
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) 

της 17ης Δεκεμβρίου 2020 - C710 
Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων 

 

Επιμέλεια: Μαρία Νικολαράκου 

 

Απόσπασμα κειμένου απόφασης1 

« […] 9. Κατά το άρθρο […]: 

«Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα διαμονής στο Βασίλειο του Βελγίου για χρονικό διάστημα 

άνω των τριών μηνών αν πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 41, [πρώτο εδάφιο,] και: 

1 απασχολείται ως μισθωτός ή μη μισθωτός στο Βασίλειο του Βελγίου ή εισέρχεται στο Βασίλειο 

προκειμένου να αναζητήσει εργασία, όσο δύναται να αποδείξει ότι εξακολουθεί να αναζητεί εργα-

σία και ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί· 

[...]» 

10. Κατά το άρθρο 50 [..]: 

«§1. Ο πολίτης της Ένωσης που προτίθεται να διαμείνει στην επικράτεια του Βασιλείου του Βελγίου 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και αποδεικνύει την ιθαγένειά του [...] 3° πρό-

σωπο που αναζητεί εργασία: 

α) εγγραφή στην αρμόδια υπηρεσία ευρέσεως εργασίας ή αντίγραφο αιτήσεων υποψηφιότητας 

για θέσεις εργασίας· και 

β) την απόδειξη ότι έχει πραγματική πιθανότητα να προσληφθεί, λαμβανομένης υπόψη της προ-

σωπικής καταστάσεως του ενδιαφερόμενου, ιδίως των διπλωμάτων που διαθέτει, της επαγγελμα-

τικής εκπαιδεύσεως που ενδεχομένως έχει παρακολουθήσει ή προβλέπεται να παρακολουθήσει και 

της διάρκειας της περιόδου ανεργίας· [...]». 

11. Στις 27 Οκτωβρίου 2015, ο G.M.A., Έλληνας υπήκοος, υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση βεβαιώ-

σεως εγγραφής στα μητρώα των αρμόδιων αρχών στο Βέλγιο προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα 

διαμονής άνω των τριών μηνών στο εν λόγω κράτος μέλος ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία 

[…]. Η ημερομηνία εισόδου του G.M.A. στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους δεν προκύπτει από 

 
1  Eur-Lex (Ιστότοπος Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας) - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0710, όπου παρέχεται 

πρόσβαση στις αποφάσεις του δικαστηρίου [τελευταία επίσκεψη: 15.04.2021]. 
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την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως. […]  

14. Στη συνέχεια, ο G.M.A. άσκησε αναίρεση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, του Conseil d’État 

(Συμβουλίου Επικρατείας, Βέλγιο), προβάλλοντας, πρώτον, ότι από το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, [..] απορρέει 

ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χορηγούν «εύλογη προθεσμία» στα προερχόμενα από άλλο 

κράτος μέλος πρόσωπα που αναζητούν εργασία, προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα 

να λαμβάνουν γνώση των προσφερομένων θέσεων εργασίας που είναι κατάλληλες γι’ αυτά και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την πρόσληψη τους. Η εν λόγω προθεσμία δεν 

μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των έξι μηνών, όπως προκύπτει κατ’ αναλογίαν 

από το άρθρο 7, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 και 16 της οδηγίας 2004/38. […] 

16. Δεύτερον, ο G.M.A. υποστήριξε ότι, μετά την έκδοση της αποφάσεως της Υπηρεσίας Αλλοδα-

πών, ήτοι στις 6 Απριλίου 2016, προσλήφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως δόκιμος υπάλ-

ληλος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι είχε πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί και ότι, κατά 

συνέπεια, μπορούσε να του χορηγηθεί δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών. […]  

24. Όσον αφορά, πρώτον, το ζήτημα αν το κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται να χορηγεί «εύ-

λογη προθεσμία» στα πρόσωπα που αναζητούν εργασία ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα 

να λάβουν γνώση των προσφερομένων θέσεων εργασίας που είναι κατάλληλες για αυτά και να 

προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθούν [...]. 

25. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί μία από τις θεμε-

λιώδεις αρχές της Ένωσης και, επομένως, οι διατάξεις που καθιερώνουν την ελευθερία αυτή πρέπει 

να ερμηνεύονται ευρέως [...]. 

26. Επομένως, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται το δικαίωμα των υπηκόων 

των κρατών μελών να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών και να δια-

μένουν σε αυτά με σκοπό την αναζήτηση εργασίας [...]. Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρα-

κτική αποτελεσματικότητα του άρθρου 45 ΣΛΕΕ διασφαλίζεται εφόσον η νομοθεσία της Ένωσης, ή 

ελλείψει αυτής, η νομοθεσία κράτους μέλους, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία 

που να τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν γνώση, στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, 

των προσφερομένων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους προσόντα και 

να προβούν, ενδεχομένως, στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθούν […]. 

27. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται να χορηγεί 

στα πρόσωπα που αναζητούν εργασία εύλογη προθεσμία που να τους παρέχει τη δυνατότητα να 

λάβουν γνώση, στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, των προσφερομένων θέσεων εργασίας 

που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους προσόντα και να προβούν, ενδεχομένως, στις ανα-

γκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθούν. 

28. Όσον αφορά, δεύτερον, τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, […] όλοι οι πολίτες της Ένωσης 

έχουν το δικαίωμα να διαμένουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για διάστημα έως τριών μη-

νών χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή διατυπώσεις πέραν της απαίτησης κατοχής ισχύοντος δελτίου 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. […] 

32. […] η διάταξη της παραγράφου 4, στοιχείο βʹ, του άρθρου 14, η οποία εισάγει παρέκκλιση από 

τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 14, είναι αυτή που αφορά ειδικά τα πρόσωπα που αναζητούν 

εργασία. 

33. Επομένως, το άρθρο 14, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38 καθορίζει ειδικά τις 

προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η διατήρηση του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης 

που εγκαταλείπουν το κράτος μέλος καταγωγής τους προς αναζήτηση εργασίας εντός του κράτους 

μέλους υποδοχής. Εντούτοις, η διάταξη αυτή, την οποία θέσπισε ο νομοθέτης της Ένωσης [..], σχε-

τικά με το δικαίωμα διαμονής των προσώπων που αναζητούν εργασία το οποίο στηρίζεται στο 



 
 

  

 

άρθρο 45 ΣΛΕΕ, διέπει επίσης απευθείας το δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ένωσης που έχουν 

την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία, [...].  […] 

35. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι από το γράμμα του άρθρου 6 της οδηγίας 2004/38 προκύπτει ότι 

η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή αδιακρίτως σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως του 

σκοπού με τον οποίο οι εν λόγω πολίτες εισέρχονται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. 

[…]. 

36. Υπό τις συνθήκες αυτές, αφενός, κατά τη διάρκεια του ως άνω τριμήνου που προβλέπεται στη 

διάταξη αυτή δεν μπορεί να επιβάλλεται στον εν λόγω πολίτη καμία άλλη προϋπόθεση πέραν της 

απαιτήσεως κατοχής ισχύοντος εγγράφου ταυτοποίησης. 

37. Αφετέρου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εύλογη προθεσμία περί της οποίας γίνεται λόγος στη 

σκέψη 27 της παρούσας αποφάσεως αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πολί-

της της Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει την εγγραφή του ως προσώπου που αναζητεί εργασία εντός 

του μέλους υποδοχής. 

38. Όσον αφορά, δεύτερον, τη δυνατότητα προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου της εν λόγω εύ-

λογης προθεσμίας, επισημαίνεται ότι το άρθρο 14, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38 

δεν περιλαμβάνει καμία σχετική ένδειξη. […] 

40. Στη συνέχεια, [..] το Δικαστήριο, χωρίς να προσδιορίσει ένα ελάχιστο όριο της εν λόγω εύλογης 

προθεσμίας, έκρινε ότι μια προθεσμία έξι μηνών από την είσοδο στο έδαφος του κράτους μέλους 

υποδοχής, όπως η επίμαχη στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση αυτή, δεν φαινόταν 

ικανή να θίξει την ως άνω πρακτική αποτελεσματικότητα. […] 

42. […] [Π]ροθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής στις οικείες υπηρεσίες, δεν φαί-

νεται καταρχήν ανεπαρκής και δεν θίγει την πρακτική αποτελεσματικότητα του άρθρου 45 ΣΛΕΕ. 

