
 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 23.11.2007 
COM(2007) 638 τελικό 

2007/0229 (CNS) 

C6-0470/07       

Πρόταση  

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους 

και  
σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος  

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
 

{SEC(2007) 1393} 
{SEC(2007) 1408} 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

110 • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η παρούσα πρόταση εγγράφεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επεξεργαστεί μια συνολική πολιτική στον τομέα της 
μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 
1999 επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει τη δίκαιη 
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των 
κρατών μελών της και ότι θα πρέπει να θεσπίσει σθεναρότερη πολιτική κοινωνικής 
ένταξης με στόχο τη χορήγηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων παρόμοιων με εκείνα 
που απολαύουν οι υπήκοοι της ΕΕ. Το πρόγραμμα της Χάγης του Νοεμβρίου 2004 
αναγνώρισε ότι «η νόμιμη μετανάστευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση στην Ευρώπη και στην προαγωγή 
της οικονομικής ανάπτυξης συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Λισαβόνας». Στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου 2006 συμφώνησε για σειρά μέτρων που πρέπει να θεσπιστούν για το 2007 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται «η ανάπτυξη, όσον αφορά την νόμιμη 
μετανάστευση, της ορθής διαχείρισης των μεταναστευτικών πολιτικών με πλήρη 
σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να 
καλύψουν τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξη όλων των χωρών· ειδικότερα θα 
πρέπει να εξεταστούν άνευ χρονοτριβής οι προτάσεις που πρόκειται να υποβάλει η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, του 
Δεκεμβρίου του 2005». 

Η παρούσα πρόταση επιδιώκει να ανταποκριθεί στα συγκεκριμένα αιτήματα, σύμφωνα 
με το σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο στοχεύει, αφενός, να 
προσδιορίσει τους όρους εισδοχής για ορισμένες ειδικές κατηγορίες μεταναστών 
(εργαζόμενοι υψηλών προσόντων, εποχιακοί εργαζόμενοι, αμειβόμενοι ασκούμενοι 
και πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά) σε τέσσερις ειδικές νομοθετικές 
προτάσεις, και, αφετέρου, να καθορίσει το γενικό πλαίσιο μιας δίκαιης προσέγγισης 
βασιζόμενης στην τήρηση των δικαιωμάτων που αφορούν τη μετανάστευση 
εργαζομένων. Η παρούσα πρόταση οφείλει να εκπληρώσει αυτόν τον τελευταίο στόχο 
κατοχυρώνοντας το νομικό καθεστώς των εργαζομένων τρίτων χωρών που έχουν ήδη 
γίνει δεκτοί, σύμφωνα με τη γενική φιλοσοφία του προγράμματος της Λισαβόνας, 
καθώς επίσης εισάγοντας διαδικαστικές απλουστεύσεις για τους αιτούντες. 

Με σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή προτείνει να κατοχυρωθεί ένα 
κοινό σύνολο δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, οι οποίοι όμως δεν μπορούν ακόμα να αποκτήσουν το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, και να θέσει σε εφαρμογή μία ενιαία 
διαδικασία υποβολής αίτησης που να καταλήγει στην έκδοση ενιαίας άδειας διαμονής 
και εργασίας. Αυτή η συνδυασμένη άδεια θα δημιουργήσει χρήσιμες συνεργίες και θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να διαχειρίζονται και να ελέγχουν καλύτερα την παρουσία 
υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός τους για λόγους απασχόλησης. 
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120 • Γενικό πλαίσιο 

Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε του Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή 
επεδίωξε την επίτευξη συμφωνίας για κοινούς κανόνες σχετικά με την οικονομική 
μετανάστευση, δεδομένου ότι πρόκειται για ακρογωνιαίο λίθο κάθε μεταναστευτικής 
πολιτικής. Το 2001, η Επιτροπή πρότεινε μία οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και 
διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τη μισθωτή απασχόληση και την 
άσκηση ανεξάρτητων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ενώ όμως τα άλλα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατύπωσαν ευνοϊκή γνώμη, η συζήτηση στο Συμβούλιο 
περιορίστηκε σε μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου, το οποίο αποσύρθηκε επισήμως 
το 2006. 

Η παρούσα πρόταση δεν ασχολείται με τις προϋποθέσεις εισδοχής. Επικεντρώνεται 
μάλλον στο κοινό σύνολο δικαιωμάτων που πρέπει να χορηγηθούν στους 
εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν ήδη νόμιμα στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους, καθώς και σε ένα διαδικαστικό θέμα, που είναι η χορήγηση ενιαίας 
άδειας σύμφωνα με ενιαία διαδικασία αίτησης. 

Σήμερα παρατηρείται ανισότητα δικαιωμάτων μεταξύ των εργαζομένων τρίτων χωρών 
και των ημεδαπών. Η χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών δικαιωμάτων σχετικών 
με την απασχόληση (π.χ. συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, 
πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και βασικές παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης) συγκρίσιμων με τα δικαιώματα που διαθέτουν οι ημεδαποί εργαζόμενοι θα 
αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών συμβάλλουν στην 
ευρωπαϊκή οικονομία μέσω της εργασίας τους και των φόρων τους οποίους 
καταβάλλουν. Θα συντελέσει επίσης στη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού που 
ευνοείται από αυτήν την ανισότητα, χρησιμεύοντας τοιουτοτρόπως ως μηχανισμός 
διασφάλισης, αφενός μεν, για τους πολίτες της ΕΕ προστατεύοντάς τους από την 
απειλή φθηνού εργατικού δυναμικού, αφετέρου δε, για τους μετανάστες 
προστατεύοντάς τους από την εκμετάλλευση. Εξάλλου, η δημιουργία ενός κοινού 
συνόλου δικαιωμάτων στην κοινοτική νομοθεσία θα δημιουργήσει στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκαιες προϋποθέσεις για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών 
που εργάζονται νόμιμα, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος διαμονής. 

Εξάλλου, η διαδικαστική απλούστευση που προτείνεται, δηλαδή η χορήγηση ενιαίας 
άδειας κατά το πέρας μιας ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, θα απλουστεύσει 
σημαντικά τις διοικητικές διατυπώσεις που απαιτούνται από τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών και τους εργοδότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη σε μία ενισχυμένη 
λειτουργία ελέγχου, θα συμπληρώσει εξάλλου την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής 
για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών (COM (2007) 249). 

