΔ, 

γ) ▌ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο 

ζηελ Έλσζε, κεηαμχ άιισλ θαη δηαζπλνξηαθψο, 
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δ) πξνψζεζε ηεο εζεινπζίαο γεσγξαθηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ 

Έλσζε, κεηαμχ άιισλ ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο, ζε δίθαηε βάζε θαη ζχκθσλα κε 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο· 

ε) ππνζηήξημε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνσζψληαο έηζη ηνπο ζηφρνπο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο ζηφρνπο απαζρφιεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ΔΔ. 

Άξζξν 7 

χλζεζε ηνπ δηθηχνπ EURES 

1. Σν δίθηπν EURES απαξηίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ: 

α) ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ πνπ ηδξχεηαη ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

θαη είλαη ππεχζπλν λα βνεζά ην δίθηπν EURES ζηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ· 

β) ηα Δζληθά Γξαθεία πληνληζκνχ (ΔΓ), επηθνξηηζκέλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ζην αληίζηνηρν θξάηνο κέινο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ 

ηα θξάηε κέιε θαη κπνξεί λα είλαη νη ΓΤΑ ηνπο· 

γ) ηα κέιε ηνπ EURES, ήηνη: 

i) νη ΓΤΑ πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ην άξζξν 10· 

θαη 

ii) νη νξγαληζκνί πνπ γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ή, γηα 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 40, γηα ηελ παξνρή 

ζηήξημεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε 

δηαζπλνξηαθή βάζε, ζρεηηθά κε ηελ αληηζηάζκηζε θαη ηηο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο· 
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δ) νη εηαίξνη ηνπ EURES, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 11, θαη εηδηθφηεξα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 απηνχ, ή γηα 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 40, γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε δηαζπλνξηαθή βάζε, 

ζρεηηθά κε ηελ αληηζηάζκηζε ή ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

▌ 

2. Οη νξγαλψζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζην δίθηπν 

EURES σο κέιε ή εηαίξνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11. 

▌ 

Άξζξν 8 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ επξσπατθνύ γξαθείνπ ζπληνληζκνύ 

1. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ επηθνπξεί ην δίθηπν EURES ζηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηδίσο αλαπηχζζνληαο θαη δηεμάγνληαο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηα ΔΓ, ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

α) δηακφξθσζε ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ θαη παξνρή δξαζηεξηνηήησλ νξηδφληηαο 

ζηήξημεο πξνο φθεινο ηνπ δηθηχνπ EURES, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

i) ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο EURES, θαη ζπλαθείο 

ππεξεζίεο ΣΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ αληαιιαγή θελψλ ζέζεσλ, αηηήζεσλ εξγαζίαο, βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ▌, θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ή δίθηπα θαη πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο· 
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ii) δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ην δίθηπν 

EURES· 

iii) θνηλφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη ζπλερήο επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES θαη ησλ ΔΓ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξνγλσκνζχλε· 

iv) ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζην 

πξνζσπηθφ ησλ κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES θαη ησλ ΔΓ, ηδίσο δε 

ζην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο εξγνδφηεο· 

v) δηεπθφιπλζε ηεο δηθηχσζεο, ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ EURES· 

β) αλάιπζε ηεο γεσγξαθηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα θξάηε κέιε· 

γ) αλάπηπμε θαηάιιειεο δνκήο ζπλεξγαζίαο θαη αληηζηάζκηζεο εληφο ηεο 

Έλσζεο φζνλ αθνξά ηηο πεξηφδνπο καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ· 

▌ 

2. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν 

επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ θαζηεξψλεη ηαθηηθφ δηάινγν κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν. 

3. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ, ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14, θαηαξηίδεη ηα πνιπεηή πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπ. 
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Άξζξν 9 

Αξκνδηόηεηεο ησλ ΕΓΣ 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηα ΔΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν β). Σα θξάηε κέιε γλσζηνπνηνχλ ηνπο ελ ιφγσ νξηζκνχο ζην επξσπατθφ 

γξαθείν ζπληνληζκνχ. 

2. Σα ΔΓ είλαη ππεχζπλα γηα ηα εμήο: 

α) ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ην δίθηπν EURES ζην θξάηνο κέινο, 

κεηαμχ άιισλ εμαζθάιηζε ζπληνληζκέλεο δηαβίβαζεο ζηελ δηαδηθηπαθή 

πχιε EURES ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θελέο ζέζεηο, 

αηηήζεηο εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, 

κέζσ ελφο εληαίνπ ζπληνληζκέλνπ δηαχινπ· 

β) ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ▌ γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

θεθάιαην ΙΙΙ· 

γ) παξνρή ζηα εζληθά γξαθεία ζπληνληζκνχ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ γλσζηνπνηεκέλσλ 

θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζε εζληθφ επίπεδν· 

▌ 

δ) ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ εληφο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο, αιιά θαη απφ 

θνηλνχ κε άιια θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V. 
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3. Κάζε ΔΓ νξγαλψλεη επίζεο ηελ εθαξκνγή ζε εζληθφ επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

νξηδφληηαο ζηήξημεο πνπ παξέρεη ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 8, φπνπ ελδείθλπηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην επξσπατθφ 

γξαθείν ζπληνληζκνχ θαη ηα άιια ΔΓ. Οη νξηδφληηεο δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

α) ζπιινγή θαη επηθχξσζε επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα κέιε θαη 

ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ΔΓ ηεο εζληθήο ηνπ 

επηθξάηεηαο, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο, κε ζθνπφ 

λα δεκνζηνπνηεζνχλ, εηδηθφηεξα ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES· 

β) παξνρή δξαζηεξηνηήησλ πξνπαξαζθεπαζηηθήο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ EURES, θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη 

ζην θνηλφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ακνηβαίαο κάζεζεο· 

γ) ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα άξζξα 31 θαη 32. 

4. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δεκνζηνπνίεζεο, εηδηθφηεξα ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES, 

πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, θάζε ΔΓ θαζηζηά δηαζέζηκεο, 

επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά θαη θνηλνπνηεί εγθαίξσο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ δηαηίζεληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην 

θξάηνο κέινο φζνλ αθνξά: 

α) ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεληθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ θαηαβνιή θφξσλ· 

▌ 

β) ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξί απαζρφιεζεο θαη ηνπο θαλφλεο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ αλάιεςε εξγαζίαο· 

▌ 
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γ) ην εζληθφ θαλνληζηηθφ ηνπ πιαίζην γηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο ελσζηαθνχο θαλφλεο θαη κέζα· 

δ) κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), ηελ πξφζβαζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε· 

ε) ▌ ηελ θαηάζηαζε ησλ κεζνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ζε δηαζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο· 

ζη) ηελ παξνρή ζπλδξνκήο κεηά ηελ πξφζιεςε γεληθψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πνχ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηέηνηα ζπλδξνκή εληφο θαη, εάλ ππάξρνπλ 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, εθηφο ηνπ δηθηχνπ EURES. 

Όπνηε ελδείθλπηαη, ▌ηα ΔΓ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ θαη λα δηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο 

ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο θαη δίθηπα πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη θαηάιιεινπο θνξείο ζε εζληθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 2014/54/ΔΔ. 

5. Σα ΔΓ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα πξφηππα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 5, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηα 

πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζεκαζία 

γηα ηελ θνηλή πιαηθφξκα ΣΠ. πλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξσπατθφ 

γξαθείν ζπληνληζκνχ, ηδίσο ζε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ θαη θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ ζεσξείηαη φηη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε απηά ηα πξφηππα δπλάκεη ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο. 
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6. Κάζε ΔΓ ππνζηεξίδεη γεληθά ηα κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES ζε φ,ηη αθνξά 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζην EURES απφ άιια θξάηε κέιε, κεηαμχ 

άιισλ παξέρνληαο ζπκβνπιέο πξνο ηα κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES γηα ην 

πψο λα αληηκεησπίδνπλ θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

πξνζιήςεηο κέζσ ηνπ EURES, θαζψο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο. Δάλ νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην εζληθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ, ην απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγγειίαο δηαβηβάδεηαη ζην 

επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ. 

7. Σν ΔΓ πξνσζεί ζπλεξγαζία κε ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο νη θνηλσληθνί εηαίξνη, 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, εκπνξηθά επηκειεηήξηα, θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο θαη νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ επάισηεο νκάδεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 

▌ 

Άξζξν 10 

Γηνξηζκφο ΓΤΑ σο κειψλ ηνπ EURES 

1. Σα θξάηε κέιε δηνξίδνπλ ηηο ΓΤΑ ηνπο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ δηθηχνπ EURES σο κέιε ηνπ EURES. Δλεκεξψλνπλ ην επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ ζρεηηθά. Γπλάκεη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, απηέο νη ΓΤΑ απνιαχνπλ 

εηδηθνχ θαζεζηψηνο ζην δίθηπν EURES. 

2. Tα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη ΓΤΑ, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο σο κειψλ 

ηνπ EURES, πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα ειάρηζηα θνηλά θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η. 
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3. Οη ΓΤΑ δχλαληαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο κέιε ηνπ EURES 

κέζσ νξγαληζκψλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ππφ ηελ επζχλε ησλ ΓΤΑ βάζεη 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ, εμσηεξηθήο αλάζεζεο ή εηδηθψλ ζπκθσληψλ. 

Άξζξν 11 

Δηζδνρή κειψλ ηνπ EURES (εθηφο ΓΤΑ) θαη εηαίξσλ ηνπ EURES 

1. Κάζε θξάηνο κέινο δεκηνπξγεί, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, αιιά ην 

αξγφηεξν … [δχν έηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ], 

ζχζηεκα εηζδνρήο νξγαληζκψλ σο κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES, γηα λα ▌ 

παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη, φπνηε απαηηείηαη, λα 

αλαθαιεί ηελ εηζδνρή ηνπο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη δηαθαλέο θαη 

αλαινγηθφ, λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ αηηνχλησλ νξγαληζκψλ θαη 

ηε δένπζα λνκηθή δηαδηθαζία θαη λα πξνβιέπεη επαξθή έλδηθα κέζα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία. 

▌ 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηα θξάηε 

κέιε ζεζπίδνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εηζδνρή κειψλ θαη εηαίξσλ 

ηνπ EURES. ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ηα ειάρηζηα θνηλά θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ή θξηηήξηα , ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα ηνπο. 
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3. Οξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζε θξάηνο κέινο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα 

γίλνπλ κέιε ηνπ EURES, ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ θαλνληζκφο θαη 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 1. Οξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε 

γηα λα γίλεη κέινο ηνπ EURES αλαιακβάλεη, κε ηελ αίηεζή ηνπ, λα εθπιεξψλεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρνπλ ηα κέιε δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

λα εθηειεί φια ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρεία α), β) θαη γ). 

4. Οξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα λα γίλεη εηαίξνο ηνπ EURES, ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ 

θαλνληζκφο θαη  ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ  δηθαηνινγεί 

δεφλησο φηη κπνξεί λα εθπιεξψζεη ην πνιχ δχν απφ ηα θαζήθνληα ηνπ άξζξνπ 12 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία α), β) θαη γ), ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ ηεο θιίκαθαο, ησλ  

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ  θαη ηεο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζπλήζσο ν 

νξγαληζκφο ή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, κεηαμχ απηψλ θαη φηη απνηειεί κηα κε 

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε. Οξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα γίλεη εηαίξνο 

ηνπ EURES αλαιακβάλεη, κε ηελ αίηεζή ηνπ, λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη νη εηαίξνη ηνπ EURES δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία α), β) θαη γ). 

5. Σα θξάηε κέιε δέρνληαη αηηνχληεο νξγαληζκνχο σο κέιε ή εηαίξνπο ηνπ EURES, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηα ηζρχνληα θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. 

6. Σα ΔΓ ελεκεξψλνπλ ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ γηα ηα εζληθά ηνπο 

ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, κεηαμχ δε απηψλ θαη γηα ηα 

πξφζζεηα θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, γηα ηα 

κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα απηφ θαη γηα θάζε άξλεζε απνδνρήο ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ην 



 

AM\1087180EL.doc 43/83 PE576.611v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

ηκήκα 1 ζεκείν 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Η. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ 

δηαβηβάδεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηα άιια ΔΓ. 
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7. Σα θξάηε κέιε αλαθαινχλ ηελ εηζδνρή κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES φπνηε 

παχνπλ λα πιεξνχλ ηα εθαξκνζηέα θξηηήξηα ή ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Σα ΔΓ ελεκεξψλνπλ ην επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ γηα θάζε αλάθιεζε εηζδνρήο θαη αλαθέξνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. 

Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ δηαβηβάδεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηα άιια 

ΔΓ. 

▌ 

8. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα εγθξίλεη, κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, πξφηππν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 12 

Αξκνδηφηεηεο κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES 

1. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES ζπκβάιινπλ ζην δίθηπν EURES ζε ζρέζε κε 

ηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ή γηα ηα νπνία 

γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνη 3 θαη 4, ή γηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν ζχκθσλα κε ην άξζξν 40, θαη εθπιεξψλνπλ ηηο ινηπέο εθ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ ππνρξεψζεηο ηνπο. 

2. Σα κέιε ηνπ EURES ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES, κεηαμχ άιισλ 

εθπιεξψλνληαο φια ηα αθφινπζα θαζήθνληα, νη δε εηαίξνη ηνπ EURES 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES, κεηαμχ άιισλ εθπιεξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ έλα 

απφ ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

α) ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθέληξσζε θελψλ ζέζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 

παξάγξαθνο 1 ▌ζηνηρείν α)· 
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β) ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ▌ζηνηρείν β)· 

γ) παξέρνληαο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 23 θαη 24, ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1, ην άξζξν 26 θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ην άξζξν 27. 

▌ 

3. Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES γλσζηνπνηνχλ, 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο EURES, φιεο ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ηνπο 

αλαθνηλψλνληαη, θαζψο θαη φιεο ηηο αηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα, εθφζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη δψζεη ζπγθαηάζεζε λα δηαηεζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 

παξάγξαθνο 3. Σν άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην θαη ην άξζξν 17 

παξάγξαθνο 2 ηζρχνπλ γηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ησλ 

κειψλ ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES. 

4. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES νξίδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία επαθήο, φπσο 

γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο θαη πξφζιεςεο, θέληξα θιήζεο θαη κέζα 

απηνεμππεξέηεζεο ζχκθσλα κε εζληθά θξηηήξηα, κέζσ ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη 

θαη νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ αληηζηάζκηζε, 

λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ή θαη ηα δχν, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. Σα ζεκεία επαθήο κπνξεί επίζεο λα βαζίδνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο πξνζσπηθνχ, ζηελ απφζπαζε ππαιιήισλ-ζπλδέζκσλ, ή 

λα πεξηιακβάλνπλ θνηλά γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο. 

5. Σα κέιε θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζεκεία 

επαθήο πνπ έρνπλ νξίζεη δειψλνπλ ζαθψο ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

πνπ παξέρνληαη ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο. 
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6. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα θξάηε κέιε, κέζσ ησλ ΔΓ, 

κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηα κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES λα ζπκβάινπλ: 

▌ 

α) ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο πξνο δεκνζίεπζε ζηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ EURES πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 4· 

β) ζηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30. 

γ) ζηνλ θχθιν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 31, 

δ) ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32. 

 ▌ 

▌ 

Άξζξν 13 

Κνηλέο αξκνδηφηεηεο 

χκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, φινη νη νξγαληζκνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES επηδηψθνπλ λα πξνσζνχλ ελεξγψο θαη ζην πιαίζην ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο ηηο επθαηξίεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Έλσζε θαη επηδηψθνπλ ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο λα 

απνιακβάλνπλ θηλεηηθφηεηα ζε δίθαηε βάζε θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο απηέο ζε 

ελσζηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε δηαζπλνξηαθή βάζε. 
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Άξζξν 14 

Οκάδα ζπληνληζκνύ 

1. Η νκάδα ζπληνληζκνχ απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ζην θαηάιιειν επίπεδν ηνπ 

επξσπατθνχ γξαθείνπ ζπληνληζκνχ θαη ησλ ΔΓ. 

2. Η νκάδα ζπληνληζκνχ ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη αλαπηχζζνληαο θαζνδήγεζε. Δηδηθφηεξα, παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα ππνδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 11 παξάγξαθνο 8 θαη άξζξν 31 παξάγξαθνο 5, ηα ζρέδηα ηερληθψλ 

πξνηχπσλ θαη κνξθνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 8 θαη άξζξν 

19 παξάγξαθνο 6 θαη ηηο εληαίεο ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 3. 

3. Ζ νκάδα ζπληνληζκνχ κπνξεί επίζεο, κεηαμχ άιισλ, λα δηνξγαλψλεη αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα εηζδνρήο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 23 έσο 27. 

4. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ νξγαλψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο 

ζπληνληζκνχ θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Σεξεί ελήκεξνπο άιινπο 

αξκφδηνπο θνξείο ή δίθηπα, ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο. 

5. Ζ νκάδα ζπληνληζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δηθηχνπ ησλ 

ΓΤΑ, ηδίσο  ελεκεξψλνληάο ην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ EURES θαη 

αληαιιάζζνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 
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Άξζξν 15 

Κνηλή ηαπηόηεηα θαη ζήκα 

1. Η νλνκαζία "EURES" ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πιαίζην ηνπ δηθηχνπ EURES ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δκθαλίδεηαη κε 

ηππνπνηεκέλν ινγφηππν ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε θαζνξίδεηαη απφ έλα ζρέδην γξαθηθψλ 

εγθεθξηκέλν απφ ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ. 

2. Σν ζήκα ησλ ππεξεζηψλ EURES θαη ν ινγφηππνο ▌ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο 

ηνπο νξγαληζκνχο πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES θαη πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 7 ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην δίθηπν EURES 

▌νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θνηλή νπηηθή ηαπηφηεηα. 

3. Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES εμαζθαιίδνπλ φηη ην πιηθφ 

ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο πνπ παξέρνπλ είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπλνιηθέο 

επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηα θνηλά πνηνηηθά πξφηππα ηνπ δηθηχνπ EURES 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ. 

▌ 

4. Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν EURES ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην 

επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ γηα θάζε θαηάρξεζε ηνπ ζήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ 

EURES ή ηνπ ινγνηχπνπ απφ ηξίηνπο ή ηξίηεο ρψξεο ε νπνία ππνπίπηεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπο. 

Άξζξν 16 

Σπλεξγαζία θαη άιια κέηξα 

1. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ 

EURES θαη άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ 

ζε ελσζηαθφ επίπεδν. 

