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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1400/2012 του Marian Holy, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής στην ΕΕ όσον αφορά τα επιδόματα 
ανεργίας για τους μετακινούμενους εργαζομένους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αυστριακής ιθαγένειας και κατά τα τελευταία 10 έτη έχει εργαστεί σε 3 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερμανία και Φινλανδία). Έχει δίπλωμα στη 
διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων (οικονομικά) και τώρα που έχασε τη δουλειά του στη 
Φινλανδία επέστρεψε στην Αυστρία. Καταγγέλλει ότι δεν δικαιούται επίδομα ανεργίας από 
καμία από τις τρεις χώρες στις οποίες έχει εργαστεί καθώς σε καθεμία ισχύουν διαφορετικές 
προϋποθέσεις. Διατείνεται ότι ενόσω εργαζόταν κατέβαλλε φόρους (επί 4 έτη στην Αυστρία, 
3 έτη στη Γερμανία και 3 έτη στη Φινλανδία). Επιπλέον, όταν έφθασε στη χώρα καταγωγής 
του, του ζητήθηκε να παρουσιαστεί στο τμήμα «μεταναστών» της δημόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης της Αυστρίας (AMS).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2013

Σε γενικές γραμμές, το δίκαιο της ΕΕ στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει το 
συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της 
Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώσουν τα δικά τους 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, 
εναπόκειται στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους να καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες καταβάλλονται παροχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό τέτοιων παροχών 
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και την περίοδο για την οποία αυτές καταβάλλονται. 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 ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 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 εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Κατ' αρχήν ένας άνεργος πολίτης δικαιούται να αξιώνει παροχές ανεργίας στο κράτος μέλος 
όπου αυτός ή αυτή εργάστηκε  τελευταίως σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην 
εν λόγω χώρα. Ο αρμόδιος φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους υποχρεούται να λάβει 
υπόψη - εφόσον παραστεί ανάγκη - και τις περιόδους ασφάλισης ή εργασίας που έχει 
συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σε άλλα κράτη μέλη1. 

Συνεπώς, ο αναφέρων θα μπορούσε να αξιώσει παροχές ανεργίας στην Φινλανδία, η οποία θα 
όφειλε να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης της αυτοαπασχόλησης που έχουν 
συμπληρωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για τη χορήγηση των παροχών.  Ο εν λόγω κανόνας, ο οποίος θεσπίζεται με το 
άρθρο 48 της ΣΛΕΕ και παγιώνεται περαιτέρω με το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.883/2004 διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που μεταναστεύουν δεν υφίστανται κυρώσεις 
επειδή ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, η Συνθήκη προβλέπει το συντονισμό και όχι την
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών. Ενώ οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ότι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης ή αυτοαπασχόλησης για την αξίωση 
παροχών στο αρμόδιο κράτος μέλος, υφίστανται σημαντικές ουσιαστικές και διαδικαστικές 
διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων παροχής επιδομάτων ανεργίας των κρατών 
μελών. Οι όροι επιλεξιμότητας για το δικαίωμα παροχών ανεργίας στη Φινλανδία διαφέρουν 
από εκείνους της Γερμανίας ή της Αυστρίας.

Στη Φινλανδία, οι παροχές ανεργίας συνίστανται σε παροχές που σχετίζονται με τις αποδοχές, 
σε βασικές παροχές και σε επίδομα απασχόλησης. Στη Φινλανδία οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι καλύπτονται από το ταμείο ανεργίας του τομέα τους και στην περίπτωση αυτή 
δικαιούνται παροχές που σχετίζονται με τις αποδοχές τους.  Το επίδομα καταβάλλεται από το 
ταμείο ανεργίας. Οι βασικές παροχές και το επίδομα απασχόλησης καταβάλλονται από τον 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Φαίνεται ότι ο αναφέρων δεν είχε εγγραφεί στο ταμείο ανεργίας και ως εκ τούτου δεν 
δικαιούταν τις παροχές που σχετίζονται με τις αποδοχές. Δεν είναι σαφές εάν ο αναφέρων 
αξίωσε επίσης τη χορήγηση των βασικών παροχών ή του επιδόματος απασχόλησης έπειτα 
από την απόρριψη της αξίωσής του για τις παροχές που σχετίζονται με τις αποδοχές. Είναι 

                                               
1 Ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τους μεθοριακούς εργαζομένους οι οποίοι διέμεναν σε άλλο κράτος μέλος 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους δραστηριότητας και οι οποίοι μπορούν να αξιώνουν παροχές ανεργίας στο 
κράτος διαμονής τους. Η περίπτωση του αναφέροντος δεν εμπίπτει σε αυτήν κατηγορία, καθώς εκείνος και 
εργαζόταν και διέμενε στη Φινλανδία προτού καταστεί άνεργος.
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επίσης ασαφές για ποιο λόγο απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης του άλλου επιδόματος που 
θίγεται στην αναφορά («επίδομα επιβίωσης»). Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να 
σχολιάσει αυτό το γεγονός.

Όσον αφορά το δικαίωμα του αναφέροντος για παροχές ανεργίας στα κράτη μέλη όπου είχε 
εργαστεί προηγουμένως (Αυστρία και Γερμανία), είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι εν 
λόγω χώρες δεν ήταν αρμόδιες για τη χορήγηση παροχών ανεργίας στον αναφέροντα βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, δεδομένου ότι η χώρα στην οποία άσκησε την 
τελευταία δραστηριότητά του ο αναφέρων ήταν η Φινλανδία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 
εφικτή η επίκληση  των κανόνων συντονισμού σχετικά με τις παροχές ανεργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης όσον αφορά την Αυστρία και τη Γερμανία.  Στις δύο 
αυτές χώρες ο αναφέρων θα μπορούσε επί της ουσίας να αξιώσει την χορήγηση παροχών 
ανεργίας μόνο βάσει του εθνικού δικαίου και εντός των ορίων που τίθενται από αυτό.

Συμπεράσματα

Βάσει των παραπάνω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι έχει παραβιαστεί η νομοθεσία της ΕΕ. Φαίνεται ότι το αίτημα χορήγησης 
παροχών ανεργίας που σχετίζονται με τις αποδοχές προς την Φινλανδία απορρίφθηκε, επειδή 
δεν πληρούνταν οι εθνικές προϋποθέσεις (λ.χ. η μη εγγραφή στο αντίστοιχο ταμείο ανεργίας). 
Από την αναφορά δεν προκύπτει σαφώς για ποιούς λόγους απορρίφθηκε το αίτημα 
χορήγησης του άλλου επιδόματος («επίδομα επιβίωσης»). 

Σχετικά με το δικαίωμα του αναφέροντος για παροχές ανεργίας στη Γερμανία και στην 
Αυστρία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν ότι οι εν λόγω χώρες δεν ήταν αρμόδιες 
για τη χορήγηση παροχών ανεργίας στον αναφέροντα βάσει των κανόνων συντονισμού της 
ΕΕ και ότι ο αναφέρων θα μπορούσε να αξιώσει την χορήγηση παροχών ανεργίας μόνο βάσει 
της γερμανικής ή της αυστριακής νομοθεσίας.

Ο αναφέρων θα μπορούσε να επισκεφτεί τον ιστότοπο για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ, προκειμένου αντλήσει περισσότερες πληροφορίες όσον 
αφορά τα δικαιώματά του βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως το δικαίωμα παροχών γήρατος 
κατά τη συνταξιοδότησή του.    

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