43. Τρίτον, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τις οποίες μπορεί να επιβάλει το κράτος μέλος υποδοχής 

στον αναζητούντα εργασία κατά τη διάρκεια της εν λόγω εύλογης προθεσμίας, […] προκύπτει ότι 

δεν μπορεί να λαμβάνεται μέτρο απομακρύνσεως σε βάρος του αναζητούντος εργασία αν αυτός 

αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να αναζητεί εργασία και ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσ-

ληφθεί. Η διάταξη αυτή επαναλαμβάνει, κατ’ ουσίαν, την αρχή [..] κατά την οποία ο ενδιαφερόμε-

νος δεν μπορεί να εξαναγκασθεί να εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής αν, 

μετά την παρέλευση εύλογης προθεσμίας, αποδεικνύει ότι «εξακολουθεί να αναζητεί εργασία και 

ότι έχει όντως πιθανότητες να προσληφθεί». 

44. […] [Ο] αναζητών εργασία πρέπει επομένως να «εξακολουθεί» να αναζητεί εργασία μετά τη 

λήξη της ως άνω εύλογης προθεσμίας, πρέπει να συναχθεί ότι το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί 

να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να αναζητεί εργασία κατά τη διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσμίας, το κράτος μέλος δεν μπορεί να απαιτεί από 

τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει την ύπαρξη πραγματικών πιθανοτήτων να προσληφθεί. 

45. […] σκοπός μιας τέτοιας εύλογης προθεσμίας είναι, όπως προκύπτει από τη σκέψη 27 της πα-

ρούσας αποφάσεως, να παρασχεθεί στον αναζητούντα εργασία η δυνατότητα να λάβει γνώση των 

προσφερομένων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά του προσόντα και να 

προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθεί, μόνο μετά την πάροδο της προθε-

σμίας αυτής μπορούν να είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε θέση να εκτιμήσουν αν ο ενδιαφερό-

μενος εξακολουθεί να αναζητεί εργασία και αν έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί. 

46. Ως εκ τούτου, μόνο μετά την παρέλευση της εύλογης αυτής προθεσμίας υποχρεούται το πρό-

σωπο που αναζητεί εργασία να αποδείξει όχι μόνον ότι εξακολουθεί να αναζητεί εργασία, αλλά και 

ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί. 



 
 

  

 

47. Εναπόκειται στις αρχές και στα δικαστήρια του κράτους μέλους υποδοχής να εκτιμήσουν τα 

αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει προς τούτο ο αναζητών εργασία. […]. Αντιθέτως, το γεγονός 

ότι ο τελευταίος απέρριψε προσφερόμενες θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στα επαγγελμα-

τικά του προσόντα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για να θεωρηθεί ότι ο ίδιος δεν πληροί τις προϋ-

ποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 14, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38. 

48. Εν προκειμένω, από τις παρατηρήσεις που εκτίθενται ανωτέρω απορρέει ότι, τον χρόνο κατά 

τον οποίο υπέβαλε την αίτησή του εγγραφής ως αναζητούντος εργασία, ήτοι στις 27 Οκτωβρίου 

2015, ο G.M.A. έπρεπε να διαθέτει, τουλάχιστον, μια εύλογη προθεσμία κατά τη διάρκεια της οποίας 

οι βελγικές αρχές μπορούσαν να απαιτήσουν από τον ίδιο μόνον να αποδείξει ότι αναζητούσε 

εργασία. […] 

50. Υπό τις συνθήκες αυτές, διαπιστώνεται ότι το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 14, παράγραφος 4, 

στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38 αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση που επιβάλλει μια τέτοια προϋπό-

θεση σε αναζητούντα εργασία ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση όπως αυτή του G.M.A. 

