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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0770/2006, του José Domingos Sousa, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Πορτογαλίας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1606/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 για τροποποίηση του 
κανονισμού (EOΚ) αριθ. 1408/71 π ε ρ ί  εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη 
των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με σκοπό την επέκτασή τους ώστε να καλύπτουν ειδικά 
συστήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει εργαστεί τόσο στη Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία, αμφισβητεί 
την απόφαση των πορτογαλικών αρχών όσον αφορά τον υπολογισμό της σύνταξής του, 
υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν προφανώς λάβει υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1606/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού 
(EOΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους 
μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με σκοπό την επέκτασή τους ώστε να καλύπτουν ειδικά 
συστήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ερευνήσει κατά πόσον η απόφαση συνάδει όντως με το πνεύμα και το γράμμα του ανωτέρω 
κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Υπάρχει, σε κοινοτικό επίπεδο, ένας κανονισμός που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72, που έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνώντας ώστε ο διακινούμενος εργαζόμενος να μην χάσει κανένα 
δικαίωμα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση εξαιτίας του γεγονότος ότι ασκεί το δικαίωμά 
του να μετακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός επιτυγχάνει μόνο 
έναν απλό συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (και όχι την 
εναρμόνισή τους). Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει το δικό του 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως τους όρους υπαγωγής σε αυτό το σύστημα, τους 
όρους καταβολής των κοινωνικών παροχών και το ποσό τους κλπ. Κατά την άσκηση της 
αρμοδιότητας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει, βεβαίως, να τηρούν τις αρχές του κοινοτικού 
δικαίου.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τα ειδικά καθεστώτα των υπαλλήλων, το άρθρο 51α του 
κανονισμού 1408/71 αναφέρει ότι:

«Πρόσωπα που καλύπτονται από ειδικό σύστημα για τους δημοσίους υπαλλήλους

1. Οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, παράγραφοι 1, 5 και 6 και των άρθρων 46 έως 51 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πρόσωπα που καλύπτονται από το ειδικό σύστημα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους.

2. Ωστόσο, εάν η νομοθεσία κράτους μέλους εξαρτά την απόκτηση, εκκαθάριση, διατήρηση 
ή ανάκτηση των δικαιωμάτων σε παροχές δυνάμει ειδικού συστήματος για δημοσίους 
υπαλλήλους από την προϋπόθεση, ότι όλες οι περίοδοι ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί στο 
πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων ειδικών συστημάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους σ’ αυτό 
το κράτος μέλος, ή ότι θεωρούνται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους ως 
ισοδύναμες προς τέτοιες περιόδους, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι περίοδοι που μπορούν να 
αναγνωριστούν δυνάμει της νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους.

Εάν, λαμβανομένων υπόψη των περιόδων που έχουν συμπληρωθεί κατ' αυτόν τον τρόπο, ο 
ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει τις εν λόγω παροχές, οι περίοδοι 
αυτές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος, ή, ελλείψει 
αυτού, του συστήματος που ισχύει για τους εργάτες ή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ανάλογα 
με την περίπτωση».

Συμπέρασμα

Η επιστολή του αναφέροντα δεν παρέχει αρκετά συγκεκριμένες πληροφορίες για να 
καταφέρουμε να εκτιμήσουμε αν η υπόθεση αφορά μη τήρηση των κοινωνικών κανόνων 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
επικοινώνησαν επομένως με τις πορτογαλικές αρχές ζητώντας πιο λεπτομερείς πληροφορίες. 
Καμία απάντηση δεν έχει ληφθεί έως σήμερα.
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Η Επιτροπή Αναφορών θα ενημερωθεί για την απάντηση που θα δοθεί από τις πορτογαλικές 
αρχές μετά τη λήψη και την ανάλυσή της.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Ο αναφέρων εργάστηκε στη Γαλλία όπου καλυπτόταν από γενικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. Εργάστηκε επίσης στην Πορτογαλία απ’ όπου ζητεί την καταβολή ειδικής 
σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προβλέπεται από την πορτογαλική νομοθεσία.

