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Η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ 

 
Εισαγωγή 

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η κινητικότητα εργατικού δυναμικού τόσο εντός της 
ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου αποτελεί πραγματικότητα και 
αναγκαιότητα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο συντονισμός της κοινωνικής 
ασφάλισης συνίσταται σε ένα σύστημα κανόνων που στόχο έχει να διευκολύνει την 
κινητικότητα αυτή. Η ΕΕ διαθέτει εδώ και περισσότερο από 50 έτη ένα σύστημα κανόνων για 
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την κινητικότητα εντός της ΕΕ1. Πιο 
πρόσφατα οι κανόνες αυτοί επεκτάθηκαν στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και 
την Ελβετία2. 

Ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου 
αποτελεί αντικείμενο διττής προσέγγισης. Αφενός, υπάρχει η εθνική προσέγγιση, σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η 
προσέγγιση αυτή είναι ανομοιογενής: υπάρχει ένα ατελές δίκτυο συμφωνιών, οι οποίες 
παρουσιάζουν διαφορετικό περιεχόμενο από χώρα σε χώρα.  

Αφετέρου, αυτή την εποχή αναπτύσσεται μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες.  

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να επιτύχει τέσσερις στόχους:  

– να υπογραμμίσει ότι οι μετανάστες και οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, οι οποίοι 
γενικά θεωρούν την ΕΕ μια ενιαία οντότητα, βρίσκονται αντιμέτωποι με 
κατακερματισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία δημιουργούν 
εμπόδια όσον αφορά την είσοδο στην ΕΕ, τη διακίνηση εντός αυτής και την έξοδο 
από αυτήν·  

– να προβάλει επιχειρήματα υπέρ της προώθησης και της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχτεί μια λιγότερο 
κατακερματισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης με τρίτες χώρες·  

                                                 
1 Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται σήμερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και στους εφαρμοστικούς του κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 
987/2009 της ΕΕ L 166 της 30.5.2004, σ. 1· ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1. 

2 Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 (αλλά 
άρχισε να εφαρμόζεται για το Λιχτενστάιν μόλις την 1η Μαΐου 1995). ΕΕ 987/2009, ΕΕ L 166 της 
30.5.2004, σ. 3. Η συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2002, ΕΕ L 114 της 
30.4.2002, σ. 1. 
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– να περιγράψει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι κανόνες της ΕΕ έχουν 
ήδη αντίκτυπο στην εξωτερική διάσταση και να δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τη 
νομική σχέση μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ και των εθνικών διμερών συμφωνιών·  

– να περιγράψει τις υφιστάμενες συνιστώσες της κοινής προσέγγισης της ΕΕ και να 
υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

1. ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

1.1. Τι καλύπτουν οι εθνικές διμερείς συμφωνίες;  

Τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των προσώπων που διακινούνται προς και από την ΕΕ 
εξακολουθούν να διέπονται ως επί το πλείστον από εθνικούς κανόνες. Τα επιμέρους κράτη 
μέλη συνάπτουν διμερείς συμφωνίες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες 
και οι συμφωνίες αυτές διαμορφώνουν ένα σύστημα συντονιστικών κανόνων για τα πρόσωπα 
που διακινούνται μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Οι λόγοι για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών 
ποικίλουν: κατά παράδοση, αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών που εργάζονται σε 
άλλα κράτη· ωστόσο, όλο και περισσότερο θεωρούνται ως μέσο για την προσέλκυση 
επιχειρήσεων και εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να 
αποτελεί επίσης έκφραση πολιτικής φιλίας μεταξύ δύο χωρών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι 
επίσης συμβαλλόμενα μέρη σε πολυμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. την 
Ιβεροαμερικανική σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, την οποία έχουν προσυπογράψει η 
Ισπανία και η Πορτογαλία.  

