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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής, θεωρεί ότι θα συνιστούσε θύμα 
έμμεσης διάκρισης από τις σουηδικές αρχές αν μετακόμιζε στη Σουηδία· δεν θα δικαιούτο 
καμία παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Ο αναφέρων εξέτασε το ενδεχόμενο να μετακομίσει 
στη Σουηδία στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/38/EΚ και ζήτησε πληροφορίες για τις παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ενημερώθηκε ότι δεν δικαιούται 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης εκτός και αν έχει εργαστεί στη Σουηδία. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι τέτοια αντιμετώπιση συνιστά διάκριση και αντιβαίνει στην κοινοτική 
νομοθεσία καθώς δεν ισχύει για σουηδούς υπηκόους (σουηδοί υπήκοοι που δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ ή καταβάλει φόρους στη Σουηδία, αλλά σε άλλα κράτη μέλη, θα δικαιούνταν 
κοινωνικές παροχές στη Σουηδία αν διέμεναν μόνιμα εκεί). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν 
μπορεί να προβλέψει πόσο διάστημα θα χρειαστεί μέχρι να βρει θέση εργασίας στη Σουηδία. 
Ο ίδιος, συνεπώς, θεωρεί ότι εκείνοι οι πολίτες της ΕΕ που αναζητούν ενεργά εργασία θα 
πρέπει να απολαύουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους σουηδούς υπηκόους. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής, επιθυμούσε να εγκατασταθεί στη 
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Σουηδία με την οικογένειά του. Καταγγέλλει ότι οι σουηδικές αρχές τον ενημέρωσαν πως, σε 
αντίθεση με σουηδούς υπηκόους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, δεν θα δικαιούτο 
παροχές ανεργίας και θα υποχρεούτο να επωμιστεί τις ιατρικές δαπάνες του έως ότου 
ανευρεθεί θέση εργασίας. Καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι ενδέχεται να υποστεί δυσμενή 
διάκριση λόγω της εθνοτικής καταγωγής του, δεδομένου ότι, παρόλο που το μέσο ποσοστό 
ανεργίας στη Σουηδία είναι περίπου 5%, για τους πολίτες τουρκικής εθνοτικής προέλευσης 
ανέρχεται στο 45%. Ισχυρίζεται ότι αυτό το δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ανεργίας, σε 
συνδυασμό με την παντελή έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας για τους αιτούντες εργασία, τον 
απέτρεψε από το να μεταβεί στη Σουηδία.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης απευθείας την παρούσα καταγγελία και απέστειλε στον 
αναφέροντα αναλυτική έκθεση επί της υπόθεσής του υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου 
κοινοτικού δικαίου.

Σχετικά με την πρόσβαση στις παροχές ανεργίας, το εν λόγω ζήτημα αφορά τον συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης στην επικράτεια της ΕΕ.

Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος 
μέλος δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του είδους των χορηγούμενων παροχών, των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του ύψους 
των καταβαλλόμενων εισφορών. 

Εντούτοις, κοινοτικές διατάξεις, και ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, 
θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές 
κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
της εφαρμογής των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών προς τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η 
εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα 
πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Οι κανόνες που συντονίζουν τις παροχές ανεργίας ορίζονται στο κεφάλαιο 6 του κανονισμού 
αριθ. 1408/71. Καταρχήν, ένας εργαζόμενος δικαιούται να διεκδικήσει παροχές ανεργίας 
μόνο στο κράτος μέλος της τελευταίας απασχόλησής του. Εάν επιθυμεί να αναζητήσει 
εργασία σε άλλο κράτος μέλος, ο κανονισμός αριθ. 1408/71 προβλέπει αυτό το ενδεχόμενο, 
θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με την εξαγωγή των παροχών ανεργίας (άρθρο 69). Οι κανόνες 
αυτοί ορίζουν ότι ο αιτών εργασία που μεταβαίνει σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη για 
να αναζητήσει εργασία δύναται να διατηρήσει, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, το 
δικαίωμά του σε παροχές ανεργίας. Είναι σαφές ότι οι εν λόγω κανόνες ισχύουν αδιακρίτως 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ. 

Κατά την περίοδο εξαγωγής των παροχών ανεργίας, ο αιτών εργασία υποχρεούται να 
εγγραφεί στις υπηρεσίες απασχόλησης καθενός των κρατών μελών στα οποία μεταβαίνει και 
να υποβάλλεται στον έλεγχο που είναι οργανωμένος εκεί. Ο αιτών εργασία θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με την υπηρεσία απασχόλησης στην οποία είναι εγγεγραμμένος προκειμένου 
να λάβει περισσότερες πληροφορίες. 
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Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε 
πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος 
των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή 
της. Οι συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1. 

Σύμφωνα με τη νομολογία2 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο αιτών εργασία μπορεί να 
διαμείνει στο κράτος μέλος υποδοχής για εύλογη χρονική περίοδο, «ικανή να του επιτρέπει να 
λαμβάνει γνώση των προσφερομένων θέσεων εργασίας και να προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες με σκοπό την πρόσληψή του». Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΔΕΚ έκρινε ότι έξι 
μήνες αποτελούν μια τέτοια εύλογη χρονική περίοδο. Μετά την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, ο αιτών εργασία δεν μπορεί να απελαθεί εάν αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να 
αναζητεί εργασία και ότι έχει όντως πιθανότητες να προσληφθεί. 

Υπό την επιφύλαξη του ανωτέρω δικαιώματος διαμονής, το άρθρο 24, παράγραφος 2, της 
οδηγίας δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να χορηγούν δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές σε 
άτομα που αναζητούν εργασία. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να αποφευχθεί η επιβολή 
υπέρμετρης επιβάρυνσης στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους 
υποδοχής. Η εν λόγω διάταξη ισχύει για όλους του πολίτες της ΕΕ, ανεξαρτήτως της 
εθνοτικής καταγωγής τους.

Ωστόσο, παροχές οικονομικής φύσεως που, ασχέτως του καθεστώτος τους βάσει του εθνικού 
δικαίου, προορίζονται να διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ότι συνιστούν «κοινωνικές παροχές» κατά την έννοια του άρθρου 24, 
παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας3. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη διάταξη δεν ισχύει 
για τις παροχές που προορίζονται να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση εντός 
της αγοράς εργασίας ενός κράτους μέλους, εφόσον υφίσταται πραγματικός δεσμός μεταξύ 
του αιτούντος εργασία και της αγοράς εργασίας του εν λόγω κράτους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου 
δεσμού μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, αν διαπιστωθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο 
αναζήτησε ενεργώς και πράγματι εργασία στο οικείο κράτος μέλος για εύλογο χρονικό 
διάστημα4.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.  
2Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 1991 στην υπόθεση C-292/89, Antonissen, Συλλ. 1991, σ. Ι-
00745.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2009 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-22/08 και C-23/08 
Βάτσουρας και Koupatantze.
4 Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Μαρτίου 2004 στην υπόθεση C-138/02, Collins, Συλλ. 2004, σ. Ι-2703.


