
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Νοεµβρίου 2003

σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 παράγραφοι 3 και 4,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (3),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει, αφενός, τη θέσπιση
µέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων, σε συνδυασµό µε συνοδευτικά µέτρα που αφο-
ρούν τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο και τη
µετανάστευση και, αφετέρου, τη θέσπιση µέτρων στους
τοµείς του ασύλου, της µετανάστευσης και της διαφύλαξης
των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την ειδική σύνοδό του στο
Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, δήλωσε ότι θα
πρέπει να υπάρξει προσέγγιση του νοµικού καθεστώτος των
υπηκόων τρίτων χωρών προς εκείνο των υπηκόων των
κρατών µελών και ότι στα άτοµα που έχουν διαµείνει νοµί-
µως σε κράτος µέλος επί περίοδο που θα προσδιορισθεί και
τα οποία διαθέτουν άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος,
θα πρέπει να χορηγείται εντός του εν λόγω κράτους µέλους,
σύνολο ενιαίων δικαιωµάτων κατά το δυνατόν παραπλήσιων
προς τα δικαιώµατα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από την ευρω-
παϊκή σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και από τον
χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Η ενσωµάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί
µακρόν διαµένοντες στα κράτη µέλη αποτελεί στοιχείο-κλειδί
για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής,
θεµελιώδους στόχου της Κοινότητας, ο οποίος ορίζεται στη
συνθήκη.

(5) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζουν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας χωρίς να προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω
φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέ-
λευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονηµάτων, ιδιότητας
µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπη-
ριών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

(6) Το κύριο κριτήριο για την απόκτηση του καθεστώτος επί
µακρόν διαµένοντος θα πρέπει να είναι η διάρκεια διαµονής
στην επικράτεια ενός κράτους µέλους. Αυτή η κατοίκηση θα
πρέπει να ήταν νόµιµη και αδιάλειπτη ώστε να δείχνει την
εδραίωση του προσώπου στη χώρα. Θα πρέπει να προ-
βλεφθεί κάποια ευελιξία ώστε να λαµβάνονται υπόψη περι-
στάσεις που µπορούν τυχόν να αναγκάζουν το πρόσωπο να
αναχωρεί προσωρινά από την επικράτεια.

(7) Προκειµένου να αποκτήσει το καθεστώς επί µακρόν διαµέ-
νοντος, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να αποδεικνύει
ότι διαθέτει επαρκείς πόρους και ασφάλιση ασθενείας, για να
µην αποτελέσει βάρος για το κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη,
κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης ή κατοχής σταθερών και
τακτικών πόρων, µπορούν να λαµβάνουν υπόψη παράγοντες,
όπως είναι οι εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και η
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

(8) Επιπλέον, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυµούν να απο-
κτήσουν και να διατηρήσουν καθεστώς επί µακρόν διαµένο-
ντος δεν θα πρέπει να συνιστούν απειλή για τη δηµόσια
τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια. Η έννοια της δηµόσιας τάξης
µπορεί να καλύπτει καταδίκη για τη διάπραξη σοβαρού
αδικήµατος.

(9) Οι οικονοµικές εκτιµήσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν λόγο
άρνησης χορήγησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένο-
ντος και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως παρεµβολή στους
σχετικούς όρους.

(10) Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα κανόνων που να
διέπει τις διαδικασίες για την εξέταση της αίτησης για τη
χορήγηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος. Οι δια-
δικασίες αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και δια-
χειρίσιµες, λαµβάνοντας υπόψη το συνήθη φόρτο εργασίας
των διοικήσεων των κρατών µελών, καθώς και διαφανείς και
δίκαιες, προκειµένου να προσφέρουν το κατάλληλο επίπεδο
ασφαλείας του δικαίου στους ενδιαφεροµένους. ∆εν θα
πρέπει να αποτελούν µέσο παρεµπόδισης της άσκησης του
δικαιώµατος διαµονής.
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(11) Η απόκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος θα
πρέπει να πιστοποιείται µε άδειες διαµονής που να παρέχουν
στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο τη δυνατότητα να αποδεικνύει
εύκολα και αµέσως το νοµικό καθεστώς του. Τέτοιες άδειες
διαµονής θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται σε τεχνικές
προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, κυρίως όσον αφορά την
προστασία από την πλαστογράφηση και την παραποίηση,
προκειµένου να αποφεύγονται καταχρήσεις στο κράτος
µέλος στο οποίο έχει αποκτηθεί το καθεστώς, καθώς και στα
κράτη µέλη στα οποία ασκείται το δικαίωµα διαµονής.

(12) Προκειµένου να συσταθεί ένα πραγµατικό µέσο για την
ενσωµάτωση του επί µακρόν διαµένοντος στην κοινωνία
στην οποία έχει εγκατασταθεί, οι επί µακρόν διαµένοντες θα
πρέπει να απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους πολίτες του
κράτους µέλους σε ευρύ φάσµα οικονοµικών και κοινωνικών
τοµέων, δυνάµει των σχετικών όρων που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία.

(13) Όσον αφορά την κοινωνική αρωγή, η δυνατότητα περιορι-
σµού των ωφεληµάτων των επί µακρόν διαµενόντων στα
βασικά εξ αυτών πρέπει να γίνεται κατανοητή υπό την έννοια
ότι καλύπτει τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδή-
µατος, την αρωγή σε περίπτωση ασθένειας, κύησης, γονικής
µέριµνας και µακροχρόνιας µέριµνας. Οι διαδικασίες
χορήγησης των ωφεληµάτων αυτών θα πρέπει να καθορι-
σθούν από το εθνικό δίκαιο.

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παραµένουν υπόχρεα να παρέ-
χουν πρόσβαση στους ανήλικους στο εκπαιδευτικό τους
σύστηµα υπό παρόµοιους όρους µε εκείνους που καθορίζο-
νται για τους δικούς του υπηκόους.