Όπως διευκρίνισε η Επιτροπή στην πρώτη της ανακοίνωση προς το ΕΚ, η επιστολή του 
αναφέροντος δεν παρείχε αρκούντως ακριβείς πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει να 
εκτιμήσει εάν η περίπτωση αφορά μη τήρηση των κοινοτικών κανόνων συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν επομένως 
με τις πορτογαλικές αρχές προκειμένου να τους ζητήσουν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Οι εν λόγω αρχές απάντησαν ότι εφάρμοσαν ορθά το κοινοτικό δίκαιο στην περίπτωση του 
αναφέροντος και, ειδικότερα, το άρθρο 51α του κανονισμού 1408/71.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Στην πραγματικότητα, 
όσον αφορά συγκεκριμένα τα ειδικά συστήματα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 51α του 
κανονισμού 1408/71 ορίζει:

«Πρόσωπα που καλύπτονται από ειδικό σύστημα για τους δημοσίους υπαλλήλους

1) Οι διατάξεις των άρθρων 44, 45 παράγραφοι 1, 5 και 6 και των άρθρων 46 έως 51 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πρόσωπα που καλύπτονται από ειδικό σύστημα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους.
2) Ωστόσο, εάν η νομοθεσία κράτους μέλους εξαρτά την απόκτηση, εκκαθάριση, διατήρηση 
ή ανάκτηση των δικαιωμάτων σε παροχές δυνάμει ειδικού συστήματος για δημοσίους 
υπαλλήλους από την προϋπόθεση, ότι όλες οι περίοδοι ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί στο 
πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων ειδικών συστημάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους σ’ αυτό 
το κράτος μέλος, ή ότι θεωρούνται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους ως 
ισοδύναμες προς τέτοιες περιόδους, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι περίοδοι που μπορούν να 
αναγνωριστούν δυνάμει της νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους.
Εάν, λαμβανομένων υπόψη των περιόδων που έχουν συμπληρωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, o 
ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει τις εν λόγω παροχές, οι περίοδοι 
αυτές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος, ή, ελλείψει 
αυτού, του συστήματος που ισχύει για τους εργάτες ή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ανάλογα 
με την περίπτωση».

Ο κοινοτικός νομοθέτης διευκρινίζει αυτήν την ιδιαιτερότητα στην 6η αιτιολογική σκέψη του
κανονισμού 1606/98 ως εξής:

«ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ειδικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους σε ορισμένα κράτη μέλη, 
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ειδικότερα δε η έλλειψη, σε ορισμένα κράτη μέλη, συστημάτων συντονισμού μεταξύ ειδικών 
συστημάτων και γενικού συστήματος, η ύπαρξη σε άλλα κράτη μέλη ιδιαίτερων συστημάτων 
συντονισμού μεταξύ ειδικών συστημάτων και γενικού συστήματος, το περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής αυτών των συστημάτων, οι ειδικές δημοσιονομικές τους διαρθρώσεις και 
διαρθρώσεις των παροχών τους, π.χ. δυνατότητα υπαγωγής στο σύστημα συνδεόμενη άμεσα 
με τη μακροχρόνια υπηρεσία».

Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων, το κοινοτικό 
δίκαιο επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να λάβει υπόψη μόνο τις περιόδους που 
συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός ειδικού συστήματος δημοσίων 
υπαλλήλων. Συνεπώς δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση του αναφέροντα που καλυπτόταν από 
γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία.

