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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: 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 πραγματικών περιστατικών
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 
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πρέπει να πραγματοποιήσει τρίμηνη πρακτική άσκηση η οποία φαίνεται ότι ρυθμίζεται βάσει 
συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του ασκούμενου, της υπηρεσίας επανένταξης και της DWI. 
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.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Το κύριο ζήτημα που προκύπτει από την αναφορά είναι εάν η προϋπόθεση της διαμονής με 
περιορισμένες δυνατότητες προσωρινής παραμονής στο εξωτερικό, που σχετίζεται με τη 
χορήγηση του επιδόματος στο πλαίσιο του ολλανδικού νόμου για την κοινωνική αρωγή 
(WWB), μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα που βρίσκονται στην κατάσταση της αναφέρουσας.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται στο πλαίσιο του WWB χορηγούνται σε άτομα που δεν 
διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους 
και τα οποία δεν δικαιούνται άλλα επιδόματα ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης (για 
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παράδειγμα επίδομα αναπηρίας ή ανεργίας). Το επίδομα εξαρτάται από τα εισοδήματα και 
υπολογίζεται βάσει των αναγκών του ενδιαφερόμενου, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
συναφών συνθηκών. Στους δικαιούχους του επιδόματος επιβάλλεται σειρά υποχρεώσεων,
όπως η ενεργή συμμετοχή σε πρόγραμμα αποκατάστασης που αποσκοπεί στην επανένταξη 
στην αγορά εργασίας.  

Τα πρώτα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι εάν η εν λόγω παροχή κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί παροχή κοινωνικής ασφάλισης υπό την έννοια του κανονισμού 1408/71 
για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και εάν για την 
καταβολή της παροχής μπορεί να τεθεί ως προϋπόθεση η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ολλανδικές αρχές για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα της εν λόγω παροχής. Βάσει των πληροφοριών που 
ελήφθησαν από τις ολλανδικές αρχές και λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι της άποψης ότι η εν λόγω παροχή δεν 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 1408/71 του Συμβουλίου.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους παροχών κοινωνικής ασφάλισης όπως 
απαριθμούνται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι 
χορηγούνται χωρίς ατομική και διακριτική αξιολόγηση των προσωπικών αναγκών. Ο 
κανονισμός δεν ισχύει για την κοινωνική και ιατρική αρωγή. 

Η εν λόγω παροχή, ωστόσο, χορηγείται σε κάθε πρόσωπο το οποίο διαμένει νόμιμα στις 
Κάτω Χώρες και δεν διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης. Επομένως, η εθνική νομοθεσία 
αντιμετωπίζει την ανάγκη ως βασικό κριτήριο για την εφαρμογή της. Επιπλέον, ο ολλανδικός 
νόμος για την κοινωνική αρωγή δεν κάνει αναφορά σε περιόδους εργασίας, καταβληθείσες 
εισφορές ή ένταξη σε οποιοδήποτε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει 
συγκεκριμένο κίνδυνο, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει εάν η εν λόγω παροχή μπορεί 
να συνιστά παροχή κοινωνικής ασφάλισης.

Στη συνέχεια, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον το γεγονός ότι η καταβολή της 
συγκεκριμένης παροχής μπορεί να εξαρτηθεί από την απαίτηση ο ενδιαφερόμενος να 
διαμένει μόνιμα στο κράτος μέλος θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, κάτι που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σε πολλές περιπτώσεις 1  ότι οι διατάξεις της 
Συνθήκης που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων έχουν σκοπό να 
διευκολύνουν την άσκηση από τους κοινοτικούς υπηκόους πάσης φύσεως επαγγελματικής 
δραστηριότητας στο έδαφος της Κοινότητας και δεν επιτρέπουν μέτρα που θα μπορούσαν να 
είναι δυσμενή για τους εν λόγω υπηκόους όταν αυτοί επιθυμούν να ασκήσουν οικονομική 
δραστηριότητα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