(15) Η έννοια των υποτροφιών σπουδών στον τοµέα της επαγγε-
λµατικής κατάρτισης δεν καλύπτει µέτρα που χρηµατοδο-
τούνται στο πλαίσιο συστηµάτων κοινωνικής αρωγής.
Επίσης, η πρόσβαση στις υποτροφίες σπουδών µπορεί να
εξαρτάται από το γεγονός ότι ο αιτών για τέτοιες υποτρο-
φίες πληροί ο ίδιος/η ίδια τους όρους για την απόκτηση
του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος. Σε ό,τι αφορά τη
χορήγηση υποτροφιών σπουδών, τα κράτη µέλη µπορούν να
λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες της Ένωσης
µπορούν να τυγχάνουν του ιδίου πλεονεκτήµατος στη χώρα
καταγωγής.

(16) Οι επί µακρόν διαµένοντες θα πρέπει να απολαύουν ενι-
σχυµένης προστασίας από την απέλαση. Η προστασία αυτή
βασίζεται σε κριτήρια που καθόρισαν οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η προστασία από την
απέλαση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν την
ύπαρξη πραγµατικής δυνατότητας για άσκηση προσφυγής.

(17) Η εναρµόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης του καθεστώ-
τος επί µακρόν διαµένοντος ευνοεί την αµοιβαία εµπι-
στοσύνη µεταξύ κρατών µελών. Ορισµένα κράτη µέλη χορη-
γούν άδειες διαµονής µόνιµου ή απεριόριστης διάρκειας
ισχύος υπό όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που καθορί-
ζονται µε την παρούσα οδηγία. Η δυνατότητα εφαρµογής

ευνοϊκότερων εθνικών διατάξεων δεν αποκλείεται από τη
συνθήκη. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι οι άδειες που χορηγούνται
µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, δεν παρέχουν το δικαίωµα
διαµονής σε άλλα κράτη µέλη.

(18) Ο καθορισµός των όρων στους οποίους υπόκειται το
δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος µέλος των υπηκόων
τρίτων χωρών που είναι επί µακρόν διαµένοντες, θα πρέπει
να συµβάλλει στην πραγµατική υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς ως χώρου στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων. Θα µπορούσε επίσης να απο-
τελέσει σηµαντικό παράγοντα κινητικότητας, ιδίως στην
αγορά εργασίας της Ένωσης.

(19) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι το δικαίωµα διαµονής σε
άλλο κράτος µέλος µπορεί να ασκείται µε σκοπό την
εξαρτηµένη ή ανεξάρτητη εργασία, ή µε σκοπό τις σπουδές,
ή την εγκατάσταση χωρίς άσκηση οικονοµικής δραστηριότη-
τας.

(20) Τα µέλη της οικογένειας θα πρέπει να µπορούν να εγκαθί-
στανται σε άλλο κράτος µέλος µαζί µε τον επί µακρόν
διαµένοντα προκειµένου να διατηρείται η οικογενειακή
ενότητα και να µην εµποδίζεται η άσκηση του δικαιώµατος
διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος. Όσον αφορά τα µέλη
της οικογένειας στα οποία είναι δυνατόν να επιτραπεί να
συνοδεύουν τον επί µακρόν διαµένοντα, ή να συνενωθούν
µαζί του, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη
προσοχή στην κατάσταση των µειονεκτούντων ενηλίκων
τέκνων και των πρώτου βαθµού εξ αίµατος συγγενών που
εξαρτώνται από αυτούς.

(21) Το κράτος µέλος στο οποίο ο επί µακρόν διαµένων προτίθε-
ται να ασκήσει το δικαίωµα διαµονής, θα πρέπει να µπορεί
να εξακριβώνει ότι το οικείο πρόσωπο πληροί τους όρους
που προβλέπονται για τη διαµονή στην επικράτειά του.
Επίσης, θα πρέπει να µπορεί να εξακριβώνει ότι το οικείο
πρόσωπο δεν αποτελεί απειλή κατά της δηµόσιας τάξης, της
δηµόσιας ασφάλειας ή της δηµόσιας υγείας.

(22) Προκειµένου να µην καθίσταται ανενεργό το δικαίωµα δια-
µονής, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να απολαύει, στο
δεύτερο κράτος µέλος, της αυτής µεταχείρισης, υπό τις
συνθήκες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, µε εκεί-
νες που απολαύει στο κράτος µέλος στο οποίο απέκτησε το
καθεστώς. Η χορήγηση ωφεληµάτων στα πλαίσια της κοινω-
νικής αρωγής δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να
ανακαλούν την άδεια διαµονής εάν το ενδιαφερόµενο πρό-
σωπο δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την παρούσα οδηγία.

(23) Στους υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να χορηγείται η
δυνατότητα να αποκτούν το καθεστώς επί µακρόν διαµένο-
ντος στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν µετακινηθεί και
έχουν αποφασίσει να εγκατασταθούν υπό συγκρίσιµους
όρους µε εκείνους που απαιτούνται για την χορήγηση του
καθεστώτος αυτού στο πρώτο κράτος µέλος.
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(24) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή ο καθορισµός των προϋποθέσεων χορήγησης και
ανάκλησης του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος,
καθώς και των συναφών δικαιωµάτων, και ο καθορισµός των
προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώµατος διαµονής
των επί µακρόν διαµενόντων σε άλλα κράτη µέλη, δεν µπο-
ρούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνα-
νται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων
της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογι-
κότητας, που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων αυτών.

(25) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προ-
σαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και µε
την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα
κράτη µέλη αυτά δεν συµµετέχουν στη θέσπιση της παρού-
σας οδηγίας και δεν δεσµεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται
στην εφαρµογή της.

