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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 555/2003, του κ. Afonso Serafim Gonçalves, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη σύνταξή του αναπηρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάστηκε στην Πορτογαλία και τη Γαλλία και ισχυρίζεται ότι ο γαλλικός 
φορέας κοινωνικής ασφάλισης αρνείται να λάβει υπόψη το χρόνο που εργάστηκε στην 
Πορτογαλία για τον υπολογισμό της αναπηρικής σύνταξής του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Δεκεμβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2004.

Ο αναφέρων, πορτογαλικής ιθαγένειας, καθιστά γνωστή την άρνηση των αρμόδιων γαλλικών 
αρχών να του χορηγήσουν σύνταξη αναπηρίας για τον χρόνο που κατέβαλε εισφορές στη 
Γαλλία, ύστερα από τη δήλωση αναπηρίας στην οποία προέβη ο πορτογαλικός ασφαλιστικός 
φορέας. Σήμερα ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από τον τελευταίο αυτόν φορέα.

Οι γαλλικές αρχές, τόσο οι διοικητικές όσο και οι δικαστικές, στηρίζουν την απόφασή τους 
στο γεγονός ότι ο αναφέρων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η γαλλική νομοθεσία για 
την απόκτηση του σχετικού δικαιώματος.

Θα πρέπει καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει στους κανονισμούς 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών, προκειμένου να παράσχει κοινωνική προστασία στα άτομα 
που μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
συντονισμό των εθνικών συστημάτων και όχι για εναρμόνιση της κοινωνικής ασφάλισης, 
κάθε κράτος μέλος παραμένει ελεύθερο να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση 
δικαιώματος στις παροχές, καθώς και το ύψος τους, τα στοιχεία υπολογισμού και τη διάρκειά 
τους.
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Εξάλλου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει στο κεφάλαιο «αναπηρία» ( άρθρα 
37 και επ.) διάκριση μεταξύ κρατών μελών στα οποία το ποσό των παροχών είναι ανεξάρτητο 
από τη διάρκεια των εισφορών ή των περιόδων ασφάλισης και κρατών μελών στα οποία οι 
περίοδοι ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του ποσού. Έτσι, το 
Παράρτημα IV του ανωτέρω κανονισμού αναφέρει ότι η Γαλλία είναι κράτος του τύπου Α και 
η Πορτογαλία είναι κράτος του τύπου Β.1 Εκτός αυτού, στο κεφάλαιο Γαλλία του παραπάνω 
παραρτήματος γίνεται μια άλλη διάκριση μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων.
Όσον αφορά τους τελευταίους, η εξαγγελλόμενη αρχή εφαρμόζεται μόνο στους ανεξάρτητους 
εργαζόμενους του γεωργικού τομέα και όχι στους εμπόρους, όπως είναι η περίπτωση του 
αναφέροντος. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, ο αναφέρων δεν μπορεί να επικαλεστεί τον 
κανόνα του τύπου Α, αλλά υπόκειται στους σχετικούς κανόνες της γαλλικής νομοθεσίας.

Μετά τον καθορισμό του νομικού πλαισίου, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι ο αναφέρων 
εργάστηκε και κατέβαλε εισφορές στη Γαλλία μεταξύ των ετών 1969 και 1983, εν συνεχεία 
στην Πορτογαλία μεταξύ 1983 και 1994 ως έμπορος, όπου και χαρακτηρίσθηκε ανάπηρος.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι μη μισθωτοί (όπως ο ανωτέρω, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση) θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης 
και ορισμένος αριθμός ωρών μισθωτής εργασίας κατά την περίοδο αναφοράς).2 Από την 
άποψη αυτή, η πορτογαλική νομοθεσία δεν προβλέπει διαφορετικά καθεστώτα εισφορών για 
τους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς ή ανεξάρτητους εργαζόμενους, διότι προβλέπει ενιαίο 
ταμείο για τις δύο κατηγορίες. Αυτό δεν ισχύει στη Γαλλία, όπως έχει ήδη εκτεθεί, και η 
συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως, θα πρέπει να εξεταστεί σε 
σχέση με τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους.

Επειδή ο αναφέρων ασφαλίστηκε διαδοχικώς σε κράτος Α και εν συνεχεία σε κράτος Β, η 
σύνταξή του αναπηρίας θα πρέπει να εκκαθαριστεί σε συνάρτηση με τις περιόδους 
ασφάλισης και εργασίας, λαμβανόμενες υπόψη βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η σχετική κοινοτική νομοθεσία εφαρμόστηκε 
ορθώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις αρμόδιες γαλλικές αρχές,
προκειμένου να ζητήσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω περίπτωση. Η 
Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια της υπόθεσης, καθώς και για την απόφαση που θα 
ληφθεί.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Φεβρουαρίου 2005.

