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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, σλοβένος υπήκοος που διαμένει στη Σλοβενία, εργάζεται στην Αυστρία από το 
1991. Το 2008, άρχισε να λαμβάνει παροχές ανεργίας διότι ο εργοδότης του αδυνατούσε 
πλέον να του παρέχει εργασία. Κατόπιν τροποποίησης της αυστριακής νομοθεσίας τον 
Νοέμβριο του 2008, όσοι εργάζονται στην Αυστρία, αλλά δεν διαμένουν μόνιμα στη χώρα, 
δεν δικαιούνται πλέον, σύμφωνα με τον αναφέροντα, παροχές ανεργίας. Επισημαίνει ότι όσα 
χρόνια εργαζόταν στην Αυστρία κατέβαλλε συστηματικά φόρους και εισφορές στο 
αυστριακό κράτος και υποστηρίζει ότι δεν τυγχάνει ίσης μεταχείρισης ως πολίτης της ΕΕ. 
Υπογραμμίζει, επίσης, ότι, εάν επαναπροσληφθεί από τον εργοδότη του και στη συνέχεια 
ασθενήσει, θα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αυστριακών εργαζόμενων, 
δεδομένου ότι δεν θα αποζημιωθεί για τις ιατρικές δαπάνες του. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η αυστριακή 
νομοθεσία συνάδει προς το ευρωπαϊκό δίκαιο στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι σλοβένος υπήκοος και διαμένει στη Σλοβενία, εργάζεται στην 
Αυστρία από το 1991. Στα τέλη του 2008, έμεινε άνεργος και διεκδίκησε τις παροχές 
ανεργίας του στην Αυστρία. Ωστόσο, η αίτησή του απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν 
διαμένει μόνιμα στην Αυστρία. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η εφαρμογή της ρήτρας 
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διαμονής εισάγει διακρίσεις και αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.
Η Επιτροπή έλαβε από τον αναφέροντα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή 
του κατά τη διάρκεια της τελευταίας του απασχόλησης στην Αυστρία. Από τα στοιχεία που 
παρασχέθηκαν προκύπτει ότι, στην πραγματικότητα, ο αναφέρων διέμενε στη Σλοβενία και 
πήγαινε καθημερινά στην Αυστρία για την εργασία του.

Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρείται «μεθοριακός εργαζόμενος» βάσει του άρθρου 1, 
περίπτωση β), του κανονισμού αριθ. 1408/71. Σε περίπτωση ανεργίας, ο κανονισμός 
αριθ. 1408/71 θεσπίζει ειδικό κανόνα για τους μεθοριακούς εργαζόμενους στο άρθρο 71, 
παράγραφος 1, περίπτωση α) ιι), το οποίο ορίζει ότι «ο ευρισκόμενος σε πλήρη ανεργία 
εργαζόμενος λαμβάνει παροχές σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους, στο έδαφος 
του οποίου κατοικεί, σαν να υπαγόταν στη νομοθεσία αυτή κατά την διάρκεια της τελευταίας 
απασχολήσεώς του· οι παροχές αυτές χορηγούνται εις βάρος του φορέα της χώρας 
κατοικίας».

Κατά συνέπεια, ο μεθοριακός εργαζόμενος πρέπει πάντα να διεκδικεί, δυνάμει του 
κανονισμού αριθ. 1408/71, παροχές ανεργίας στο κράτος διαμονής του. Τούτο σημαίνει ότι ο 
αναφέρων δύναται να διεκδικήσει παροχές ανεργίας μόνο στη Σλοβενία, σαν να υπαγόταν 
στη νομοθεσία της κατά τη διάρκεια της τελευταίας απασχόλησής του. Ο αυστριακός φορέας 
δεν υποχρεούται να χορηγήσει παροχές ανεργίας στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, ο 
σλοβενικός φορέας οφείλει να υπολογίσει τις παροχές ανεργίας για τον αναφέροντα βάσει 
των μισθών που έλαβε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας απασχόλησής του στην 
Αυστρία.

Αυτό το ειδικό καθεστώς για τους μεθοριακούς εργαζόμενους επιβεβαιώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση 67/79, Fellinger [1980], Συλλ. 00535 (ελληνική ειδική 
έκδοση 00275) κλπ.

Ομοίως, ο μεθοριακός εργαζόμενος λαμβάνει επίσης από το κράτος διαμονής του παροχές 
λόγω ασθενείας – βλέπε σχετικά το άρθρο 25, παράγραφος 2, του κανονισμού αριθ. 1408/71.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται παραβίαση του κοινοτικού 
δικαίου στην υπόθεση του αναφέροντος, δεδομένου ότι οι εν λόγω παροχές κοινωνικής 
ασφάλισής του θα πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1408/71, να χορηγηθούν από το 
κράτος διαμονής του (Σλοβενία).


