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με τη σύνταξή του ως ναυτικού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προηγουμένως εργαζόταν σε εμπορικό πλοίο νηολογημένο στη Λεμεσό. 
Σήμερα, λαμβάνει σύνταξη από την Πολωνία και για τον λόγο αυτόν έχει επικοινωνήσει τόσο 
με τις κυπριακές όσο και με τις ελληνικές συνταξιοδοτικές αρχές, προκειμένου οι 
συνταξιοδοτικές εισφορές του να μεταφερθούν στο πολωνικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Ο
κυπριακός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης απάντησε ότι ο αναφέρων δεν καλυπτόταν από 
το κυπριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και, επομένως, δεν δικαιούται σύνταξη από την 
Κύπρο. Το ελληνικό Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, από την άλλη πλευρά, δεν του απάντησε. 
Επειδή ο αναφέρων πιστεύει ότι, βάσει του ναυτικού φυλλαδίου του, δικαιούται σύνταξη από 
την Κύπρο και την Ελλάδα αντίστοιχα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί 
της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Ο αναφέρων προηγουμένως εργαζόταν σε εμπορικό πλοίο νηολογημένο στη Λεμεσό. 
Υπέβαλε αίτηση για χορήγηση σύνταξης γήρατος στην Πολωνία τον Μάιο του 2004 και στη 
συνέχεια ο αρμόδιος πολωνικός οργανισμός επικοινώνησε τόσο με τους κυπριακούς όσο και 
με τους ελληνικούς συνταξιοδοτικούς φορείς σε σχέση με τις περιόδους ασφάλισης που είχαν 
ολοκληρωθεί κατά την απασχόλησή του στο εμπορικό πλοίο. Ο κυπριακός οργανισμός 
απάντησε ότι ο αναφέρων δεν είχε συμπληρώσει καμία περίοδο ασφάλισης βάσει του 
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κυπριακού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ο ελληνικός οργανισμός ζήτησε περισσότερα 
έγγραφα από τον αναφέροντα τον Σεπτέμβριο του 2005 (ο αναφέρων τα έστειλε απευθείας 
στον ελληνικό οργανισμό τον Οκτώβριο του 2005), ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί 
απάντηση από τον ελληνικό οργανισμό σχετικά με το ιστορικό ασφάλισης του αναφέροντος 
βάσει του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι ο αρμόδιος ελληνικός φορέας καθυστερεί υπερβολικά να 
κοινοποιήσει το ιστορικό ασφάλισής του (τις περιόδους ασφάλισης που ολοκληρώθηκαν 
βάσει του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης) στον αρμόδιο πολωνικό οργανισμό.

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστά τα υπάρχοντα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Αντί να εναρμονίζουν 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινοτικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης 
προβλέπουν έναν απλό συντονισμό αυτών των εθνικών συστημάτων. Με άλλα λόγια, κάθε 
κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του εθνικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή ποιος ασφαλίζεται βάσει της νομοθεσίας του, ποιες παροχές 
χορηγούνται και υπό ποιους όρους, πώς υπολογίζονται αυτές οι παροχές και πόσες εισφορές 
πρέπει να καταβάλλονται. Η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/711, θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
του εθνικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφορετικών 
εθνικών νομοθεσιών δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή δεν υπάρχει εναρμονισμένο σύστημα, ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί σε περισσότερα 
κράτη μέλη θα λάβει σύνταξη γήρατος από καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη. Οι συντάξεις 
αυτές αντιστοιχούν στις περιόδους ασφάλισης που έχουν ολοκληρωθεί σε καθένα από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) του κανονισμού 
1408/71, ένα πρόσωπο που εργάζεται σε εμπορικό πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους 
μέλους υπόκειται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους. Επομένως, κατά τη διάρκεια της 
απασχόλησής του σε πλοίο, ο αναφέρων ήταν ασφαλισμένος στο κράτος του οποίου τη 
σημαία έφερε το πλοίο, και το κράτος αυτό οφείλει να του χορηγήσει σύνταξη γήρατος η 
οποία αντιστοιχεί στις εν λόγω περιόδους ασφάλισης. Ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου δεν 
έχει σημασία για τον καθορισμό του κράτους μέλους που ευθύνεται για την καταβολή της 
σύνταξης.

Όσον αφορά τη διαδικασία διεκδίκησης της σύνταξης, το άρθρο 36 του κανονισμού 574/72 
προβλέπει ότι, όταν ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
επιθυμεί να διεκδικήσει την κρατική σύνταξή τους, συνήθως πρέπει να υποβάλει αίτηση στο 
κράτος μέλος διαμονής. Ο αρμόδιος οργανισμός του κράτους διαμονής στη συνέχεια 
επικοινωνεί για λογαριασμό του προσώπου αυτού με τις αρχές των άλλων κρατών 
προκειμένου να του κοινοποιηθούν οι περίοδοι ασφάλισης που ολοκληρώθηκαν βάσει των 
νομοθεσιών τους.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, ΕΕ L
149 της 5.7.1971, σελ. 2, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σελ. 1.



CM\829633EL.doc 3/4 PE406.078/REV.II

EL

Ο κανονισμός 1408/71 και ο εκτελεστικός κανονισμός του, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72, προβλέπουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Συγκεκριμένα, το άρθρο 84α του κανονισμού 1408/71 προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών έχουν υποχρέωση αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας 
και, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, απαντούν σε όλα τα αιτήματα εντός 
εύλογης προθεσμίας. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως εφαρμόζονται ικανοποιητικά. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι ένας οργανισμός ενδέχεται να χρειαστεί να διερευνήσει ορισμένες υποθέσεις 
σε εθνικό επίπεδο, π.χ. να υποβάλει ερωτήματα σε προηγούμενους εργοδότες προκειμένου να 
συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, μπορεί να απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την 
ολοκλήρωση ενός ιστορικού ασφάλισης.

Συμπεράσματα
Δεδομένης της καθυστέρησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επιστήσουν την προσοχή του 
ελληνικού υπουργείου στην υπόθεση και θα ενημερώσουν σχετικά το Κοινοβούλιο.

Ο αναφέρων πιθανώς θα ενδιαφερόταν να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες που προβλέπει η 
ελληνική εθνική νομοθεσία για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η Επιτροπή απέστειλε αρκετές επιστολές στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να επισπεύσει 
την υπόθεση του αναφέροντος. Ωστόσο, παρότι οι επιστολές της Επιτροπής έχουν 
διαβιβαστεί στον αρμόδιο ελληνικό φορέα, ο εν λόγω φορέας δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής 
την απαιτούμενη συνεργασία.

Δεδομένου ότι αρκετοί πολίτες έχουν απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο ζήτημα των 
καθυστερήσεων στην κοινοποίηση περιόδων ασφάλισης που διαχειρίζεται ο εν λόγω φορέας, 
η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει όλες αυτές τις συναφείς αναφορές ως μία κοινή υπόθεση 
και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση από τον εν λόγω 
ελληνικό φορέα των άρθρων 84 και 84α του κανονισμού αριθ. 1408/71 σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων.

Προκειμένου να ασχοληθεί με την υπόθεση του αναφέροντος στο πλαίσιο της κοινής 
υπόθεσης, ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του αναφέροντος, 
ώστε να ενεργήσει εξ ονόματός του έναντι των ελληνικών αρχών.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει την εν λόγω αναφορά στην κοινή υπόθεση αναφορικά με 
την έλλειψη συνεργασίας από τον εν λόγω ελληνικό φορέα. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή 
χρειάζεται τη γραπτή συγκατάθεση του αναφέροντος.