Με την προηγούμενη ανακοίνωσή της, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν εξηγήσει ότι στον
αναφέροντα, κάτοικο Πορτογαλίας που είχε χαρακτηρισθεί ανάπηρος από τον πορτογαλικό 
φορέα, αρνήθηκαν γαλλική σύνταξη αναπηρίας για τα χρόνια που είχε καταβάλει εισφορές 
στη Γαλλία. Σήμερα εισπράττει αποκλειστικά σύνταξη αναπηρίας από την Πορτογαλία.

Οι γαλλικές αρχές βασίζουν την απόφασή τους στο γεγονός ότι ο αναφέρων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία για να εισπράττει τέτοια σύνταξη.

  
1 Στοιχεία Ε και L αντιστοίχως του προαναφερθέντος Παραρτήματος.
2 Βλ. τα άρθρα L 341.2 και R 313.3 και R 313.5 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Πρέπει σχετικά να υπομνησθεί ότι το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει στους κανονισμούς (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 και 574/72 τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
των κρατών μελών, με σκοπό να προσφέρει κοινωνική προστασία στα πρόσωπα που 
μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
συντονισμό των εθνικών συστημάτων και όχι για εναρμόνιση της κοινωνικής ασφάλισης, 
κάθε κράτος μέλος παραμένει ελεύθερο να καθορίζει τις προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος 
στις παροχές, καθώς και το ποσό τους, τα στοιχεία υπολογισμού και τη διάρκεια των 
παροχών.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει στο κεφάλαιο «αναπηρία» 
(άρθρο 37 και επ.) τη διάκριση μεταξύ κρατών μελών όπου το ποσό των παροχών είναι 
ανεξάρτητο από τη διάρκεια των εισφορών ή των περιόδων ασφάλισης, και κρατών μελών 
όπου η διάρκεια των εισφορών λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού. Υπό 
αυτή την έννοια, το Παράρτημα IV του προαναφερθέντος κανονισμού αναφέρει ότι η Γαλλία 
ανήκει στην πρώτη ομάδα κρατών και η Πορτογαλία στη δεύτερη.1 Πέραν αυτών, στην 
επικεφαλίδα Γαλλία του ως άνω Παραρτήματος, γίνεται και άλλη διάκριση, μεταξύ μισθωτών 
και μη μισθωτών εργαζομένων. Όσον αφορά αυτούς τους τελευταίους –που είναι η 
περίπτωση του αναφέροντα–, η διατυπωθείσα αρχή εφαρμόζεται μόνο στους ανεξάρτητους 
εργαζόμενους του γεωργικού τομέα και όχι στους εμπόρους, στους οποίους ανήκει ο 
αναφέρων. Ως εκ τούτου, αυτός δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ώστε να 
ληφθούν δεόντως υπόψη τα χρόνια για τα οποία κατέβαλε εισφορές στη Γαλλία για να 
εισπράττει γαλλική σύνταξη αναπηρίας.

Επειδή ο αναφέρων υπήρξε ασφαλισμένος διαδοχικά σε ένα κράτος όπου η διάρκεια των 
εισφορών δεν λαμβάνεται υπόψη και, ύστερα, σε κράτος όπου αυτή λαμβάνεται υπόψη, 
πρέπει να γίνει εκκαθάριση της σύνταξης αναπηρίας ανάλογα με τις περιόδους ασφάλισης και 
απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις γαλλικές αρχές και οι αιτηθείσες 
παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι ο αναφέρων δεν προσεκόμισε αποδείξεις για εισφορές και 
περιόδους ασφάλισης που να είναι έγκυρες κατά τη γαλλική νομοθεσία κατά την περίοδο 
αναφοράς για την εξέταση των προϋποθέσεων έναρξης του δικαιώματος. Έτσι, ουδεμία 
δραστηριότητα απεδείχθη που να εμπίπτει στο καθεστώς που εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Κατά συνέπεια και κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής με λύπη τους 
αδυνατούν να παρέμβουν υπέρ του αναφέροντα καθότι φρονούν ότι επί του προκειμένου η 
κοινοτική ρύθμιση κρίνεται ότι έχει εφαρμοσθεί ορθώς.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Όπως επανειλημμένως έχει υπογραμμίσει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το
άρθρο 42 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών με σκοπό να προσφέρει κοινωνική προστασία στα 
άτομα που μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται 
για συντονισμό των εθνικών συστημάτων και όχι για εναρμόνιση της κοινωνικής ασφάλισης, 
κάθε κράτος μέλος παραμένει ελεύθερο να καθορίζει τις προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος 

  
1 Γράμματα E και L του προαναφερθέντος Παραρτήματος αντιστοίχως.
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στις παροχές, καθώς και το ποσό τους, τα στοιχεία υπολογισμού και τη διάρκεια των 
παροχών.

