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υπερβολικά χαμηλή σύνταξη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι συνταξιούχος 67 ετών, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη ύψους 362 ευρώ 
μηνιαίως, με την οποία αδυνατεί να καλύψει το κόστος διαβίωσης. Δηλώνει επ' αυτού ότι 
αναγκάστηκε να εργαστεί παράνομα για πολλά χρόνια, χάνοντας έτσι πολλά χρόνια 
ασφαλιστικών εισφορών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, εμπίπτουν 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 153
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο «δύναται να θεσπίζει μέτρα ενθάρρυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των 
γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, την 
προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αξιολόγηση εμπειριών, αποκλειόμενης της 
εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών». 
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Η Επιτροπή εξέδωσε μια «Λευκή Βίβλο για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις»1

στην οποία εξετάζεται με ποιον τρόπο η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειριστούν τις 
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Σε αυτήν 
προαναγγέλλεται μια σειρά από πρωτοβουλίες με σκοπό: να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις ούτως ώστε όσοι είναι ικανοί να εργαστούν να μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται· να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που εγκαθίστανται σε άλλη χώρα μπορούν να 
διατηρήσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματά· να βοηθηθούν οι άνθρωποι ώστε να 
αποταμιεύουν περισσότερα χρήματα· και να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι υποσχέσεις που 
αφορούν τις συντάξεις και ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν τις συντάξεις που δικαιούνται.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ιταλικές συντάξεις χορηγούνται βάσει ενός διανεμητικού 
συστήματος σύμφωνα με το οποίο το ποσό της σύνταξης καθορίζεται από τις εισφορές που 
καταβάλλονται στα συνταξιοδοτικά προγράμματα (είτε δημόσια είτε ιδιωτικά) καθ’ όλη τη 
διάρκεια του επαγγελματικού βίου ενός εργαζομένου. Προκύπτει ότι η χαμηλή σύνταξη 
ύψους 362 ευρώ που καταβάλλεται στον αναφέροντα οφείλεται στα ανεπαρκή χρονικά 
διαστήματα εργασίας κατά τα οποία καταβάλλονταν εισφορές για συνταξιοδότηση.

Συμπεράσματα

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελούν αποκλειστική 
ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει όσον αφορά το ζήτημα που 
εγείρει ο αναφέρων. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα να αναλάβει δράση 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ενεργειών) αλλά μόνον σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes


