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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0202/2009, , του SOP, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρόβλημά του με ένα ρουμανικό συνταξιοδοτικό ταμείο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση των ρουμανικών αρχών να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της απασχόλησής του στη Ρουμανία, παρά τα 
επανειλημμένα αιτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα από το αυστριακό συνταξιοδοτικό 
ταμείο. Είναι της άποψης ότι οι ρουμανικές αρχές αθετούν τις υποχρεώσεις τους και 
σημειώνει ότι δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Ζητεί, κατά 
συνέπεια, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων είναι ρουμάνος πολίτης, ο οποίος μετακόμισε στην Αυστρία προ εικοσαετίας. 
Λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής του, ο αρμόδιος συνταξιοδοτικός φορέας της 
Αυστρίας κίνησε τη διαδικασία δημιουργίας του μητρώου ασφάλισής του. Ο αυστριακός 
φορέας, με επιστολή του της 14.3.2007, ζήτησε από τον ρουμανικό συνταξιοδοτικό φορέα να 
του διαβιβάσει το ιστορικό ασφάλισης του αναφέροντος στη Ρουμανία, αλλά, παρά τις 
διάφορες υπενθυμίσεις στις οποίες έχει προβεί, δεν έχει λάβει ακόμα καμία απάντηση.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματος κοινωνικής 
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ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου του είδους των παροχών, των προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού των παροχών και του ύψους των εισφορών. Οι 
κοινοτικές διατάξεις, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711, θεσπίζουν 
κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την 
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών τηρεί τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στα πρόσωπα που ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε σχέση με το αίτημα του αναφέροντος, η Επιτροπή επικοινώνησε με το προερχόμενο από 
τη Ρουμανία μέλος της διοικητικής επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των 
διακινούμενων εργαζομένων, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Η Επιτροπή έλαβε από 
τον ρουμανικό οργανισμό σύνδεσης, ήτοι τον εθνικό οργανισμό συντάξεων και άλλων 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (CNPS) τις πληροφορίες που παρατίθενται κάτωθι. 

Στις 19.11.2007, ο εθνικός οργανισμός συντάξεων και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης της Ρουμανίας (CNPS) διαβίβασε το έντυπο E-205 RO (βεβαίωση για το ιστορικό 
ασφάλισης του αναφέροντος στη Ρουμανία), που είχε λάβει από τον αυστριακό φορέα, στον 
περιφερειακό οργανισμό συντάξεων του Sibiu προκειμένου να το επεξεργαστεί. 
Αφού έλεγξε τις περιόδους ασφάλισης τις οποίες ο ασφαλισμένος είχε συμπληρώσει στη 
Ρουμανία, ο περιφερειακός οργανισμός συντάξεων του Sibiu διαπίστωσε ότι αρμόδιος επί της 
ουσίας για την επεξεργασία της αίτησης ήταν το ίδρυμα που διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό 
σύστημα των στρατιωτικών. Ως εκ τούτου, η αίτηση διαβιβάστηκε στο περιφερειακό 
στρατιωτικό γραφείο του Sibiu. Ο εν λόγω φορέας απάντησε στον περιφερειακό οργανισμό 
συντάξεων του Sibiu ότι δεν ήταν αρμόδιος για την εξέταση της αίτησης, αλλά ότι η 
τελευταία συνιστούσε αρμοδιότητα του στρατιωτικού γραφείου του τομέα 5 στο 
Βουκουρέστι. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον περιφερειακό οργανισμό συντάξεων του 
Βουκουρεστίου, ο οποίος, κατόπιν εξέτασης των εγγράφων που περιέχονται στον φάκελο 
σύνταξης του αναφέροντος, αρνήθηκε ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά του ο φάκελος, με 
αποτέλεσμα ο περιφερειακός οργανισμός συντάξεων του Βουκουρεστίου να ζητήσει εν 
συνεχεία από το στρατιωτικό γραφείο του τομέα 4 στο Βουκουρέστι να εκδώσει το έντυπο. 

Σε σχέση με τη Ρουμανία, οι διάφορες αρμόδιες αρχές και φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1791/2006 της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και 
αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας 
(συμπεριλαμβανομένης της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας), της πολιτικής 
μεταφορών, της φορολογίας, των στατιστικών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της 
συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, της τελωνειακής 
ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
και των θεσμικών οργάνων, στους οποίους, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας, εγκρίθηκε η συμπερίληψη της Ρουμανίας στα παραρτήματα των δύο κανονισμών. 

