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με τη διακοπή ορισμένων παροχών κοινωνικής πρόνοιας στην Ιρλανδία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εγκαταστάθηκε το 2007 στην Ιρλανδία μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του. 
Εργάστηκε εκεί για κάποια περίοδο, αλλά οι επακόλουθες απόπειρές του για την ανεύρεση 
εργασίας απέβησαν άκαρπες. Το 2009, υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος 
αναζήτησης εργασίας (jobseeker's allowance), η οποία όμως απορρίφθηκε διότι το συμβούλιο 
κοινωνικών παροχών έκρινε ότι ο αναφέρων δεν πληρούσε την προϋπόθεση της συνήθους 
κατοικίας και ότι δεν είχε αποδείξει ότι αναζητούσε πράγματι εργασία. Δεδομένου ότι το 
αίτημά του απορρίφθηκε, ο αναφέρων κινδυνεύει να χάσει και άλλες κοινωνικές παροχές. Ο 
αναφέρων και η οικογένειά του βρίσκονται σε απελπιστική οικονομική κατάσταση και 
ζητούν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η Επιτροπή παραπέμπει στις παρατηρήσεις της στην αναφορά 1180/2010, στις οποίες 
ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την 
επιβολή προϋπόθεσης περί κατοικίας για τη χορήγηση συγκεκριμένων παροχών που 
εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/20041. Η 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
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Επιτροπή διευκρίνισε ότι αυτό ισχύει και για το επίδομα αναζήτησης εργασίας στην Ιρλανδία, 
το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το οποίο 
αποτελεί, ως εκ τούτου, ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήμα, σύμφωνα με τον 
ορισμό του άρθρου 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Σύμφωνα με το 
άρθρο 70 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, τέτοιες ειδικές μη 
ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα «χορηγούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο 
οποίο κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι». Η Επιτροπή επεσήμανε επίσης, ότι το άρθρο 1 
παράγραφος ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ορίζει την «κατοικία» ως τόπο στον οποίο 
διαμένει συνήθως ένα πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, οι ιρλανδικές αρχές ενήργησαν καταρχήν σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως όρο να πληρείται η προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας 
στην Ιρλανδία κατά την υποβολή της αίτησης του αναφέροντος για χορήγηση επιδόματος 
αναζήτησης εργασίας .

Ωστόσο, όπως σημείωσε η Επιτροπή στις παρατηρήσεις της στην αναφορά 1180/2010, η 
έννοια της «κατοικίας» έχει αποσαφηνιστεί περαιτέρω, σύμφωνα με πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου, ως ο τόπος όπου βρίσκεται το σύνηθες κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω 
ατόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η οικογενειακή κατάσταση 
του εργαζομένου, οι λόγοι μετακίνησής του, η διάρκεια και το αδιάλειπτο της διαμονής, το 
γεγονός (κατά περίπτωση) ότι έχει σταθερή απασχόληση καθώς και η πρόθεσή του, όπως 
αυτή καταδεικνύεται από το σύνολο των περιστάσεων.1.   Καθίσταται σαφές ότι ο 
προσδιορισμός της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου, σύμφωνα με τον ορισμό του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004 πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξιολόγηση όλων των 
σχετικών παραμέτρων της εκάστοτε υπόθεσης, χωρίς κάποια από αυτές τις παραμέτρους να 
συνιστά αφεαυτής ικανή συνθήκη. .

Κατά την άποψη της Επιτροπής, από ορισμένες περιστάσεις που παραθέτει ο αναφέρων, δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το ότι εκείνος και η οικογένειά του διέμεναν μόνιμα στην Ιρλανδία, 
σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όταν υπέβαλε αίτηση για 
χορήγηση επιδόματος αναζήτησης εργασίας. Ωστόσο, καθώς ο καθορισμός της συνήθους 
κατοικίας συνίσταται στη σύνθετη αξιολόγηση όλων των σχετικών στοιχείων – τα οποία δεν 
είναι απαραιτήτως προφανή στο σύνολό τους στα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων – η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε μία τελική εκτίμηση της συνήθους κατοικίας του 
αναφέροντος επί του παρόντος. Ως εκ τούτου, θα επικοινωνήσει με τις ιρλανδικές αρχές και 
θα τους ζητήσει να επανεξετάσουν την κατάσταση του αναφέροντος και να λάβουν υπόψη 
όλα τα σχετικά στοιχεία. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβει τα 
αποτελέσματα αυτής της επαναξιολόγησης.