Ταυτόχρονα, ο αναφέρων ίσως να θέλει επίσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που 
προβλέπονται από την ελληνική εθνική νομοθεσία, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Η Επιτροπή απέστειλε αρκετές επιστολές στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να ασχοληθεί 
επειγόντως με την υπόθεση του αναφέροντος. Ωστόσο, παρότι οι επιστολές της Επιτροπής 
έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ελληνικό φορέα, ο εν λόγω φορέας δεν έχει επιδείξει μέχρι 
στιγμής την απαιτούμενη συνεργασία.

Ύστερα από την παρέμβαση της Επιτροπής μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ο 
αρμόδιος ελληνικός φορέας –το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)– ενημέρωσε τελικά την 
Επιτροπή ότι ο αναφέρων δεν έχει κανένα ιστορικό ασφάλισης στο μητρώο του ΝΑΤ. Προς 
τούτο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, την περίοδο κατά την οποία ο αναφέρων εργαζόταν στο 
ελληνικό πλοίο ως πολωνός υπήκοος, ο ίδιος δεν υπαγόταν στο κοινοτικό δίκαιο επειδή η 
Πολωνία προσχώρησε στην ΕΕ μόλις την 1η Μαΐου 2004. Ως εκ τούτου, την περίοδο εκείνη 
η πρόσβασή του στην ελληνική κοινωνική ασφάλιση υπαγόταν αποκλειστικά στην εθνική 
ελληνική νομοθεσία και ο αναφέρων δεν έχει τη δυνατότητα προσφυγής στο κοινοτικό δίκαιο 
για το ζήτημα αυτό. Η Επιτροπή, επομένως, δεν μπορεί να εξετάσει αν ο αναφέρων, 
δεδομένης της απασχόλησής του στο ελληνικό πλοίο, θα έπρεπε να ήταν ασφαλισμένος 
δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση, επειδή την περίοδο εκείνη το 
κοινοτικό δίκαιο δεν ίσχυε για τον αναφέροντα.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων θεωρήσει ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία της 
δεδομένης χρονικής περιόδου, θα έπρεπε να είχε ασφαλιστεί, θα πρέπει να εγείρει το ζήτημα 
αυτό στις ελληνικές αρχές ή σε κάποιο ελληνικό δικαστήριο.

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία να επιβεβαιώσει ότι τα 
στοιχεία που αφορούν το ιατρικό ασφάλισης του αναφέροντος διαβιβάστηκαν στον πολωνικό 
φορέα που διερευνά τη διεκδίκηση σύνταξης του αναφέροντος. Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε 
την επιβεβαίωση από την πλευρά των ελληνικών αρχών, στο πνεύμα της αυξημένης και 
ενισχυμένης συνεργασίας βάσει των κανονισμών 883/2004 και 987/2009, ότι καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η συνεργασία με τις αρχές και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
άλλων χωρών και να ανταλλάσσονται πιο γρήγορα τα στοιχεία στο μέλλον.

Συμπεράσματα

Ουσιαστικά, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος καθώς το 
κοινοτικό δίκαιο δεν είχε ισχύ για τον ίδιο την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν στο 
ελληνικό πλοίο. Η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει μόνο σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τις περιόδους ασφάλισης που 
είχε συμπληρώσει ο αναφέρων στα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού 
574/72 σε συνδυασμό με το άρθρο 94, παράγραφος 2, του κανονισμού 1408/71).

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική καθυστέρηση με την οποία απάντησαν οι 
ελληνικές αρχές στο αίτημα για το ιστορικό ασφάλισης που υποβλήθηκε από τον αρμόδιο 
πολωνικό φορέα και σε σχέση με την αρχή της αυξημένης και ενισχυμένης συνεργασίας 
βάσει των νέων κανονισμών 883/2004 και 987/2009, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα σημειωθεί πρόοδος στο 
μέλλον και ότι οι ελληνικές αρχές θα καταστήσουν τη συνεργασία με τις αρχές και τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης άλλων κρατών περισσότερο αποτελεσματική.


