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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0825/2005, του Παναγιώτη Γεωργιάδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
συνταξιοδοτικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στον πατέρα του

1. Περίληψη της αναφοράς

Στον πατέρα του αναφέροντα, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν για πολλά χρόνια στη 
Γερμανία, χορηγήθηκε τώρα μια ελληνική σύνταξη αναπηρίας. Το γερμανικό ασφαλιστικό 
ταμείο («Landesversicherungsanstalt») στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης έκρινε ότι ο 
βαθμός αναπηρίας του πατέρα του αναφέροντα είναι μικρότερος, αρνούμενο να καταβάλει τις 
συνταξιοδοτικές παροχές, τις οποίες ο αναφέρων θεωρεί καταβλητέες. Ο αναφέρων ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
κοινοτική αρχή ότι, εάν ένας διακινούμενος εργαζόμενος καταστεί ανάπηρος, δεν πρέπει να 
τύχει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από ένα άτομο το οποίο έχει δια βίου ζήσει και 
εργαστεί στην ίδια χώρα.

Πληροφορίες

– Η αναφορά 824/2005, ανωτέρω, αφορά παρεμφερές θέμα στη Σουηδία.
– Ο αναφέρων έχει ήδη ανεπιτυχώς παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2006.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Ο πατέρας του αναφέροντα εργάστηκε κατά το παρελθόν στη Γερμανία. Δυνάμει της 
ελληνικής νομοθεσίας τού έχει χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας. Σύνταξη αναπηρίας τού έχει 
χορηγηθεί και δυνάμει της γερμανικής νομοθεσίας. Ωστόσο, το γερμανικό ίδρυμα 



PE 374.299/REV

Μετάφραση εξωτερικό συνεργάτη 2/3 CM\661030EL.doc

EL

ασφαλίσεως τού αναγνώρισε μικρότερο βαθμό αναπηρίας από ό,τι το αντίστοιχο ελληνικό, 
καταβάλλοντας σε αυτόν επίδομα ανάλογο προς αυτόν τον μικρότερο βαθμό αναπηρίας.

Η καταγγελία

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το γερμανικό επίδομα αναπηρίας, το οποίο στηρίζεται σε μικρότερο 
βαθμό αναπηρίας από ό,τι το αντίστοιχο ελληνικό, δεν είναι σύμφωνο με τα δικαιώματα των 
διακινούμενων εργαζομένων. Υποστηρίζει ότι ένας διακινούμενος εργαζόμενος ο οποίος 
καθίσταται ανάπηρος δεν πρέπει να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από ένα άτομο 
το οποίο έχει ανέκαθεν ζήσει και εργαστεί στο ίδιο κράτος μέλος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντα

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα 
εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Οι διατάξεις της 
ΕΕ που διέπουν τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης αποσκοπούν απλώς στον συντονισμό 
αυτών των εθνικών συστημάτων και όχι στην εναρμόνισή τους. Με άλλα λόγια, κάθε κράτος 
μέλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του εθνικού του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι ποιοι ασφαλίζονται βάσει της νομοθεσίας του, ποια 
επιδόματα χορηγούνται και υπό ποίες προϋποθέσεις, πώς υπολογίζεται το ύψος των εν λόγω 
επιδομάτων καθώς και το ύψος των εισφοράς που πρέπει να καταβληθεί από τον 
ασφαλισμένο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71, καθορίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή 
των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άτομα που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε πρόσωπα βάσει της γερμανικής νομοθεσίας και η 
εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας τους αποτελεί ζήτημα που σχετίζεται με την ικανοποίηση 
ενός όρου επιλεξιμότητας για τη χορήγηση επιδόματος και, συνεπώς, δεν μπορεί να επιλυθεί 
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά μόνον βάσει της γερμανικής. Δεδομένου ότι πρόκειται 
για ζήτημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά και μόνον βάσει της γερμανικής 
εθνικής νομοθεσίας, ο χειρισμός του είναι ανεξάρτητος από τη θέση που υιοθέτησε το 
ελληνικό ίδρυμα ασφαλίσεως. Η γερμανική απόφαση, συνεπώς, δεν αντιβαίνει στην 
κοινοτική νομοθεσία και στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1408/71.

Συμπεράσματα

Το γεγονός ότι τα ιδρύματα ασφαλίσεως των διαφόρων κρατών μελών χορηγούν συντάξεις 
αναπηρίας με βάση διαφορετική εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ατόμου δεν αντιβαίνει 
στην κοινοτική νομοθεσία και στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1408/71. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής προτείνουν, επομένως, την περάτωση της εξέτασης της αναφοράς.

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

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών
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Στον πατέρα του αναφέροντα, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε για πολλά χρόνια στη
Γερμανία, έχει χορηγηθεί γερμανική σύνταξη αναπηρίας, αλλά όχι ελληνική. Το γερμανικό
ασφαλιστικό ταμείο (Landesversicherungsanstalt) στη Βάδη Βυρτεμβέργη είχε αρχικά
αναγνωρίσει μικρότερο βαθμό αναπηρίας για τον πατέρα του αναφέροντα, αλλά εκείνος από 
το 2003 λαμβάνει δια βίου σύνταξη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ελληνικό ταμείο IKA-ETAM
παρόλα αυτά αγνοεί τη γερμανική απόφαση σχετικά με τον βαθμό αναπηρίας. Ο αναφέρων
ζητά την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση
με την κοινοτική αρχή ότι, εάν ένας διακινούμενος εργαζόμενος καταστεί ανάπηρος, δεν 
πρέπει να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από από ένα άτομο το οποίο έχει δια βίου 
ζήσει και εργαστεί στην ίδια χώρα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρήματα του αναφέροντα

Όπως έχουν εξηγήσει λεπτομερώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής στον αναφέροντα με επιστολή 
της 6ης Ιουλίου 2005, οι αποφάσεις που αφορούν το ποσοστό αναπηρίας εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όπως έχει υπογραμμίσει πολλές φορές το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο κανονισμός που βασίζεται στο άρθρο 42 ΕΚ έχει ως στόχο να 
συντονίσει και όχι να εναρμονίσει τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται, κατ’ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, από τα εθνικά όργανα
του εκάστοτε κράτους όπου είναι ασφαλισμένο κάποιο άτομο. Η απόφαση ενός φορέα δεν
δεσμεύει τους φορείς όλων των λοιπών ενδιαφερομένων κρατών μελών παρά μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις. Αυτή η κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινοτικές διατάξεις δεν 
εναρμονίζουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά περιορίζονται στον συντονισμό 
τους.

Συμπεράσματα

Δεδομένου του περιορισμένου χαρακτήρα του κοινοτικού συντονισμού των καθεστώτων
κοινωνικής ασφάλισης, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του αναφέροντα.
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