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1. Περίληψη της αναφοράς

H αναφέρουσα παντρεύτηκε το 1978 με γερμανό υπήκοο με τον οποίον απέκτησε τρία 
παιδιά. O σύζυγος της απεβίωσε το 1997. Λάμβανε στη Γαλλία οικογενειακές παροχές 
μεταξύ των οποίων ένα επίδομα ορφανών για τα τρία της παιδιά. Στη συνέχεια, ήλθε σε 
επικοινωνία με τις συνταξιοδοτικές υπηρεσίες της Γερμανίας προκειμένου να υπολογιστούν 
οι περίοδοι εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από το σύζυγό της στη Γερμανία. Οι υπηρεσίες 
την πληροφόρησαν ότι είχε όντως δικαίωμα επιδόματος ορφανών μόνο όμως για το τρίτο 
παιδί καθώς τα άλλα δύο είχαν ενηλικιωθεί. Κατόπιν την πληροφόρησαν ότι έπρεπε να 
υποβάλει ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ποσό των επιδομάτων που είχε λάβει για 
τα τρία παιδιά μετά τον θάνατο του συζύγου της διότι μια συμφωνία εντός της ΕΕ προβλέπει 
ότι αν οι παροχές για ορφανά είναι υψηλότερες σε ένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, τότε
η διαφορά καταβάλλεται υπέρ του δικαιούχου. Η αναφέρουσα έστειλε τα απαιτούμενα 
έγγραφα αλλά δεν έλαβε απάντηση. H καταβολή επιδόματος ορφανού για το τελευταίο της 
παιδί διακόπηκε διότι η αναφέρουσα ξαναπαντρεύτηκε στις 25 Ιουνίου 2005.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα, γαλλίδα υπήκοος, είναι χήρα γερμανού υπηκόου, του πατέρα των τριών 
παιδιών της. Μετά τον θάνατό του το 1997 εισέπραττε στη Γαλλία οικογενειακές παροχές, 
μεταξύ των οποίων και επίδομα ορφανών για τα ανήλικα παιδιά της. Η αναφέρουσα δεν 
έλαβε καμία παροχή από τη Γερμανία. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από τον γερμανικό 
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συνταξιοδοτικό φορέα σχετικά με το δικαίωμα σε επίδομα ορφανού (καταβολή της διαφοράς 
σε σχέση με τις παροχές που εισπράττονται στη Γαλλία) για το τρίτο παιδί της που είναι 
ακόμη ανήλικο, με την ευκαιρία της επικοινωνίας με τον γερμανικό φορέα μετά τον θάνατο 
του συζύγου της, αποφάσισε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της στη Γερμανία.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται ότι από τότε που έστειλε τη σχετική αίτηση καθώς και τα 
έγγραφα που ζητούσε ο γερμανικός φορέας, δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σε κοινοτικό επίπεδο, η ρύθμιση που περιέχεται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και
574/72, έχει ως θεμελιώδη στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνώντας ώστε ο 
διακινούμενος εργαζόμενος να μην χάνει κανένα δικαίωμά του στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης εξαιτίας του γεγονότος ότι μετακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει μόνο τον απλό συντονισμό των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης (και όχι την εναρμόνισή τους). Επομένως, κάθε κράτος μέλος είναι 
ελεύθερο να καθορίσει το δικό του σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, και κυρίως τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα, τους όρους χορήγησης των κοινωνικών παροχών και το 
ύψος αυτών κλπ. Κατά την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, τα κράτη μέλη 
οφείλουν φυσικά να σέβονται τις αρχές του κοινοτικού δικαίου.

Όσον αφορά τα επιδόματα για τα ορφανά, ο κανονισμός αριθ. 1408/71, στα άρθρα 78 – 79α
προσδιορίζει το αρμόδιο κράτος μέλος για την καταβολή των επιδομάτων για τα ορφανά. 
Προκειμένου να προσδιοριστεί το αρμόδιο κράτος, είναι αναγκαίο να είναι γνωστό σε ποια 
κράτη μέλη είχε εργαστεί ο αποβιώσας γονέας και ποια ήταν η κατάστασή του την εποχή του 
θανάτου του (αν ήταν εργαζόμενος ή συνταξιούχος). 

