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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0330/2007, του κ. Ion Anghel, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
γεγονός ότι παραβλέφθηκαν τα δικαιώματά του σε κοινωνική ασφάλιση από 
τις ελληνικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι διαμένει νομίμως στην Ελλάδα από το 1998 και ότι καταβάλλει 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από το 2000. Το 2003, ο αναφέρων αρρώστησε σοβαρά και 
αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται την 1η Απριλίου 2004. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να του χορηγήσουν δικαίωμα κοινωνικής 
ασφάλισης λόγω του γεγονότος ότι όταν αρρώστησε είχε συμπληρώσει λιγότερα από 5 έτη 
εργασίας στην Ελλάδα. Του αρνήθηκαν επίσης το δικαίωμα ειδικού οικονομικού βοηθήματος 
που χορηγείται σε άτομα που πάσχουν από νεφρικά προβλήματα δύο φορές: την πρώτη φορά 
επειδή η Ρουμανία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την 1η Ιανουαρίου 
2007 επειδή η Ρουμανία δεν ήταν πλήρες μέλος της ΕΕ. Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την περίπτωσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά
Ο αναφέρων είναι ρουμάνος υπήκοος που ισχυρίζεται ότι διαμένει στην Ελλάδα από το 1996. 
Εργάσθηκε εκεί και κατέβαλλε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των ετών 2000 και 
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2004. Αρρώστησε το 2004 και διέκοψε την εργασία του.
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται γιατί οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να του χορηγήσουν 
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης λόγω του γεγονότος ότι όταν αρρώστησε είχε καταβάλει 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα για λιγότερο από 5 χρόνια. Του αρνήθηκαν 
επίσης το δικαίωμα ειδικού οικονομικού βοηθήματος που χορηγείται σε άτομα που πάσχουν 
από νεφρικά προβλήματα.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η Επιτροπή απευθύνθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας για 
πληροφορίες επί του ζητήματος. Σύμφωνα με την απάντησή του, ο αναφέρων ήταν 
ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) από την 1η Ιανουαρίου 2000. 
Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για αναπηρική σύνταξη και κρίθηκε με απόφαση του ΟΓΑ 
ανίκανος να εργαστεί από τον Απρίλιο του 2004. Ο αναφέρων δεν δικαιούτο αναπηρική 
σύνταξη εφόσον δεν πληρούσε την προϋπόθεση περιόδου κοινωνικής ασφάλισης πέντε ετών 
στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή που κατέστη ανάπηρος και δεν υφίστατο άλλη περίοδος 
ασφάλισης που θα μπορούσε να συμψηφισθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισε το ελληνικό υπουργείο, ο αναφέρων δέχεται 
από το Μάιο του 2004 τακτική αιμοκάθαρση με επιβάρυνση του ΟΓΑ. Από τον Μάιο του 
2004, ο ΟΓΑ καλύπτει τα έξοδα θεραπείας και διακομιδής του στο νοσοκομείο για 
αιμοκάθαρση σε μηνιαία βάση (410€ μηνιαίως μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 και 450€ 
μηνιαίως από τον Φεβρουάριο του 2007).

Η απάντηση δεν διευκρινίζει τις συνθήκες για την απόκτηση δικαιώματος στην κοινωνική 
πρόνοια και το δικαίωμα του αναφερόντος εις τούτο. Φαίνεται πως πρόκειται για κοινωνική 
παροχή, η οποία δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1408/711, εντούτοις, η Επιτροπή θα απευθυνθεί εκ νέου στις ελληνικές αρχές για να 
αποσαφηνισθούν η φύση και οι προϋποθέσεις της εν λόγω παροχής.

Εφόσον η Ρουμανία είναι κράτος μέλος της ΕΕ από το 2007 και ο Κανονισμός αριθ. 1408/07 
ισχύει για τους ρουμάνους πολίτες από την 1η Ιανουαρίου 2007, το ελληνικό υπουργείο 
ενημερώνει την Επιτροπή ότι, εάν ο αναφέρων υποβάλει νέα αίτηση για αναπηρική σύνταξη, 
οι ελληνικές αρχές θα χειριστούν την αίτηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο 
Κανονισμός αριθ. 1408/71 και θα λάβουν υπόψη τις περιόδους ασφάλισης τις οποίες έχει 
ολοκληρώσει ο αναφέρων υπό τη νομοθεσία οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. Τα 
συστήματα σχετικά με την αναπηρία των κρατών μελών της ΕΕ ποικίλλουν σημαντικά. 
Εντούτοις, ο οργανισμός του κράτους μέλους όπου αξιώνεται η αναπηρική σύνταξη 
συνυπολογίζει τις περιόδους ασφάλισης ή διαμονής τις οποίες έχει ολοκληρώσει ο αιτών υπό 
τη νομοθεσία οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο για το 
δικαίωμα στις παροχές.