(26) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από
αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Η παρούσα οδηγία καθορίζει:

α) τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος επί
µακρόν διαµένοντος από ένα κράτος µέλος στους υπηκόους
τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νόµιµα στην επικράτειά του,
καθώς και τα συναφή δικαιώµατα και

β) τις προϋποθέσεις διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό
καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε κράτη µέλη άλλα από
εκείνο που τους χορήγησε το καθεστώς αυτό.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

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

β) «επί µακρόν διαµένων»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που απο-
λαύει του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος που προβλέπε-
ται στα άρθρα 4 έως 7·

γ) «πρώτο κράτος µέλος»: το κράτος µέλος το οποίο για πρώτη
φορά χορήγησε το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε
υπήκοο τρίτης χώρας·

δ) «δεύτερο κράτος µέλος»: κάθε κράτος µέλος άλλο από εκείνο
που χορήγησε για πρώτη φορά το καθεστώς επί µακρόν διαµέ-
νοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί
µακρόν διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής του·

ε) «µέλη της οικογενείας»: οι υπήκοοι τρίτης χώρας που διαµέ-
νουν στο οικείο κράτος µέλος σύµφωνα µε την οδηγία 2003/
86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά
µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης (1)·

στ) «πρόσφυγας»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που απολαύει
καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια της σύµβασης της
Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιου-
λίου 1951, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που
υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου 1967·

ζ) «άδεια παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ»: άδεια παρα-
µονής που εκδίδεται από το οικείο κράτος µέλος κατά την
απόκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων
χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια κράτους µέλους.

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

α) διαµένουν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν σπουδές ή επαγ-
γελµατική κατάρτιση·

β) έχουν την άδεια να διαµένουν σε κράτος µέλος δυνάµει προσω-
ρινής προστασίας ή ζήτησαν την άδεια να παραµείνουν για τον
ίδιο λόγο και αναµένουν απόφαση σχετικά µε το καθεστώς
τους·

γ) έχουν την άδεια να διαµένουν σε κράτος µέλος δυνάµει επικου-
ρικών µορφών προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώ-
σεις, την εθνική νοµοθεσία ή την πρακτική των κρατών µελών,
ή ζήτησαν την άδεια να διαµείνουν για τον ίδιο λόγο και
αναµένουν απόφαση σχετικά µε το καθεστώς τους·
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δ) είναι πρόσφυγες ή έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση της
ιδιότητας του πρόσφυγα και η αίτησή τους δεν έχει ακόµη απο-
τελέσει αντικείµενο οριστικής απόφασης·

ε) διαµένουν αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα,
όπως ως εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί (au pair) ή εποχιακά εργα-
ζόµενοι, ή ως µισθωτοί εργαζόµενοι απασχολούµενοι από
φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών, ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, ή
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαµονής τους έχει επί-
σηµα περιορισθεί·

στ) απολαύουν νοµικού καθεστώτος υποκείµενου στη σύµβαση της
Βιέννης του 1961 περί των διπλωµατικών σχέσεων, της
σύµβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων,
της σύµβασης του 1969 για τις ειδικές αποστολές, ή της
σύµβασης της Βιέννης του 1975 περί των αντιπροσωπιών των
κρατών στις σχέσεις τους µε τους διεθνείς οργανισµούς που
έχουν οικουµενικό χαρακτήρα.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη ευνοϊκότε-
ρων διατάξεων:

α) των διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας
ή της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και τρίτων
χωρών, αφετέρου·

β) των διµερών συµφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί µεταξύ
κράτους µέλους και τρίτης χώρας, πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας·

γ) της ευρωπαϊκής σύµβασης περί εγκαταστάσεως της 13ης
∆εκεµβρίου 1955, του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη της 18ης
Οκτωβρίου 1961, του αναθεωρηµένου ευρωπαϊκού κοινωνικού
χάρτη της 3ης Μαΐου 1987 και της ευρωπαϊκής σύµβασης για
το νοµικό καθεστώς των µεταναστών εργαζοµένων της 24ης
Νοεµβρίου 1977.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Άρθρο 4

∆ιάρκεια παραµονής

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν το καθεστώς επί µακρόν διαµένο-
ντος στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στην επικράτειά
τους νόµιµα και αδιάλειπτα κατά τα πέντε τελευταία έτη αµέσως
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Οι περίοδοι διαµονής για τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) δεν λαµβάνονται υπόψη
για τον υπολογισµό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο
1.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που καλύπτονται στο άρθρο 3 παρά-
γραφος 2 στοιχείο α), στην περίπτωση κατά την οποία ενδιαφερόµε-
νος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει τίτλο παραµονής που
του/της επιτρέπει να αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος,

οι περίοδοι διαµονής για λόγους σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρ-
τισης µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά το ήµισυ για τον
υπολογισµό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Οι περίοδοι απουσίας από την επικράτεια του οικείου
κράτους µέλους δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 και λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της, εφό-
σον είναι κατώτερες από έξι διαδοχικούς µήνες και δεν υπερβαίνουν
συνολικά δέκα µήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.

Σε περιπτώσεις συγκεκριµένων ή έκτακτων λόγων προσωρινού
χαρακτήρα και σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, τα κράτη µέλη
µπορούν να δεχθούν ότι µΙα περίοδος απουσίας µεγαλύτερη από
την αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο δεν διακόπτει την περίοδο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη
µέλη δεν λαµβάνουν υπόψη τη σχετική περίοδο απουσίας στον υπο-
λογισµό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν
να λαµβάνουν υπόψη στον υπολογισµό της συνολικής περιόδου
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τις περιόδους απουσίας που
σχετίζονται µε απόσπαση για λόγους απασχόλησης, συµπεριλαµβα-
νοµένης της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον υπήκοο τρίτης χώρας να
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει για τον ίδιο και για
τα εξαρτώµενα από αυτόν µέλη της οικογένειάς του:

α) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση
του ιδίου/της ιδίας και των µελών της οικογενείας του/της,
χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής
του οικείου κράτους µέλους. Τα κράτη µέλη αξιολογούν τους
πόρους αυτούς σύµφωνα µε τη φύση και τον τακτικό χαρακτήρα
τους και µπορούν να λαµβάνουν υπόψη το επίπεδο των κατωτά-
των µισθών και συντάξεων πριν από την αίτηση για τη χορήγηση
του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος·