Οι περισσότερες συμφωνίες με τρίτες χώρες περιέχουν συνήθως κανόνες σχετικά με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία, την ίση μεταχείριση και τις συντάξεις. Οι διατάξεις όσον αφορά τις 
συντάξεις προστατεύουν τα κεκτημένα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων όταν 
εγκαταλείπουν το εθνικό έδαφος και επιτρέπουν την καταβολή σύνταξης στο έδαφος άλλου 
κράτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η συσσώρευση περιόδων ασφάλισης, 
απασχόλησης ή παραμονής. Οι κανόνες της εφαρμοστέας νομοθεσίας περιλαμβάνουν κατά 
κανόνα διατάξεις σχετικά με την «απόσπαση». Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στους 
εργαζόμενους που πληρούν ορισμένες συνθήκες να εξακολουθούν να υπόκεινται στη 
νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της χώρας αποστολής και τους απαλλάσσει από την 
καταβολή κοινωνικών εισφορών στην χώρα όπου εργάζονται. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
εγγυάται στους διακινούμενους εργαζόμενους την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της 
χώρας όπου εργάζονται.  

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαπραγματεύονται εν γένει διμερείς συμφωνίες χωρίς αναφορά στις 
πρακτικές των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά 
κατακερματισμένη. Στην πράξη, είναι δυνατόν ορισμένες χώρες της ΕΕ να υποδεικνύονται 
από τους κυριότερες εμπορικούς εταίρους της ΕΕ για τη σύναψη συμφωνιών, ενώ άλλες 
μένουν στο περιθώριο. Δεν υπάρχει μηχανισμός για την εναρμόνιση των προσεγγίσεων και, 
ομοίως, δεν υπάρχει μηχανισμός βάσει του οποίου οι χώρες της ΕΕ μπορούν να 
συνεργάζονται για την επίλυση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με μια 
συγκεκριμένη χώρα.  

Επιπλέον, ο ειδικός για κάθε χώρα χαρακτήρας των εν λόγω εθνικών διμερών συμφωνιών 
συνεπάγεται ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις με έδρα τρίτες χώρες όχι 
μόνον αντιμετωπίζουν κατακερματισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όταν 
μετακινούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με 
διαφορετικές εθνικές διμερείς συμφωνίες όταν μετακινούνται προς και από την ΕΕ. Το δίκτυο 
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των διμερών συμφωνιών πολύ απέχει από το να είναι πλήρες: ανάλογα με την εν λόγω τρίτη 
χώρα, ενδέχεται να μην υπάρχει διμερής συμφωνία με την αντίστοιχη χώρα της ΕΕ. Αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τα 
πρόσωπα που εγκαταλείπουν την ΕΕ ή επιστρέφουν σ’ αυτή. Αυτό είναι εξίσου πιθανό να 
επηρεάσει τους διακινούμενους πολίτες της ΕΕ όσο και τους διακινούμενους εργαζόμενους 
τρίτων χωρών. Γενικά, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών.  

1.2. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ στις εθνικές διμερείς συμφωνίες  

Η απόφαση Gottardo 

Οι εθνικές διμερείς συμφωνίες, όπως κάθε άλλο είδος νομοθεσίας των κρατών μελών, 
υπόκεινται στην υπεροχή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό κατέστη σαφές στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης το 2002 όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε 
ότι, βάσει του άρθρου 39 ΕΚ (νυν άρθρο 45 της ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
περιορίζουν την εφαρμογή των συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης που συνάπτονται με τρίτες 
χώρες στους υπηκόους τους και πρέπει να αντιμετωπίζουν τους άλλους υπηκόους της ΕΕ με 
τον ίδιο τρόπο βάσει των όρων της συμφωνίας3. Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, 
γνωστής ως απόφασης Gottardo, είναι ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία εφαρμόζουν 
συμφωνίες βάσει της υπηκοότητας, πρέπει να προσαρμόσουν την εφαρμογή των συμφωνιών 
τους με τρίτες χώρες ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να επωφελούνται εξίσου και οι 
υπήκοοι άλλων κρατών μελών4. 

Ο κανονισμός αριθ. 1231/2010 

Οι κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ επηρεάζουν επίσης την 
ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν κανόνες που έχουν ήδη θεσπίσει στο πλαίσιο 
διμερών συμφωνιών. Οι κανόνες της ΕΕ, που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, 
προβλέπουν σύστημα συντονισμού για τα πρόσωπα που διακινούνται εντός της ΕΕ. Οι 
κανόνες επεκτάθηκαν το 2003 για να καλύψουν όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και η «κατάστασή τους δεν περιορίζεται εντός του εδάφους ενός 
και μόνο κράτους μέλους». Η ισχύον κανονισμός είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/20105. 
Πρόκειται στην πράξη για «γέφυρα» που επιτρέπει σε όλα τα πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα 
σε μια χώρα της ΕΕ αλλά εμφανίζουν ένα διασυνοριακό στοιχείο να επωφελούνται από τους 
κανόνες συντονισμού της ΕΕ. Αυτό καλύπτει πρακτικά θέματα όπως το να απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά την αναγκαία ιατρική περίθαλψη κατά 
την προσωρινή παραμονή τους σε άλλο κράτος μέλος (ένα δικαίωμα που υλοποιείται μέσω 
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας)6.  