130 • Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης 

Στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης έχει ήδη θεσπιστεί σειρά οδηγιών που 
καλύπτουν ειδικές ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών: η οδηγία 2003/86/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· η οδηγία 
2003/109/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες· η οδηγία 2004/114/EΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
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ανταλλαγή μαθητών, την άμεση και πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία· και 
η οδηγία 2005/71/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων 
τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Η παρούσα πρόταση εγγράφεται 
στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πράξεων και είναι συμπληρωματική προς αυτές, 
επειδή θα αποτελέσει οριζόντια πράξη που θα χορηγεί δικαιώματα σε όλους τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, ανεξάρτητα 
από τη βάση σύμφωνα με την οποία έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους 
μέλους και τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην αγορά εργασίας του. 

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου επεξέτεινε τις διατάξεις του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 574/72 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις συγκεκριμένες διατάξεις 
μόνον λόγω της ιθαγενείας τους. Κατοχυρώνει ότι ένας υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από έναν ευρωπαίο πολίτη σε περίπτωση μετακίνησης 
από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο. Η παρούσα πρόταση είναι συμπληρωματική 
αυτού του κανονισμού, επειδή καλύπτει εξίσου την πρόσβαση των εργαζομένων 
τρίτων χωρών στην κοινωνική προστασία που παρέχεται σε ένα κράτος μέλος. 

Ο τύπος άδειας διαμονής που εκδίδεται για τους υπηκόους τρίτων χωρών ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1030/2002, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προσθέτουν, στο σχετικό χώρο του ενιαίου τύπου αδείας, οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία «ιδίως για το αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει άδεια εργασίας». Η παρούσα 
πρόταση αναπτύσσει αυτή τη διάταξη στο βαθμό που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
προσδιορίζουν στον ενιαίο τύπο αδείας την πληροφορία που αφορά την άδεια 
εργασίας, ανεξάρτητα από την νομική βάση της εισδοχής. 

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την απασχόληση σε θέσεις υψηλών προσόντων. Οι δύο προτάσεις συντάχθηκαν 
κατά τρόπο ώστε να είναι μεταξύ τους συμβατές.  

140 • Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης  

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας συμφωνούν με και υποστηρίζουν τους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας (COM (2005) 24) και, κυρίως, το στόχο να καταστεί η 
Ευρώπη πιο ελκυστικός τόπος εργασίας, τους στόχους των ολοκληρωμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση (COM (2005) 141), 
και τους στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους» (COM (2006) 249). Η εξασφάλιση νομικού 
καθεστώτος στους μετανάστες, στο πλαίσιο του οποίου θα προσδιορίζονται με 
σαφήνεια και θα αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων, μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μέσο προστασίας από την εκμετάλλευση, αυξάνοντας τη συμβολή 
τους στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύοντας εξίσου 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ανταγωνισμό φθηνού εργατικού 
δυναμικού. Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» (COM 
(2006) 571), η παρούσα πρόταση συμβάλλει στην ένταξη των μεταναστών και των 
οικογενειών τους, αποτελώντας εγγενές τμήμα της λύσης που είναι απαραίτητη για να 
προετοιμαστεί η οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την 
πραγματικότητα που αντιπροσωπεύει η δημογραφική γήρανση. 
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Η παρούσα πρόταση, η οποία αφορά κυρίως τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων 
χωρών σχετικά με την απασχόληση, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που θεσπίζονται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 12 για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, το άρθρο 14 για το δικαίωμα εκπαίδευσης, το άρθρο 15 παράγραφος 
3 για την ισότητα των συνθηκών εργασίας, το άρθρο 21 παράγραφος 2 για την 
απαγόρευση διακρίσεων, το άρθρο 29 για το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
εύρεσης εργασίας, το άρθρο 31 για δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, το 
άρθρο 34 για την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική αρωγή, το άρθρο 35 για την 
προστασία της υγείας και το άρθρο 47 για το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου. 

 

2) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 • Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

211 Μέσω της διαβούλευσης, κύριοι τομείς στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων 

Διοργανώθηκε δημόσια διαβούλευση με ευκαιρία την Πράσινη Βίβλο για μια 
κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης. Η Επιτροπή 
έλαβε πάνω από 130 απαντήσεις εκ μέρους των κρατών μελών, των άλλων κοινοτικών 
οργάνων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των τρίτων χωρών, των πανεπιστημίων 
κλπ (δημοσιεύονται στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm), και πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση 
στις 14 Ιουνίου 2005. 

Περαιτέρω διαβουλεύσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο σεμιναρίων και εργαστηρίων, 
ενώ τα κράτη μέλη κλήθηκαν να δώσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο της επιτροπής για 
τη μετανάστευση και το άσυλο της Επιτροπής. Τέλος, μέσω της εξωτερικής μελέτης 
που πραγματοποιήθηκε για να υποστηριχθεί η ανάλυση αντικτύπου, 
πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους κύριους παράγοντες μέσω 
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. 

212 Σύνθεση των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίον αυτές ελήφθησαν υπόψη  

Η ανάλυση των 130 απαντήσεων που απεστάλησαν στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης κατέδειξε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για μια κοινή ευρωπαϊκή 
πολιτική στον τομέα της οικονομικής μετανάστευσης, παρά τις σημαντικές διαφορές 
που υπάρχουν όσον αφορά τις προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και το 
αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα. Προκύπτουν με σαφήνεια ορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές, όπως η ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών κανόνων που να καλύπτουν τουλάχιστον 
ορισμένες βασικές κατηγορίες οικονομικών μεταναστών (εργαζόμενοι υψηλών 
προσόντων) και να καθιερώνουν ελκυστικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την αξίωση 
να κατοχυρωθεί ασφαλές νομικό καθεστώς για όλους τους μετανάστες που εργάζονται 
νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, αντίθετα με την πρόταση οδηγίας για 
τις οικονομικές μεταναστεύσεις που υποβλήθηκε το 2001, η οποία στόχευε γενικά στη 
ρύθμιση των προϋποθέσεων εισδοχής, η παρούσα πρόταση περιορίζεται στην 
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πρόβλεψη διαδικαστικής απλούστευσης και στη χορήγηση δικαιωμάτων σε όλους 
εκείνους που έχουν γίνει ήδη δεκτοί στο έδαφος και στην αγορά εργασίας ενός 
κράτους μέλους. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με το 
πρόγραμμα δράσης για τη νόμιμη μετανάστευση καθώς και εκείνες που έγιναν σε 
συνδυασμό με τη μελέτη για την ανάλυση αντικτύπου. 