Συμπέρασμα

Η επιστολή της αναφέρουσας δεν παρέχει επαρκώς ακριβείς πληροφορίες ώστε να 
αξιολογηθεί εάν συντρέχει περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες. Η 
Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές για να λάβει λεπτομερέστερες
πληροφορίες (κυρίως πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους εργασίας του αποβιώσαντα 
συζύγου της αναφέρουσας στη Γερμανία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της 
αναφέρουσας).

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε η γερμανική αρχή του αρμόδιου φορέα (Deutschen
Rentenversicherung), η αναφέρουσα ήλθε σε μια πρώτη επαφή με αυτήν στις 18 Απριλίου 
2004. Στις 7 Οκτωβρίου 2005 ελήφθη στη Γερμανία μια αρνητική απόφαση όσον αφορά το 
δικαίωμά της στις παροχές (σύνταξη επιζώντος). Καθώς το εισόδημα της αναφέρουσας 
ξεπερνούσε το όριο που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία, δεν καταβλήθηκε καμία παροχή.
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Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα των παιδιών της αναφέρουσας να λάβουν σύνταξη ορφανών στη 
Γερμανία, ορίσθηκε ότι μόνον το ανήλικο τέκνο πληρούσε τις προϋποθέσεις του γερμανικού 
δικαίου ώστε να λάβει τη συγκεκριμένη παροχή.

Τα προς πληρωμή ποσά υπολογίστηκαν από το γερμανικό ίδρυμα βάσει του γερμανικού 
δικαίου και κατ' εφαρμογήν του άρθρου 78 του κανονισμού 1408/71, της απόφασης 150 της 
Διοικητικής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1992 (σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 77, 78 
και 79 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72) και κατ' εφαρμογήν της νομολογίας του 
Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ένα παιδί που έχει δικαίωμα σε επίδομα ορφανού στη 
χώρα κατοικίας του (εν προκειμένω, στη Γαλλία), δεν χάνει το δικαίωμα στη σύνταξη 
ορφανού σε μια άλλη χώρα, όπου εργάσθηκε ο γονιός (εν προκειμένω, στη Γερμανία), και 
πρέπει να λάβει το συμπλήρωμα που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της οικογενειακής παροχής 
στη χώρα κατοικίας και του ποσού της σύνταξης ορφανού που οφείλεται στο δεύτερο αυτό 
κράτος μέλος. Το γερμανικό ίδρυμα ανέφερε ότι το συμπλήρωμα της διαφοράς ως προς την 
παροχή ορφανού για το ανήλικο τέκνο της αναφέρουσας πληρώθηκε κατά τις εξής τρεις 
ημερομηνίες: στις 30 Δεκεμβρίου 2005 (900,83 ευρώ), στις 5 Ιουλίου 2006 (432,60 ευρώ) και 
στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 (867,60 ευρώ).

Συμπέρασμα

Παρά τις μομφές που διατυπώνει η αναφέρουσα κατά του αρμόδιου γερμανικού ιδρύματος, 
φαίνεται, βάσει των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, ότι οι οφειλόμενες σύμφωνα με τη 
γερμανική νομοθεσία παροχές, οι οποίες προορίζονταν να συμπληρώσουν τις παροχές που 
λαμβάνονταν βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, πράγματι υπολογίστηκαν και καταβλήθηκαν 
για το ανήλικο τέκνο της.

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαπίστωσαν  
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, θα υπενθυμίσουν στις γερμανικές αρχές την 
ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να μπορούν να λαμβάνουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται και, τέλος, να καταβάλλονται τα ποσά των οφειλόμενων παροχών το ταχύτερο 
δυνατόν.