Η ύπαρξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 παρέχει στην ΕΕ αποκλειστική αρμοδιότητα 
όσον αφορά τα δικαιώματα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης των υπηκόων τρίτων 
χωρών η οποία βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση εντός της ΕΕ. Σε περίπτωση 

                                                 
3 Υπόθεση C-55/00. 
4 Σύσταση αριθ. P1 της 12ης Ιουνίου 2009 της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ΕΕ C106, της 24.4.2010, σ. 47 
5 ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται από και να υπόκειται 

στην εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003. Η Δανία δεν δεσμεύεται από ούτε 
υπόκειται στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 ούτε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
859/2003. Τα κράτη του ΕΟΧ και η Ελβετία δεν εφαρμόζουν κανέναν από τους εν λόγω κανονισμούς.  

6 Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. 
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σύγκρουσης, οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν υπέροχή υπέρ των εθνικών κανόνων που 
προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες. Εάν, για παράδειγμα, ο υπήκοος 
τρίτης χώρας αποσταλεί σε κράτος της ΕΕ βάσει διμερούς συμφωνίας με την τρίτη χώρα και, 
στη συνέχεια, μετακινηθεί για να εργαστεί σε άλλη τρίτη χώρα, η δεύτερη μετακίνηση θα 
διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010. Επιπλέον, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
εργάζεται σε δύο ή τρία κράτη μέλη για εργοδότη ο οποίος έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, 
εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής 
ασφάλισης7.  

1.3. Κοινά πρακτικά ζητήματα και προκλήσεις 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται σύμφωνα με το «καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας» που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και στο άρθρο 351 της ΣΛΕΕ να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξαλείψουν τις ασυμβατότητες μεταξύ των 
συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της ΕΕ. Όσον αφορά τον αντίκτυπο τόσο της απόφασης στην υπόθεση 
Gottardo όσο και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 στις διμερείς συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν τη συνεργασία της εκάστοτε τρίτης χώρας προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται ορισμένες 
κοινές προκλήσεις.  

Για να συμμορφώνονται με την απόφαση στην υπόθεση Gottardo, οι διμερείς συμφωνίες 
πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων της ΕΕ. 
Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας ή, απλώς, την 
εξασφάλιση συγκατάθεσης για την ενσωμάτωση στη συμφωνία ρήτρας απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Στην πράξη, τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν αρχεία κοινωνικής 
ασφάλισης από τις τρίτες χώρες για άλλους υπηκόους κρατών της ΕΕ εκτός από τους δικούς 
τους. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται συχνά διοικητικές και νομικές δυσκολίες. Το θεμελιώδες 
πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ότι, ενώ το κράτος μέλος της ΕΕ είναι υποχρεωμένο να 
συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, η τρίτη χώρα δεν δεσμεύεται κατά κανόνα να 
συνεργαστεί σε τέτοια ζητήματα.  

Ανάλογα προβλήματα δημιουργεί η εξασφάλιση της συμβατής με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1231/2010 εφαρμογής των διμερών συμφωνιών. Χρειάζεται να διευκρινιστεί στις τρίτες 
χώρες ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διμερείς συμφωνίες δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμόζονται επειδή υπερέχει η νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλα τα 
κράτη μέλη, αλλά επί του παρόντος τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν έναν κοινό μηχανισμό για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Μια πιθανή κοινή λύση θα ήταν να ενσωματωθεί σε 
όλες τις συμφωνίες ρήτρα ώστε, στις περιπτώσεις σύγκρουσης δικαίου, να δίνεται 
προτεραιότητα στη νομοθεσία της ΕΕ έναντι των όρων της συμφωνίας.  

