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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0173/2011 του Krasimir Krumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση των βουλγαρικών αρχών με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επέστρεψε στη Βουλγαρία το 2010 αφού εργάστηκε για 6 μήνες στην Κύπρο και 
το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια εγγράφηκε ως άνεργος στην υπηρεσία απασχόλησης 
στη Σόφια. Ωστόσο, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές δεν του έχουν καταβάλει το επίδομα που 
ο αναφέρων πιστεύει ότι δικαιούται και, καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι εργάστηκε επί τρία έτη στο εξωτερικό προτού επιστρέψει στη 
χώρα προέλευσής του, τη Βουλγαρία. Κατά την επιστροφή του, υπέβαλε έγγραφα που 
πιστοποιούσαν τις περιόδους απασχόλησής του στο εξωτερικό στις βουλγαρικές αρχές, οι 
οποίες απέρριψαν την αίτησή του για καταβολή παροχών ανεργίας. 

Σε γενικές γραμμές, η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει 
τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η 
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νομοθεσία της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, 
εναπόκειται στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους να ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό των παροχών αυτών και την περίοδο 
χορήγησής τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο της άσκησης αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως δε τις διατάξεις της Συνθήκης περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ή την παρεχόμενη σε όλους τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Η συγκεκριμένη νομοθετική 
πράξη θέσπισε κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές 
αρχές κατά την εφαρμογή 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. 

Οι διατάξεις σχετικά με τις παροχές ανεργίας ορίζονται στο κεφάλαιο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004. Καταρχήν, ένας εργαζόμενος ο οποίος καθίσταται άνεργος πρέπει να 
διεκδικήσει παροχές ανεργίας στο κράτος μέλος όπου εργάστηκε τελευταία και ο αρμόδιος 
φορέας του εν λόγω κράτους μέλους υποχρεούται επίσης να λάβει υπόψη –εφόσον 
χρειάζεται– τις περιόδους ασφάλισης ή απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε άλλα κράτη μέλη. Για την εφαρμογή αυτού του κανόνα 
συνυπολογισμού, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την τελευταία 
περίοδο απασχόλησης ή ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία βάσει της οποίας διεκδικεί τις 
παροχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, προβλέπεται 
εξαίρεση για πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους περιόδου απασχόλησης 
κατοικούσαν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος απασχόλησης. Αυτοί οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι δικαιούνται να διεκδικήσουν παροχές ανεργίας στο κράτος μέλος 
όπου κατοικούν.

Εν προκειμένω, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να διευκρινισθεί η έννοια της «κατοικίας» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 65. 
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (βλ. υποθέσεις C-76/76 Di Paolo, 
C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch κ.λπ.), η έννοια του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο 
εργαζόμενος, η οποία παρουσιάζεται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 
πρέπει να περιορίζεται στο κράτος όπου ο εργαζόμενος, αν και απασχολείται σε άλλο κράτος 
μέλος, εξακολουθεί να διαμένει συνήθως και όπου βρίσκεται επίσης το σύνηθες κέντρο των 
συμφερόντων του.

Εναπόκειται πρωτίστως στον αρμόδιο εθνικό φορέα (δηλαδή, στις βουλγαρικές υπηρεσίες 
απασχόλησης) να ορίσει τον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου προσώπου βάσει των 
πραγματικών περιστατικών εκάστης υπόθεσης. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 
αρμόδιο φορέα για τέτοιου είδους έρευνες που πρέπει να διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να διαπιστώσουν από τις παρεχόμενες πληροφορίες 
εάν τα συμπεράσματα των βουλγαρικών αρχών συνάδουν ή όχι με το δίκαιο της ΕΕ – αυτό 
εξαρτάται από τα αντίστοιχα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών ή ενός εθνικού δικαστηρίου να 
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διερευνήσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης του αναφέροντος – λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου.  

Πρέπει να συσταθεί στον αναφέροντα να μεριμνήσει να μην χάσει τυχόν σχετικές προθεσμίες 
για την ανάληψη δράσης σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.


