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Θέμα: Αναφορά 0890/2004, της Ingrid Μαντζουρίδη, γερμανικής και ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα όσον αφορά την καταβολή της σύνταξής της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία δικαιούται τόσο γερμανική, όσο και ελληνική σύνταξη, αντιμετώπισε 
προβλήματα όσον αφορά την καταβολή του ελληνικού ασφαλιστικού της δικαιώματος σε 
γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό, καθώς η ελληνική Εθνική Τράπεζα τη χρεώνει για αυτήν 
τη συναλλαγή πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλους έλληνες συνταξιούχους που διαμένουν 
στη Γερμανία. Η αναφέρουσα αναφέρεται εν προκειμένω στην προτεινόμενη τροποποίηση 
του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους 
εργαζομένους, τους αυτοαπασχολούμενους και τα μέλη των οικογενειών τους που 
μετακινούνται εντός της Κοινότητας καθώς και στις διατάξεις σχετικά με την εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην αναφορά, οι υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ελληνικές αρχές ζητώντας ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση της αναφέρουσας.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα 
δοθεί σε αυτήν την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.
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Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν στις 28 Απριλίου 2006 στις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αναφέρουσα πρόκειται να διευθετηθεί σύντομα.

Πράγματι, οι ελληνικές αρχές έχουν επίγνωση του προβλήματος των τραπεζικών χρεώσεων 
κατά την καταβολή των συντάξεων σε άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό υπάρχει 
και στο εσωτερικό της Ελλάδας στις περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω 
τράπεζας που δεν είναι συμβεβλημένη με τον οργανισμό πληρωμής. Το πρόβλημα αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε πληθώρα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι δεν 
μπορούσαν να διαπραγματευθούν με τις τράπεζες.

Προκειμένου να ρυθμιστεί με ομοιόμορφο τρόπο το πρόβλημα αυτό, τόσο σε εσωτερικό, όσο 
και σε εξωτερικό επίπεδο, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε ένα ευρύ πρόγραμμα 
εσωτερικής αναδιάρθρωσης.

Το προεδρικό διάταγμα 258 της 28ης Δεκεμβρίου 2005 προβλέπει την ίδρυση ενός ενιαίου
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τον ΟΑΕΕ. Ο 
οργανισμός αυτός βρίσκεται επί του παρόντος στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τις 
τράπεζες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διατυπώσεων (IBAN, BIC κλπ.) που θα 
καταστήσουν δυνατή την καταβολή των συντάξεων χωρίς καμία επιβάρυνση των δικαιούχων.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρόβλημα των τραπεζικών χρεώσεων δεν υφίσταται 
πλέον για τη μεγάλη πλειονότητα των ασφαλισμένων στο ταμείο IKA. Αντίθετα, το
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει για τους ασφαλισμένους του ταμείου των ελευθέρων
επαγγελματιών, του OAEE. Πράγματι, οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την
ολοκλήρωση των απαραίτητων διατυπώσεων (IBAN, BIC κλπ.) που θα επέτρεπαν την
καταβολή των συντάξεων χωρίς καμία επιβάρυνση των δικαιούχων δεν ευοδώθηκαν.

Το συγκεκριμένο ζήτημα των τραπεζικών χρεώσεων επί των καταβολών που
πραγματοποιούνται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες είναι ένα γενικό
ζήτημα και αφορά την πλειονότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον κανονισμό 883/04, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής να
καταργήσουν τις συγκεκριμένες χρεώσεις, στο μέτρο του δυνατού, όταν αυτές δεν είναι 
δικαιολογημένες.
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