Από την υπόθεση του αναφέροντος συνάγεται ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο 
απερρίφθη η αίτησή του για χορήγηση επιδόματος αναζήτησης εργασίας είναι ότι οι 

                                                                                                                                                  
Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 166 της 30.4.2004, 
σελ. 1 (Διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σελ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 22.12.2010, σελ. 35).

1
Υπόθεση C-90/97 Swaddling [1999] ECR I-1075, με παραπομπή στην υπόθεση 76/76 Di Paolo [1977] 
ECR 315, παράγραφοι 17-2ß, και υπόθεση C-102/91 Knoch [1992] ECR I-4341, παράγραφοι 21 και 23.
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ιρλανδικές αρχές θεώρησαν ότι δεν είχε αποδείξει ότι αναζητούσε πράγματι εργασία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεσπίζει ένα 
κοινό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αντιθέτως, επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών 
εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θέτοντας ως μοναδικό στόχο του τη διασφάλιση 
του συντονισμού των συστημάτων αυτών. Συνεπώς, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, 
τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα να διαμορφώνουν τα δικά τους συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης1.  Αυτό συνεπάγεται ότι η Ιρλανδία ήταν ελεύθερη να καθορίσει ως 
έναν από τους όρους χορήγησης του επιδόματος αναζήτησης εργασίας την υποχρέωση 
πραγματικής αναζήτησης εργασίας. Η ακριβής ερμηνεία αυτής της έννοιας εθνικού δικαίου 
στην περίπτωση του αναφέροντος εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιρλανδίας και 
δεν αφορά το δίκαιο της Ένωσης.

Τέλος, όσον αφορά την αξίωση του αναφέροντος για τη χορήγηση συμπληρωματικού 
επιδόματος κοινωνικής ασφάλισης (Supplementary Welfare Allowance), η Επιτροπή τονίζει 
ότι το εν λόγω επίδομα αποτελεί παροχή κοινωνικής πρόνοιας που δεν εμπίπτει στο καθ’ 
ύλην πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Ωστόσο, ακόμα και σε συνάρτηση με παροχές που δεν εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, το δίκαιο της ΕΕ2 απαγορεύει κάθε 
διάκριση λόγω ιθαγενείας όσον αφορά  την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. Είναι 
προφανές ότι το συμπληρωματικό επίδομα κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί τέτοιου είδους 
παροχή και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να υφίσταται διάκριση λόγω ιθαγένειας για την 
πρόσβαση στην παροχή αυτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή3, οι πολίτες της ΕΕ που δεν 
θεωρούνται εργαζόμενοι στην Ιρλανδία πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της συνήθους 
κατοικίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται πέντε παράμετροι (η διάρκεια και το 
αδιάλειπτο την διαμονής στην Ιρλανδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, η διάρκεια και ο σκοπός 
οποιασδήποτε απουσίας από την Ιρλανδία, η φύση και το μοτίβο της εργασίας, το κύριο κέντρο 
συμφερόντων και η πρόθεση του εν λόγω αιτούντος για το μέλλον της διαμονής του, όπως 
καταδεικνύονται από το σύνολο των περιστάσεων) για τη χορήγηση συμπληρωματικού 
επιδόματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας, ιδιαίτερα η παράμετρος που συνδέεται με τη 
διάρκεια της διαμονής στην Ιρλανδία, θεσπίζει έναν όρο ικανό να επιφέρει τη διαφορετική 
μεταχείριση ιρλανδών υπηκόων και μη ιρλανδών πολιτών της ΕΕ (οι οποίοι είναι λιγότερο 
πιθανό να πληρούν τις προϋποθέσεις εν συγκρίσει  με τους ιρλανδούς υπηκόους). Αυτή η 
διαφορετική μεταχείριση ενδέχεται να αποτελεί έμμεση διάκριση εις βάρος των μη ιρλανδών 
πολιτών της ΕΕ, δεν είναι όμως απαραίτητα αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ, καθώς μπορεί να 
δικαιολογηθεί σύμφωνα με την πάγια προϋπόθεση που προβλέπει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               
1

Βλέπε μόνο την υπόθεση C-503/09 Stewart [2011] ECR I-00000 παράγραφος 75 και την εκεί 
παρατιθέμενη νομολογία.
2

Άρθρο 18 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άρθρο 24 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/EΚ. 