2. Σα ΔΓ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζε ελσζηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε 
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δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ θαη ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ. ηε ζπλεξγαζία απηή 

ζπκκεηέρνπλ θαηά πεξίπησζε θαη ηα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES. 
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3. Σα ΔΓ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηθηχνπ EURES κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ζε εζληθφ επίπεδν, εμαζθαιίδνληαο ηαθηηθφ δηάινγν καδί ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο πξαθηηθέο. 

4. Σα θξάηε κέιε ελζαξξχλνπλ ζηελή ζπλεξγαζία ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν κεηαμχ 

ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, εζληθψλ θνξέσλ, φπσο πξαθηηθέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην δηαζπλνξηαθψλ ζπκπξάμεσλ ηνπ 

EURES. 

5. Σα θξάηε κέιε επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ ιχζεηο ζπξίδαο εληαίαο εμππεξέηεζεο γηα 

λα επηθνηλσλνχλ, κεηαμχ άιισλ θαη δηαδηθηπαθά, κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηα θνηλά πεδία δξαζηεξηφηεηαο ηνπ EURES θαη ησλ 

ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

6. Σα θξάηε κέιε εμεηάδνπλ καδί κε ηελ Δπηηξνπή θάζε δπλαηφηεηα λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαηά ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί ε πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο εληφο ηεο 

Έλσζεο. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία πξνο ηνχην 

κέηξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΠ 

Άξζξν 17 

Οξγάλσζε ηεο θνηλήο πιαηθόξκαο ΤΠ 

1. Γηα λα ζπλδπάζεη θελέο ζέζεηο κε ηηο αηηήζεηο εξγαζίαο ▌ θάζε θξάηνο κέινο 

αλαξηά ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES: 

▌ 

α) φιεο ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ησλ ΓΤΑ, θαζψο 

θαη φζεο παξέρνπλ ηα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ 

EURES ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 3·  

β) φιεο ηηο αηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα 

κέζσ ησλ ΓΤΑ, θαζψο θαη φζεο παξέρνπλ ηα άιια κέιε ηνπ EURES θαη, 

θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 3, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη έρνπλ 

ζπλαηλέζεη ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε 

EURES ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Όζνλ αθνξά ην ζεκείν α) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κεραληζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο εξγνδφηεο λα επηιέμνπλ λα κε 

δεκνζηεχζνπλ κηα θελή ζέζε ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES αλ ην αίηεκα είλαη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλν βάζεη ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ. 

2. Όηαλ θνηλνπνηνχλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε EURES, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εμαηξνχλ: 

 ▌ 

α) θελέο ζέζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κφλν γηα πνιίηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο 

ιφγσ ηνπ είδνπο ηνπο ή ιφγσ εζληθψλ θαλφλσλ· 
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β) θελέο ζέζεηο ζρεηηθέο κε θαηεγνξίεο πεξηφδνπο καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο νη νπνίεο, έρνληαο θπξίσο κηα καζεζηαθή ζπληζηψζα, απνηεινχλ 

κέξνο εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ρξεκαηνδνηνχληαη δεκνζίσο, 

ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

γ) άιιεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζην πιαίζην ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε κέιε. 

3. Η ζπγθαηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν β) 

είλαη ξεηή, ζαθήο, ζπγθεθξηκέλε θαη παξέρεηαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ειεχζεξα. 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιέζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο 

νπνηεδήπνηε θαη λα απαηηήζνπλ ηε δηαγξαθή ή ηελ ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε ή 

θαη φισλ ησλ θνηλνπνηεζέλησλ δεδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαθφξσλ επηινγψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπο ή ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

4. ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη αλήιηθνη, ε ζπγθαηάζεζή ηνπο παξέρεηαη 

καδί κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή ησλ λφκηκσλ θεδεκφλσλ ηνπο. 

5. Σα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη ηα πξφηππα πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εγγελή πνηφηεηα θαη ηερληθή αξηηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θελή ζέζε, ηελ αίηεζε εξγαζίαο θαη ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. 

▌ 

6. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ 

κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. 

7. Γηα λα γίλεη δπλαηή ε αληηζηνίρηζε ησλ θελψλ ζέζεσλ κε ηηο αηηήζεηο εξγαζίαο θαη 

ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, θάζε θξάηνο κέινο κεξηκλά ψζηε νη πιεξνθνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 λα παξέρνληαη  κε εληαίν ζχζηεκα  θαη θαηά δηαθαλή ηξφπν. 
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8. Η Δπηηξνπή ζεζπίδεη κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά πξφηππα 

θαη ηνπο κνξθφηππνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 

παξάγξαθνο 3. 

Άξζξν 18 

Πξόζβαζε ζηελ θνηλή πιαηθόξκα ΤΠ ζε εζληθό επίπεδν 

1. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES εμαζθαιίδνπλ φηη ε πχιε δηαδηθηπαθή EURES 

είλαη ▌ζαθψο νξαηή θαη εχθνια αλαδεηήζηκε κέζα απφ φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο πχιεο 

εχξεζεο εξγαζίαο ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη, ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, θαη φηη νη ελ ιφγσ πχιεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ δηαδηθηπαθή πχιε 

EURES. 

▌ 

2. Οη ΓΤΑ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νξγαληζκνί πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο έρνπλ 

ζαθψο δηαθξηηφ ζχλδεζκν ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES γηα ηηο δηαδηθηπαθέο 

πχιεο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

3. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES εμαζθαιίδνπλ φηη ▌ φιεο νη θελέο ζέζεηο, 

αηηήζεηο εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθά πνπ δηαηίζεληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε EURES 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο πνπ αζρνιείηαη κε ην δίθηπν 

EURES. 

▌ 

4. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε δηαβίβαζε ▌ πιεξνθνξηψλ γηα 

θελέο ζέζεηο, αηηήζεηο εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο εληαίνπ ζπληνληζκέλνπ 

δηαχινπ. 

▌ 
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Άξζξν 19 

Απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε κέζσ ηεο θνηλήο πιαηθόξκαο ΤΠ 

▌ 

1. Σα θξάηε κέιε ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ▌κε ηελ Δπηηξνπή ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θαη ηελ επξσπατθή ηαμηλφκεζε 

πνπ αλαπηχζζεη ε Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί ελήκεξα ηα θξάηε κέιε σο πξνο 

ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο. 

2. Ζ Δπηηξνπή εθδίδεη θαη επηθαηξνπνηεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, ηνλ 

θαηάινγν ησλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικάησλ ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 3. 

