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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0236/2005, του Pasquale Galluccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση της Ιταλίας με την απόφαση Gottardo αναφορικά με το πεδίο των 
κοινοτικών ρυθμίσεων για την κοινωνική ασφάλιση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Ιταλία δεν συμμορφώνεται με την απόφαση Gottardo του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (της 15ης Ιανουαρίου 2002, υπόθεση C-55/00) όσον αφορά τους 
εργαζόμενους που έχουν πληρώσει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε τρίτες χώρες (στην
προκειμένη περίπτωση, στο Μονακό), μη συμμορφούμενη έτσι με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 39 κ. επ. της Συνθήκης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Στην απόφασή του της 15ης Ιανουαρίου 2002, (υπόθεση C-55/00, Gottardo), το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι «οι αρμόδιες αρχές κοινωνικής ασφαλίσεως ενός κράτους μέλους οφείλουν, 
σύμφωνα με τις κοινοτικές υποχρεώσεις που υπέχουν από το άρθρο 39 ΕΚ, να λαμβάνουν 
υπόψη, για τους σκοπούς της κτήσεως του δικαιώματος λήψεως παροχών γήρατος, τις 
περιόδους ασφαλίσεως που συμπλήρωσε σε τρίτη χώρα υπήκοος άλλου κράτους μέλους, 
οσάκις, ενόψει των αυτών προϋποθέσεων καταβολής εισφορών, οι ως άνω αρμόδιες αρχές 
αναγνωρίζουν, λόγω διμερούς συμβάσεως συναφθείσας μεταξύ του πρώτου κράτους μέλους 
και της τρίτης χώρας, το συνυπολογισμό των περιόδων αυτών που συμπλήρωσαν οι δικοί του 
υπήκοοι».

Η Επιτροπή αναμένει να της διαβιβάσει ο αναφέρων το σύνολο του φακέλου του, 
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προκειμένου οι υπηρεσίες της Επιτροπής να είναι σε θέση να εξετάσουν την παρούσα 
αναφορά έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Η Επιτροπή έχει την τιμή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αποφάσισε να
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ιταλίας για τη μη συμμόρφωση προς τη 
νομολογία Gottardo. Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, τα πλεονεκτήματα που
προκύπτουν από διμερή σύμβαση μεταξύ ενός κράτους μέλους και ενός τρίτου κράτους
πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους άλλων κρατών μελών, που δεν είναι
συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης, και αυτό χάρη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των ημεδαπών και των υπηκόων άλλων κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 39 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Εφόσον το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ εφαρμόζεται άμεσα από τα εθνικά δικαστήρια, είναι
προς όφελος του αναφέροντος να χρησιμοποιήσει επίσης τα ένδικα μέσα που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο, τα οποία μπορούν γενικά να του επιτρέψουν να προβάλει τις αξιώσεις του με 
πιο άμεσο και προσωποπαγή τρόπο. Έτσι, σε περίπτωση ζημιών, μόνον οι εθνικές δικαστικές 
αρχές μπορούν να επιδικάσουν αποζημίωση έναντι του επίμαχου κράτους μέλους. Επιπλέον, 
επειδή τα εθνικά ένδικα μέσα έχουν χρονικούς περιορισμούς, ο αναφέρων κινδυνεύει να
χάσει τα δικαιώματά του σε εθνικό επίπεδο εάν δεν προσφύγει σε αυτά εγκαίρως.