Επειδή ο αναφέρων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να λάβει αναπηρική σύνταξη καθώς 
                                               
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 σχετικά με την εφαρμογή 
προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε εργαζόμενους, μισθωτούς και μη, καθώς και στα μέλη των 
οικογενειών τους , οι οποίοι μετακινούνται μέσα στην Κοινότητα, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σελ. 2, Κανονισμός 
προσφάτως τροποποιημένος από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18.12.2006, ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σ.1.
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κατέστη ανίκανος να εργασθεί υπό την ελληνική εθνική νομοθεσία και δεν υφίστατο άλλο 
διάστημα ασφάλισης, το οποίο θα μπορούσε να συνυπολογισθεί στο ελληνικό διάστημα 
ασφάλισης υπό το κοινοτικό δίκαιο, η απόφαση των ελληνικών αρχών δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Όπως αναφέρει το ελληνικό υπουργείο στις πληροφορίες του, η κατάσταση του αναφέροντος
άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου 2007 καθώς η Ρουμανία έγινε κράτος μέλος της ΕΕ και ο 
αναφέρων μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για αναπηρική σύνταξη σύμφωνα με το άρθρο 94 
του Κανονισμού 1408/71. Εφόσον υφίσταται περίοδος ασφάλισης στη Ρουμανία, θα 
συμψηφισθεί με την περίοδο ελληνικής ασφάλισης και ο αναφέρων θα πληροί ενδεχομένως 
την προϋπόθεση των πέντε ετών ασφάλισης, τα οποία είναι απαραίτητα για το δικαίωμα σε 
αναπηρική σύνταξη στην Ελλάδα.

III. Συμπεράσματα
Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων στο πεδίο της 
κοινωνικής ασφάλισης. Ο αναφέρων μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για αναπηρική 
σύνταξη και εφόσον υφίσταται περίοδος ασφάλισης στη Ρουμανία, αυτή θα συμψηφισθεί από 
τις ελληνικές αρχές στην ελληνική περίοδο ασφάλισης προκειμένου να επιτευχθεί η ελάχιστη 
περίοδος ασφάλισης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν περαιτέρω τη φύση και τις 
προϋποθέσεις της οικονομικής συνδρομής που στην Ελλάδα ονομάζεται «πρόνοια» και θα 
ενημερώσουν το Κοινοβούλιο άμεσα μόλις ανακύψουν νέες πληροφορίες.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Μετά την τελευταία ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τον 
αναφέροντα και τις ελληνικές αρχές επανειλημμένα προκειμένου να αποσαφηνίσουν την 
κατάσταση του αναφέροντος.

Όσον αφορά την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές 
επιβεβαίωσαν ότι ο αναφέρων δεν συμπλήρωσε επαρκή περίοδο ασφάλισης βάσει της 
ελληνικής νομοθεσίας για να δικαιούται την παροχή. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
περίοδοι ασφάλισης και να εξεταστεί το δικαίωμα του αναφέροντος να λάβει την παροχή 
βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι ελληνικές αρχές απέδειξαν ότι είχαν επικοινωνήσει με τις 
ρουμανικές αρχές για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους ασφάλισης του 
αναφέροντος [οι ελληνικές αρχές απέστειλαν τα έντυπα E204, E205, E213 και άλλα έγγραφα
(απόφαση σχετικά με τον βαθμό αναπηρίας) και ζήτησαν το έντυπο E205 από τις ρουμανικές 
αρχές, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την αναπηρία του αναφέροντος βάσει της 
ρουμανικής νομοθεσίας].

Όσον αφορά την παροχή κοινωνικής πρόνοιας για ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση στην Ελλάδα (την οποία ο αναφέρων αποκαλεί «πρόνοια/τρόφιμα»), οι 
ελληνικές αρχές παρείχαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής το κείμενο του υπουργικού 
διατάγματος που αλλάζει τους κανόνες και επεκτείνει το προσωπικό πεδίο του βοηθήματος 
αυτού σε όλους τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα από τον 
Αύγουστο του 2009.
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Συμπεράσματα

Το αίτημα του αναφέροντος για σύνταξη αναπηρίας ερευνάται επί του παρόντος από τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές και η λήψη της σύνταξης αναπηρίας στην Ελλάδα εξαρτάται από 
την επιπρόσθετη περίοδο ασφάλισης που συμπληρώθηκε βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας.
Η παροχή κοινωνικής πρόνοιας για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση προβλέπεται 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα –συμπεριλαμβανομένου του 
αναφέροντος– από τον Αύγουστο του 2009.