Δάλ ε επηηξνπή δελ εθδψζεη γλψκε, ε Δπηηξνπή δελ εγθξίλεη ην ζρέδην 

εθηειεζηηθήο πξάμεο θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 ηξίην εδάθην ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αληηζηνίρηζεο κέζσ ηεο θνηλήο 

πιαηθφξκαο ΣΠ, θάζε θξάηνο κέινο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, αιιά ην 

αξγφηεξν ηξία έηε κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ θαηαιφγνπ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαηαξηίδεη 

κηα αξρηθή απνγξαθή γηα λα ραξηνγξαθήζεη ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνκεαθέο 

ηαμηλνκήζεηο ηνπ απφ θαη πξνο απηφλ ηνλ θαηάινγν θαη, αθνχ εηζαρζεί ε ρξήζε ηεο 

απνγξαθήο κε βάζε κηα εθαξκνγή πνπ δηαηίζεηαη απφ ην επξσπατθφ γξαθείν 

ζπληνληζκνχ, επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά ηελ απνγξαθή ψζηε λα πεξηιακβάλεη θάζε 

εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ πξνζιήςεσλ. 
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4. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηιέμνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο 

ηαμηλνκήζεηο κε ηελ επξσπατθή ηαμηλφκεζε, φηαλ απηή νινθιεξσζεί, ή λα 

δηαηεξήζνπλ ηα δηαιεηηνπξγηθά εζληθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο. 

5. Η Δπηηξνπή παξέρεη ηερληθή θαη, εη δπλαηφλ, ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηα θξάηε 

κέιε πνπ δηελεξγνχλ ηελ απνγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ζηα θξάηε κέιε πνπ 

επηιέγνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο εζληθέο ηαμηλνκήζεηο κε ηελ επξσπατθή 

ηαμηλφκεζε ▌. 

6. Η Δπηηξνπή εγθξίλεη, κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, ηα απαξαίηεηα ηερληθά πξφηππα 

θαη ηνπο κνξθφηππνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αληηζηνίρηζεο 

κέζσ ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο ΣΠ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ επξσπατθή ηαμηλφκεζε 

θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 3. 

Άξζξν 20 

Μεραληζκφο δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο γηα εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο 

▌ 

1. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES βνεζνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο λα εγγξαθνχλ 

ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES. Ζ βνήζεηα απηή παξέρεηαη δσξεάλ. 

▌ 

2. Σα κέιε θαη νη εηαίξνη ηνπ EURES εμαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη θαη νη 

εξγνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο, πφηε θαη πνχ κπνξνχλ λα επηθαηξνπνηνχλ, λα 

αλαζεσξνχλ θαη λα απνζχξνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Άξζξν 21  

Αξρέο 

1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, είηε εληφο είηε εθηφο 

ηνπ  Γηαδηθηχνπ, ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε εζληθφ επίπεδν. 

2. Σα θξάηε κέιε ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ζε εζληθφ 

επίπεδν γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 

 Λακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο. 

▌ 

3. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 22, ζην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 26 θαη, θαηά πεξίπησζε, ζην 

άξζξν 27, παξέρνληαη δσξεάλ. 

 Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

23 παξέρνληαη δσξεάλ. 

  Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εξγνδφηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 

ελδέρεηαη λα ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο. 

4. Σπρφλ ηέιε πνπ επηβάιινληαη γηα ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ ηα κέιε θαη, ελδερνκέλσο, νη εηαίξνη ηνπ EURES δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλνπλ φζα ηζρχνπλ ζε άιιεο αλάινγεο ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ ηα 

κέιε θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ EURES. Όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα κέιε θαη νη 

εηαίξνη ηνπ EURES ελεκεξψλνπλ κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν εξγαδφκελνπο θαη 

εξγνδφηεο γηα θάζε πξνβιεπφκελν θφζηνο. 
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5. Σα κέιε θαη νη νηθείνη εηαίξνη ηνπ EURES δηεπθξηλίδνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο εξγνδφηεο ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ, ηνλ ηφπν θαη 

ηξφπν πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηνπο φξνπο παξνρήο πξφζβαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηαχινπο ελεκέξσζήο ηνπο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

δεκνζηεχνληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES. 

6. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 2, ηα κέιε ηνπ EURES πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ζεκείν ii) θαη νη εηαίξνη ηνπ 

EURES δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ 

κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Άξζξν 22 

Πξόζβαζε ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

▌ 

1. Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθηπαθή πχιε EURES, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα αηηήζεηο 

εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, θαη ην δίθηπν EURES, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ ζρεηηθψλ κειψλ θαη εηαίξσλ ηνπ EURES ζε εζληθφ 

επίπεδν, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηαχινπο πξνζιήςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

(ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ηνπνζεζία ησλ ζεκείσλ 

επαθήο) θαη ηνπο ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο, κε πξνζηηφ θαη ▌εχρξεζην 

ηξφπν. 

▌ 

Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξαπέκπνπλ, 

φπνπ απαηηείηαη, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο ζε άιιν κέινο ή εηαίξν 

ηνπ EURES. 

▌ 
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2. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηθνπξεί ηα θξάηε κέιε ζηε 

δηαζθάιηζε επαξθνχο γισζζηθήο θάιπςεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Άξζξν 23 

Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα εξγαδνκέλνπο 

1. Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ, 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζε εξγαδνκέλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3. 

2. Όηαλ ν εξγαδφκελνο ην δεηήζεη, ηα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη 

εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε αηνκηθέο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ πξνζθέξνπλ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

α) γεληθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ ή παξαπνκπή ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο· 

▌ 

β) βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 4· 

γ) θαηά πεξίπησζε, ζπλδξνκή ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε αηηήζεσλ εξγαζίαο θαη 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ▌κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηα επξσπατθά ηερληθά πξφηππα θαη ηνπο επξσπατθνχο κνξθφηππνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 8 θαη ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 6 θαη 

ζρεηηθά κε ηελ ηειεθφξησζε απηψλ ησλ αηηήζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε EURES· 

▌ 

δ) θαηά πεξίπησζε, εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ▌εχξεζεο εξγαζίαο εληφο ηεο 

Έλσζεο ζην πιαίζην εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο ή ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα σο 

κέζνπ εχξεζεο εξγαζίαο εληφο ηεο Έλσζεο· 
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ε) θαηά πεξίπησζε, παξαπνκπή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν κέινο ή εηαίξν ηνπ 

EURES. 

▌ 
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3. Καηφπηλ εχινγνπ αηηήκαηνο εξγαδνκέλνπ, ηα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά 

πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ πεξαηηέξσ βνήζεηα γηα ηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

▌ 

Άξζξν 24 

Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα εξγνδόηεο 

▌ 

1. Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ, 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζηνπο εξγνδφηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ απφ άιια θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3. 

2. Καηφπηλ αηηήκαηνο εξγνδφηε, ηα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη 

εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε 

επθαηξίεο πξφζιεςεο θαη, εηδηθφηεξα, παξέρνπλ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

α) πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ▌ εηδηθνχο θαλφλεο ▌πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε 

απφ άιιν θξάηνο κέινο θαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ απηή ηελ πξφζιεςε ▌· 

▌ 

β) θαηά πεξίπησζε, ελεκέξσζε θαη βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε επηκέξνπο 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ ζε πεξίπησζε θελήο ζέζεο εξγαζίαο θαη δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηα επξσπατθά ηερληθά πξφηππα θαη ηνπο 

κνξθφηππνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 8 θαη ζην άξζξν 19 

παξάγξαθνο 6· 

▌ 
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3. Δάλ εξγνδφηεο δεηήζεη πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη ππάξρεη εχινγε πηζαλφηεηα ▌ 

πξφζιεςεο εληφο ηεο Έλσζεο, ηα κέιε ηνπ EURES ή, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη 

ηνπ EURES παξέρνπλ πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. 

Δθφζνλ ηνπο δεηεζεί, ηα κέιε ηνπ EURES ή, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ 

EURES παξέρνπλ επηκέξνπο θαζνδήγεζε γηα ηε δηαηχπσζε απαηηήζεσλ γηα θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

▌ 

Άξζξν 25 

Παξνρή ζπλδξνκήο κεηά ηελ πξόζιεςε 

1. Σα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξέρνπλ, 

▌θαηφπηλ αηηήκαηνο εξγαδνκέλνπ ή εξγνδφηε: 

α) γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ▌ ζπλδξνκή κεηά ηελ πξφζιεςε, φπσο 

θαηάξηηζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, καζήκαηα γισζζψλ θαη 

ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε, θαη επίζεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

β) εη δπλαηφλ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

βνήζεηα κεηά ηελ πξφζιεςε. 

▌ 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξάγξαθνο 4, ηα κέιε ηνπ EURES θαη νη 

εηαίξνη ηνπ EURES πνπ παξέρνπλ άκεζα βνήζεηα κεηά ηελ πξφζιεςε ζε 

εξγαδνκέλνπο ή εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ακνηβή. 
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Άξζξν 26 

Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ▌πεξί θνξνινγίαο, ζεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζπκβάζεσλ, ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, αζθάιηζεο πγείαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

ελεξγεηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο 

▌ 

1. Καηφπηλ αηηήκαηνο εξγαδνκέλνπ ή εξγνδφηε, ηα κέιε ηνπ EURES θαη, θαηά 

πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ EURES παξαπέκπνπλ ηα αηηήκαηα γηα εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα ελεξγεηηθά 

κέηξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε θνξνινγία, ηα ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ, 

ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιηζε πγείαο ζηηο εζληθέο αξκφδηεο 

αξρέο θαη, ελδερνκέλσο, ζε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ζε εζληθφ επίπεδν πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην πιαίζην 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 

άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 2014/54/ΔΔ. 

2. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα ΔΓ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ζε εζληθφ επίπεδν θαηά ηελ παξάγξαθν 1. 

Άξζξν 27 

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

1. Δάλ, ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο, κέιε ή εηαίξνη ηνπ EURES ζπκκεηέρνπλ ζε 

εηδηθέο δνκέο ζπλεξγαζίαο θαη ππεξεζηψλ, φπσο νη δηαζπλνξηαθέο ζπκπξάμεηο, 

παξέρνπλ ζηνπο κεζνξηαθνχο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ησλ κεζνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ θαη έρνπλ 

ζεκαζία γηα ηνπο εξγνδφηεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

2. ηα θαζήθνληα ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπκπξάμεσλ  κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

ππεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο θαη πξφζιεςεο, ν ζπληνληζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ θαη ε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεκέξσζεο θαη 
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ηεο θαζνδήγεζεο ησλ κεζνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

πνιπγισζζηθέο ππεξεζίεο. 
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3. Οξγαληζκνί πιελ ησλ κειψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ ζεσξνχληαη κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

EURES ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο. 

4. ηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα θξάηε κέιε επηδηψθνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ιχζεηο ζπξίδσλ εληαίαο εμππεξέηεζεο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο κεζνξηαθνχο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

Άξζξν 28 

Πξόζβαζε ζηα ελεξγεηηθά κέηξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο 

Σα θξάηε κέιε δελ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα εζληθά ελεξγεηηθά κέηξα γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο βνήζεηα γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο απιψο 

θαη κφλνλ επεηδή ν εξγαδφκελνο δεηεί ηε βνήζεηα απηή κε ζηφρν ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζηελ 

επηθξάηεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

Άξζξν 29 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο ξνέο θαη ηα πξόηππα 

Η Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε παξαθνινπζνχλ θαη δεκνζηνπνηνχλ ηηο ξνέο θαη ηα πξφηππα 

ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο Eurostat θαη ηα δηαζέζηκα εζληθά δεδνκέλα. 
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Άξζξν 30 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ 

1. Κάζε θξάηνο κέινο ζπιιέγεη θαη αλαιχεη εηδηθφηεξα ρσξηζηέο πιεξνθνξίεο αλά 

θχιν ζρεηηθά κε: 

α) ηηο ειιείςεηο θαη ηα πιενλάζκαηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο εζληθέο θαη 

ηνκεαθέο αγνξέο εξγαζίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πην επάισηεο νκάδεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αλεξγία, 

β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ EURES ζε εζληθφ θαη, φπνπ απαηηείηαη, δηαζπλνξηαθφ 

επίπεδν. 

▌ 

2. Σα ΔΓ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ αληαιιαγή ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ εληφο 

ηνπ δηθηχνπ EURES θαη ηε ζπκβνιή ζηελ απφ θνηλνχ αλάιπζε. 