 • Συγκέντρωση και χρησιμοποίηση των εκτιμήσεων εμπειρογνωμόνων 

229 Δεν κρίθηκε απαραίτητη η προσφυγή στη γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

230 • Αξιολόγηση αντικτύπου 

Εξετάστηκαν οι ακόλουθες επιλογές: 

Επιλογή 1 – Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Επιλογή 2 – Η μη νομοθετική επιλογή: επικοινωνία, συντονισμός και συνεργασία. Δε 
θεσπίζεται νέα νομοθεσία όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων 
γενικά. Τα δικαιώματα ορισμένων κατηγοριών μεταναστών εργαζομένων (όπως των 
εργαζομένων υψηλών προσόντων) αποσαφηνίζονται περαιτέρω από την εθνική 
νομοθεσία και καλύπτονται σε επίπεδο ΕΕ από ειδικές οδηγίες (π.χ. για τους υψηλά 
ειδικευμένους εργαζόμενους). Αντίθετα προσδίδεται μεγαλύτερη προσοχή σε 
συμπληρωματικά μέτρα και υποστηρικτικές δραστηριότητες με σκοπό την προσέγγιση 
των νομοθετικών πρακτικών των κρατών μελών για τη συγκέντρωση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. 

Επιλογή 3α – Η νομοθετική επιλογή υπό τη μορφή οδηγίας επικεντρωμένης στα κοινά 
σημεία. Η συγκεκριμένη επιλογή χορηγεί ίση μεταχείριση στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στην αγορά εργασίας σε όλους τους σχετικούς με 
την απασχόληση τομείς, εξαιρουμένης της κοινωνικής ασφάλισης, της μεταφοράς 
κοινωνικών εισφορών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες. 

Επιλογή 3β – Η νομοθετική επιλογή της ίσης μεταχείρισης που χορηγείται υπό τη 
μορφή οδηγίας. Η συγκεκριμένη επιλογή χορηγεί ίση μεταχείριση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στην αγορά εργασίας σε όλους τους 
σχετικούς με την απασχόληση τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
ασφάλισης, της μεταφοράς κοινωνικών εισφορών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Επιλογή 4 – Η επιλογή της συμπληρωματικής νομοθεσίας, υπό τη μορφή οδηγίας που 
προβλέπει ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής 
και εργασίας. Η οδηγία προβλέπει ουσιαστικά ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης, η 
οποία απλουστεύει τις διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν τόσο για τους μετανάστες 
όσο και για τις δημόσιες αρχές, καθώς και έκδοση ενιαίου εγγράφου που παρέχει τη 
δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών ταυτόχρονα να διαμένουν και να 
εργάζονται σε ένα κράτος μέλος. Πηγή έμπνευσης της συγκεκριμένης διάταξης θα 
μπορούσε να αποτελέσει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση 
αδείας διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίος επιτρέπει 
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στο εξής στα κράτη μέλη να προσθέτουν παρατηρήσεις, για εθνική χρήση, που 
αφορούν την άδεια εργασίας. Σύμφωνα με την προσέγγιση που βασίζεται στην τήρηση 
των δικαιωμάτων, αυτή η επιλογή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει διαδικαστικές 
διασφαλίσεις και εγγυήσεις στο πλαίσιο της αίτησης ενιαίας άδειας. 

Επιλογή 5 – Η πλήρης νομοθετική πρόταση, υπό τη μορφή οδηγίας που ρυθμίζει την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κατοχυρώνει επιπλέον ίσα δικαιώματα στους 
υπηκόους τρίτων χωρών. Η οδηγία ρυθμίζει την πρόσβαση των εργαζομένων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας ενός κράτους μέλους, προκειμένου να κατοχυρώσει την 
ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση και την κινητικότητα στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Θα πρέπει, προς το σκοπό αυτό, να εναρμονισθούν οι συνθήκες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας (κριτήριο των οικονομικών αναγκών, κλπ). Η 
επιλογή αριθ. 5 θα εξασφάλιζε περαιτέρω την ίση μεταχείριση με τους εθνικούς 
εργαζόμενους σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στην επιλογή αριθ. 3β. 

Συγκρίνοντας τις επιλογές και τις επιπτώσεις και υπό το φώς των απόψεων που 
εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη και τους διάφορους παράγοντες, η προτιμώμενη 
επιλογή είναι ένας συνδυασμός των επιλογών 3β και 4, η οποία φαίνεται να προσφέρει 
τα περισσότερα δυνάμει πλεονεκτήματα από πρακτική και πολιτική άποψη. 

231 Η Επιτροπή προέβη στην ανάλυση αντικτύπου που προβλέπεται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Η έκθεσή της δημοσιεύεται στην ακόλουθη διεύθυνση: [να συμπληρωθεί] 

3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

305 • Σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων 

Η πρόταση προβλέπει μία ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
με σκοπό την εργασία. Εφόσον χορηγηθεί, η άδεια διαμονής και εργασίας θα πρέπει να 
εκδοθεί υπό τη μορφή ενιαίου εγγράφου. Προβλέπεται η γενική υποχρέωση των 
κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα σύστημα «ενιαίας διαδικασίας» (one-stop-shop) 
και να συμμορφωθούν με ορισμένες διασφαλίσεις και προδιαγραφές όταν εξετάζουν 
την αίτηση. Επιπλέον, υπάρχει γενική απαγόρευση έκδοσης συμπληρωματικών αδειών 
(π.χ. άδεια εργασίας). Όσον αφορά τον τύπο αυτού του ενιαίου εγγράφου, θα 
χρησιμοποιηθεί ο εναρμονισμένος τύπος άδειας διαμονής για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που καθορίστηκε από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1030/2002. Τέλος, τα κράτη 
μέλη θα είναι υποχρεωμένα να προσδιορίζουν στις άδειες διαμονής που εκδίδονται για 
άλλους σκοπούς (για παράδειγμα, λόγω οικογενειακής επανένωσης) το κατά πόσον ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να εργάζεται στην επικράτειά τους. 

Η πρόταση προβλέπει περαιτέρω τη χορήγηση δικαιωμάτων στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος καθορίζοντας τομείς – ιδιαίτερα 
σχετικούς με την απασχόληση τομείς – στους οποίους πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ισότητα μεταχείρισης με τους υπηκόους κράτους μέλους. Καταρχήν, αυτή η ισότητα 
μεταχείρισης θα εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα, οι οποίοι όμως δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος. 

310 • Νομική βάση 
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Οι διατάξεις της προτεινόμενης οδηγίας στοχεύουν να εισαγάγουν μια διαδικαστική 
απλούστευση (ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης και ενιαία άδεια), καθώς και να 
εξασφαλίσουν, με την ισότητα μεταχείρισης, το νομικό καθεστώς των εργαζομένων 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους. Κατά 
συνέπεια, η δέουσα νομική βάση είναι το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
συνθήκης ΕΚ. 

320 • Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται στο βαθμό που η πρόταση δεν εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. 

 Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με τη δράση των 
κρατών μελών για τον ακόλουθο λόγο. 