Όσον αφορά τις ουσιαστικές κοινές ανησυχίες των κρατών μελών, μια τέτοια ανησυχία είναι 
με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αντισταθούν στις πιέσεις να αποδεχθούν μεγάλες περιόδους 
απόσπασης, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες να εξαιρούνται 
από τη συνεισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Στην ΕΕ η 
μέγιστη περίοδος για την οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει ασφαλισμένος στο 
κράτος μέλος καταγωγής είναι δύο έτη8. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που αποσπώνται στην ΕΕ 
από τρίτες χώρες έχουν το δικαίωμα να εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένοι στη χώρα 

                                                 
7 Βλέπε, π.χ., το άρθρο 14 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 
8 Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. 
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καταγωγής για πολύ μεγαλύτερη περίοδο και η εξαίρεση αυτή από την υπαγωγή στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης εντός της ΕΕ αποτελεί συχνά ευαίσθητο σημείο κατά τη σύναψη νέων 
διμερών συμφωνιών.  

Τέλος, η εξασφάλιση στοιχείων από τρίτες χώρες αποτελεί βασική ανησυχία για τα 
περισσότερα κράτη μέλη στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης. 
Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνουν νομικές 
διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ζητούν την επαλήθευση των στοιχείων από το 
κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο δικαιούχος9. Αυτό επιτρέπει στους φορείς πληρωμής να 
διασφαλίζουν, π.χ., ότι ο δικαιούχος σύνταξης βρίσκεται ακόμα στη ζωή ή ότι ένα πρόσωπο 
εξακολουθεί να πληροί τους όρους για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. Τέτοιος 
μηχανισμός επαλήθευσης δεν προβλέπεται σε πολλές διμερείς συμφωνίες. Πολλά κράτη μέλη 
θα επικροτούσαν την εισαγωγή μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για την καταπολέμηση 
της απάτης.  

1.4. Ενίσχυση της συνεργασίας για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης με 
τρίτες χώρες 

– Δεδομένων των πρακτικών θεμάτων και προκλήσεων που παρουσιάζονται ανωτέρω, 
είναι σαφές ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες θα ήταν επωφελής από 
πολλές απόψεις. Εάν τα κράτη μέλη συνεργάζονται και, κατά περίπτωση, ενεργούν 
από κοινού, θα απολαμβάνουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση έναντι των 
τρίτων χωρών, θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να επιλύουν τα κοινά προβλήματα 
και θα διασφαλίζουν από κοινού ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν τις διμερείς 
συμφωνίες συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη 
συνεργασία αναμένεται να οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική συνολική προσέγγιση εκ 
μέρους των χωρών της ΕΕ.  

– Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται ένας μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Με αυτό το σκεπτικό, η Επιτροπή, για να 
διευκολύνει τη συνεργασία αυτή, θα στηρίξει ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και συνερχόμενη σε ετήσια βάση, η οποία θα 
προσανατολίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η εν λόγω ομάδα εργασίας θα 
παρέχει επίσης στην Επιτροπή τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
την κατάσταση των διαπραγματεύσεων συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Ο νέος 
αυτός μηχανισμός θα διασφαλίζει επίσης τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της 
εθνικής διμερούς προσέγγισης και της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες 
χώρες.  

2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

2.1. Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1231/10 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, οι κανονισμοί που διέπουν τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ εφαρμόζονται στους νόμιμα διαμένοντας 
υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων «κατάστασή τους δεν περιορίζεται εντός του εδάφους 

                                                 
9 Άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 
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ενός και μόνο κράτους μέλους» . Ένα αποτέλεσμα του κανονισμού αυτού είναι ότι οι πολίτες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μπορούν να επωφελούνται από την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που βρίσκεται σε διασυνοριακή κατάσταση και 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, ο οποίος δικαιούται 
σύνταξη γήρατος από κράτος της ΕΕ, απολαμβάνει ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους-οφειλέτη όσον αφορά την καταβολή της σύνταξής του εκτός της ΕΕ10. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά την καταβολή συντάξεων σε τρίτη χώρα. Αυτό καθίσταται ακόμα 
πιο σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στο βαθμό που το δικαίωμα σύνταξης το οποίο βασίζεται στην εργασία μπορεί, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξομοιωθεί με το δικαίωμα ιδιοκτησίας το οποίο προστατεύεται 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων11. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο της το οποίο απαρτίζεται από εθνικούς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης για να συγκεντρώσει πληροφορίες 
σχετικά με τη νομοθεσία και άλλα μέτρα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την 
καταβολή των συντάξεων σε τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες αυτές θα προστίθενται σε ένα 
ειδικό για κάθε χώρα προφίλ κοινωνικής ασφάλισης στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και 
θα συμπληρώνονται από στοιχεία σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών με 
τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας και πάλι στοιχεία που παρέχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
κοινωνικής ασφάλισης.  

