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1. Περίληψη της αναφοράς

Από την ηλικία των 65, ο αναφέρων εισπράττει σύνταξη λόγω ηλικίας από τον ιταλικό 
συνταξιοδοτικό φορέα INPS. Νωρίτερα, μεταξύ 55 και 60 ετών, λάμβανε σύνταξη 
αναπηρίας. Ο αναφέρων αναρωτιέται για ποιον λόγο δεν έλαβε σύνταξη από την Ιταλία 
μεταξύ των ηλικιών 60 και 65. Έθεσε αυτό το ερώτημα στον INPS τον Νοέμβριο του 2012, 
αλλά δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση. Ο γερμανικός συνταξιοδοτικός φορέας του έγραψε 
στον INPS σχετικά με αυτό παλιότερα, το 2008, όμως δεν έλαβε καμία απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της Ένωσης δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής τους 
ασφάλισης και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται στη νομοθεσία του 
κάθε κράτους μέλους να θέτει τους όρους χορήγησης των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
καθώς και το ποσό των εν λόγω επιδομάτων και την περίοδο χορήγησής τους. Κατά την 
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το 
δίκαιο της Ένωσης και, ιδίως, με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ-Κανονισμοί για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες και 



PE519.771v01-00 2/2 CM\1004611EL.doc

EL

αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες οι εθνικές αρχές.

Το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ο οποίος ίσχυε κατά τον χρόνο της 
αναφοράς προβλέπει ότι η μετατροπή της παροχής αναπηρίας σε γήρατος δυνάμει της 
νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν επηρεάζει τη συνέχιση της καταβολής 
του επιδόματος αναπηρίας που οφείλεται δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους. Το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού ορίζει ότι κάθε φορέας που οφείλει παροχές 
αναπηρίας, δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους, συνεχίζει να καταβάλλει στο δικαιούχο 
των παροχών αναπηρίας, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 49, δύναται να αξιώσει παροχές 
γήρατος δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα κράτη μέλη, τις παροχές 
αναπηρίας που δικαιούται κατά τη νομοθεσία που εφαρμόζει ο φορέας αυτός, μέχρι τη στιγμή 
κατά την οποία οι διατάξεις της παράγραφοι 1 δύνανται να εφαρμοστούν για το φορέα αυτόν, 
ή διαφορετικά, καθ’ όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να λαμβάνει τις παροχές αυτές.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν η καταβολή της 
ιταλικής συντάξεως διεκόπη καλώς ή κακώς, και αν ναι, βάσει ποίων διάταξη της ιταλικής 
νομοθεσίας. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αναφέρων δεν έχει λάβει καμία 
απάντηση στο αίτημά του για παροχή πληροφοριών από το INPS. Ωστόσο, καθώς 
εναπόκειται πρώτα και κύρια στα κράτη μέλη και τα όργανα τους, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαστικών αρχών τους, να εξασφαλίζουν την η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας
(συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ), η Επιτροπή μπορεί μόνο να συμβουλεύσει 
τον αναφέροντα να προσφύγει σε αυτό το επίπεδο.

Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το SOLVIT μέσω του διαδικτυακού τόπου:
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm), το οποίο είναι ένα δίκτυο που συνδέει τις 
εθνικές διοικήσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο SOLVIT έχει 
αποδοθεί το έργο της εξεύρεσης γρήγορων λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη των κανόνων που διέπουν την εσωτερική αγορά χωρίς την 
ανάγκη της νομικής δράσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, όμως, θα πρέπει να φροντίσει ώστε αυτό 
να μην οδηγήσει στην αναστολή των προθεσμιών για δικαστικές διαδικασίες σε ένα κράτος 
μέλος και, επομένως, να επιτύχει τελικά λιγότερο αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων του από μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων είναι ανεπαρκείς για να καθορίσουν εάν η 
κοινοτική νομοθεσία έχει αγνοηθεί από τις INPS. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή της 
καταβολής συντάξεων από τα INPS δεν μπορεί να βασίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ο οποίος ουσιαστικά προβλέπει τη συνέχιση της 
καταβολής της παροχής αναπηρίας από ένα κράτος μέλος και σε περιπτώσεις που η σύνταξη 
αναπηρίας που χορηγείται από άλλο κράτος μέλος έχει μετατραπεί σε σύνταξη γήρατος. 
Προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματά του, ο αναφέρων μπορεί να προσφύγει σε εθνικό 
επίπεδο ή να επικοινωνήσει με το SOLVIT, οπότε θα πρέπει επίσης να κοινοποιήσει τον
ιταλικό προσωπικό αριθμό ασφάλισης του (PIN), προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ευκολότερη αναγνώριση του φακέλου του.


