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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, που εργάστηκε στη Γερμανία και λαμβάνει γερμανική σύνταξη, αναφέρει ότι 
είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει να πληρώνει τη γερμανική ασφάλιση ασθενείας (που 
παρακρατείται αυτόματα από τη σύνταξή της) μολονότι έχει αλλάξει χώρα διαμονής, από τη 
Γερμανία στην Ισπανία, όπου διαθέτει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε ως παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 συντονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
των κρατών μελών και στο άρθρο 28 ορίζει ότι ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη από 
ένα μόνο κράτος μέλος παραμένει ασφαλισμένος έναντι ασθενείας στο κράτος μέλος το οποίο 
καταβάλλει τη σύνταξή του, ακόμα και σε περίπτωση που μετακινείται σε διαφορετικό 
κράτος μέλος. Σε αυτό το νέο κράτος μέλος διαμονής δικαιούται επιδόματα ασθενείας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους αλλά εις βάρος του ιδρύματος 
του κράτους μέλους το οποίο καταβάλλει τη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι το ίδρυμα του 
κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξη επιστρέφει τελικά στο ίδρυμα που παρέχει τα 
επιδόματα το κόστος αυτών των επιδομάτων επί τη βάσει ενός κατ' αποκοπήν ποσού το οποίο 
πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο το ποσό το οποίο έχει όντως δαπανηθεί (άρθρο 95 του 
κανονισμού 574/72).

Η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 πληροί ένα στόχο με δύο σκέλη:
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 Το πρώτο πρέπει να εξεταστεί με βάση την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών: 
συχνά, δεν επιτρέπει σε συνταξιούχους να προσχωρήσουν στο ασφαλιστικό σύστημα 
ασθενείας εάν οι εν λόγω συνταξιούχοι δεν έχουν προηγούμενο σύνδεσμο με αυτό το 
κράτος (πχ. εργασία, παραμονή ή σύνταξη). Εξάλλου, στο πλαίσιο μόνο της εθνικής 
νομοθεσίας, οι συνταξιούχοι δεν εξακολουθούν να καλύπτονται εν γένει από 
ασφάλεια ασθενείας αν δεν συνεχίζουν να κατοικούν στο κράτος που καταβάλλει τη 
σύνταξη. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός 1408/71 διασφαλίζει ότι ένας συνταξιούχος, 
αν αποφασίσει να μεταβεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, εξακολουθεί να προστατεύεται 
από κάποια ασφάλεια ασθενείας. 

 Ο δεύτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί μία θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού 
δικαίου, δηλαδή η αρχή της μη διάκρισης με βάση την ιθαγένεια, στο νέο κράτος 
μέλος διαμονής διότι ο συνταξιούχος θα λαμβάνει επιδόματα ασθενείας με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας.

Αυτός ο στόχος αποφεύγει επίσης ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης: με 27 κράτη μέλη είναι αδύνατον να γνωρίζει 
κανείς πια ιατρική περίθαλψη έχει ασφαλιστική κάλυψη σε ένα άλλο κράτος μέλος. 
Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μεταχειρίζονται κάθε 
ασφαλισμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία που γνωρίζουν, ακόμα και εκείνους που είναι 
ασφαλισμένοι σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Επιπλέον, το άρθρο 33 του κανονισμού 1408/71 επιτρέπει στο κράτος μέλος που είναι 
αρμόδιο για την καταβολή εξόδων στο πλαίσιο της παρεχομένης υγειονομικής περίθαλψης σε 
συνταξιούχο που διαμένει στο εξωτερικό, να προβαίνει σε εκπτώσεις από τη σύνταξη που 
καταβάλλει στο συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να αντισταθμίσει έξοδα της 
υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι εκπτώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
αρμοδίων κρατών μελών.

Από τις εν λόγω διατάξεις συνάγεται ότι η αναφέρουσα, η οποία λαμβάνει σύνταξη από το 
γερμανικό κράτος, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της 
Ισπανίας σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία (τιμολόγια και διαδικασίες) αλλά εξ ονόματος 
της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί συνεισφορές για την ασφάλεια 
ασθένειας από τη σύνταξη που καταβάλλει στην αναφέρουσα.

Συμπεράσματα
Η κατάσταση που περιγράφεται από την αναφέρουσα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 
διατάξεις της ΕΕ.


