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Θέμα: Αναφορά 0081/2009, του A.L.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν 
ζήσει τον εργασιακό τους βίο σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για να αποκτήσουν πλήρη 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό ετών που έχουν 
εργαστεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, ισπανός υπήκοος, διαμαρτύρεται γενικά για το γεγονός ότι τα πρόσωπα που 
έχουν εργαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά το ύψος της σύνταξης γήρατος που λαμβάνουν. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εξαρτούν το δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης από τον 
όρο να έχουν καταβληθεί εισφορές για διάστημα άνω των 30 ετών. Ισχυρίζεται ότι είναι 
αδύνατον ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό, 
αλλά όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του εθνικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες ως προς το ποιοι ασφαλίζονται 
βάσει της νομοθεσίας του, ποιες παροχές χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, καθώς και 
το ύψος των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται. Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο, και 
συγκεκριμένα οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72, θεσπίζουν κοινούς κανόνες και 
αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των εθνικών νόμων. Ο στόχος αυτών των 
κανόνων είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν 
επηρεάζει δυσμενώς τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα δικαιώματα σύνταξης γήρατος, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 
574/72 ορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τον υπολογισμό των εκ του νόμου προβλεπόμενων 
συντάξεων γήρατος όταν ένα πρόσωπο έχει εργαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη του 
ΕΟΧ (και στην Ελβετία). Οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι ειδικά σχεδιασμένοι να παρέχουν 
προστασία σε όσους ασκούν το δικαίωμά τους στην κυκλοφορία στα κράτη μέλη 
καταβάλλοντας εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στα διάφορα μέρη όσο μετακινούνται. 
Συγκεκριμένα, οι κανόνες εγγυώνται ότι, εάν η περίοδος ασφάλισης δεν επαρκεί για την 
εκπλήρωση των υποχρεωτικής περιόδου που απαιτείται από τη νομοθεσία ενός κράτους 
μέλους για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης, οι περίοδοι ασφάλισης σε άλλες χώρες 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη (βάσει της αρχής του συνυπολογισμού).

Συνεπώς, αν ένα άτομο εργάστηκε και ασφαλίστηκε για δέκα έτη στο κράτος μέλος Α, πέντε 
έτη στο κράτος μέλος Β και εικοσιπέντε έτη στο κράτος μέλος Γ, το κράτος μέλος Α οφείλει 
πρώτο να υπολογίσει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας του, το ποσό της σύνταξης που θα 
δικαιούνταν το συγκεκριμένο άτομο μετά από 40 έτη ασφάλισης. Το αποτέλεσμα του 
υπολογισμού αυτού είναι ένα «θεωρητικό ποσό». Στη συνέχεια, το κράτος μέλος Α 
υπολογίζει το πραγματικό ποσό που θα καταβάλλει στο άτομο προβαίνοντας σε αναλογικό 
υπολογισμό του θεωρητικού ποσού που αντιστοιχεί στις πραγματικές περιόδους ασφάλισης 
που πραγματοποιήθηκαν στο κράτος Α (στη συγκεκριμένη περίπτωση 10/40). Τα κράτη μέλη 
Β και Γ κάνουν επίσης τους δικούς τους υπολογισμούς για το θεωρητικό ποσό και την 
αναλογική σύνταξη που πρέπει να καταβάλλουν στο εν λόγω άτομο ανάλογα με τον χρόνο 
που εργάστηκε στην επικράτειά τους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα άτομο που έχει εργαστεί σε αρκετά κράτη μέλη να λάβει 
σύνταξη γήρατος από καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, με την κάθε χώρα να καταβάλλει 
εθνική σύνταξη ανάλογη με τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην 
επικράτειά της.

Οι κανονισμοί απαιτούν επίσης η σύνταξη γήρατος να καταβάλλεται οπουδήποτε κατοικεί ή 
διαμένει ο πρώην διακινούμενος εργαζόμενος εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας), χωρίς οποιαδήποτε μείωση, τροποποίηση ή αναστολή.

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 πρόκειται να αντικατασταθούν, κατά πάσα 
πιθανότητα από την 1η Μαρτίου 2010, από έναν νέο κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
883/04, και από έναν νέο κανονισμό εφαρμογής. Αυτοί οι νέοι κανονισμοί για τον 
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συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα αλλάξουν τη μέθοδο υπολογισμού των 
συντάξεων εργαζομένων που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην κυκλοφορία σε διάφορα 
κράτη μέλη.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι, όσον αφορά τον υπολογισμό των κρατικών 
συντάξεων γήρατος των εργαζομένων που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην κυκλοφορία 
σε διάφορα κράτη μέλη, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 επιλύουν τα 
προβλήματα τα οποία θίγει ο αναφέρων.