Αυτό δεν συνεπάγεται, ωστόσο, ότι ο πολίτης χάνει τα δικαιώματά του σε σχέση με την 
κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 51α του κανονισμού 1408/71 
προβλέπει ότι οι περίοδοι που συμπληρώνονται σε άλλο κράτος μέλος λαμβάνονται υπόψη 
για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και δεδομένου ότι το κοινοτικό δίκαιο τηρήθηκε από τις 
πορτογαλικές αρχές, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων εργάστηκε στη Γαλλία όπου καλυπτόταν από γενικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. Εργάστηκε επίσης στην Πορτογαλία απ’ όπου ζητεί την καταβολή ειδικής 
σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προβλέπεται από την πορτογαλική νομοθεσία. Όπως 
διευκρίνισε η Επιτροπή στην πρώτη της ανακοίνωση προς το ΕΚ, η επιστολή του 
αναφέροντος δεν παρείχε αρκούντως ακριβείς πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει να 
εκτιμήσει εάν η περίπτωση αφορά μη τήρηση των κοινοτικών κανόνων συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν επομένως 
με τις πορτογαλικές αρχές προκειμένου να τους ζητήσουν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Οι εν λόγω αρχές απάντησαν ότι εφάρμοσαν ορθά το κοινοτικό δίκαιο στην περίπτωση του 
αναφέροντος και, ειδικότερα, το άρθρο 51α του κανονισμού αριθ. 1408/71.

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Στην πραγματικότητα, 
όσον αφορά συγκεκριμένα τα ειδικά συστήματα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 51α του 
κανονισμού αριθ. 1408/71 ορίζει: 

«Πρόσωπα που καλύπτονται από ειδικό σύστημα για τους δημοσίους υπαλλήλους

- Οι διατάξεις των άρθρων 44, 45 παράγραφοι 1, 5 και 6 και των άρθρων 46 έως 51 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πρόσωπα που καλύπτονται από ειδικό σύστημα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους.

- Ωστόσο, εάν η νομοθεσία κράτους μέλους εξαρτά την απόκτηση, εκκαθάριση, διατήρηση ή 
ανάκτηση των δικαιωμάτων σε παροχές δυνάμει ειδικού συστήματος για δημοσίους 
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υπαλλήλους από την προϋπόθεση, ότι όλες οι περίοδοι ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί στο 
πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων ειδικών συστημάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους σ’ αυτό 
το κράτος μέλος, ή ότι θεωρούνται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους ως 
ισοδύναμες προς τέτοιες περιόδους, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι περίοδοι που μπορούν να 
αναγνωριστούν δυνάμει της νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους.

Εάν, λαμβανομένων υπόψη των περιόδων που έχουν συμπληρωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, o 
ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει τις εν λόγω παροχές, οι περίοδοι 
αυτές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος, ή, ελλείψει 
αυτού, του συστήματος που ισχύει για τους εργάτες ή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ανάλογα 
με την περίπτωση».

Ο κοινοτικός νομοθέτης διευκρινίζει αυτήν την ιδιαιτερότητα στην 6η αιτιολογική σκέψη του
κανονισμού αριθ. 1606/98 ως εξής:

«ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ειδικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ειδικότερα δε η έλλειψη, σε ορισμένα κράτη μέλη, συστημάτων συντονισμού μεταξύ ειδικών 
συστημάτων και γενικού συστήματος, η ύπαρξη σε άλλα κράτη μέλη ιδιαίτερων συστημάτων 
συντονισμού μεταξύ ειδικών συστημάτων και γενικού συστήματος, το περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής αυτών των συστημάτων, οι ειδικές δημοσιονομικές τους διαρθρώσεις και 
διαρθρώσεις των παροχών τους, π.χ. δυνατότητα υπαγωγής στο σύστημα συνδεόμενη άμεσα 
με τη μακροχρόνια υπηρεσία».

Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων, το κοινοτικό δίκαιο 
επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να λάβει υπόψη μόνο τις περιόδους που συμπληρώθηκαν σε 
άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός ειδικού συστήματος δημοσίων υπαλλήλων. Συνεπώς, δεν 
ισχύει αυτό στην περίπτωση του αναφέροντα που καλυπτόταν από γενικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία.

Αυτό δεν συνεπάγεται, ωστόσο, ότι ο πολίτης χάνει τα δικαιώματά του σε σχέση με την 
κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 51α του κανονισμού αριθ. 1408/71 
προβλέπει ότι οι περίοδοι που συμπληρώνονται σε άλλο κράτος μέλος λαμβάνονται υπόψη 
για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και δεδομένου ότι το κοινοτικό δίκαιο τηρήθηκε από τις 
πορτογαλικές αρχές, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.
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