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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1395/2010 του Krzysztof Szremski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματά του με τις πολωνικές και ισπανικές αρχές κοινωνικής 
ασφάλισης στο πλαίσιο αίτησης χορήγησης χρηματικών παροχών λόγω 
ανικανότητας προς εργασία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2006 εργαζόταν στην Ισπανία, ασθένησε κατά 
τη διάρκεια διακοπών στην Πολωνία το 2009. Στη συνέχεια απολύθηκε από την εργασία του 
με την αιτιολογία ότι δεν προσκόμισε την αιτιολόγηση για την απουσία του με το έντυπο 
E 115 (ιατρική γνωμάτευση περί ανικανότητας προς εργασία) και το έντυπο E 116 (αίτηση 
χρηματικών παροχών λόγω ανικανότητας προς εργασία).. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στην 
εν λόγω υπόθεση πρόκειται για κακοδιοίκηση, διότι ο INSS (ο ισπανικός φορέας κοινωνικής 
ασφάλισης) δεν διαβίβασε τα απαραίτητα έντυπα στο τμήμα του ZUS (του πολωνικού φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης), στον οποίο υπάγεται ο αναφέρων. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης 
ότι ούτε ο ZUS εφάρμοσε τη διαδικασία που προβλέπεται στον τομέα όσον αφορά τις 
διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων και ζητεί, ως εκ 
τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι ίσχυαν κατά την εξέλιξη των γεγονότων, ο δικαιούχος 
παροχών ασθενείας εις χρήμα δικαιούται να λαμβάνει τις εν λόγω παροχές όταν έχει 
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επιβεβαιωθεί ανικανότητα προς εργασία ενώ το πρόσωπο διέμενε προσωρινά στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους. 

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 αντικαταστάθηκαν από την 1η Μαΐου 2010 από 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/20041 και 987/20102. Οι κανόνες για τις παροχές ασθενείας 
εις χρήμα, ωστόσο, δεν άλλαξαν ουσιαστικά.

Η διαδικασία διεκδίκησης παροχών ασθενείας εις χρήμα όταν η ανικανότητα προς εργασία 
ξεκίνησε κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του μισθωτού εκτός του αρμόδιου κράτους 
μέλους καθορίστηκε από το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 574/72. 

Υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών, η επικοινωνία μεταξύ των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης είναι άμεση. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται μόνο να ενημερώσει τον φορέα του 
κράτους μέλους διαμονής σχετικά με την ανικανότητά του προς εργασία. Η πληροφορία αυτή 
πρέπει να διαβιβασθεί από τον φορέα του τόπου διαμονής στον φορέα του αρμόδιου κράτους 
μέλους (χρησιμοποιώντας το έντυπο E116). Κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία μεταξύ των 
φορέων του αρμόδιου κράτους μέλους και του κράτους μέλους διαμονής είναι άμεση και 
βασίζεται στα έντυπα τύπου Ε (τα οποία –αν και σε χρήση ακόμα μετά την έναρξη 
εφαρμογής των νέων κανονισμών– καταργούνται σταδιακά και θα αντικατασταθούν πλήρως 
έως την 1η Μαΐου 2012 από την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων). Ο φορέας του 
αρμόδιου κράτους μέλους ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από φορέα του κράτους 
μέλους διαμονής την έκδοση εντύπου E116, το οποίο αποτελεί ιατρική έκθεση που 
επιβεβαιώνει την ανικανότητα προς εργασία. 

Όσον αφορά τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, ο ισπανικός αρμόδιος φορέας ζήτησε από τον 
πολωνικό φορέα την έκδοση εντύπου E116 σε δύο περιπτώσεις (8/4/2009 και 7/7/2009). Οι 
αιτήσεις έγιναν δεκτές από τον τελευταίο και οι πληροφορίες εστάλησαν (18/5/2009, 
31/8/2009). 

Σύμφωνα με την αλληλογραφία του αναφέροντος με τον εργοδότη του, ο λόγος της απόλυσής 
του ήταν το γεγονός ότι ο ισπανικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης ενημέρωσε τον εργοδότη 
ότι η ανικανότητα προς εργασία του αναφέροντος δεν είχε επιβεβαιωθεί με το έντυπο E116.  

Με βάση τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αναφορά, ο πολωνικός οργανισμός σύνδεσης 
(για τις παροχές ασθενείας εις χρήμα – Zakład Ubezpieczen Społecznych – Depertament 
Zasiłków) επικοινώνησε με τον ισπανικό οργανισμό σύνδεσης (Instituto National de la 
Seguridad Social) σε δύο περιπτώσεις (στις 2/9/2009, υπενθύμιση δε απεστάλη στις 
14/1/2011). Ο φάκελος των εγγράφων που επισυνάπτονται στην αναφορά δεν περιέχει την 
απάντηση του ισπανικού φορέα στο αίτημα για αποσαφήνιση εκ μέρους του πολωνικού 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, φαίνεται ότι η κατάσταση που βίωσε ο αναφέρων οφείλεται σε 
προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των δύο εμπλεκομένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

                                               
1 ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1-123
2 ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1-42
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Δεν είναι απολύτως σαφές αν ο ισπανικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης βάσισε την 
απόφαση στο γεγονός ότι δεν είχε παραδοθεί το έντυπο E116, ή –όπως πιθανόν υπαινίσσεται 
η επιστολή του εργοδότη όσον αφορά την απόλυση– στο γεγονός ότι ο ίδιος ο αναφέρων δεν 
είχε παραδώσει το έντυπο E116 στον ισπανικό αρμόδιο φορέα. Η τελευταία απαίτηση δεν 
συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. 

Εάν ο αναφέρων συγκατατίθεται στην αποκάλυψη των στοιχείων του, η Επιτροπή είναι 
διατεθειμένη να επικοινωνήσει με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις 
για την υπόθεσή του.

4. ΑΝΑΘ. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Όσον αφορά την απόλυση του αναφέροντος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται 
συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους λόγους, τη διαδικασία και τις συνέπειες 
ατομικών απολύσεων1. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση και η επίλυση τέτοιου είδους ζητημάτων 
εναπόκειται στις ισπανικές αρχές, με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και αφού 
διερευνηθούν όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με την εκάστοτε υπόθεση.

Σε σχέση με το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων, όπως 
έχει τονίσει η Επιτροπή στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αποδεικνύουν ότι ο πολωνικός φορέας ZUS αποδέχτηκε τα αιτήματα του ισπανικού φορέα 
για έκδοση του εγγράφου Ε116 και επικοινώνησε με τον ισπανικό οργανισμό σύνδεσης σε 
δύο περιπτώσεις.

Μετά τη συγκατάθεση του αναφέροντος για αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων, η 
Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στις ισπανικές αρχές προκειμένου να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
υπόθεση και ζήτησε από αυτές να ενημερώσουν απευθείας τον αναφέροντα σχετικά με τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λάβει αντίγραφο της 
απάντησης των ισπανικών αρχών, και εάν η αξιολόγησή της καταδείξει παραβίαση των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά μεμονωμένων 
περιπτώσεων αλλά παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη και 
διερευνά την εθνική νομοθεσία και πρακτική όταν κρίνεται ότι ενδεχομένως αντίκειται στη 
νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου υφίσταται διακριτική μεταχείριση βάσει εθνικότητας, φύλου, φυλής ή 
άλλους λόγους που απαγορεύονται, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.