323 Εάν τα κράτη μέλη δράσουν από μόνα τους υπάρχει κίνδυνος να διατηρηθούν οι 
διαφορές μεταχείρισης υπηκόων τρίτων χωρών στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε νόθευση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και σε 
δευτερεύουσες μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών προς εκείνα τα κράτη μέλη που 
χορηγούν περισσότερα δικαιώματα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την 
προτεινόμενη διαδικαστική απλούστευση, εάν εκείνα τα κράτη μέλη που συνεχίζουν 
να χρησιμοποιούν παράλληλες διαρθρώσεις συνεχίζουν την πρακτική αυτή, οι 
διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας διαμονής και εργασίας θα συνεχίσουν να 
είναι μακροχρόνιες και επίπονες τόσο για το μισθωτό όσο και για τον εργοδότη του. 

 Οι στόχοι της πρότασης μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο για 
τους ακόλουθους λόγους. 

324 Η αναγνώριση για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών, μέσω κοινοτικής πράξης, 
δικαιωμάτων αντίστοιχων προς εκείνα των ημεδαπών εργαζομένων στους τομείς που 
συνδέονται με την απασχόληση μειώνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ πολιτών της 
ΕΕ και εργαζομένων τρίτων χωρών και διασφαλίζει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προστατεύοντάς τους από τη φθηνή εργασία και τους μετανάστες από την 
εκμετάλλευση. Επιπλέον, η δημιουργία ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων μέσω της 
ίσης μεταχείρισης στο κοινοτικό δίκαιο δημιουργεί δίκαιους όρους στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν εκεί 
νόμιμα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος διαμονής τους. Όσον αφορά την 
προτεινόμενη διοικητική απλούστευση, αυτή διευκολύνει τις διοικητικές διατυπώσεις 
τόσο για τους υπηκόους τρίτων χωρών όσο και για τους εργοδότες σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

325 Η κοινή δράση θα κατοχυρώσει (1) πιο αποτελεσματικές διαδικασίες κατά την εξέταση 
των αιτήσεων, (2) ίση μεταχείριση στους τομείς που έχουν σχέση με την απασχόληση 
για εργαζόμενους που έχουν γίνει δεκτοί στα κράτη μέλη, και (3) καλύτερη ένταξη 
αυτών των εργαζομένων. 

327 Η πρόταση προβλέπει τη χορήγηση των δικαιωμάτων θέτοντας ως ελάχιστη αξίωση 
την ίση μεταχείριση στους τομείς που έχουν σχέση με την απασχόληση. Ως εκ τούτου 
δεν παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίσουν το περιεχόμενο των 
ουσιαστικών δικαιωμάτων. 
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H πρόταση προβλέπει εξάλλου μόνο ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης με σκοπό την 
προβλεπόμενη διαδικαστική απλούστευση. Επιβάλλει απλά μία γενική υποχρέωση στα 
κράτη μέλη να προβλέπουν ένα σύστημα «ενιαίας διαδικασίας» (one-stop-shop) και 
μία γενική απαγόρευση να εκδίδουν συμπληρωματικά έγγραφα – όπως η άδεια 
εργασίας – και δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές διαδικασίες των κρατών μελών για 
την εξέταση των αιτήσεων. Περαιτέρω, όσον αφορά τον τύπο, βασίζεται στον ήδη 
εναρμονισμένο τύπο των αδειών διαμονής που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1030/2002. 

 H πρόταση, ως εκ τούτου, συμφωνεί με την αρχή της επικουρικότητας. 

 • Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας για τον ακόλουθο λόγο. 

331 Η μέθοδος χορήγησης δικαιωμάτων είναι η ίση μεταχείριση και η διοικητική 
απλούστευση αποτελεί απλά γενική υποχρέωση. 

Δυνάμει του άρθρου 63, προτελευταίο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να διατηρούν ή να εισάγουν άλλα μέτρα πλην εκείνων που ορίζονται στην 
οδηγία, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβιβάσιμα με τη συνθήκη και με τις 
διεθνείς συμφωνίες. 

332  

 • Επιλογή των πράξεων  

341 Προτεινόμενη/-ες πράξη/-εις: Οδηγία 

342 Κάθε άλλο μέσο θα ήταν ακατάλληλο για τον ακόλουθο λόγο. 

Η οδηγία είναι η πιο ενδεδειγμένη πράξη για την εφαρμογή της προβλεπόμενης 
δράσης: καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα και μια γενική 
υποχρέωση να ακολουθείται ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης με σκοπό την 
χορήγηση ενιαίας άδειας, αλλά αφήνει στα κράτη μέλη ορισμένη ευελιξία για την 
ενσωμάτωση αυτής της διαδικασία στο εθνικό δίκαιο και την πρακτική εφαρμογή της. 

4) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

409 Η πρόταση δεν έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας. 

5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

550 • Πίνακας αντιστοιχίας 

Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
εθνικών διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν την οδηγία καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εθνικών διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

70 • Λεπτομερής επεξήγηση της πρότασης 
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Κεφάλαιο I – Γενικές διατάξεις 

Άρθρα 1, 2 και 3 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ορίζει το στόχο της οδηγίας, τους ορισμούς που 
χρησιμοποιούνται σε αυτήν και το πεδίο εφαρμογή της. Δεδομένου του οριζόντιου 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης πράξης και του στόχου να τεθεί ως ελάχιστη αξίωση η 
χορήγηση ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, ο όρος «εργαζόμενος 
τρίτης χώρας» προσδιορίζει όχι μόνο εκείνους που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια 
με σκοπό την απασχόληση, αλλά εξίσου όλους εκείνους που έχουν γίνει αρχικά δεκτοί 
για άλλους λόγους, αλλά έχουν επίσης αποκτήσει εκεί το δικαίωμα εργασίας στη βάση 
διατάξεων του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου (μέλη της οικογένειας, πρόσφυγες, 
φοιτητές, ερευνητές...). Στην ειδική περίπτωση των μελών της οικογένειας, πρέπει να 
τονιστεί ότι η παρούσα πρόταση δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις άσκησης του 
δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης. Εντούτοις, μόλις γίνει δεκτό στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους δυνάμει της οδηγίας 2003/86/EΚ, κάθε μέλος της οικογένειας 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία υπό την επιφύλαξη ότι μπορεί να θεωρηθεί 
εργαζόμενος τρίτης χώρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεών της. 

Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ορίζονται αναλυτικά. Οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που είναι αποσπασμένοι εργαζόμενοι κατά την έννοια της οδηγίας 
1996/71/EΚ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, επειδή δεν θεωρούνται ότι 
αποτελούν μέρος της αγοράς εργασίας του κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
αποσπαστεί. Σύμφωνα με την ίδια αρχή, τα πρόσωπα που έχουν μετατεθεί προσωρινά 
από την εταιρεία τους, οι συμβατικοί πάροχοι υπηρεσιών και οι ασκούμενοι 
μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι υπόκεινται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο της GATS εξαιρούνται εξίσου. Δεδομένης της 
ιδιαιτερότητας και του προσωρινού χαρακτήρα του καθεστώτος τους, το αυτό ισχύει 
για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος δεν εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης, λόγω του πλέον προνομιακού καθεστώτος τους και του ειδικού τύπου 
άδειας διαμονής που τους έχει χορηγηθεί. 

Κεφάλαιο II – Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης και ενιαία άδεια 

Άρθρο 4 

Η κεντρική διάταξη του συγκεκριμένου άρθρου είναι η γενική υποχρέωση που 
επιβάλλεται στα κράτη μέλη να εξετάζουν κάθε αίτηση διαμονής και εργασίας στην 
επικράτειά τους στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας και, εφόσον η αίτηση γίνεται δεκτή, 
να χορηγούν ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας. 

Άρθρο 5 

Μία αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων και την χορήγηση της ενιαίας 
άδειας πρέπει να οριστεί για κάθε κράτος μέλος. Αυτός ο διορισμός τελεί υπό την 
επιφύλαξη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων άλλων εθνικών αρχών όσον αφορά την 
εξέταση των αιτήσεων και τη λήψη απόφασης σχετικά με αυτές. Δεν θα πρέπει επίσης 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διορίζουν άλλες αρχές ως αρχές στις οποίες ο υπήκοος 
τρίτης χώρας ή ο μελλοντικός εργοδότης του μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
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(προξενικές αντιπροσωπείες, για παράδειγμα) και από τις οποίες μπορεί να 
παραληφθεί η άδεια. 

Άρθρα 6 και 7 

Η ενιαία άδεια πρέπει να ακολουθεί τον εναρμονισμένο τύπο της άδειας διαμονής για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που θεσπίζεται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1030/2002. Ο συγκεκριμένος κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προσθέτουν, στο σχετικό χώρο του ενιαίου τύπου άδειας, πληροφορίες που στοχεύουν 
να προσδιορίσουν το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας. Η 
παρούσα πρόταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη 
πληροφορία. Αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει μόνο για την ενιαία άδεια που εκδίδεται 
για λόγους διαμονής και εργασίας, αλλά εξίσου για όλες τις εκδοθείσες άδειες 
διαμονής ανεξαρτήτως του είδους της άδειας ή του τίτλου διαμονής (π.χ. οικογενειακή 
επανένωση, σπουδές), εφόσον στο συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει χορηγηθεί 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Υπάρχει γενική 
απαγόρευση έκδοσης συμπληρωματικών αδειών. 

Άρθρα 8, 9 και 10 
 
Μεταξύ των προβλεπόμενων διαδικαστικών εγγυήσεων, ορίζεται ότι κάθε απόφαση 
απόρριψης μιας αίτησης για την χορήγηση ενιαίας άδειας πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως κατά τρόπον ώστε να χορηγείται σαφής επεξήγηση των λόγων απόρριψης εκ 
μέρους των εθνικών αρχών. Δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση δεν προσδιορίζει τα 
κριτήρια εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς απασχόλησης, οι 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων μία αίτηση ενιαίας άδειας μπορεί να 
απορριφθεί πρέπει να καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Ένα από τα κριτήρια είναι η 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, που ορίζεται ιδιαίτερα στις 
σχετικές διατάξεις των διατάξεων προσχώρησης του 2003 και του 2005. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησής του, ο αιτών πρέπει να διαθέτει ένδικα μέσα, τα οποία πρέπει 
να προσδιορίζονται στη γραπτή κοινοποίηση που του απευθύνεται. Μια άλλη 
διαδικαστική εγγύηση είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν τον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας ή το μελλοντικό εργοδότη του για τα έγγραφα 
που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης ενιαίας άδειας. Τέλος, το επίπεδο των 
οφειλόμενων τελών - εάν τα κράτη μέλη αξιώνουν την πληρωμή τους από τον 
αιτούντα - πρέπει να είναι ανάλογο και μπορεί να βασίζεται στην αρχή της πραγματικά 
παρασχεθείσας υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 11 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα δικαιώματα – εισόδου (και νέας εισόδου), 
διαμονής και διέλευσης - που παρέχει η ενιαία άδεια. Αυτά τα δικαιώματα αποκτούν 
εντελώς ιδιαίτερη σημασία στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν. 

Κεφάλαιο III – Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 

Άρθρο 12 

Το συγκεκριμένο άρθρο χορηγεί δικαιώματα στους εργαζόμενους τρίτων χωρών 
καθορίζοντας τους τομείς στους οποίους πρέπει να κατοχυρωθεί η ίση μεταχείριση με 
τους εθνικούς εργαζομένους υπό τη μορφή ελάχιστης αξίωσης, υπό την επιφύλαξη του 
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δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις. 

Η ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση επεκτείνεται στα έξοδα εγγραφής στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Τα 
κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να περιορίσουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τις 
υποτροφίες σπουδών.  

Όσον αφορά την αναγνώριση των διπλωμάτων, η πρόταση προβλέπει την ισότητα 
μεταχείρισης κατ’ εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών. Η συγκεκριμένη διάταξη 
αναφέρεται επίσης στην εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/EΚ. Αυτό 
σημαίνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει προσόντα σε άλλα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνει την αναγνώρισή τους κατά τον ίδιο τρόπο με 
αυτόν που ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης και τα προσόντα που έχει αποκτήσει σε 
μια τρίτη χώρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως προβλέπει κυρίως το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της προαναφερόμενης οδηγίας. 

Η ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τις παροχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 επεξέτεινε τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971στους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά μόνον στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί διακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία ισχύουν επίσης για τα πρόσωπα που 
φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα. 

Προβλέπεται επίσης η ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
ιδιωτική ή κοινωνική στέγη. Τα κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να περιορίσουν το 
δικαίωμα της κοινωνικής στέγης στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη 
τρία έτη τουλάχιστον στην επικράτειά τους ή που έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν για 
τρία έτη τουλάχιστον. Όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης, η ισότητα μεταχείρισης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
μέσω του EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης). 

