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Θέμα: Αναφορά 0103/2010, του Raffaele Sisto,, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο ιταλικός οργανισμός συντάξεων INPS παραβιάζει τόσο το 
ιταλικό δίκαιο όσο και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των διατάξεων 
κοινωνικής ασφαλίσεως σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών του 
δικαιωμάτων. Ο αναφέρων είχε ζητήσει να υπολογιστούν τα πλήρη συνταξιοδοτικά του 
δικαιώματα βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σε ό,τι αφορά την περίοδο εργασίας 
του στη Γαλλία και (βάσει των όρων διμερούς σύμβασης μεταξύ Ιταλίας και Μονακό) σε ό,τι 
αφορά την περίοδο εργασίας του στο Μονακό. Ο αναφέρων επικαλέστηκε, στο πλαίσιο αυτό, 
τη σύσταση αριθ. 22 της 18ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της νομολογίας που 
εδραιώθηκε από την απόφαση Gottardo, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα παροχών που 
απορρέουν από μια διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ ενός κράτους μέλους και 
μιας τρίτης χώρας και τα οποία αφορούν τους οικείους εργαζομένους, πρέπει να 
αναγνωρίζονται και στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών. Το INPS, 
εντούτοις, τον ενημέρωσε ότι η απόφαση Gottardo δεν ίσχυε στη δική του περίπτωση και 
απέρριψε την αίτησή του. Ο αναφέρων θεωρεί ότι υφίσταται άδικη μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαΐου 2010.  Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τη νομολογία  Gottardo, τα πλεονεκτήματα των οποίων απολαύουν οι υπήκοοι
ενός κράτους δυνάμει μιας διμερούς σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης με τρίτη χώρα πρέπει 
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επίσης να παρέχονται σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών τα 
οποία δεν είναι μέρη της σύμβασης και τούτο χάρη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ 
πολιτών του οικείου κράτους μέλους και υπηκόων άλλων κρατών μελών, που προβλέπεται 
από το άρθρο 39 του Συνθήκης ΕΚ. Η απόφαση Gottardo απαγορεύει, συνεπώς, μόνο τις
διακρίσεις λόγω εθνικότητας, σ’ό,τι αφορά τα κοινωνικά οφέλη που παρέχει ένα κράτος 
μέλος στους πολίτες του.

Η παρούσα αναφορά, ωστόσο, δεν αφορά πρόβλημα διάκρισης λόγω εθνικότητας: Ο
αναφέρων εκτιμά ότι η νομολογία αυτή θα υποχρέωνε τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη 
τις περιόδους εργασίας του σε τρίτη χώρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση στο Μονακό.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι ως έχει σήμερα το δίκαιο της ΕΕ, η εφαρμογή αυτής της
νομολογίας δεν σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιώνουν να λαμβάνονται υπόψη
δικαιώματα που θεμελίωσαν σε τρίτες χώρες (βάσει του κανονισμού 1408/71 και της 
διμερούς συμβάσεως). Η θέση αυτή έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένως από το Δικαστήριο:
"οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
υπόψη, για τη γένεση δικαιώματος σε παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως, τις ασφαλιστικές 
περιόδους που συμπληρώθηκαν σε τρίτες χώρες" (απόφαση της 16 Νοεμβρίου 1972, 
Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Συλ. σ. 1141; βλέπε επίσης απόφαση της 
10 Μαρτίου  1977, Kaucic, 75/76, Συλ. σ. 495). Στην υπόθεση Borowitz, (απόφαση της 5ης
Ιουλίου 1988, 21/87, Συλ. σ. 3715), το Δικαστήριο επισημαίνει "περίοδοι που έχουν 
συμπληρωθεί υπό τη νομοθεσία τρίτης χώρας δεν καθίστανται "περίοδοι που 
πραγματοποιήθηκαν υπό τις νομοθεσίες των κρατών μελών" κατά την έννοια του άρθρου 46 
του κανονισμού, απλώς και μόνο επειδή λαμβάνονται υπόψη από το γερμανικό φορέα 
σύμφωνα με διμερή συμφωνία που έχει συνάψει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας. Κατά συνέπεια, καμία διάταξη δεν υποχρεώνει τους φορείς των άλλων κρατών 
μελών να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους αυτές, όταν προβαίνουν σε υπολογισμούς κατά το 
άρθρο 46, ο δε συνυπολογισμός των περιόδων αυτών από τον γερμανικό φορέα δεν 
συνεπάγεται, επομένως, οποιαδήποτε διεύρυνση των υποχρεώσεών τους".

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ιταλία τηρεί την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων
λόγω εθνικότητας σ’ό,τι αφορά τις διμερείς συμφωνίες, όπως αναγνώρισε το Δικαστήριο στο 
πλαίσιο της απόφασης Gottardo, και δεδομένου ότι η νομολογία αυτή περιορίζεται απλώς και
μόνο στην απαγόρευση των διακρίσεων, χωρίς να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν
υπόψη δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί σε τρίτες χώρες, βάσει του κανονισμού  1408/71 
και της διμερούς συμβάσεως, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος. 