▌ 

3. Σα θξάηε κέιε δηελεξγνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 31, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ αλάιπζε 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ πξνβαίλεη ζε πξαθηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ΔΓ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

απφ θνηλνχ αλάιπζεο. 

▌ 
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Άξζξν 31 

Πξνγξακκαηηζκόο 

▌ 

1. Σα ΔΓ θαηαξηίδνπλ εηήζηα εζληθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ EURES ζηα αληίζηνηρα θξάηε κέιε. 

▌ 

2. Σν  θάζε εηήζην εζληθφ πξφγξακκα εξγαζίαο πξνζδηνξίδεη: 

α) ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ εληφο ηνπ δηθηχνπ EURES 

ζε εζληθφ επίπεδν ζπλνιηθά θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν· 

β) ηνπο ζπλνιηθνχο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ· 

γ) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

3. Σα ΔΓ θαη ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επαλεμεηάδνπλ απφ θνηλνχ φια ηα ζρέδηα εζληθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλεμέηαζεο, ηα εζληθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο εγθξίλνληαη 

απφ ηα αληίζηνηρα ΔΓ. 

4. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο επί 

ησλ ζρεδίσλ ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. 

5. Η Δπηηξνπή ζεζπίδεη κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηα απαξαίηεηα πξφηππα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα εζληθά πξνγξάκκαηα 

εξγαζίαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη 
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ζχκθσλα κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 

παξάγξαθνο 2. 
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Άξζξν 32 

Σπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ δηαδηθαζίεο ▌γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EURES πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν: 

α) πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε απφ ην δίθηπν EURES βάζεη ηνπ πιήζνπο ησλ 

επαθψλ πνπ έρνπλ νη ρεηξηζηέο ππνζέζεσλ ησλ κειψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ 

EURES κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο· 

β) επηδφζεηο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εχξεζεο 

εξγαζίαο θαη ηεο πξφζιεςεο σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ EURES, 

βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ, ησλ αηηήζεσλ εξγαζίαο, ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ πνπ δηεθπεξαίσζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ νη 

ρεηξηζηέο ππνζέζεσλ ησλ κειψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ EURES θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνζειήθζεζαλ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

αληίζηνηρα, βάζεη ησλ γλψζεσλ ησλ ελ ιφγσ ρεηξηζηψλ ππνζέζεσλ ή, θαηά 

πεξίπησζε, βάζεη εξεπλψλ· 

γ) ▌ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ απφ ην δίθηπν EURES, πνπ αμηνινγείηαη θαη κέζσ 

ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ. 

2. Σν επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθηπαθή πχιε EURES θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αληηζηάζκηζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

▌ 

3. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ζην πιαίζην ησλ 

ηνκέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EURES πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν 

, ε Δπηηξνπή ζεζπίδεη κε εθηειεζηηθέο πξάμεηο ηηο εληαίεο ιεπηνκεξείο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ EURES. Οη ελ 
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ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 3. 
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4. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνπνπνηεί ηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ή λα πξνζζέηεη ζηελ παξάγξαθν απηή άιινπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EURES 

πνπ αλαιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Άξζξν 33 

Εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ EURES 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ θεθάιαην, ε 

▌ Δπηηξνπή ππνβάιιεη αλά δχν έηε έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EURES ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ ▌Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν 35, ε έθζεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο πεξί ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 34 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην 

ελσζηαθφ δίθαην πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο ηελ νδεγία 

95/46/ΔΚ ▌θαη ηα ζρεηηθά εζληθά εθηειεζηηθά κέηξα, θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 45/2001▌. 

Άξζξν 35 

Εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιόγεζε 

Έσο ηηο... [πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ], ε 

▌Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ ▌Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ έθζεζε εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.  

Η ελ ιφγσ έθζεζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Άξζξν 36 

Άζθεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

1. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε Δπηηξνπή λα αθνινπζεί ηε 

ζπλήζε πξαθηηθή ηεο θαη λα δηελεξγεί δηαβνπιεχζεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ 

άιισλ θαη κε εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. 
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2. Η ▌εμνπζία γηα ηελ έθδνζε θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

▌ 32 παξάγξαθνο 4 αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ απφ ... [ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ]. Ζ Δπηηξνπή εθπνλεί έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ην αξγφηεξν ελλέα κήλεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πεληαεηνχο πεξηφδνπ. Ζ εμνπζηνδφηεζε αλαλεψλεηαη ζησπεξά γηα πεξηφδνπο ίδηαο 

δηάξθεηαο, εθηφο εάλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην πξνβάινπλ 

αληηξξήζεηο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ. 

3. Η αλαθεξφκελε ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 4 εμνπζηνδφηεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί αλά 

πάζα ζηηγκή απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή απφ ην πκβνχιην. Η απφθαζε 

αλάθιεζεο πεξαηψλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε απηή. 

Αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε 

απηήλ. Γελ ζίγεη ην θχξνο ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ήδε. 

4. Η Δπηηξνπή, κφιηο εθδψζεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε, ηελ θνηλνπνηεί ηαπηφρξνλα ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 

5. Η θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 παξάγξαθνο 4 

αξρίδεη λα ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ δελ έρεη δηαηππσζεί αληίξξεζε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ή, αλ, πξηλ ιήμεη απηή ε πεξίνδνο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ελεκεξψζνπλ ακθφηεξα ηελ Δπηηξνπή φηη 

δελ ζα πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο. Η πεξίνδνο απηή παξαηείλεηαη θαηά δχν κήλεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. 
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Άξζξν 37 

Δηαδηθαζία επηηξνπήο 

1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ EURES πνπ ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. Η ελ ιφγσ επηηξνπή απνηειεί επηηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

2. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 4 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

3. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

Άξζξν 38 

Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (EΔ) αξηζ. 1296/2013 

1)  Ο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1296/2013 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

α) Σν άξζξν 23 θαηαξγείηαη. 