Δυνατοί περιορισμοί της ισότητας μεταχείρισης 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη απασχόληση. Η εξήγηση 
αυτού του πιθανού περιορισμού: η πρόταση έχει ως κύριο στόχο να χορηγήσει ίση 
μεταχείριση στους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα. Ο όρος 
«εργαζόμενος τρίτης χώρας» καθορίζεται εντούτοις κατά τρόπο που να 
συμπεριλαμβάνει όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους και τους έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας. Με άλλα 
λόγια, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν οφείλουν καν να διαθέτουν απασχόληση για να 
καλυφθούν από τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση. Αυτός ο 
ορισμός του «εργαζόμενου τρίτης χώρας» συντάχθηκε κατά τρόπο που να καλύπτει τις 
καταστάσεις που προηγούνται της πραγματικής απόκτησης απασχόλησης (αναγνώριση 
διπλωμάτων, βοήθεια προσφερόμενη από τις υπηρεσίες απασχόλησης) ή έπονται 
αυτής, βάσει προηγούμενων εισφορών (επίδομα ανεργίας). Εξ ορισμού, τα 
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περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα πρέπει εντούτοις να ασκούνται στο πλαίσιο 
απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης συνδέεται αυστηρά 
με τη νόμιμη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας και την άδεια εργασίας σε ένα κράτος 
μέλος, που κατοχυρώνονται από την ενιαία άδεια. 

Άρθρο 13 

Η παρούσα πρόταση τελεί υπό την επιφύλαξη πιο ευνοϊκών διατάξεων κοινοτικών ή 
μικτών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν με τρίτες χώρες, οι 
οποίες διέπουν τη νομική κατάσταση των εργαζομένων τρίτων χωρών, όπως είναι η 
συμφωνία ΕΟΧ ή η συμφωνία σύνδεσης με την Τουρκία. Το παράρτημα 4 του 
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο αυτών των συμφωνιών. Αυτή η εξαίρεση 
ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σχετικές διατάξεις άπτονται του 
περιεχομένου της πρότασης και εφαρμόζεται στις ίδιες τις συμφωνίες, στις αποφάσεις 
που λαμβάνονται δυνάμει αυτών των συμφωνιών και στη σχετική νομολογία. Η 
πρόταση τελεί επίσης υπό την επιφύλαξη πιο ευνοϊκών διεθνών νομικών πράξεων, που 
έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι οποίες εφαρμόζονται στους 
μετανάστες εργαζομένους υπηκόους χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 18ης Οκτωβρίου 1961, αναθεωρημένος 
Κοινωνικός Χάρτης του 1996 και Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με το νομικό 
καθεστώς των μεταναστών εργαζομένων της 24ης Νοεμβρίου 1977). Τέλος, τελεί υπό 
την επιφύλαξη πιο ευνοϊκών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις 
που απαγορεύουν τη διακριτική μεταχείριση βάσει της ιθαγένειας, όπως το Διεθνές 
Σύμφωνο, για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα. Το παράρτημα 5 
του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόταση περιλαμβάνει κατάλογο των συγκεκριμένων συμβάσεων, όπου 
προσδιορίζεται το κατά πόσον αυτές έχουν επικυρωθεί ή όχι από όλα τα κράτη μέλη. 
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2007/0229 (CNS) 

Πρόταση  

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους 

μέλους και  
σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63, 
παράγραφος 3 στοιχείο α), 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
η Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και 
της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών. 

2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε, κατά την ειδική συνοδό του στο Τάμπερε στις 
15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών που 
αφορούν τους όρους εισδοχής και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών. Στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει 
ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος 
των κρατών μελών και μια πιο ενεργητική πολιτική κοινωνικής ένταξης θα όφειλε να έχει 
ως φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με αυτά των 
πολιτών της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, ζήτησε από το Συμβούλιο να εκδώσει ταχέως 
αποφάσεις βάσει των προτάσεων της Επιτροπής. Η ανάγκη υλοποίησης των στόχων που 
προσδιορίστηκαν στο Τάμπερε επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 
5ης Νοεμβρίου 2004. 

(3) Στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να προσελκύει εργαζομένους τρίτων 
χωρών. Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα διευκολυνθεί με τη διοικητική απλούστευση 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη σχετική πληροφόρηση. Η καθιέρωση ενιαίας 
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διαδικασίας υποβολής αίτησης που καταλήγει στην έκδοση, στο πλαίσιο μιας μόνης 
διοικητικής πράξης, ενός συνδυασμένου τίτλου που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και 
την εργασία θα πρέπει να συμβάλει στην απλούστευση και την εναρμόνιση των τώρα 
αποκλινόντων κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Μια τέτοια διαδικαστική 
απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την πλειοψηφία των κρατών μελών. Πέραν 
του γεγονότος ότι επέτρεψε στους μετανάστες και τους εργοδότες τους να διαθέτουν μια 
πιο αποτελεσματική διαδικασία, διευκόλυνε τον έλεγχο της νομιμότητας της διαμονής και 
της απασχόλησης των μεταναστών. 

(4) Προκειμένου να επιτρέπουν την πρώτη είσοδο στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη πρέπει 
να δύνανται να εκδίδουν, εγκαίρως, ενιαία άδεια διαμονής ή εάν χορηγούν τέτοιες άδειες 
αποκλειστικά επί του εδάφους τους, θεώρηση. 

(5) Πρέπει να θεσπιστεί σύνολο κανόνων που θα διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των 
αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίας άδειας. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές και διαχειρίσιμες, λαμβάνοντας υπόψη το συνήθη φόρτο εργασίας των 
διοικήσεων των κρατών μελών, καθώς και διαφανείς και δίκαιες προκειμένου να 
προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δικαίου στα συγκεκριμένα πρόσωπα. 

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να απορριφθεί μία αίτηση 
ενιαίας άδειας καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
τήρησης της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως ορίζεται ιδιαίτερα στις σχετικές 
διατάξεις των πράξεων προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και της 25ης Απριλίου  

(7) Ο τύπος της ενιαίας άδειας πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών1, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσθέτουν 
πληροφορίες που αφορούν ιδίως το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ή όχι άδεια 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγράφουν – εξίσου για τους σκοπούς του 
καλύτερου ελέγχου της μετανάστευσης – όχι μόνον στην ενιαία άδεια αλλά σε όλες τις 
άδειες διαμονής που εκδίδουν ενδείξεις σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από 
το είδος της άδειας διαμονής βάσει της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην 
επικράτειά τους και του χορηγήθηκε άδεια εργασίας. 

(8) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο και ενιαία άδεια 
που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν θα 
πρέπει να μπορούν να εισέρχονται και να διακινούνται ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν για περίοδο που δεν θα 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση 
του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα 
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν)2 και σύμφωνα με το άρθρο 21 του κεκτημένου του 
Σένγκεν – σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ 
των κυβερνήσεων των κρατών της οικονομικής ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή 

                                                 
1 ΕΕ L 157, της 15.6.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 105 της 3.4.2006 σ. 1 



 

EL 16   EL 

κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν)3. 