2.2. Δικαιώματα που παρέχουν οι πράξεις της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση  

Οι κανόνες της ΕΕ για τη μετανάστευση επιβάλουν πρότυπα τα οποία πρέπει να πληροί η 
εθνική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν σε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, ύστερα από πέντε έτη νόμιμης διαμονής σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι υπήκοοι τρίτων χωρών αποκτούν 
τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική προστασία όπως ορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία12. Επιπλέον, υπάρχουν τρεις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, η 
λεγόμενη οδηγία της «ενιαίας άδειας»13, η οδηγία της «μπλε κάρτας»14 και η οδηγία που 
αφορά τους ερευνητές15 από τρίτες χώρες, οι οποίες εγγυώνται στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που γίνονται δεκτοί στα κράτη μέλη - με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις - να 
απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με τους υπηκόους 
του κράτους στο οποίο διαμένουν. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει την ίση μεταχείριση όσον 
αφορά τη μεταφορά τον συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα και δεν εξαρτάται 

                                                 
10 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1231/2010. 
11 ΕΔΑΔ, Klein κατά Αυστρίας (αριθ. 57028/00), 3 Μαρτίου 2011. 
12 Άρθρο 11 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών 

οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, ΕΕ L16 της 23.1.2004, σ. 44.  
13 Οδηγία 2000/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ενιαία διαδικασία 

υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 
εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος 

14 Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων 
τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ΕΕ L155 της 18.6.2009, σ. 17.  

15 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ΕΕ L 289 της 12.10.2005, σ. 15.  
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από την ύπαρξη διμερών συμφωνιών16. Οι προτάσεις της Επιτροπής για περαιτέρω οδηγίες 
της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση περιέχουν ανάλογες ρήτρες ίσης μεταχείρισης17. 

2.3. Συμφωνίες σύνδεσης και συμφωνίες σταθερότητας και σύνδεσης 
Γενικά, οι συμφωνίες σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών σταθερότητας και 
σύνδεσης που έχουν συναφθεί με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων) περιέχουν μια σειρά 
αρχών οι οποίες διέπουν τον συντονισμό των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης για τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ χώρας της ΕΕ και 
συνδεδεμένης χώρας. Επιπλέον, τα Συμβούλιο Σύνδεσης που καταρτίζονται με βάσει τις εν 
λόγω συμφωνίες έχουν επιφορτιστεί με τον καθήκον να εκδώσουν διατάξεις σχετικά με την 
υλοποίηση των εν λόγω αρχών. 
Τον Οκτώβριο του 2010 το Συμβούλιο έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή 
λαμβάνοντας απόφαση σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η ΕΕ εντός των Συμβουλίων 
Σύνδεσης τα οποία συγκροτούνται βάσει των συμφωνιών με την Αλγερία, το Μαρόκο, την 
Τυνησία, το Ισραήλ, την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας σχετικά με την έκδοση αποφάσεων από τα σχετικά Συμβούλια Σύνδεσης όσον 
αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης18.  

Οι εν λόγω συμφωνίες σύνδεσης πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα δικαιώματα για τους 
νόμιμα απασχολούμενους εργαζόμενούς: ίση μεταχείριση με εργαζόμενους στο κράτος 
υποδοχής· εξαγωγή από το έδαφος του κράτους – οφειλέτη του συνολικού ποσό των 
συντάξεων γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας και των συντάξεων λόγω εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικών ασθενειών· και ίση μεταχείριση των μελών της οικογένειας 
των ασφαλισμένων τα οποία διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Τα δικαιώματα πρέπει να είναι 
αμοιβαία – οι εργαζόμενοι από την ΕΕ απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων τόσο στις 
χώρες σύνδεσης όσο και μετά την επιστροφή τους στην ΕΕ. Η απολαβή των δικαιωμάτων 
αυτών δεν πρέπει να εξαρτάται από την εσωτερική μετακίνηση εντός της ΕΕ. Οι αποφάσεις 
αυτές πρέπει επίσης να προβλέπουν ένα αμοιβαίο πλαίσιο μηχανισμών συνεργασίας και 
ελέγχου για την καταπολέμηση της απάτης. Οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών και μεμονωμένων κρατών μελών, οι οποίες 
προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων των συνδεδεμένων χωρών ή των κρατών 
μελών, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν (λαμβανομένης υπόψη, κατά περίπτωση, της 
προαναφερθείσας νομολογίας του Δικαστηρίου στην υπόθεση Gottardo).  

