
CM\650318EL.doc PE 384.392v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.01.2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0375/2006, της Efthimia Dilpizoglou, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
γεγονός ότι δεν της χορηγήθηκε άδεια να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι πτυχιούχος των επιστημών του ανθρώπου, αλλά επί του παρόντος είναι 
άνεργη. Ως μέρος του προγράμματος ευρέσεως εργασίας στο οποίο είναι εγγεγραμμένη, 
αναζητά ανεπιτυχώς εδώ και δύο χρόνια να συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
στις Κάτω Χώρες. Πρόσφατα της προσφέρθηκε θέση πρακτικής άσκησης στη Γαλλία, αλλά 
οι ολλανδικές αρχές που είναι αρμόδιες για το πρόγραμμα ευρέσεως εργασίας αρνούνται να 
δεχθούν κάτι τέτοιο, καθώς θεωρούν ότι η διαμονή στο εξωτερικό είναι διακοπές. 
Αναφερόμενη στις αρχές της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των φοιτητών και των 
εργαζομένων, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει κατά πόσο η 
απόρριψη εκ μέρους των ολλανδικών αρχών του αιτήματός της για την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης στη Γαλλία συνάδει με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των γεγονότων
Η αναφέρουσα είναι ολλανδή υπήκοος, πτυχιούχος των επιστημών του ανθρώπου, και επί του 
παρόντος άνεργη. Παρακολουθεί ένα πρόγραμμα εργασιακής επανένταξης το οποίο 
οργανώνεται από την Υπηρεσία Απασχόλησης και Εισοδήματος του δήμου του Άμστερνταμ 
(Dienst Werk en Inkomen: «DWI»). Ως μέρος αυτού του προγράμματος, η αναφέρουσα
πρέπει να πραγματοποιήσει τρίμηνη πρακτική άσκηση η οποία φαίνεται ότι ρυθμίζεται βάσει 
συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του ασκούμενου, της υπηρεσίας επανένταξης και της DWI. 
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Αφού αναζήτησε ανεπιτυχώς μια τέτοια θέση στις Κάτω Χώρες, εντόπισε προσφάτως μια 
θέση σε ιδιωτικό σχολείο στη Γαλλία . Οι ολλανδικές αρχές, ωστόσο, αρνούνται να δεχτούν
την πρακτική άσκηση στη Γαλλία για τους σκοπούς του προγράμματος εργασιακής 
επανένταξης και θεώρησαν ότι η τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό υπερβαίνει το μέγιστο 
διάστημα διακοπών το οποίο δικαιούται η αναφέρουσα. 

Η καταγγελία
Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η άρνηση των ολλανδικών αρχών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της μετάβασής της στη Γαλλία, δεν συνάδει με τις αρχές της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων και εργαζομένων, και δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματά της
ως πολίτη της ΕΕ. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς της αναφέρουσας
Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΟΚ) 1612/68, που
προβλέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, οι ευρωπαίοι υπήκοοι έχουν το 
δικαίωμα να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το βασικό χαρακτηριστικό της σχέσης
εργασίας, όπως ορίζεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι το γεγονός 
ότι ένα άτομο ασκεί ουσιαστικές και αποτελεσματικές δραστηριότητες προς όφελος και υπό 
τη διεύθυνση άλλου ατόμου σε αντάλλαγμα των οποίων λαμβάνει αμοιβή. 
Από τις παρασχεθείσες πληροφορίες, δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι ακριβείς όροι του
προγράμματος εργασιακής επανένταξης και κατά πόσο η κατάρτιση στο πλαίσιο του εν λόγω
προγράμματος θα μπορούσε να θεωρηθεί επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα
εργασιακής επανένταξης συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή χρειάζεται
λεπτομερέστερες πληροφορίες για την υπόθεση και, ιδιαίτερα, για τον λόγο για τον οποίο οι
ολλανδικές αρχές φαίνεται ότι θεωρούν την άσκηση στη Γαλλία ως διακοπές. Η αναφέρουσα
θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζει, ότι η θέσπιση ενός μέγιστου διαστήματος διακοπών στο
πλαίσιο ενός προγράμματος εργασιακής επανένταξης δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή καθαυτή 
ως παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. 

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να λάβει μια οριστική
θέση για την υπόθεση. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με την αναφέρουσα προκειμένου να
εξασφαλίσει λεπτομερέστερες πληροφορίες.