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων 
χωρών διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά 
τους. Δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του κράτους μέλους ή με 
τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας κυρίως τους 
τομείς στους οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να 
κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα 
κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους 
φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και μεταναστών εργαζομένων λόγω 
της εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων. 

(10) Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος 
μέλος πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το ίδιο κοινό σύνολο δικαιωμάτων, υπό τη μορφή 
της ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής, ανεξάρτητα από τον 
αρχικό σκοπό ή το λόγο της εισδοχής τους. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους τομείς 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να κατοχυρώνεται όχι μόνο για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους με 
σκοπό την απασχόληση, αλλά εξίσου για εκείνους οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για άλλους 
λόγους, και στη συνέχεια τους έχει δοθεί άδεια να εργαστούν εκεί δυνάμει άλλων 
πράξεων κοινοτικού ή εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των μελών της 
οικογένειας που έχουν γίνει δεκτά σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου 
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης4, των 
υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/EΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά 
με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία5 και των 
ερευνητών που έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με την οδηγία 2005/71/EΚ, της 12ης 
Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας6. 

(11) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς των επί μακρόν 
διαμενόντων σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/EΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 
2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 

                                                 
3 ΕΕ L 239, της 22.9.2000 σ. 19 
4 ΕΕ L 251, της 3.10.2003, σ. 12. 
5 ΕΕ L 375, της 23.12.2004, σ.12. 
6 ΕΕ L 289, της 3.11.2005, σ.15. 
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διαμένοντες7 δεν υπάγονται στην παρούσα οδηγία, λόγω του πλέον προνομιακού 
καθεστώτος το οποίο διαθέτουν και της ιδιαιτερότητας της άδειας διαμονής που φέρει τη 
μνεία «επί μακρόν διαμένων – ΕΚ». 

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών8, για όσο χρονικό διάστημα 
είναι αποσπασμένοι σε ένα κράτος μέλος και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται 
στο έδαφος κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε διεθνή 
συμφωνία που διευκολύνει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ορισμένων 
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες 
δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, επειδή δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος 
της αγοράς εργασίας αυτού του κράτους μέλους. 

(13) Δεδομένου του προσωρινού καθεστώτος τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν 
γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους για να εργαστούν εκεί εποχιακά για 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες εντός περιόδου δώδεκα μηνών δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

(14) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σε ορισμένους τομείς συνδέεται αυστηρά με τη 
νόμιμη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας και με την πρόσβαση που του έχει χορηγηθεί 
στην αγορά εργασίας ενός κράτους μέλους, όπως αυτά προβλέπονται από την ενιαία άδεια 
που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία ή από τις άδειες διαμονής που 
χορηγούνται για άλλους λόγους και προσδιορίζουν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα 
εργασίας. 

(15) Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται από έναν υπήκοο τρίτης χώρας σε ένα 
άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζονται όπως εκείνα ενός ευρωπαίου πολίτη, και τα προσόντα 
που αποκτώνται σε τρίτη χώρα λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.9  

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης 
καθορίζονται από τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 
1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας.10 Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον 
λόγω της ιθαγενείας τους11 επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1408/1971 στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι οποίοι βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς τους εξαρτάται από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης 

                                                 
7 ΕΕ L 16, της 23.1.2004, σ. 44. 
8 ΕΕ L 18, της 21.1.1997, σ. 1. 
9 ΕΕ L 255, της 30.9.2005, σ. 22 
10 ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2 
11 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 1. 
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όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα 
απευθείας από τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν αναγνωρίζει περισσότερα 
δικαιώματα από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το 
καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. 

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η θέσπιση ενιαίας 
διαδικασίας αίτησης με σκοπό την χορήγηση ενιαίας άδειας που να επιτρέπει στους 
υπηκόους τρίτων χωρών να εργάζονται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και να 
κατοχυρώνει δικαιώματα στους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 
ένα κράτος μέλος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, 
η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των 
στόχων. 

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. 
Πρέπει κατά συνέπεια να εφαρμοστεί ανάλογα. 

(19) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς διακρίσεις που 
να θεμελιώνονται στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τα 
γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή 
άλλες απόψεις, την ιδιότητα μέλους ειδικής μειοψηφίας, την περιουσία, τη γέννηση, την 
αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό ιδιαίτερα σύμφωνα με την οδηγία 
του Συμβουλίου 2000/43/EΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανθρώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής12 και την οδηγία 
2000/78/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία13. 

(20) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου αυτού, τα εν λόγω κράτη μέλη δε 
συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δε δεσμεύονται από αυτήν ούτε 
υπόκεινται στην εφαρμογή της.] 

(21) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που έχει 
προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δε συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας 
και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ 

                                                 
12 ΕΕ L 180, της 19.7.2000, σ. 22. 
13 ΕΕ L 303, της 2.12.2000, σ. 16 
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Κεφάλαιο I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να καθορίσει: 

(α) ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα 
επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να διαμένουν και να εργάζονται στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους, με στόχο να απλουστευθεί η εισδοχή των συγκεκριμένων 
προσώπων και να διευκολυνθεί ο έλεγχος τους καθεστώτος τους, και 

(β) κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως: 

(α) «υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά 
την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης· 

(β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός 
στο έδαφος ενός κράτους μέλους και του έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια εργασίας· 

(γ) «ενιαία άδεια»: κάθε άδεια που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους, η 
οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· 

(δ) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει 
αίτησης που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας με σκοπό να του χορηγηθεί 
άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, σε απόφαση 
χορήγησης ενιαίας άδειας στο συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται: 

α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την άδεια να διαμένουν και να εργάζονται 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, και 
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β) στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι: 

(α) είναι μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης που ασκούν ή έχουν ασκήσει το 
δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Κοινότητας· 

(β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι· 

(γ) εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος κατ’εφαρμογή δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε 
διεθνή συμφωνία που διευκολύνει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ορισμένων 
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, 
ιδιαίτερα των ενδοϋπηρεσιακά μετατιθέμενων, των παρόχων συμβατικών υπηρεσιών και 
των ασκούμενων μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις GATS της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

(δ) έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους για να εργαστούν εκεί 
εποχιακά για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες σε περίοδο δώδεκα μηνών· 

(ε) έχουν ζητήσει την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και των οποίων η αίτηση 
δεν έχει ακόμα αποτελέσει το αντικείμενο οριστικής απόφασης· 

(στ) διαμένουν σε ένα κράτος μέλος ως αιτούντες προσωρινή προστασία ή στο πλαίσιο 
καθεστώτων προσωρινής προστασίας·  

(ζ) έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με την οδηγία 
2003/109/EΚ· 

(η) υπόκεινται σε απέλαση, η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους· 

Κεφάλαιο II 

Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης και ενιαία άδεια 

Άρθρο 4 

Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 

1. Κάθε αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους υποβάλλεται σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία αίτησης. 