Μόλις εκδοθούν οι αποφάσεις των Συμβουλίων Σύνδεσης, θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 
κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, με άμεση 
ισχύ στο εθνικό δίκαιο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προτείνει ορισμένες πρακτικές 
διοικητικές ρυθμίσεις μη νομοθετικού χαρακτήρα για να διευκολύνει την εφαρμογή των εν 
λόγω αποφάσεων σύνδεσης. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτές 
τις αποφάσεις: θα οργανώνει ετήσιες συνεδριάσεις για να εξετάζει τις ρυθμίσεις συντονισμού 
με τις συνδεδεμένες χώρες και να διευκολύνει γενικά τη συνεργασία· θα παρακολουθεί στενά 
τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις αποφάσεις.  

                                                 
16 Το δικαίωμα αυτά εξασφαλίζεται ρητώς στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 

2009/50/ΕΚ, αλλά πρέπει να επίσης να συνάγεται από τους όρους του άρθρου 12 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 2005/71/ΕΚ. 

17 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση, COM(2010) 379 
τελικό· Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους 
εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης, COM(2010) 
378 τελικό. 

18 ΕΕ αριθ. L306 της 23.11.2010. 
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Τέλος, καμία συζήτηση σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ και τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς αναφορά στη συμφωνία σύνδεσης 
με την Τουρκία, και ειδικότερα στο πρόσθετο πρωτόκολλο του 1971 της εν λόγω 
συμφωνίας19, η οποία προβλέπει ως στόχο, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το 
άρθρο 39 του πρόσθετου πρωτοκόλλου ορίζει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης πρέπει να εκδώσει 
μέτρα κοινωνικής ασφάλισης για τους τούρκους εργαζόμενους που μετακινούνται εντός της 
ΕΕ. Η εν λόγω διάταξη υλοποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης αριθ. 3/8020. 
Μολονότι τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης δεν εκδόθηκαν ποτέ, 
το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η ρήτρα περί εξαγωγής της 
σύνταξης στην απόφαση αριθ. 3/80 ισχύουν άμεσα21. Συνεπώς, βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου, εφαρμόζεται ήδη μια κάποια κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης των τούρκων εργαζομένων στην ΕΕ.  

2.4. Χρήση των συμφωνιών σύνδεσης για την ανάπτυξη περαιτέρω κοινής 
προσέγγισης στην ΕΕ 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν αναλάβει υποχρεώσεις για τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την Τουρκία, αλλά και στις συμφωνίες με την Αλβανία, 
το Μαυροβούνιο και το Σαν Μαρίνο. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών ακόμα εκκρεμεί. Η 
Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις 
εν λόγω συμφωνίες και, για το λόγο αυτό, πρόκειται να προτείνει δεύτερη δέσμη αποφάσεων 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση ου πρέπει να λάβει η ΕΕ στο πλαίσιο των σχετικών 
Συμβουλίων Σταθερότητας και Σύνδεσης, Σύνδεσης ή Συνεργασίας όσον αφορά τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τις εν λόγω χώρες.  

Για την Τουρκία, συγκεκριμένα, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
αντικατάσταση και την επικαιροποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης αριθ. 
3/8022. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο δεδομένης της πρόσφατης απόφασης του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-485/07, Akdas. Η νέα πρόταση της Επιτροπής για την 
εφαρμογή των πτυχών κοινωνικής ασφάλισης στη συμφωνία σύνδεσης θα λαμβάνει, για 
παράδειγμα, υπόψη την αρχή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ότι οι «ειδικές μη 
ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα» δεν μπορούν να εξαχθούν.  

Όσον αφορά τη διαπραγματεύσεις των νέων συμφωνιών σύνδεσης με τρίτες χώρες, η 
Επιτροπή θα επιδιώξει να συμπεριλάβει μια πρότυπη ρήτρα συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης, με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξαγωγής των συντάξεων και της 
διοικητικής συνεργασίας.  

