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με αναγνώριση συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάστηκε στην Ελλάδα το διάστημα 1993-1997 και ήταν εγγεγραμμένος στο 
ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ΙΚΑ. Από το 2003, ο 
αναφέρων προσπαθεί εις μάτην να επιτύχει την αναγνώριση του εν λόγω διαστήματος ως 
συντάξιμου χρόνου και, καθώς οι προσφυγές του στο SOLVIT στο Βερολίνο δεν απέφεραν 
καρπούς, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος που απασχολήθηκε κατά την περίοδο 1993-1997 στην 
Ελλάδα ως μισθωτός και άρα κατέβαλλε συνταξιοδοτικές εισφορές στο ελληνικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι από το 2002 προσπαθεί να εξασφαλίσει 
τα ελληνικά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, αλλά, προφανώς, μία από τις προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου απασχόλησής του στην Ελλάδα είναι η προσκόμιση 
ελληνικού βιβλιαρίου ασφάλισης, το οποίο δεν διαθέτει πλέον. 

Το 2002, ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) στο Βερολίνο ζήτησε από το ελληνικό συνταξιοδοτικό ταμείο να υποβάλει ένα έντυπο 
Ε-205. Απαντώντας, οι ελληνικές συνταξιοδοτικές αρχές, ο φορέας ΟΑΕΕ, ζήτησε από τον 
αναφέροντα να προσκομίσει στο ΙΚΑ ορισμένα έγγραφα προκειμένου να αποδείξει ότι 
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απασχολήθηκε κατά την ανωτέρω περίοδο στην Ελλάδα και ότι έχει καταβάλει 
συνταξιοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ. Τα έγγραφα αυτά συμπεριελάμβαναν ένα αντίγραφο της 
σύμβασης σύστασης της εταιρείας στην Ελλάδα, στην οποία εργάστηκε ως διευθυντής, ένα 
πιστοποιητικό ασφάλισης και ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησής του. 

Από την αλληλογραφία μεταξύ του αναφέροντος και των ελληνικών αρχών κατά τα επόμενα 
έτη φαίνεται ότι ένα ουσιώδες στοιχείο για την αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου 
απασχόλησής του στην Ελλάδα είναι η προσκόμιση ελληνικού βιβλιαρίου ασφάλισης, στο 
οποίο είναι καταχωρημένες οι συνταξιοδοτικές εισφορές του στην Ελλάδα. Ο αναφέρων 
δήλωσε ότι διατηρούσε τέτοιο βιβλιάριο ασφάλισης κατά την περίοδο που εργαζόταν, αλλά 
το έχασε αφού επέστρεψε στη Γερμανία το 1997. 

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέσχε στην Επιτροπή τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι έχει υποβάλει στις ελληνικές αρχές έναν κατάλογο εγγράφων που 
αποδεικνύουν ότι απασχολούνταν στην Ελλάδα κατά την προαναφερθείσα περίοδο και ότι 
έχει καταβάλει συνταξιοδοτικές εισφορές στα αρμόδια ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης. 

Βάσει των εν λόγω πληροφοριών, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να 
διερευνήσουν εκ νέου το ζήτημα, ιδίως για να διασαφηνίσουν εάν η προσκόμιση γνήσιου 
βιβλιαρίου ασφάλισης συνιστά τυπική προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος σε 
ελληνική σύνταξη και, αν ναι, να εξηγήσουν το σκεπτικό αυτής της τυπικής απαίτησης για 
την αναγνώριση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης.

Εξαρχής φαίνεται ότι μια τέτοια τυπική απαίτηση για το δικαίωμα σύνταξης είναι 
δυσανάλογη. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να συνιστά αδικαιολόγητο εμπόδιο στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δυνάμει του άρθρου 39 ΕΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει επί του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις 
λάβει σχετική απάντηση από τις ελληνικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή έλαβε 
από τις ελληνικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί 
ο αναφέρων για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο αναφέρων ήταν πράγματι 
ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 1995.

Δυνάμει του ελληνικού προεδρικού διατάγματος αριθ. 668/81 περί της έγκρισης του 
καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), και 
ειδικότερα του άρθρου 22, παράγραφος 2, αυτού, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
προσκομίσει στο ταμείο τα προβλεπόμενα στο εν λόγω διάταγμα δικαιολογητικά, καθώς 
και το βιβλιάριο των ασφαλιστικών εισφορών του. Βάσει της ανωτέρω τεκμηρίωσης, το 
ταμείο δύναται να στοιχειοθετήσει τη διάρκεια της επαγγελματικής του απασχόλησης στην 
Ελλάδα.
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Κατά τα φαινόμενα, το μοναδικό δικαιολογητικό που ελλείπει στο παρόν στάδιο είναι 
πράγματι το πρωτότυπο βιβλιάριο ασφάλισης. Ελλείψει αυτού του βιβλιαρίου, ο αναφέρων 
θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης των καταβληθεισών 
ασφαλιστικών εισφορών του προς τον ελληνικό Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών.

Στις 19 Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με το 
αποτέλεσμα της έρευνάς της και του παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή 
αίτησης χορήγησης βεβαίωσης από τον ελληνικό Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών, καθώς και για την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων προς επιβεβαίωση 
της απασχόλησής του κατά την περίοδο μεταξύ των ετών 1993 και 1995.

Συμπέρασμα

Άπαξ και ο αναφέρων είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βεβαίωση των καταβληθεισών 
ασφαλιστικών εισφορών του από τον ελληνικό Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών, ο τελευταίος θα έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη 
συμπλήρωση του εντύπου Ε-205 που ζητήθηκε από τον αντίστοιχο γερμανικό φορέα στο 
πλαίσιο του υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών του αναφέροντος στη Γερμανία. Η 
Επιτροπή θα παρακολουθεί την υπόθεση ώστε να διασφαλισθεί η ορθή και άμεση πλέον 
διεκπεραίωση της αίτησης συνταξιοδότησης του αναφέροντος.