                                               
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 Κοινότητας, ΕΕ L 
149 της 5.7.1971, σ. 2.
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Σύμφωνα με τα παραρτήματα των κανονισμών αυτών, ο εθνικός οργανισμός συντάξεων και 
άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (CNPAS) αποτελεί τον οργανισμό σύνδεσης για 
τις συντάξεις, και τα τοπικά γραφεία συντάξεων και οι ειδικές μονάδες εντός του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Διοίκησης και Εσωτερικών, καθώς και ο ασφαλιστικός 
οργανισμός ρουμάνων δικηγόρων, αποτελούν τους αρμόδιους φορείς για τον καθορισμό και 
την καταβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των επιδομάτων θανάτου σε 
διακινούμενους εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τον CNPAS της Ρουμανίας (τον αρμόδιο 
φορέα για τον προσδιορισμό της νομοθεσίας που ισχύει για τους διακινούμενους 
εργαζόμενους και τον οργανισμό σύνδεσης για τις συντάξεις), καταρτίστηκαν και 
δημοσιεύθηκαν στη ρουμανική επίσημη εφημερίδα οδηγίες για την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
είναι δεσμευτικές για τρίτα μέρη. 
Δυνάμει του άρθρου 6 των «Γενικών οδηγιών για την εφαρμογή των κανονισμών 
αριθ. 1408/71 και αριθ. 574/72», οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των εν λόγω 
κανονισμών είναι τα τοπικά γραφεία συντάξεων και οι ειδικές μονάδες των μη ενοποιημένων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων που χορηγούν επιδόματα σύμφωνα με τη νομοθεσία βάσει της 
οποίας λειτουργούν, ενώ η συμπλήρωση και η αποστολή των ευρωπαϊκών εντύπων σύνδεσης 
αποτελεί ευθύνη του προαναφερθέντος αρμόδιου φορέα.
Το άρθρο 9, παράγραφος 1, των οδηγιών αυτών ορίζει ότι, για την εφαρμογή των κανονισμών 
αριθ. 1408/71 και αριθ. 574/72, οι ειδικές μονάδες των μη ενοποιημένων συνταξιοδοτικών 
συστημάτων πρέπει να συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, μέσω του 
κρατικού συστήματος συντάξεων και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης το οποίο 
λειτουργεί ως συντονιστικό σύστημα για τη Ρουμανία στον τομέα αρμοδιότητας του CNPAS.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 και τις εσωτερικές οδηγίες για την 
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν, στην περίπτωση αιτούντων που 
διαμένουν στο εξωτερικό, και οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί για περιόδους στη Ρουμανία 
αποκλειστικά σε μη ενοποιημένα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα οποία δεν υπάγονται στη 
διαχείριση του CNPAS, τα τοπικά γραφεία συντάξεων της Ρουμανίας υποχρεούνται να 
αποστέλλουν τις αιτήσεις στους συνταξιοδοτικούς φορείς των εν λόγω συστημάτων.

Όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις αυτές, η πιθανή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της 
συνταξιοδοτικής αξίωσης του αναφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι ενεπλάκησαν διάφοροι 
ρουμανικοί φορείς στην εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος. Δεδομένου ότι το κοινοτικό 
δίκαιο στον τομέα αυτόν προβλέπει τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, η οργάνωση της θεσμικής δομής του εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε 
κράτους μέλους. 

Ο CPAS διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι, μόλις παραληφθεί το συμπληρωμένο έντυπο Ε-205 
από τον αρμόδιο φορέα, θα διαβιβαστεί στον σχετικό αυστριακό φορέα. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα του 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο αυστριακός 
συνταξιοδοτικός φορέας δεν λάβει το έντυπο E-205 RO εντός ευλόγου χρονικού 
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διαστήματος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επανεξετάσουν το θέμα με τους σχετικούς 
αρμόδιους φορείς.