β) ασφάλιση ασθένειας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων,
οι οποίοι συνήθως καλύπτονται για τους ηµεδαπούς στο οικείο
κράτος µέλος.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν από τους υπηκόους
τρίτων χωρών να συµµορφωθούν µε όρους ενσωµάτωσης, σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 6

∆ηµόσια τάξη και δηµόσια ασφάλεια

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται τη χορήγηση του
καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος για λόγους δηµόσιας τάξης ή
δηµόσιας ασφάλειας.
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Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, το κράτος µέλος εξετάζει τη
σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος κατά της δηµόσιας τάξης ή
της δηµόσιας ασφάλειας, ή τον κίνδυνο που προέρχεται από το εν
λόγω πρόσωπο, λαµβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τη διάρ-
κεια της διαµονής και την ύπαρξη δεσµών µε τη χώρα διαµονής.

2. Η άρνηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να
βασίζεται σε οικονοµικούς λόγους.

Άρθρο 7

Απόκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος

1. Προκειµένου να αποκτήσει το καθεστώς επί µακρόν διαµένο-
ντος, ο ενδιαφερόµενος υπήκοος της τρίτης χώρας υποβάλλει
αίτηση στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο διαµέ-
νει. Η αίτηση συνοδεύεται από τα επίσηµα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και αποδεικνύουν ότι πληροί
τους απαριθµούµενους στα άρθρα 4 και 5 όρους και, εφόσον απαι-
τείται, από ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωµένο αντίγ-
ραφό του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπο-
ρούν να περιλαµβάνουν και τεκµηρίωση σχετικά µε το προσήκον
κατάλυµα.

2. Το ταχύτερο δυνατόν και πάντως το αργότερο έξι µήνες µετά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους κοινοποιούν εγγράφως στον αιτούντα την από-
φασή τους. Οιαδήποτε τέτοια απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφε-
ρόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινο-
ποίησης που προβλέπει η σχετική εθνική νοµοθεσία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται µε τον σύνθετο
χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η προθεσµία που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο µπορεί να παρατείνεται.

Επιπλέον, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ενηµερώνεται σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας οδη-
γίας.

Ενδεχόµενες συνέπειες από το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση
έως το τέλος της περιόδου που προβλέπεται από την παρούσα
διάταξη, καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία του οικείου
κράτους µέλους.

3. Αν πληρούνται οι προβλεπόµενοι στα άρθρα 4 και 5 όροι και
αν το πρόσωπο δεν συνιστά απειλή κατά την έννοια του άρθρου 6,
το οικείο κράτος µέλος χορηγεί το καθεστώς επί µακρόν διαµένο-
ντος στον εν λόγω υπήκοο της τρίτης χώρας.

Άρθρο 8

Άδεια παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ

1. Το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος είναι µόνιµο, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 9.

2. Τα κράτη µέλη χορηγούν στον επί µακρόν διαµένοντα άδεια
παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ. Αυτή η άδεια έχει διάρκεια
ισχύος τουλάχιστον πέντε ετών· κατά τη λήξη της, ανανεώνεται
αυτοδικαίως κατόπιν αιτήσεως, εφόσον απαιτείται.

3. Η άδεια παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ µπορεί να
εκδίδεται µε τη µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας ή χωριστού εγγρά-
φου. Εκδίδεται σύµφωνα µε τους κανόνες και το ενιαίο έντυπο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου, της 13ης Ιου-
νίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για
τους υπηκόους τρίτων χωρών (1). Στο σηµείο «τύπος άδειας», τα
κράτη µέλη αναγράφουν «επί µακρόν διαµένων — ΕΚ».

Άρθρο 9

Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος

1. Οι επί µακρόν διαµένοντες δεν δικαιούνται πλέον να διατη-
ρούν το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στις ακόλουθες περι-
πτώσεις:

α) διαπίστωση δόλιας απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος·

β) θέσπιση µέτρου απέλασης υπό τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 12·

γ) απουσία επί διάστηµα δώδεκα διαδοχικών µηνών από το έδαφος
της Κοινότητας.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο γ), τα κράτη
µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι απουσίες που υπερβαίνουν τους
δώδεκα διαδοχικούς µήνες ή που οφείλονται σε ειδικούς ή εξαιρετι-
κούς λόγους δεν συνεπάγονται την ανάκληση ή την απώλεια του
καθεστώτος.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι ο επί µακρόν
διαµένων δεν δικαιούται πλέον να διατηρεί το καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος, σε περίπτωση που συνιστά απειλή για τη δηµόσια
τάξη, λαµβανοµένης υπόψη της σοβαρότητας των αδικηµάτων που
έχει διαπράξει, αλλά η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο απέλασης
κατά την έννοια του άρθρου 12.

4. Ο επί µακρόν διαµένων ο οποίος έχει διαµείνει σε άλλο
κράτος µέλος σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙΙ, δεν δικαιούται πλέον να
διατηρεί το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος το οποίο
αποκτήθηκε στο πρώτο κράτος µέλος, όταν το καθεστώς αυτό του/
της έχει χορηγηθεί σε άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο
23.

Eν πάση περιπτώσει, µετά από εξαετή απουσία από το έδαφος του
κράτους µέλους το οποίο του χορήγησε το καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος, το εν λόγω πρόσωπο δεν δικαιούται πλέον να διατηρεί
το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στο προαναφερθέν κράτος
µέλος.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, το οικείο κράτος µέλος
µπορεί να προβλέψει ότι, για ειδικούς λόγους, ο επί µακρόν διαµέ-
νων διατηρεί το καθεστώς του/της στο εν λόγω κράτος µέλος σε
περίπτωση απουσιών για περίοδο υπερβαίνουσα την εξαετία.

5. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 στοιχείο γ) και στην παράγραφο 4, τα κράτη µέλη που
έχουν χορηγήσει το καθεστώς προβλέπουν απλουστευµένη διαδι-
κασία για την επανάκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος.
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Η εν λόγω διαδικασία ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις προσώπων που
έχουν διαµείνει σε δεύτερο κράτος µέλος για λόγους σπουδών.

Οι όροι και η διαδικασία επανάκτησης του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

6. Η λήξη της άδειας παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επιφέρει την ανάκληση ή την
απώλεια του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος.

7. Όταν η ανάκληση ή η απώλεια του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος δεν δικαιολογεί αποµάκρυνση, το κράτος µέλος επιτρέ-
πει στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο να παραµείνει στο έδαφός του,
εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τους όρους που προβλέπονται
στην εθνική του νοµοθεσία ή/και εάν δεν συνιστά απειλή για τη
δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια.

Άρθρο 10

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

1. Κάθε απόφαση απόρριψης αιτήσεως για τη χορήγηση του
καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος ή την ανάκληση του καθεστώ-
τος αυτού, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Η σχετική απόφαση κοι-
νοποιείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σύµφωνα µε
τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στη σχετική εθνική
νοµοθεσία. Η κοινοποίηση αναφέρει τα δικαιώµατα προσφυγής τα
οποία έχει ο ενδιαφερόµενος καθώς και την προθεσµία άσκησής
τους.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την χορήγηση του
καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος, ανάκλησης ή απώλειας του
καθεστώτος αυτού ή µη ανανέωσης της άδειας διαµονής, ο ενδιαφε-
ρόµενος έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής στο οικείο κράτος
µέλος.

Άρθρο 11

Ίση µεταχείριση

1. Ο επί µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης µε τους
ηµεδαπούς όσον αφορά:

α) την πρόσβαση σε µισθωτή απασχόληση και σε ανεξάρτητη
επαγγελµατική δραστηριότητα, εφόσον οι δραστηριότητες
αυτές δεν αφορούν, ούτε καν ευκαιριακά, την άσκηση δηµόσιας
εξουσίας, καθώς και τους όρους απασχόλησης και εργασίας,
περιλαµβανοµένων και των όρων απόλυσης και αµοιβής·

β) την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, περιλαµβανοµέ-
νων και υποτροφιών σπουδών, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο·

γ) την αναγνώριση των επαγγελµατικών διπλωµάτων, πιστοποιη-
τικών και άλλων τίτλων, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διαδι-
κασίες·

δ) την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική αρωγή και την κοινω-
νική προστασία, όπως ορίζονται από το εθνικό δίκαιο·

ε) τα φορολογικά πλεονεκτήµατα·

στ) την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και την παροχή
αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού,
καθώς και στις διαδικασίες απόκτησης στέγης·

ζ) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συµ-
µετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδή-
ποτε οργάνωση της οποίας τα µέλη ασκούν συγκεκριµένη
δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων και των πλεονεκτηµάτων
που παρέχονται από τέτοιες οργανώσεις, µε την επιφύλαξη των
εθνικών διατάξεων περί δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφά-
λειας·

η) την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της επικράτειας του
οικείου κράτους µέλους, εντός των ορίων που προβλέπονται
από την εθνική νοµοθεσία για λόγους ασφάλειας.

2. Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία β), δ),
ε), στ) και ζ), το οικείο κράτος µέλος µπορεί να περιορίζει την ίση
µεταχείριση σε περιπτώσεις στις οποίες ο καταχωρηµένος ή συνήθης
τόπος διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος, ή των µελών της
οικογένειας για τα οποία αυτός ζητά την παροχή ωφεληµάτων
ευρίσκεται εντός του εδάφους του συγκεκριµένου κράτους µέλους.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την ίση µεταχείριση
µε τους ηµεδαπούς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν περιορισµούς στην πρό-
σβαση σε µισθωτή απασχόληση ή σε ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύµφωνα µε την
ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία, οι δραστηριότητες
αυτές µπορούν να ασκούνται αποκλειστικά από τους ηµεδαπούς,
τους πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ·

β) τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν απόδειξη της κατάλληλης
γλωσσικής επάρκειας για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο µπορεί να υπόκει-
ται στην εκπλήρωση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προϋποθέ-
σεων.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την ίση µεταχείριση
ως προς την κοινωνική αρωγή και την κοινωνική προστασία στα
βασικά πλεονεκτήµατα.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν την παροχή πρό-
σβασης σε πρόσθετα ωφελήµατα στους τοµείς που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν επίσης την παροχή ίσης
µεταχείρισης όσον αφορά τοµείς που δεν καλύπτονται από την
παράγραφο 1.

Άρθρο 12

Προστασία από την απέλαση

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν απόφαση να απελάσουν
επί µακρόν διαµένοντα αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά ενεστώσα
και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµό-
σιας ασφάλειας.

2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 απόφαση δεν µπορεί να
βασίζεται σε οικονοµικούς λόγους.

3. Πριν να λάβουν απόφαση να απελάσουν επί µακρόν διαµέ-
νοντα, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παρά-
γοντες:

α) τη διάρκεια της διαµονής στην επικράτειά τους·

β) την ηλικία του ενδιαφεροµένου προσώπου·
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γ) τις επιπτώσεις για ενδιαφερόµενο πρόσωπο και τα µέλη της
οικογένειάς του·

δ) τους δεσµούς µε τη χώρα διαµονής ή την απουσία δεσµών µε τη
χώρα καταγωγής του.

4. Οσάκις λαµβάνεται απόφαση απέλασης, ο επί µακρόν διαµέ-
νων έχει πρόσβαση σε ένδικο µέσο στο οικείο κράτος µέλος.

5. Το ευεργέτηµα της πενίας χορηγείται στους επί µακρόν διαµέ-
νοντες που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, υπό τους ίδιους όρους
που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους στο οποίο διαµένουν.