51. […] Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 14, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38 έχουν 

την έννοια ότι ένα κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται να χορηγεί εύλογη προθεσμία σε πολίτη 

της Ένωσης, η οποία αρχίζει να τρέχει από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πολίτης αυτός της Ένωσης 

εγγράφηκε στην αρμόδια υπηρεσία ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία, προκειμένου να του πα-

ρασχεθεί η δυνατότητα να λάβει γνώση των προσφερομένων θέσεων εργασίας που είναι κατάλ-

ληλες για αυτόν και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθεί. Κατά τη διάρ-

κεια της προθεσμίας αυτής, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο 

να αποδείξει ότι αναζητεί εργασία. Μόνο μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας μπορεί το 

κράτος μέλος αυτό να απαιτεί από τον αναζητούντα εργασία να αποδείξει όχι μόνον ότι εξακο-

λουθεί να αναζητεί εργασία, αλλά και ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί. […] 

53. Από την απάντηση στο πρώτο ερώτημα προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της εύλογης προθε-

σμίας περί της οποίας γίνεται λόγος στη σκέψη 51 της παρούσας αποφάσεως, οι αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής δεν μπορούν να επιβάλλουν στον ενδιαφερόμενο αναζητούντα εργασία να απο-

δείξει ότι έχει πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι, εν προκει-

μένω, η απόφαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών επέβαλε στον G.M.A. υποχρεώσεις αντίθετες προς το 

άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 14, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/38, παρέλκει να 

εξεταστεί αν τα δικαστήρια του κράτους μέλους υποδοχής πρέπει να λάβουν υπόψη στοιχεία που 

προέκυψαν μετά την απόφαση αυτή προκειμένου να αναγνωρίσουν στον προσφεύγοντα της κύ-

ριας δίκης δικαίωμα διαμονής ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία.» 

 

Παρατηρήσεις 

 

1. Η ελευθερία των εργαζομένων εξυπηρετεί καταρχήν την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας, σκο-

πός που επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή εργατικού δυναµικού ανάμεσα σε χώρες που διαθέτουν 

και σε αυτές που έχουν ανάγκη2. Η μετακίνηση των εργαζομένων αποτελεί κομμάτι της κοινής 

 
2 Χρυσάφη-Βακλαβά Ελένη, Μετακίνηση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σελ. 29, όπως ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14237/1/%CE%94%CE%B9%CF%80

%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20-

%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7

%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%

CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14237/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95.pdf?fbclid=IwAR1YLmWGtUTsxr3apxXOYqJxzCq8BONaB58qRkxw6AtFi8jpwbYunJjTGdE
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14237/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95.pdf?fbclid=IwAR1YLmWGtUTsxr3apxXOYqJxzCq8BONaB58qRkxw6AtFi8jpwbYunJjTGdE
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ενωσιακής Αγοράς και συμπληρώνεται από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρε-

σιών και των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, η ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων προστατεύεται 

τόσο στο πρωτογενές όσο και στο δευτερογενές Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλι-

στεί η κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων των κρατών µελών, σχε-

τικές με την απασχόληση, την αμοιβή και τους υπόλοιπους εργασιακούς όρους. 

2. Στην παρούσα υπόθεση το Βελγικό Συμβούλιο Επικρατείας (Conseil d’ État) απευθύνει δύο προ-

δικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ, ώστε να ερμηνευθούν τα άρ. 45 ΣΛΕΕ, 15 και 31 της Οδηγίας 

2004/38, καθώς και τα άρθρα 41 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αφορμή για την εν 

λόγω παραπομπή αποτέλεσε το αίτημα του G.M.A., Έλληνα υπηκόου, ο οποίος αιτήθηκε τη χορή-

γηση βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα των αρμόδιων Βελγικών αρχών προκειμένου να αποκτήσει 

δικαίωμα διαμονής στη χώρα άνω των τριών μηνών ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία. Οι αρχές 

του Βελγίου, ερμηνεύοντας τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις, θεώρησαν ότι ο αιτών είχε 

εξαντλήσει την προβλεπόμενη προθεσμία παραμονής στη χώρα. Το Δικαστήριο κατέστησε σαφές 

ότι οι σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων διατάξεις, πρέπει να ερμηνεύονται 

