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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-22/08 και C-23/08 

Βάτσουρας και Κουπατάντζε κατά ARGE Nürnburg 900 

ΕΝΑΣ ΑΝΑΖΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό της κατά την εθνική νοµοθεσία, η παροχή αυτή δεν 
περιλαµβάνεται στις «παροχές κοινωνικής πρόνοιας» τις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να µη 

χορηγούν στους αναζητούντες εργασία 

Το Sozialgericht Nürnberg υπέβαλε ερώτηµα στο ∆ικαστήριο ως προς τη δυνατότητα µη 
χορηγήσεως ορισµένων οικονοµικών παροχών σε αναζητούντες εργασία οι οποίοι προέρχονται 
από άλλα κράτη µέλη. Το σχετικό ζήτηµα ανακύπτει στο πλαίσιο διαφορών µεταξύ, αφενός, δύο 
Ελλήνων υπηκόων και, αφετέρου, του Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (της 
υπηρεσίας απασχολήσεως του ∆ήµου της Νυρεµβέργης), σχετικά µε την κατάργηση της 
χορηγήσεως βασικών παροχών υπέρ των αναζητούντων εργασία τις οποίες αυτοί ελάµβαναν 
προηγουµένως. 

Το Sozialgericht θεωρεί ότι, κατά την κρίσιµη εν προκειµένω περίοδο, οι δύο προσφεύγοντες 
δεν καλύπτονταν από τις ειδικές εγγυήσεις υπέρ των «εργαζοµένων», διότι η «περιορισµένης 
σηµασίας και σύντοµη» επαγγελµατική δραστηριότητα του πρώτου προσφεύγοντος, Α. 
Βάτσουρα, «δεν εξασφάλιζε τη συντήρησή του» και διότι η δραστηριότητα του Γ. Κουπατάντζε 
«διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα µήνα». Όµως, κατά την κοινοτική οδηγία περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της Ενώσεως1, τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να χορηγούν 
παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε πολίτες οι οποίοι δεν είναι οικονοµικά ενεργοί. Το 
Sozialgericht διερωτάται ωστόσο επί της συµφωνίας της εξαιρέσεως αυτής προς την αρχή της 
ίσης µεταχειρίσεως που εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο. 

Με τη σηµερινή απόφασή του το ∆ικαστήριο καλεί καταρχάς το Sozialgericht να εξετάσει την 
κατάσταση των προσφευγόντων µε βάση τη νοµολογία του περί της ιδιότητας του εργαζοµένου. 
                                                 
1 Άρθρο 24, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών (ΕΕ L 158, σ. 77, και διορθωτικά ΕΕ 
2004, L 229, σ. 35, και ΕΕ 2007, L 204, σ. 28). 
 



Πράγµατι, ανεξάρτητα από το χαµηλό επίπεδο της αµοιβής και από τη βραχεία διάρκεια της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, κατόπιν σφαιρικής εκτιµήσεως της οικείας σχέσεως εργασίας 
δεν µπορεί να αποκλειστεί να θεωρηθεί αυτή από τις εθνικές αρχές ως πραγµατική και γνήσια, 
ώστε να είναι δυνατό να αναγνωριστεί υπέρ του δικαιούχου της η ιδιότητα του «εργαζοµένου». 

Αν το Sozialgericht καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι Α. Βάτσουρας και Γ. Κουπατάντζε έχουν 
την ιδιότητα του εργαζοµένου, τότε αυτοί, δυνάµει της σχετικής οδηγίας2, θα εδικαιούντο τις 
ζητηθείσες παροχές κατά τη διάρκεια τουλάχιστον έξι µηνών µετά την απώλεια της θέσεως 
εργασίας τους. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξετάζει αν είναι δυνατό να στερούνται παροχών κοινωνικής 
πρόνοιας οι αναζητούντες εργασία που δεν έχουν την ιδιότητα του εργαζοµένου. Συναφώς, 
υπενθυµίζει ότι, λαµβανοµένης υπόψη της θεσπίσεως της ιθαγένειας της Ενώσεως, οι 
αναζητούντες εργασία απολαύουν του δικαιώµατος της ίσης µεταχειρίσεως όσον αφορά τη 
χορήγηση παροχών οικονοµικής φύσεως που προορίζονται να διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας.  

Εντούτοις, είναι εύλογο ένα κράτος µέλος να χορηγεί ένα τέτοιο επίδοµα µόνο στους 
αναζητούντες εργασία που έχουν πραγµατικούς δεσµούς µε την αγορά εργασίας τού εν λόγω 
κράτους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δεσµού µπορεί να εξακριβώνεται, µεταξύ άλλων, αν 
διαπιστώνεται ότι το ενδιαφερόµενο άτοµο αναζήτησε ενεργώς και ουσιαστικά εργασία στο 
οικείο κράτος µέλος για εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Εποµένως, οι υπήκοοι της Ενώσεως που έχουν πραγµατικούς δεσµούς µε την αγορά εργασίας 
άλλου κράτους µέλους µπορούν να ζητούν παροχή οικονοµικής φύσεως που προορίζεται να 
διευκολύνει την πρόσβαση στην οικεία αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό της 
κατά την εθνική νοµοθεσία. 

Εναπόκειται στις αρµόδιες εθνικές αρχές και, ενδεχοµένως, στα εθνικά δικαστήρια όχι µόνο να 
διαπιστώνουν την ύπαρξη πραγµατικών δεσµών µε την αγορά εργασίας, αλλά και να εξετάζουν 
τα στοιχεία που συνθέτουν την οικεία παροχή. O σκοπός της παροχής πρέπει να εξετάζεται 
αναλόγως των αποτελεσµάτων της και όχι βάσει της τυπικής της δοµής. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι µια προϋπόθεση όπως η προβλεπόµενη στη Γερµανία για τη 
χορήγηση βασικών παροχών υπέρ των αναζητούντων εργασία, ήτοι ότι ο ενδιαφερόµενος πρέπει 
να είναι σε θέση να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα, µπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η 
παροχή προορίζεται να διευκολύνει την πρόσβαση στην εργασία. 

                                                 
2 Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL PT SK SV 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-22/08 

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-22/08

