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Θέμα: Αναφορά 0386/2012 του Viorel Staicu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
νομοθεσία που αφορά τον χρόνο αναμονής για τη χορήγηση επιδόματος 
ανεργίας στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάζεται επί τέσσερα χρόνια στην Κύπρο. Τον Δεκέμβριο του 2011 έμεινε 
άνεργος. Τον Ιανουάριο του 2012 κατέθεσε αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί το επίδομα 
ανεργίας. Ενημερώθηκε ότι θα λάμβανε το πρώτο επίδομα ανεργίας τρεις μήνες αργότερα. 
Δεδομένου ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται με το πέρασμα των ημερών, ο 
αναφέρων αναρωτιέται αν ο χρόνος αναμονής των τριών μηνών συνάδει με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ο αναφέρων έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τις κυπριακές αρχές, ωστόσο, 
δεν έχει λάβει απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Εν γένει, το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της Ένωσης δεν
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής τους
ασφάλισης και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται στη νομοθεσία του 
κάθε κράτους μέλους να θέτει τους όρους χορήγησης των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
καθώς και το ποσό των εν λόγω επιδομάτων και την περίοδο χορήγησής τους. Ωστόσο, κατά
την άσκηση αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της
Ένωσης και, ειδικότερα, με τις διατάξεις της Συνθήκης για την ελευθερη κυκλοφορία των
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εργαζομένων, με την ελευθερία κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυκλοφορεί και να 
διαμένει στο έδαφος των κρατών μελών, καθώς και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004, ο οποίος θέσπισε κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από 
όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου. Οι συγκεκριμένοι κανόνες
διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Πράττοντας τοιουτοτρόπως, 
διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει αρνητικά τα 
πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Συνεπώς, ενώ ένα κράτος μέλος είναι ελεύθερο να θεσπίσει μια περίοδο αναμονής για την
καταβολή των επιδομάτων ανεργίας στο πλαίσιο των εθνικών του κανόνων, βάσει των 
στοιχείων που παρέχονται στην αναφορά, δεν μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικές περιόδους 
αναμονής πριν από την πρώτη καταβολή των επιδομάτων ανεργίας σε ένα άνεργο άτομο, 
ανάλογα με το εάν το άτομο αυτό ανέκαθεν εργαζόταν στο αρμόδιο κράτος μέλος, ή σε 
διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, μια διάταξη
ενός εθνικού νόμου, αν δεν είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη και αναλογική σε σχέση με τον
επιδιωκόμενο στόχο, πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί έμμεση διάκριση, αν είναι εγγενώς 
υπεύθυνη για τον επηρεασμό μετακινούμενων εργαζομένων περισσότερο από τον επηρεασμό 
των εργαζομένων του οικείου κράτους, και εάν υπάρχει συνεπαγόμενος κίνδυνος να θέσει 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.1

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή μεγαλύτερων περιόδων αναμονής για την καταβολή των
επιδομάτων ανεργίας σε πρόσωπα που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία στην ΕΕ θα έθετε τους μετακινούμενους εργαζόμενους σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση σε σύγκριση με τους εργαζόμενους του οικείου κράτους και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 
ερχόταν σε αντίθεση με τα άρθρα 45 και 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Προς τον σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έθεσαν το ζήτημα στις κυπριακές αρχές, οι 
οποίες απάντησαν στις 5 Νοεμβρίου 2012.

Στην απάντησή τους, οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης
(N.59(1)/2010) ορίζει στο άρθρο 31, παράγραφος 1, ότι ένας ασφαλισμένος δικαιούται να 
λάβει επίδομα ανεργίας για κάθε ημέρα ανεργίας για την οποία ικανοποιούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις.

Το άρθρο 31, παράγραφος 1, του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης N.59(1)/2010 ορίζει
ακόμη ότι ουδείς δικαιούται να λάβει επίδομα ανεργίας για τις πρώτες τρεις ημέρες της 
περιόδου διακοπής της απασχόλησής του. Όσοι καλύπτονται από προαιρετική ασφάλιση για 
περιόδους που εργάσθηκαν στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη σε μια τρίτη χώρα, που δεν 
είναι κράτος μέλος του ΕΟΧ ή η Ελβετία, δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας για τις πρώτες 30 
ημέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου N.59(1)/2010, τρίτη χώρα σημαίνει χώρα που δεν είναι 
κράτος μέλος της ΕΕ και δεν περιλαμβάνει τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 

                                               
1 Βλ. σχετικά την υπόθεση C-124/99 Borawitz [2000] Συλλ. I-7293, παράγραφοι 25-27 και νομολογία που 
παρατίθεται εκεί.
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συμφωνία για τον ΕΟΧ και την Ελβετία.
Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κυπριακή νομοθεσία δεν προβλέπει σε καμία
περίπτωση περίοδο αναμονής τριών μηνών για την καταβολή επιδόματος ανεργίας.
Βάσει των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι το κυπριακό δίκαιο προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο
αναμονής για τα άτομα που έχουν καλυφθεί από προαιρετική ασφάλιση στο έδαφος τρίτων 
χωρών εκτός της ζώνης του ΕΟΧ και της Ελβετίας. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται σε άτομα που
έχουν μετακινηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι κυπριακές αρχές τόνισαν ότι, σε όλες τις περιπτώσεις προσώπων που δικαιούνται να
λάβουν επίδομα ανεργίας στην Κύπρο, χωρίς εξαίρεση για μετακινούμενους εργαζόμενους 
της ΕΕ, ισχύει η περίοδος αναμονής των τριών ημερών. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάσταση την
οποία εκθέτει ο αναφέρων αποκαλύπτει κακή εφαρμογή του κυπριακού νόμου και θα έπρεπε 
να έχει επιλυθεί με τις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές.

Συμπεράσματα

Βάσει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι ο κυπριακός νόμος δεν περιέχει
κάποιο όρο που δημιουργεί διάκριση και ο οποίος να οδηγεί στην εφαρμογή διαφορετικών
περιόδων αναμονής σε εργαζομένους που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη
κυκλοφορία εντός της ΕΕ, και ότι, κατά συνέπεια, τα άτομα που μετακινούνται εντός της ΕΕ 
απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με τους Κύπριους 
πολίτες βάσει της κυπριακής νομοθεσίας.


