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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1383/2012 του Johannes Maaz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την αποζημίωση για το αντίτιμο αεροπορικών εισιτηρίων σε περίπτωση 
έκτακτου ιατρικού περιστατικού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αδερφός του αναφέροντος, ο οποίος ζούσε στην Ιταλία, χρειάστηκε εκτάκτως να υποβληθεί 
σε επέμβαση. Επειδή δεν υπήρχε δωμάτιο σε ειδικευμένη κλινική στην Ιταλία, ο ασθενής 
μεταφέρθηκε στη Βιέννη αεροπορικώς. Μετά την επέμβαση και κατόπιν συμβουλής του 
γιατρού, μεταφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία αεροπορικώς. Η μητέρα του πλήρωσε το 
αεροπορικό εισιτήριο με δανεικά χρήματα. Ο αδερφός του αναφέροντος πέθανε δέκα ημέρες 
αφότου επέστρεψε στην Ιταλία. Λόγω του ότι ο αποθανών είχε χρέη, ο αναφέρων και η 
μητέρα του αποποιήθηκαν την κληρονομιά. Η ιταλική εταιρεία στην οποία ήταν 
ασφαλισμένος ο αδερφός του για ιατρική περίθαλψη αρνείται να καταβάλει το αντίτιμο του 
αεροπορικού εισιτηρίου διότι δεν υπάρχει επίσημος κληρονόμος. Ο αναφέρων αναρωτιέται 
αν η στάση της ασφαλιστικής εταιρείας είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η νομοθεσία της ΕΕ και ιδιαίτερα οι κανονισμοί 883/2004/ΕΚ και 987/2009/ΕΚ, προβλέπουν
τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Τούτο σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει τις λεπτομέρειες του 
δικού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών οι οποίες
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πρέπει να παρέχονται, των όρων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των
παροχών και το ύψος της συμμετοχής που θα πρέπει να καταβληθεί. 

Από την περιγραφή που παρέχεται στην αναφορά, η υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο 
αδελφός του αναφέροντος έχει τα χαρακτηριστικά προγραμματισμένης περίθαλψης βάσει της
προαναφερθείσας κοινοτικής νομοθεσίας. Όσον αφορά την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου ως 
τμήμα της προγραμματισμένης περίθαλψης, το άρθρο 26 (8) του κανονισμού 987/2009/ΕΚ
απαιτεί από τον αρμόδιο φορέα να αναλάβει τα έξοδα αυτά, στην περίπτωση που η αγωγή 
αυτή έχει εγκριθεί και η εθνική νομοθεσία που διέπει τον αρμόδιο φορέα προβλέπει την 
επιστροφή των δαπανών τέτοιου είδους.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το αμφισβητούμενο κόστος μεταφοράς το οποίο 
επιστρέφεται βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, φαίνεται ότι θα έπρεπε να αναληφθεί από τον 
ιταλικό φορέα προς όφελος του ασθενούς, μαζί με τα έξοδα της κύριας αγωγής, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 (8) του κανονισμού 
987/2009ΕΚ.

Το ζήτημα της κληρονομιάς είναι θέμα αστικού δικαίου και θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό το 
πρίσμα των διατάξεων του εθνικού δικαίου. Για να εξεταστεί εάν το ποσό μπορεί να 
καταβληθεί, συμβουλεύουμε τον αναφέροντα να απευθυνθεί στις εθνικές διοικητικές ή 
δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένου του εθνικού ή περιφερειακού διαμεσολαβητή) ή /
και μέσω των διαθέσιμων διαδικασιών διαιτησίας και συμβιβασμού. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη έχει τα 
χαρακτηριστικά της προγραμματισμένης περίθαλψης βάσει των κανονισμών 883/2004/ΕΚ 
και 987/2009/ΕΚ. Το άρθρο 26 (8) του κανονισμού 987/2009/ΕΚ απαιτεί από τον αρμόδιο 
φορέα να αναλάβει το κόστος του ταξιδιού στο πλαίσιο προγραμματισμένης περίθαλψης, 
όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την επιστροφή των εξόδων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη 
την εν λόγω διάταξη, είναι αρμοδιότητα της εθνικής αρχής να εκτιμήσει εάν τα έξοδα θα 
έπρεπε να αναληφθούν από τον ιταλικό φορέα καθώς και εάν οφείλονται σήμερα στην 
οικογένεια του ασθενούς. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάζει τις ιδιάζουσες 
περιστάσεις που αφορούν μεμονωμένα άτομα.