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την αίτηση και εκδίδουν απόφαση σχετικά με την χορήγηση, 
τροποποίηση ή ανανέωση της ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Η απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την τροποποίηση ή την 
ανανέωση της ενιαίας άδειας, λαμβάνει τη μορφή μιας συνδυασμένης άδειας που 
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία στο πλαίσιο μιας διοικητικής πράξης. 
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Άρθρο 5 

Αρμόδια αρχή 

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν μία αρμόδια αρχή για την παραλαβή της αίτησης και την 
χορήγηση της ενιαίας άδειας. 

2. Η διορισμένη αρχή εξετάζει την αίτηση και εκδίδει σχετική απόφαση το συντομότερο 
δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης. 

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία. 

4. Εάν οι πληροφορίες που χορηγούνται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανακριβείς, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αναστέλλεται μέχρις ότου 
οι αρμόδιες αρχές λάβουν τις εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Άρθρο 6 

Ενιαία άδεια 

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν τις ενδείξεις 
σχετικά με την άδεια εργασίας σύμφωνα με το παράρτημα του συγκεκριμένου 
κανονισμού, στοιχείο α), 7.5-9. 

2. Τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν συμπληρωματικές άδειες, ιδιαίτερα άδειες εργασίας 
οποιουδήποτε είδους ως απόδειξη πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Άρθρο 7 

Άδειες διαμονής που εκδίδονται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας 

1. Σε όλες τις άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1030/2002, τα κράτη μέλη αναγράφουν την ένδειξη σχετικά με την άδεια εργασίας, 
ανεξάρτητα από το είδος της άδειας. 

2. Τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν συμπληρωματικές άδειες, ιδιαίτερα άδειες εργασίας 
οποιουδήποτε είδους, ως απόδειξη πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Άρθρο 8 

Ένδικα μέσα 

1. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, μη χορήγησης, μη τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και αναστολής ή ανάκλησής της, βάσει κριτηρίων 
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που ορίζονται στο εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στην γραπτή 
κοινοποίηση.  

2. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, μη χορήγησης, μη τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και αναστολής ή ανάκλησής της, υπόκειται σε 
ένδικα μέσα ενώπιον των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η γραπτή 
κοινοποίηση προσδιορίζει τα ένδικα μέσα τα οποία διαθέτει ο αιτών, καθώς και την 
προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ενεργήσει. 

Άρθρο 9 

Πρόσβαση στην πληροφόρηση  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων 
χωρών και των μελλοντικών εργοδοτών τους σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που 
χρειάζονται για να συμπληρώσουν την αίτησή τους. 

Άρθρο 10 

Τέλη 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους αιτούντες την καταβολή τελών για την 
επεξεργασία της αίτησής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο αυτών των 
τελών πρέπει να είναι ανάλογο και να βασίζεται στην αρχή της πραγματικά χορηγηθείσας 
υπηρεσίας.  

Άρθρο 11 

Δικαιώματα βάσει της ενιαίας άδειας 

1. Κατά την περίοδο ισχύος της, η ενιαία άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα ακόλουθα 
ελάχιστα δικαιώματα: 

(α) εισόδου, εκ νέου εισόδου και διαμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους έκδοσης 
της ενιαίας άδειας· 

(β) διέλευσης από άλλα κράτη μέλη για να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο 
σημείο (α)· 

(γ) ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους έκδοσης της 
ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για λόγους 
ασφάλειας· 

(δ) άσκησης δραστηριοτήτων που επιτρέπονται βάσει της ενιαίας άδειας· 

(ε) ενημέρωσης για τα δικαιώματα που του χορηγούνται βάσει της ενιαίας άδειας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή το εθνικό δίκαιο. 



 

EL 23   EL 

Κεφάλαιο III 

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 

Άρθρο 12 

1. Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους τουλάχιστον όσον αφορά: 

(α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης καθώς 
και της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας· 

(β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της προσχώρησης και συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, 
με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια· 

(γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση· 

(δ) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες· 

(ε) τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΟΚ) 
αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 
2003, ο οποίος επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη 
από τις συγκεκριμένες διατάξεις μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους εφαρμόζεται ανάλογα· 

(στ) την καταβολή κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση μετακίνησης 
σε τρίτη χώρα· 

(ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα· 

(η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που 
προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης και της 
συνδρομής που προσφέρεται από τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς  
 εργαζομένους:  

(α) απαιτώντας απόδειξη για τη δέουσα γνώση της γλώσσας προκειμένου να χορηγήσουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές 
μπορεί να εξαρτηθεί από ειδικά εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα· 

(β) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο 
γ) όσον αφορά τις υποτροφίες σπουδών· 
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(γ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο 
η), σχετικά με την κοινωνική στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην επικράτειά τους για τουλάχιστον τρία 
έτη· 

(δ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημεία 
α), β) και ζ), στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης· 

(ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο 
ε), στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, εξαιρουμένων 
των επιδομάτων ανεργίας. 

Άρθρο 13 

Ευνοϊκότερες διατάξεις 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων: 

(α) του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 
που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των μελών της αφενός, 
και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου· 

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών· 

2. Η παρούσα οδηγία τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία αυτή 
εφαρμόζεται. 

Κεφάλαιο IV 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 14 

Τα κράτη μέλη φροντίζουν να θέτουν στη διάθεση του κοινού τακτικά ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην επικράτειά τους με σκοπό την απασχόληση. 

Εκθέσεις 

Άρθρο 15 

1. Σε τακτά διαστήματα, και το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα 
κράτη μέλη και προτείνει, ενδεχομένως, τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

2. Κάθε έτος, και για πρώτη φορά την 1η Απριλίου [ένα έτος μετά την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του δικτύου που έχει δημιουργηθεί με την 
απόφαση 2006/688/EΚ, στατιστικές για τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών 
στους οποίους έχει χορηγηθεί, ανανεωθεί ή ανακληθεί ενιαία άδεια κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, αναφέροντας την ιθαγένειά 
τους και την επαγγελματική δραστηριότητά τους. Κοινοποιούνται επίσης 
στατιστικές όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας. 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

Άρθρο 16 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο [...]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και 
έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις συγκεκριμένες διατάξεις, αυτές περιλαμβάνουν 
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από αναφορά αυτού του είδους κατά την 
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. 

Έναρξη ισχύος  

Άρθρο 17 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Αποδέκτες 

Άρθρο 15 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συμβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
  