                                               
1 Βλέπε ιδίως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις: C-415/93 Bosman [1995] Συλλογή I-4921, 
υπόθεση C-109/04 Kranemann [2005] Συλλογή I-2421, και την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης 
Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση C-208/05 ITC.
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, ωστόσο, η αναφέρουσα επιθυμούσε να πραγματοποιήσει άμισθη 
πρακτική άσκηση στη Γαλλία. Όπως προαναφέρθηκε, το κύριο χαρακτηριστικό της σχέσης 
απασχόλησης που καλύπτεται από το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ, όπως ορίζεται στη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι το γεγονός ότι ένα πρόσωπο εκτελεί 
πραγματικές και γνήσιες δραστηριότητες προς όφελος άλλου προσώπου και υπό τη 
διεύθυνση αυτού του τελευταίου, έναντι των οποίων λαμβάνει αμοιβή. Η κατάρτιση η οποία 
δεν προβλέπει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί σχέση 
απασχόλησης σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν. 

Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι το γεγονός ότι η καταβολή της 
παροχής στο πλαίσιο του WWB εξαρτάται από την απαίτηση της διαμονής του δικαιούχου 
στο κράτος μέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 39.

Αληθεύει ότι ο δυνητικός εργοδότης της αναφέρουσας ανέφερε ότι μετά τη λήξη της 
πρακτικής άσκησης ενδεχομένως να της προσφερθεί θέση απασχόλησης. Ωστόσο, ο 
σύνδεσμος μεταξύ των υποχρεώσεων που επιβάλλει η ολλανδική νομοθεσία και αυτής της 
καθαρά υποθετικής προοπτικής απασχόλησης στη Γαλλία είναι υπερβολικά έμμεσος και 
αβέβαιος (βλέπε την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-190/98 Graf) ώστε να 
στοιχειοθετηθεί πιθανό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Όσον αφορά τη συμβατότητα με το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ της καταβολής παροχής στο 
πλαίσιο του WWB υπό τον όρο της διαμονής στη χώρα, η ολλανδική νομοθεσία θέτει 
ενδεχομένως σε μειονεκτική θέση ορισμένους δικαιούχους, όπως η αναφέρουσα, απλώς 
επειδή άσκησαν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης και βρήκαν θέση 
πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος.

Όπως επιβεβαιώνει η νομολογία 1  του Δικαστηρίου, οι διευκολύνσεις που προσφέρει η 
Συνθήκη στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν θα μπορούσαν να παράγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους αν ο υπήκοος κράτους μέλους μπορούσε να αποτραπεί από τη χρήση τους 
λόγω νομοθεσίας η οποία τον αντιμετωπίζει δυσμενώς λόγω του ότι επωφελήθηκε των 
διευκολύνσεων αυτών. 

Ωστόσο, περιορισμός της θεμελιώδους ελευθερίας της κυκλοφορίας μπορεί να δικαιολογείται 
(και επομένως να είναι σύμφωνος με την κοινοτική νομοθεσία), εάν βασίζεται σε 
αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητους από την ιθαγένεια των 
ενδιαφερομένων, οι οποίοι είναι και αναλογικοί προς τον νόμιμο στόχο των εθνικών 
διατάξεων.

Το επίδομα WWB χορηγείται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των δικαιούχων και τους παρέχει 
πρόσβαση σε πρόγραμμα επανένταξης στην εργασία, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
της επιστροφής τους στην αγορά απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι θεμιτό η ολλανδική 
νομοθεσία να επιθυμεί να διασφαλίσει ότι είναι υπαρκτός ο δεσμός μεταξύ του ατόμου που 
έχει υποβάλει αίτηση για το επίδομα και της ολλανδικής αγοράς εργασίας.

                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση C-224/98 
D'Hoop (Συλλογή 2002, σ. I-6191) και της 29ης Απριλίου 2004 στην υπόθεση C-224/02 Pusa (Συλλογή 2004, σ. 
I-5763)
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Συμπέρασμα

Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι ολλανδικές αρχές 
αρνήθηκαν στην αναφέρουσα το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο 
κράτος μέλος στο πλαίσιο του ολλανδικού προγράμματος επανένταξης στην εργασία φαίνεται 
να μην παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.