Άρθρο 13

Ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν µόνιµους ή απεριόριστης
ισχύος άδειες διαµονής µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τέτοιες άδειες διαµονής δεν
παρέχουν το δικαίωµα διαµονής στα άλλα κράτη µέλη, όπως
προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 14

Αρχή

1. Οι επί µακρόν διαµένοντες αποκτούν το δικαίωµα να διαµέ-
νουν στο έδαφος κρατών µελών άλλων από εκείνο που τους
χορήγησε το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, για περίοδο που
υπερβαίνει τους τρεις µήνες, εφόσον πληρούνται οι όροι που
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Οι επί µακρόν διαµένοντες µπορούν να διαµένουν σε δεύτερο
κράτος µέλος για τους ακόλουθους λόγους:

α) άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας στο πλαίσιο µισθωτής ή
ανεξάρτητης απασχόλησης ή

β) παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελµατική κατάρτιση·

γ) άλλοι σκοποί.

3. Σε περιπτώσεις οικονοµικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο µι-
σθωτής ή ανεξάρτητης επαγγελµατικής απασχόλησης αναφεροµένης
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), τα κράτη µέλη µπορούν να εξετά-
ζουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους και να εφαρµόζουν
τις εθνικές τους διαδικασίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για, αντι-
στοίχως, την πλήρωση κενής θέσης ή την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων.

Για λόγους πολιτικής όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα κράτη
µέλη µπορούν να δίνουν προτίµηση στους πολίτες της Ένωσης,
στους υπηκόους τρίτων χωρών, όταν προβλέπεται από την κοινο-
τική νοµοθεσία, καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι
διαµένουν νοµίµως και λαµβάνουν επιδόµατα ανεργίας στο οικείο
κράτος µέλος.

4. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τον συνολικό αριθµό των προ-
σώπων που δικαιούνται να αποκτήσουν δικαίωµα διαµονής, εφόσον

τέτοιου είδους περιορισµοί προβλέπονται ήδη για την εισδοχή υπη-
κόων τρίτων χωρών στην υφιστάµενη νοµοθεσία κατά τη στιγµή της
υιοθέτησης της παρούσας οδηγίας.

5. Το παρόν κεφάλαιο δεν αφορά στη διαµονή επί µακρόν διαµέ-
νοντος στο έδαφος των κρατών µελών:

α) µε την ιδιότητα του µισθωτού εργαζοµένου, που απασχολείται
από φορέα παροχής υπηρεσιών στα πλαίσιο διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών·

β) µε την ιδιότητα φορέα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο, τους όρους υπό τους οποίους οι επί µακρόν διαµένοντες
που επιθυµούν να µετακινηθούν σε δεύτερο κράτος µέλος µε σκοπό
την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας ως εποχιακοί εργαζόµενοι,
µπορούν να διαµείνουν στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι διασυνο-
ριακοί εργαζόµενοι µπορεί επίσης να υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις
του εθνικού δικαίου.

6. Το παρόν κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη της σχετικής
κοινοτικής νοµοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως προς τους
υπηκόους τρίτων χωρών.

Άρθρο 15

Όροι διαµονής σε δεύτερο κράτος µέλος

1. Το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από τρεις µήνες από
την είσοδό του στο έδαφος του δεύτερου κράτους µέλους, ο επί
µακρόν διαµένων υποβάλλει αίτηση για άδεια διαµονής στις αρµό-
διες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους.

Τα κράτη µέλη µπορούν να δέχονται ο επί µακρόν διαµένων να
υποβάλει την αίτηση διαµονής στις αρµόδιες αρχές του δεύτερου
κράτους µέλους ενόσω εξακολουθεί να διαµένει στο έδαφος του
πρώτου κράτους µέλους.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την προσκόµιση απο-
δεικτικών στοιχείων ότι τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα διαθέτουν:

α) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση
των ιδίων και των µελών της οικογενείας τους, χωρίς να απαιτεί-
ται προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής του οικείου
κράτους µέλους. Για καθεµία από τις κατηγορίες του άρθρου
14 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη αξιολογούν αυτούς τους
πόρους µε βάση τη φύση και τον τακτικό χαρακτήρα τους και
µπορούν να λαµβάνουν υπόψη το επίπεδο των κατώτατων
µισθών και συντάξεων·

β) ασφάλιση ασθένειας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων
στο δεύτερο κράτος µέλος, οι οποίοι συνήθως καλύπτονται για
τους ηµεδαπούς στο οικείο κράτος µέλους.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν από τους υπηκόους
τρίτων χωρών να συµµορφωθούν µε µέτρα ενσωµάτωσης, σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο.

Ο όρος αυτός δεν ισχύει όταν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών
έχουν υποχρεωθεί να συµµορφωθούν µε όρους ενσωµάτωσης προ-
κειµένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι ενδιαφερόµενοι
µπορεί να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα γλώσσας.
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4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα τεκµηριωµένα αποδεικτικά στοι-
χεία που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και αποδεικνύουν ότι
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις
καθώς και από την άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και από
έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή τα επικυρωµένα τους αντίγραφα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπο-
ρούν να περιλαµβάνουν και τεκµηρίωση σχετικά µε προσήκον κατά-
λυµα.

Ειδικότερα:

α) σε περιπτώσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας, το
δεύτερο κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει από τα οικεία πρό-
σωπα να προσκοµίζουν αποδεικτικά στοιχεία:

i) εάν απασχολούνται ως µισθωτοί, ότι διαθέτουν σύµβαση
εργασίας, δήλωση του εργοδότη ότι έχουν προσληφθεί, ή
πρόταση σύµβασης εργασίας υπό τους όρους που προβλέπει
η εθνική νοµοθεσία. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ποιο από τα
προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία απαιτείται,

ii) εάν ασκούν ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα, ότι
διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας, υπ' αυτήν την ιδιότητα, υποβάλλοντας τα
απαραίτητα έγγραφα και άδειες·

β) σε περίπτωση σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης, το
δεύτερο κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει από τους ενδιαφερό-
µενους να προσκοµίσουν την απόδειξη της εγγραφής τους σε
εγκεκριµένο ίδρυµα µε σκοπό την παρακολούθηση σπουδών ή
επαγγελµατικής κατάρτισης.

