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Θέμα: Αναφορά 0387/2011 του Gianfranco Jean-François Pardo, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναστολή της παροχής επιδόματος ανεργίας από 
το INEM (Ισπανία) από την έναρξη του έτους 2010

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι ιταλός πολίτης που διαμένει στην Ισπανία, ελάμβανε ισπανικό 
επίδομα ανεργίας από το INEM από τον Οκτώβριο του 2009. Η παροχή του εν λόγω 
επιδόματος ανεστάλη από τον Δεκέμβριο του 2010, με την αιτιολογία της απουσίας του από 
την ισπανική επικράτεια. Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι ένας πολίτης της ΕΕ δεν 
μπορεί να παραμείνει εκτός της ισπανικής επικράτειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δεκαπέντε ημερών χωρίς δεόντως τεκμηριωμένο λόγο. Ο αναφέρων δηλώνει ότι η απουσία 
του οφειλόταν στο γεγονός ότι υποχρεώθηκε να επισκεφθεί επειγόντως την ασθενή θυγατέρα 
του, η οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, και ότι είχε αποστείλει τα σχετικά 
έγγραφα τεκμηρίωσης στις αρμόδιες ισπανικές αρχές, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Σε γενικές γραμμές, η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει 
τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η 
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 
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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.

Ο αναφέρων υπόκειται στην ισπανική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, η οποία προβλέπει 
ότι ένας πολίτης της ΕΕ, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμά του σε παροχές ανεργίας 
στην Ισπανία, δεν πρέπει να παραμείνει εκτός της ισπανικής επικράτειας για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών χωρίς δεόντως τεκμηριωμένο λόγο. Ο 
αναφέρων έφυγε από την Ισπανία και διέμεινε για 3 μήνες στη Βραζιλία μαζί με την ασθενή 
θυγατέρα του. Οι παροχές ανεργίας που λάμβανε ανεστάλησαν λόγω της απουσίας του από 
την ισπανική επικράτεια.

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν διέπουν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Εναπόκειται στον εθνικό νομοθέτη να καθορίσει τις προϋποθέσεις 
για τη λήψη παροχών ανεργίας. Γενικά, οι νομοθέτες συνδέουν τη χορήγηση παροχών 
ανεργίας με την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται στην αρμόδια για αυτήν τη 
χορήγηση χώρα και να παραμένει διαθέσιμος στις υπηρεσίες απασχόλησης. Εναπόκειται 
πρωτίστως στον αρμόδιο εθνικό φορέα ή σε εθνικό δικαστήριο να αξιολογήσει κατά πόσον ο 
λόγος που προέβαλε ο αναφέρων για την απουσία του από την ισπανική επικράτεια ήταν 
επαρκής. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αρμόδιο φορέα για τις έρευνες που 
πρέπει να διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν διέπουν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Εναπόκειται πρωτίστως στον αρμόδιο εθνικό φορέα (δηλαδή, στο
INEM) να αξιολογήσει κατά πόσον ο λόγος που προέβαλε ο αναφέρων για την απουσία του 
από την ισπανική επικράτεια ήταν επαρκής. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 
αρμόδιο φορέα για τις έρευνες που πρέπει να διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο.

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