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

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Με επιστολή της 28.9.2010, και ενόψει της πιθανής χορήγησης στρατιωτικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, το ρουμανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και, ειδικότερα, η 
Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Γενικής Λογιστικής του Βουκουρεστίου, ζήτησε από τον 
αναφέροντα να προσκομίσει ορισμένα έγγραφα, όπως αντίγραφο του διαβατηρίου του ή/και 
άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής του, αντίγραφο 
του στρατιωτικού βιβλιαρίου του ή/και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη στρατιωτική 
του σταδιοδρομία, το βιβλιάριο εργασίας του (για τυχόν εργασία στον πολιτικό τομέα 
απασχόλησης), αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης ή τυχόν δελτίου συνταξιοδοτικών 
παροχών, εφόσον είχε ήδη λάβει ενδεχομένως στρατιωτική σύνταξη κατά το παρελθόν. 

Με επιστολή της 9.10.2009, ο αυστριακός συνταξιοδοτικός φορέας κατέβαλε στον 
αναφέροντα προσωρινή σύνταξη  ύψους 707,33 ευρώ καθαρά, με ισχύ από 
1ης Οκτωβρίου 2009.

Από την επιστολή του αναφέροντος με ημερομηνία 9.2.2011, γίνεται αντιληπτό ότι διεκδικεί 
τη ρουμανική του σύνταξη και ότι αξιώνει, επιπλέον, από τις ρουμανικές αρχές αποζημίωση 
της τάξης των 500.000 ευρώ.

Όσον αφορά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης στη Ρουμανία, συνιστάται στον 
αναφέροντα να διαβιβάσει τα απαιτούμενα έγγραφα στον ρουμανικό φορέα, όπως του 
ζητήθηκε στην επιστολή της 28.9.2009. Εν προκειμένω, οι επικαιροποιημένες διατάξεις περί 
συντονισμού των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009 προβλέπουν 
υποχρεώσεις για αμφότερους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς.

Το άρθρο 46, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 υποχρεώνει τους πολίτες 
που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης να προσκομίζουν στους αρμόδιους φορείς τις 
απαραίτητες πληροφορίες, συνοδεύοντας, ειδικότερα, την αίτησή τους από τα δικαιολογητικά 
που απαιτεί η εθνική νομοθεσία, όπως όλα τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 
όσον αφορά τις περιόδους ασφάλισης (φορείς, αριθμούς ταυτοποίησης), μισθωτής 
δραστηριότητας (εργοδότες) ή μη μισθωτής δραστηριότητας (φύση και τόπο άσκησης της 
δραστηριότητας) και κατοικίας (διευθύνσεις) που ενδέχεται να συμπληρώθηκαν δυνάμει 
άλλης νομοθεσίας, γνωστοποιώντας δε και τη διάρκεια των περιόδων αυτών.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών έναντι των πολιτών, 
οι ενέργειές τους «βασίζονται στις αρχές δημόσιας υπηρεσίας, αποτελεσματικότητας, ενεργού 
συνεργασίας ταχείας παράδοσης και δυνατότητας πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής πρόσβασης, ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους» (άρθρο 2, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009). Η ανταλλαγή δε των δεδομένων 
πραγματοποιείται αμελλητί (άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009), 
και οι αρμόδιοι φορείς μεριμνούν ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι εύχρηστες (άρθρο 
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3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009). 
Το άρθρο 76, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 απαιτεί από τους 
αρμόδιους φορείς να προβαίνουν σε αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία, να τηρούν την 
αρχή της χρηστής διοίκησης και να απαντούν σε όλα τα αιτήματα εντός ευλόγου 
διαστήματος.

Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ, 
ακριβής προθεσμία η οποία να απαιτεί από ένα κράτος μέλος να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις 
συνταξιοδότησης εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Όσον αφορά την αξίωση αποζημίωσης του αναφέροντος, οι προαναφερθείσες διατάξεις περί 
συντονισμού δεν προβλέπουν τέτοιου είδους κυρώσεις. Ελλείψει συναφούς νομοθεσίας της 
ΕΕ, η θέσπιση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του μεγέθους της αποκατάστασης 
εξαρτάται από το εθνικό νομικό σύστημα εκάστου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που ο 
αναφέρων εκτιμά ότι έχει υποστεί απώλεια ή ζημία, μόνον οι εθνικές αρχές ή τα εθνικά 
δικαστήρια δύνανται να επιδικάσουν ανάλογη αποκατάσταση.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συστήνει στον αναφέροντα να διαβιβάσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στον 
αρμόδιο ρουμανικό φορέα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στο 
προερχόμενο από τη Ρουμανία μέλος της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι οι ανωτέρω αρχές εφαρμόζονται 
κατά την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων συνταξιοδότησης.