Άρθρο 16

Τα µέλη της οικογένειας

1. Όταν ο επί µακρόν διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής
του/της σε δεύτερο κράτος µέλος και όταν η οικογένεια είχε ήδη
συσταθεί στο πρώτο κράτος µέλος, τα µέλη της οικογένειας του/
της, τα οποία πληρούν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1
της οδηγίας 2003/86/ΕΚ επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενω-
θούν µε τον επί µακρόν διαµένοντα.

2. Όταν ο επί µακρόν διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής
του/της σε δεύτερο κράτος µέλος και όταν η οικογένεια είχε ήδη
συσταθεί στο πρώτο κράτος µέλος, µπορεί να επιτραπεί στα µέλη
της οικογένειας του/της, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 4
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, να συνοδεύσουν ή να
συνενωθούν µε τον επί µακρόν διαµένοντα.

3. Όσον αφορά την υποβολή αίτησης για άδεια διαµονής,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1.

4. Το δεύτερο κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει από τα µέλη
της οικογένειας του επί µακρόν διαµένοντος να προσκοµίσουν, µαζί
µε την αίτηση για άδεια διαµονής:

α) την άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ που διαθέτουν ή
την άδεια διαµονής, καθώς και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο, ή
επικυρωµένα αντίγραφά τους·

β) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν διαµείνει µε την ιδιότητα του
µέλους της οικογενείας επί µακρόν διαµένοντος στο πρώτο
κράτος µέλος·

γ) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν σταθερούς και τακτικούς
πόρους, επαρκείς για τη συντήρησή τους, χωρίς να απαιτείται
προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής του οικείου κράτους
µέλους, ή ότι ο επί µακρόν διαµένων διαθέτει τέτοιους πόρους
και ασφάλιση γι' αυτούς, καθώς και ασφάλιση ασθενείας που να
καλύπτει όλους τους κινδύνους στο δεύτερο κράτος µέλος. Τα
κράτη µέλη αξιολογούν τους εν λόγω πόρους σύµφωνα µε τη
φύση και τον τακτικό χαρακτήρα τους και µπορούν να λαµβά-
νουν υπόψη το επίπεδο των κατώτατων µισθών και συντάξεων.

5. Όταν η οικογένεια δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος
µέλος, εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2003/86/ΕΚ.

Άρθρο 17

∆ηµόσια τάξη και δηµόσια ασφάλεια

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις για διαµονή
επί µακρόν διαµένοντων ή µελών της οικογένειάς τους, όταν ο
ενδιαφερόµενος συνιστά απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της
δηµόσιας ασφάλειας.

Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, το κράτος µέλος εξετάζει τη
σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος που διέπραξε ο επί µακρόν
διαµένων ή µέλη της οικογένειάς του/της κατά της δηµόσιας τάξης
ή δηµόσιας ασφάλειας, ή τον κίνδυνο που προέρχεται από το πρό-
σωπο αυτό.

2. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να
βασίζεται σε οικονοµικούς λόγους.

Άρθρο 18

∆ηµόσια υγεία

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις για διαµονή
επί µακρόν διαµένοντων ή µελών της οικογένειάς τους, όταν ο
ενδιαφερόµενος συνιστά απειλή για τη δηµόσια υγεία.

2. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν την
άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής στο έδαφος του
δεύτερου κράτους µέλους, είναι οι ασθένειες που ορίζονται από τις
σχετικές ισχύουσες ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και άλλες λοιµώδεις ή µεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες
εφόσον αποτελούν, στη χώρα υποδοχής, αντικείµενο προστατευ-
τικών διατάξεων υπέρ των ηµεδαπών. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν
να καθιερώνουν νέες αυστηρότερες διατάξεις ή πρακτικές.

3. Η προσβολή από ασθένειες µετά τη χορήγηση της πρώτης
άδειας διαµονής στο δεύτερο κράτος µέλος δεν µπορεί να δικαιο-
λογήσει την άρνηση ανανέωσης της άδειας ή την αποµάκρυνση από
την επικράτεια.

4. Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιβάλει ιατρική εξέταση, σε
πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία, προκειµένου
να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από καµία από τις ασθένειες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις, οι
οποίες µπορεί να γίνονται δωρεάν, δεν έχουν συστηµατικό
χαρακτήρα.
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Άρθρο 19

Εξέταση της αίτησης και χορήγηση της άδειας διαµονής

1. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις εντός
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους.

Εάν η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαριθ-
µούνται στα άρθρα 15 και 16, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις οι
οποίες έχουν σχέση µε τον σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της
αίτησης, η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο προθεσµία µπορεί να
παρατείνεται για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρµόδιες εθνικές αρχές ενηµερώνουν
σχετικά τον αιτούντα.

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 14,
15 και 16, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17 και
18 που αφορούν τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια και τη
δηµόσια υγεία, το δεύτερο κράτος µέλος χορηγεί στον επί µακρόν
διαµένονται ανανεώσιµη άδεια διαµονής. Η άδεια αυτή ανανεώνεται,
κατόπιν αιτήσεως, εφόσον απαιτείται, κατά τη λήξη της. Το δεύτερο
κράτος µέλος ενηµερώνει για την απόφασή του το πρώτο κράτος
µέλος.

3. Το δεύτερο κράτος µέλος χορηγεί στα µέλη της οικογένειας
του επί µακρόν διαµένοντος ανανεώσιµες άδειες διαµονής ίσης
διαρκείας µε αυτήν που χορήγησε στον επί µακρόν διαµένοντα.