Εν προκειμένω, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 –βασικός κανόνας παράγωγου δικαίου
στον εν λόγω τομέα– προβλέπει για το σκέλος «αναπηρία» (αυτό που αφορά τον
αναφέροντα) μια διάκριση μεταξύ των κρατών μελών όπου το ποσό των παροχών είναι 
ανεξάρτητο από τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, και των κρατών μελών όπου η 
διάρκεια των εισφορών λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού. Υπό αυτήν την
έννοια, το Παράρτημα IV αναφέρει ότι η Γαλλία ανήκει στην πρώτη ομάδα κρατών (χώρα 
τύπου Α) και η Πορτογαλία στη δεύτερη (χώρα τύπου Β).

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον ο αναφέρων ήταν ασφαλισμένος
διαδοχικά σε ένα κράτος όπου η διάρκεια των εισφορών δεν λαμβάνεται υπόψη και εν
συνεχεία σε ένα κράτος όπου λαμβάνεται υπόψη, ο φάκελος του ενδιαφερομένου πρέπει να 
εξεταστεί σε σχέση με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (συντάξεις). Η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται σε αυτήν την
περίπτωση σε συνάρτηση με τους εθνικούς κανόνες, συνυπολογίζοντας μόνο τις περιόδους 
ασφάλισης και απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την εθνική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα του αναφέροντα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με τη γαλλική
νομοθεσία, αυτή προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις ασφάλισης και εγγραφής. Πράγματι, οι
προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος πρέπει να εξεταστούν την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τη 
διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η κατάσταση της αναπηρίας. Συνεπώς, η ημερομηνία κατά 
την οποία πρέπει να εξεταστεί η προκειμένη περίπτωση ήταν η 1η Απριλίου 1996, 
ημερομηνία της δήλωσης αναπηρίας στην Πορτογαλία.

Οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον πορτογαλικό φορέα στον γαλλικό ομόλογό του
μέσω του εντύπου E 205 (relevé de carrière – βεβαίωση εργοδοτικών εισφορών και μισθών) 
δεν παρουσιάζει καμία περίοδο ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου
1995- 31 Μαρτίου 1996 – γαλλική περίοδος αναφοράς για την εξέταση των προϋποθέσεων 
κτήσης δικαιώματος. Όντως, ο πορτογαλικός φορέας επιβεβαίωσε ότι δεν μπορούσε να 
προσκομιστεί καμία περίοδος ασφάλισης μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 1994 και της 1ης 
Απριλίου 1996.

Ο ίδιος ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι, κατά την εν λόγω περίοδο, απασχολούταν ως
έμπορος στην Πορτογαλία και ότι κατέβαλλε εισφορές υπό αυτήν την ιδιότητα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, οι πληροφορίες που εξασφάλισαν οι υπηρεσίες
της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι το πορτογαλικό ταμείο δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 
εργάστηκε κατά το εν λόγω διάστημα.

Η επίκληση του άρθρου 45, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 από τον
αναφέροντα δεν είναι εν προκειμένω σχετική, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποδείξει 
συμπληρωθείσες περιόδους ασφάλισης κατά την προαναφερθείσα περίοδο.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι οι εθνικές αρχές εφάρμοσαν ορθώς τη
σχετική κοινοτική νομοθεσία και επιβεβαιώνουν ότι δεν δύνανται να παρέμβουν υπέρ του 
αναφέροντα.

Τα ανωτέρω δεν προδικάζουν τα δικαιώματα του αναφέροντα κατά τη συμπλήρωση της
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ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς, όντως, τότε, ο αρμόδιος γαλλικός φορέας θα εξετάσει τα 
χρόνια ασφάλισης στη Γαλλία βάσει των αρχών που διέπουν τον κοινοτικό συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να αποφασίσουν την κτήση δικαιώματος 
σύνταξης.
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