3
http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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Ωστόσο, δεδομένου ότι η αίτηση του αναφέροντος για το συμπληρωματικό επίδομα 
κοινωνικής ασφάλισης απορρίφθηκε προφανώς λόγω της αδυναμίας του να αποδείξει την 
ύπαρξη της συνήθους κατοικίας σε συνάρτηση με το επίδομα αναζήτησης εργασίας, η 
επαναξιολόγηση της κατάστασης του αναφέροντος από τις ιρλανδικές αρχές θα μπορούσε να 
επιλύσει το μέρος της καταγγελίας του που αφορά το συμπληρωματικό επίδομα κοινωνικής 
ασφάλισης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιρλανδικές αρχές προκειμένου να επανεξετάσουν την 
κατάσταση του αναφέροντος ώστε να καθοριστεί εάν διέμενε μόνιμα στην Ιρλανδία την 
περίοδο που υπέβαλε αίτηση για χορήγηση επιδόματος αναζήτησης εργασίας. Θα ενημερώσει 
την Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβει τα αποτελέσματα αυτής της επαναξιολόγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισημαίνει στην Επιτροπή Αναφορών ότι η προαναφερθείσα 
προϋπόθεση της συνήθους κατοικίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διαφέρει από την επιπρόσθετη προϋπόθεση ύπαρξης δικαιώματος κατοικίας, λόγω της  
οποίας η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

4. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ.), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ιρλανδικές αρχές ενήργησαν  καταρχήν σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως όρο να πληρείται η προϋπόθεση της συνήθους 
κατοικίας στην Ιρλανδία κατά την υποβολή της αίτησης του αναφέροντος για το επίδομα 
αναζήτησης εργασίας.  Ωστόσο, οι εν λόγω αρχές κατέληξαν, πιθανώς στο εσφαλμένο 
συμπέρασμα, ότι ο αναφέρων δεν διατηρούσε τη συνήθη κατοικία του στην Ιρλανδία, όταν 
υπέβαλε την αίτηση για το επίδομα αναζήτησης εργασίας, καθώς μία από τις προϋποθέσεις 
που εξετάζεται για τη διαπίστωση της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου είναι η διάρκεια της 
διαμονής του στην Ιρλανδία, κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα. Η Επιτροπή 
έκρινε ότι η εν λόγω προϋπόθεση, την οποία ο αναφέρων δεν πληρούσε, αντιβαίνει στο 
δίκαιο της ΕΕ Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κάλεσε τις ιρλανδικές αρχές να αναθεωρήσουν την 
απόφαση που έλαβαν στην περίπτωση του αναφέροντος. Η αναθεώρηση της απόφασης είχε 
ως αποτέλεσμα την έναρξη καταβολής του επιδόματος αναζήτησης εργασίας στις 1 Μαΐου 
2012, με αναδρομική ισχύ από τις 27 Ιουνίου 2011.  

Αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος του αναφέροντος για τη χορήγηση του 
συμπληρωματικού επιδόματος κοινωνικής ασφάλισης, οι ιρλανδικές αρχές διευκρίνισαν ότι 
το εν λόγω επίδομα καταβαλλόταν στον αναφέροντα ενόσω εκκρεμούσε η καταβολή του 
επιδόματος αναζήτησης εργασίας, δηλαδή από τις 27 Ιουνίου 2011 έως τις 11 Αυγούστου
2011, οπότε απορρίφθηκε το αίτημά του για τη χορήγηση του επιδόματος αναζήτησης 
εργασίας.  Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, το συμπληρωματικό επίδομα κοινωνικής 
ασφάλισης και το επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν δύναται να καταβάλλονται 
ταυτοχρόνως, Μάλιστα, το συμπληρωματικό επίδομα κοινωνικής ασφάλισης δεν 
καταβάλλεται εάν έχει απορριφθεί η χορήγηση του επιδόματος αναζήτησης εργασίας. Η 
καταβολή του επιδόματος αναζήτησης εργασίας στον αναφέροντα το Μάιο 2012, 
συμπεριελάμβανε, όπως προαναφέρθηκε, την αναδρομική καταβολή των επιδομάτων από τις
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27 Ιουνίου 2011 έως τις 24 Απριλίου 2012.  Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκε το ποσό του 
συμπληρωματικού επιδόματος κοινωνικής ασφάλισης που έλαβε ο αναφέρων για την περίοδο 
από τις 27 Ιουνίου 2011 έως τις 11 Αυγούστου 2011.  

Συμπέρασμα

¨Έπειτα από την παρέμβαση της Επιτροπής, οι ιρλανδικές αρχές επανεξέτασαν την 
κατάσταση του αναφέροντος και αποφάσισαν τη χορήγηση του επιδόματος αναζήτησης 
εργασίας με αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο 2011. Για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι 
ωστόσο δυνατή η καταβολή συμπληρωματικού επιδόματος κοινωνικής ασφάλισης.  Με την 
απόφαση αυτή, η εξέταση της υπόθεσης του αναφέροντος θεωρείται περατωθείσα.  