Άρθρο 20

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

1. Κάθε απόφαση απόρριψης αιτήσεως για άδεια διαµονής
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται
στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες κοινοποίησης που προβλέπονται στη σχετική εθνική νοµοθεσία.
Η κοινοποίηση αναφέρει τα πιθανά δικαιώµατα προσφυγής τα οποία
έχει ο ενδιαφερόµενος, καθώς και την προθεσµία άσκησής τους.

Ενδεχόµενες συνέπειες από το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση
έως το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 19 παρά-
γραφος 1 καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία του οικείου
κράτους µέλους.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για άδεια διαµονής ή
µη ανανέωσης ή ανάκλησης, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα
άσκησης προσφυγής στο οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 21

Μεταχείριση που επιφυλάσσεται στο δεύτερο κράτος µέλος

1. Μόλις αποκτήσει την προβλεπόµενη στο άρθρο 19 άδεια δια-
µονής στο δεύτερο κράτος µέλος, ο επί µακρόν διαµένων απολαύει,
σε αυτό το κράτος µέλος, ίσης µεταχείρισης στους τοµείς και υπό
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 11.

2. Οι επί µακρόν διαµένοντες έχουν πρόσβαση στην αγορά
εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) έχουν περιο-
ρισµένη πρόσβαση σε µισθωτές δραστηριότητες διαφορετικές από

εκείνες για τις οποίες τους χορηγήθηκε η άδεια διαµονής τους, υπό
τους όρους που θέτει η εθνική νοµοθεσία για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν σύµφωνα µε το εθνικό
τους δίκαιο τους όρους υπό τους οποίους τα πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ), µπορούν να
έχουν πρόσβαση σε µισθωτή ή σε ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα.

3. Μόλις αποκτήσουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 19 άδεια
διαµονής στο δεύτερο κράτος µέλος, τα µέλη της οικογένειας του
επί µακρόν διαµένοντος απολαύουν, σε αυτό το κράτος µέλος, των
δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2003/
86/ΕΚ.

Άρθρο 22

Ανάκληση της άδειας διαµονής και υποχρέωση επανεισδοχής

1. Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας αποκτήσει καθεστώς επί
µακρόν διαµένοντος, το δεύτερο κράτος µέλος µπορεί να αποφασί-
σει να αρνηθεί να ανανεώσει ή να ανακαλέσει την άδεια διαµονής
και να υποχρεώσει τον ενδιαφερόµενο και τα µέλη της οικογένειάς
του/της να εγκαταλείψουν το έδαφός του, σύµφωνα µε τις προβλε-
πόµενες από το εθνικό δίκαιο διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών αποµάκρυνσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 17·

β) όταν οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 14, 15 και 16 δεν
πληρούνται πλέον·

γ) όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαµένει νοµίµως στο εν λόγω
κράτος µέλος.

2. Εάν το δεύτερο κράτος µέλος λάβει ένα από τα µέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το πρώτο κράτος µέλος πρέπει να
επανεισδέχεται αµέσως και χωρίς διατυπώσεις τον επί µακρόν διαµέ-
νοντα και τα µέλη της οικογένειάς του/της. Το δεύτερο κράτος
µέλος κοινοποιεί την απόφασή του στο πρώτο κράτος µέλος.

3. Μέχρις ότου αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος ο
υπήκοος τρίτης χώρας και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης επα-
νεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, το δεύτερο κράτος
µέλος µπορεί να λάβει την απόφαση να αποµακρύνει τον υπήκοο
τρίτης χώρας από το έδαφος της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο
12 και δυνάµει των εγγυήσεων του εν λόγω άρθρου, για σοβαρούς
λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν το δεύτερο κράτος µέλος λαµβάνει
την εν λόγω απόφαση, προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε το πρώτο
κράτος µέλος.

Όταν το δεύτερο κράτος µέλος λαµβάνει απόφαση αποµάκρυνσης
του ενδιαφερόµενου υπηκόου τρίτης χώρας, λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Στις
περιπτώσεις αυτές, το δεύτερο κράτος µέλος παρέχει στο πρώτο
κράτος µέλος τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρ-
µογή της απόφασης αποµάκρυνσης.

23.1.2004L 16/52 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



4. Οι αποφάσεις αποµάκρυνσης δεν µπορούν να συνοδεύονται
από µόνιµη απαγόρευση διαµονής στις περιπτώσεις που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).

5. H υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο
2 δεν θίγει τη δυνατότητα, των επί µακρόν διαµένοντων και των
µελών της οικογένειάς τους να µετακινηθούν προς ένα τρίτο κράτος
µέλος.

Άρθρο 23

Απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στο
δεύτερο κράτος µέλος

1. Το δεύτερο κράτος µέλος χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, στους
επί µακρόν διαµένοντες, το προβλεπόµενο στο άρθρο 7 καθεστώς,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6. Το
δεύτερο κράτος µέλος κοινοποιεί την απόφασή του στο πρώτο
κράτος µέλος.

2. Για την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων για τη
χορήγηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στο δεύτερο
κράτος µέλος, εφαρµόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 7. Το άρθρο 8 εφαρµόζεται για την έκδοση της άδειας δια-
µονής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, εφαρµόζονται οι δια-
δικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Έκθεση και ρήτρα «συνάντησης»

Περιοδικά, και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 23 Ιανου-
αρίου 2011 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας στα κράτη µέλη και προτείνει τις, ενδεχοµένως, απαραίτη-
τες τροποποιήσεις. Οι εν λόγω προτάσεις τροποποιήσεων αφορούν
κατά προτεραιότητα τα άρθρα 4, 5, 9, 11 και το κεφάλαιο ΙΙΙ.

Άρθρο 25

Σηµεία επαφής

Τα κράτη µέλη ορίζουν σηµεία επαφής τα οποία θα είναι υπεύθυνα
για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 2
και το άρθρο 23 παράγραφος 1.

Τα κράτη µέλη παρέχουν την κατάλληλη συνεργασία κατά την
ανταλλαγή των πληροφοριών και της τεκµηρίωσης που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειµένου να συµµορ-
φωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 23 Ιανουαρίου
2006. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 28

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. TREMONTI
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