β) Σν άξζξν 24 παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ηνλ άμνλα EURES κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνξείο, παξάγνληεο 

θαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ θξάηνο κέινο ή απφ ηελ Δπηηξνπή, 

νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην EURES, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ … [λα πξνζηεζεί κλεία ηνπ PE-CONS 68/15 (COD 

2014/0002)]. ηνπο ελ ιφγσ θνξείο, παξάγνληεο θαη νξγαληζκνχο πξέπεη 

λα ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο: 

α) εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο· 

β) ππεξεζίεο απαζρφιεζεο· 

γ) νξγαλψζεηο θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.». 
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2)  Οη παξαπνκπέο ζηηο θαηαξγνχκελεο πξάμεηο, σο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1) ζηνηρείν α) 

λννχληαη σο παξαπνκπέο ζην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 



 

AM\1087180EL.doc 77/83 PE576.611v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

3)     Σν ζεκείν 1) ζηνηρείν β) ηνπ  παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1296/2013 πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Άξζξν 39 

Τξνπνπνηήζεηο ζηνλ θαλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 492/2011 

1)  Ο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

α) ηα άξζξα 11 θαη 12, ην άξζξν  13 παξάγξαθνο 2,  ηα άξζξα 14 έσο 20 θαη  ην 

άξζξν 38 θαηαξγνχληαη. 

β) ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 θαηαξγείηαη απφ … [δχν έηε κεηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ]. 

2) Οη παξαπνκπέο ζηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο λννχληαη σο παξαπνκπέο ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ θαη δηαβάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα αληηζηνηρίαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

Άξζξν 40 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Οξγαληζκνί πνπ νξίδνληαη σο «εηαίξνη ηνπ δηθηχνπ EURES» ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ζηνηρείν γ) ηεο εθηειεζηηθήο απφθαζεο 2012/733/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ή πνπ παξέρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο ππεξεζίεο σο «ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη ηνπ EURES» ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ζηνηρείν δ) ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηηο … [λα εηζαρζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ] δχλαληαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ EURES θαηά ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν γ) ζεκείν ii) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή σο εηαίξνη ηνπ EURES θαηά ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, έσο .. [ηξία έηε κεηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ] ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαιακβάλνπλ λα 

εθπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Όηαλ έλαο απφ 

ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη σο εηαίξνο ηνπ EURES, δειψλεη ζην 

ΔΓ ηα θαζήθνληα πνπ ζα εθηειεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. Σν ζρεηηθφ ΔΓ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην επξσπατθφ γξαθείν ζπληνληζκνχ. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νη νηθείνη νξγαληζκνί κπνξνχλ, γηα λα 
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παξακείλνπλ εληφο ηνπ δηθηχνπ EURES, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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▌ 

Άξζξν 41 

Έλαξμε ηζρύνο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Σν άξζξν 12 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 17 παξάγξαθνη 1 έσο 7 εθαξκφδνληαη απφ 

ηελ … [δχν έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ]. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε 

θξάηνο κέινο. 

..., 

Γηα ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην Γηα ην Σπκβνύιην 

= Ο Πξόεδξνο Ο Πξόεδξνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Διάρηζηα θνηλά θξηηήξηα 

(σο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 θαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2) 

 

1. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

1. Γέζκεπζε λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαιήζεπζε 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απζηεξήο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 

εξγαζίαο θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ αδεηνδφηεζεο θαη πξνγξακκάησλ έγθξηζεο γηα ππεξεζίεο απαζρφιεζεο 

πιελ ησλ ΓΤΑ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

εθαξκνζηένπ δηθαίνπ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

απαηηήζεσλ θαη πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

2. Γπλαηφηεηα θαη απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ αληηζηάζκηζεο, 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ή ακθνηέξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

▌ 

3. Ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εππξφζηησλ δηαχισλ, κε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ νξγαληζκνχ. 

4. Γπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα παξαπνκπήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζε 

άιια κέιε θαη εηαίξνπο ηνπ EURES ή/θαη θνξείο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε 

ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

5. Δπηβεβαίσζε πξνζήισζεο ζηελ αξρή ηεο δσξεάλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην. 
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2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ EURES 

1. Ηθαλφηεηα θαη δέζκεπζε λα εμαζθαιίδεηαη έγθαηξε θαη αμηφπηζηε παξνρή ησλ 

δεδνκέλσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 6. 

2. Γέζκεπζε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηερληθά πξφηππα θαη ηνπο κνξθφηππνπο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

3. Ηθαλφηεηα θαη δέζκεπζε γηα ζπκβνιή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ ζην ΔΓ θαζψο θαη γηα πιεξνθφξεζε ηνπ ΔΓ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη 

ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

4. Ύπαξμε ή δέζκεπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ γηα ηα αληίζηνηρα εθπιεξσηέα θαζήθνληα. 

5. Γέζκεπζε γηα δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γηα εγγξαθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ζεκείν iii). 

6. Γέζκεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο EURES κφλνλ γηα ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δίθηπν EURES. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Πίλαθαο αληηζηνηρίαο 

Καλνληζκφο (EΔ) αξηζ 492/2011 Παξψλ θαλνληζκφο 

Άξζξν 11(1), πξψην εδάθην Άξζξν 30(1), ζεκείν (α) 

Άξζξν 11(1), δεχηεξν εδάθην 

 

Άξζξν 11(2) 

Άξζξν 9(2), ζεκεία (β) θαη (δ), θαη 9(3) θαη 

Άξζξν 13 

Άξζξα 9 θαη 10  

Άξζξν 12(1) -  

Άξζξν 12(2) -  

Άξζξν 12(3), πξψην εδάθην 

Άξζξν 12(3), δεχηεξν εδάθην 

Άξζξν 9(4)  

Άξζξν 18(1) θαη (2) 

 

Άξζξν 13(1) Άξζξν 12(3) θαη Άξζξν 17 παξάγξαθνη (1) 

έσο (6)  

Άξζξν 13(2) Άξζξν 17 παξάγξαθνη (7) θαη (8) 

Άξζξν 14(1) - 

Άξζξν 14(2) - 

Άξζξν 14(3) - 

Άξζξν 15(1) Άξζξν 10 παξάγξαθνη (1) θαη (2), Άξζξν 12 

παξάγξαθνη (1) έσο (3) θαη Άξζξν 13 

Άξζξν 15(2)  Άξζξν 9(3), ζεκείν (α), θαη Άξζξν10(1) 

Άξζξν 16 - 

Άξζξν 17(1) Άξζξν 30 

Άξζξν 17(2) Άξζξν 16(6) 

Άξζξν 17(3) Άξζξν 33 

Άξζξν 18  Άξζξν 7(1), ζεκείν (α) 

Άξζξν 19(1) Άξζξν 8 

Άξζξν 19(2) - 

Άξζξν 20  Άξζξν 8(1),ζεκείν (α) (iii) θαη (v), θαη 

Άξζξν 9(3), ζεκείν (β)   

Άξζξν 38 - 
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