                                                 
19 Πρόσθετο πρωτόκολλο της 23.11.1970 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΟΚ και της Τουρκίας, 

ΕΕ L 293 της 29.12.1972, σ. 3 
20 Απόφαση 3/80 του συμβουλίου σύνδεσης, της 19ης Σεπτεμβρίου 1980 περί της εφαρμογής των 

καθεστώτων κοινωνικής ασφαλίσεως των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους 
Τούρκους εργαζομένους και στα μέλη των οικογενειών τους, ΕΕ C110 της 25.4.1983, σ. 60 

21 Υπόθεση C-262/96, Sürül· Υπόθεση C-485/07, Akdas· βλέπε επίσης αποφάσεις στην υπόθεση C-18/90, 
Kziber· C-103/94, Krid, σχετικά με τη ρήτρα ίσης μεταχείρισης στις συμφωνίες συνεργασίας με τις 
χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες έχουν τώρα αντικατασταθεί από τις συμφωνίες σύνδεσης. 

22 Η Επιτροπή θα αποσύρει την προηγούμενη πρότασή της για την εφαρμογή της απόφαση του 
συμβουλίου σύνδεσης αριθ. 3/80 [COM(83) 13]. 
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2.5. Νέες συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται τα κράτη μέλη να έχουν τους 
ίδιους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης για μια συγκεκριμένη χώρα, ώστε να 
αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας. Η ανάγκη 
αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα νέο εργαλείο - μια συμφωνία της ΕΕ για την 
κοινωνική ασφάλιση - το οποίο θα επέτρεπε στην ΕΕ μα συντονίσει τα θέματα κοινωνικής 
ασφάλισης με τρίτες χώρες. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε να διαμορφωθεί μια πιο 
ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με 
αυτό που επιτρέπουν οι συμφωνίες σύνδεσης και θα μπορούσε επίσης να συναφθεί με τρίτες 
χώρες με τις οποίες δεν υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας. Μια συμφωνία της 
ΕΕ θα μπορούσε να συναφθεί αμέσως μόλις προκύψει η ανάγκη – για παράδειγμα, για να 
αντιμετωπίσουν οι δυσκολίες που προκύπτουν με για συγκεκριμένη τρίτη χώρα από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 ή για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που 
συνδέονται με τη διπλή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Τέτοιες συμφωνίες θα παρέχουν 
τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ενδεχόμενων διμερών ιδιαίτερων στοιχείων που αφορούν το 
κράτος μέλος και τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και η εφαρμογή τους θα μπορούσε να είναι 
προαιρετική για τα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή προβλέπει τη σύναψη τέτοιων εξατομικευμένων συμφωνιών με ορισμένους 
στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ, ειδικότερα με αυτούς από και προς τους οποίους υπάρχουν 
σημαντικές μετακινήσεις εργατικού δυναμικού. Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα 
σύναψης συμφωνίας με τις χώρες της ενός οργανισμού περιφερειακής ενοποίησης Ο γενικός 
σκοπός τέτοιων συμφωνιών θα είναι η προώθηση μιας συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ έναντι 
της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.  

2.6. Ενίσχυση του εξωτερικού προφίλ της ΕΕ όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση 

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι σημαντικό η ΕΕ να 
προσανατολίζεται προς τα έξω και να συμμετέχει σε σημαντικές συζητήσεις και δράσεις 
σχετικά με ρυθμιστικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς τα κράτη προσανατολίζονται 
όλο και περισσότερο στη συνεργασία επί διασυνοριακών ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
η ΕΕ θα πρέπει, δεδομένης της μακρόχρονης εμπειρίας της στον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης, να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς όπως η ΔΟΕ. Κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας του 2011 ζητήθηκε 
από τα κράτη μέλη της ΔΟΕ να εξετάσουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες για να 
προβλέπεται η ίση μεταχείριση, καθώς και η πρόσβαση και η διατήρηση και/ή δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων. Όλο 
και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι συζητήσεις για την κοινωνική ασφάλιση και ο 
συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης με άλλες περιφέρειες του κόσμου. Συνεπώς, η Επιτροπή 
θα προωθήσει τη συνεργασία για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς και με άλλα μέρη του κόσμου.  


