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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0184/2010, του Hartmut Hofmeister, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράταση της ασφαλιστικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από 
το Κοινό Σύστημα Υγειονομικής Ασφαλίσεως [Joint Sickness Insurance 
Scheme (JSIS)] μετά τη συνταξιοδότηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα 1989 έως 2009 
ως εμπειρογνώμων (1989-2006) και ως συμβασιούχος υπάλληλος (2006-2009), ζητεί βοήθεια 
προκειμένου να παραταθεί η κάλυψή του από το Κοινό Σύστημα Υγειονομικής Ασφαλίσεως 
(JSIS) μετά τη συνταξιοδότησή του τον Φεβρουάριο του 2010. Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
αιτήθηκε την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα BEK 
(Barmer Ersatzkasse), όπου ήταν ασφαλισμένος πριν το 1989, αλλά το αίτημά του 
απορρίφθηκε, καθώς το JSIS θεωρήθηκε ιδιωτική ασφάλιση. Ο αναφέρων διατείνεται ότι ο 
Οδηγός Συνταξιοδότησης - 2008 του PMO (Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των 
Ατομικών Δικαιωμάτων) ορίζει ότι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να 
καλύπτονται από το JSIS εάν έχουν απασχοληθεί για τρία έτη, ενώ ο Κανονισμός 
Υπηρεσιακής Κατάστασης της Επιτροπής ορίζει ότι ένας συμβασιούχος υπάλληλος πρέπει να 
έχει απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο 
ίδιος εμπιστεύθηκε τον οδηγό του PMO και δεν ζήτησε παράταση της σύμβασής του με την 
Επιτροπή. Θεωρεί άδικο να βρεθεί στη θέση κατά την οποία θα πρέπει να συνάψει ιδιωτική 
ασφάλιση και να καταβάλλει περίπου 400 ευρώ μηνιαίως, ενώ η σύνταξή του είναι 900 ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον οδηγό συνταξιοδότησης 
δεν είναι αρκετά ακριβείς. Ο οδηγός τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, προκειμένου 
να διορθωθούν τυχόν παρανοήσεις.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι σε όλες τις υποθέσεις 
προσφυγών υπερισχύει ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης έναντι των εσωτερικών 
εγγράφων που αποσκοπούν στην παροχή μη δεσμευτικών πληροφοριών. Αυτό αποτυπώνεται 
σαφώς στον οδηγό συνταξιοδότησης με την εξής διατύπωση: «Σε περίπτωση διαφορών, 
αυθεντικά κείμενα θεωρούνται μόνο ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ο αναφέρων επισημαίνει πως είχε επίγνωση 
των όσων ορίζει ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης επί του θέματος.

Τέλος, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν ζήτησε παράταση της σύμβασής του, διότι ήταν 
πεπεισμένος ότι η τριετής σύμβαση τού παρείχε το δικαίωμα να λάβει παροχές από το JSIS 
μετά τη συνταξιοδότησή του. Στην πραγματικότητα, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
προσφέρθηκε στον αναφέροντα παράταση της σύμβασής του, καθότι δεν πέρασε με επιτυχία 
τις εξετάσεις της διαδικασίας πρόσληψης CAST RELEX, που συνιστούσε προϋπόθεση για 
την εν λόγω παράταση. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα του αναφέροντος εν προκειμένω είναι 
άστοχο.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η περίπτωση του αναφέροντος δεν είναι 
μεμονωμένη. Το άρθρο 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΚΕΛΥ) απαιτεί ο υπάλληλος να έχει απασχοληθεί ως 
συμβασιούχος ή δυνάμει άλλης σύμβασης που προβλέπει υποχρεωτική κάλυψη από το JSIS 
για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Επομένως, τα δεκαεπτά χρόνια που απασχολήθηκε 
ο αναφέρων ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων δεν λαμβάνονται υπόψη εν προκειμένω. 

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων και δυνάμει του άρθρου 95 του ΚΕΛΥ, δεν 
είναι δυνατή η παράταση της κάλυψης από το JSIS υπό τις δεδομένες συνθήκες. Μετά τη 
συνταξιοδότησή του, ο αναφέρων έλαβε πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι το JSIS δεν 
συνιστά δημόσιο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης ούτε ιδιωτική εταιρεία υγειονομικής  
ασφάλισης, αλλά ότι παρεχόταν υποχρεωτική κάλυψη για τη διάρκεια της σύμβασης του 
μέλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να του δώσει τη 
δυνατότητα να γίνει δεκτός από τις εθνικές αρχές υγειονομικής ασφάλισης, που έχουν γνώση 
του πλαισίου.