ευρέως. Έτσι, τα άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 14 παρ. 4 στοιχ. β’ της Οδηγίας 2004/38, κωδικοποιούν το 

δικαίωμα των υπηκόων των κρατών μελών να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των άλλων 

κρατών μελών και να διαμένουν σε αυτά με σκοπό την αναζήτηση εργασίας3. Η πρακτική αποτε-

λεσματικότητα αυτών, σύμφωνα με το ΔΕΕ, επέρχεται όταν η εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κρά-

τους μέλους παρέχει στους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση 

των προσφερομένων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους προσόντα και 

να προβούν, ενδεχομένως, στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προσληφθούν4.  

3. Σε ό,τι αφορά το διάστημα της προθεσμίας αυτής, το ΔΕΕ παρέπεμψε στο άρ. 14 παρ. 4 στοιχ. β’ 

της Οδηγίας 2004/38, το οποίο στο γράμμα του δεν προσδιορίζει το ελάχιστο της εύλογης προθε-

σμίας, μόνο το ότι αυτή ξεκινάει από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη της Ένωσης στις αρμό-

διες αρχές ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία. Το Δικαστήριο συνάγει ακόμα, ότι η εύλογη προθε-

σμία διαμονής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην θίγεται η αποτελεσματικότητα του άρ. 45 ΣΛΕΕ. 

Καθοριστική για το παραπάνω ήταν η υπόθεση Antonissen του ΔΕΕ, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι 

προθεσμία έξι μηνών από την είσοδο στο κράτος μέλος υποδοχής δεν βάλλει την πρακτική απο-

τελεσματικότητα του άρ. 45 ΣΛΕΕ, αυτή συνάδει δε και με το άρ. 21 παρ. 1 ΣΛΕΕ.5 Κατά τη διάρκεια 

της προθεσμίας αυτής, ο αναζητούν εργασία δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη χώρα, ενώσω 

αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να την αναζητά, προϋπόθεση που πληρούσε ο G.M.A. στην προκει-

μένη περίπτωση, ενώ μόνο μετά την παρέλευση της εύλογης προθεσμίας υποχρεούται να αποδείξει 

επιπροσθέτως ότι έχει και πραγματικές πιθανότητες να προσληφθεί. Το Δικαστήριο κατέληξε επί 

του πρώτου ερωτήματος στο ότι η εθνική ρύθμιση, όπου και βασίστηκαν οι Βελγικές αρχές, αντι-
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Ευστρατόγλου B. Κωνσταντίνος, Ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων στην Κοινότητα 
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τίθεται στο άρ. 45 ΣΛΛΕ και 14 παρ. 4 στοιχ. β’ της Οδηγίας 2004/38. Επί του δεύτερου προδικαστι-

κού ερωτήματος, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής δεν μπο-

ρούν να επιβάλλουν στο πρόσωπο που αναζητά εργασία να αποδείξει ότι έχει πραγματικές πιθα-

νότητες να προσληφθεί, καθώς και ότι είναι περιττό να απαντηθεί το αν πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν από τα δικαστήρια του κράτους μέλους υποδοχής, στοιχεία που προέκυψαν μετά από την 

απόφαση, ώστε να αναγνωριστεί στον προσφεύγοντα της δίκης δικαίωμα διαμονής ως άτομο που 

αναζητεί εργασία. 

4. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι σχετικές με την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων Ενω-

σιακές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως από τα δικαστήρια των κρατών μελών υποδοχής. 

Η ερμηνεία αυτή μεταφράζεται κυρίως σε παροχή εύλογης προθεσμίας διαμονής στον αναζητού-

ντα εργασία, αλλά και σε ελαστικότητα στην εφαρμογή των τυπικών προϋποθέσεων της εκάστοτε 

νομοθεσίας. Τα ανωτέρω συνάδουν με την υπάρχουσα νομολογία του ΔΕΕ, καθώς και με το θεμε-

λιώδες δικαίωμα κυκλοφορίας και διαμονής που παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ, όπως αυτό κα-

τοχυρώνεται στο άρ. 21 παρ. 1 ΣΛΕΕ. 

 


