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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1401/2011 της Ingeborg Munker, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της από την Αυστρία 
στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εργάστηκε στην Αυστρία κατά τη δεκαετία του 1960, πριν μετακομίσει στη 
Γερμανία όπου έκτοτε ζει και εργάζεται, και δικαιούται να λάβει σύνταξη που αντιστοιχεί σε 
69 δεδουλευμένους μήνες. Καθώς συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα, ήλπιζε να λάβει αυστριακή 
σύνταξη βάσει του διαστήματος που εργάστηκε στην Αυστρία ή να προστεθεί το εν λόγω 
διάστημα στη γερμανική της σύνταξη. Ωστόσο, ενημερώθηκε από τις αυστριακές αρχές ότι 
για να κατοχυρώσει το δικαίωμα σύνταξης πρέπει να συμπληρώσει 12 μήνες εργασίας 
επιπλέον. Της πρότειναν να αγοράσει τα εν λόγω δικαιώματα αλλά δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα. Ζήτησε να τις επιστραφούν οι συνεισφορές της αλλά το αίτημά της 
απορρίφθηκε. Η αναφέρουσα διερωτάται κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με τη 
νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Γενικά, το δίκαιο της ΕΕ στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει το συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της Ένωσης δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώσουν τα δικά τους συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και, απουσία εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται στη 
νομοθεσία κάθε κράτους μέλους να καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
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καταβάλλονται παροχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό τέτοιων παροχών και την 
περίοδο για την οποία αυτές καταβάλλονται. Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, 
τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και, συγκεκριμένα, με τις 
διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία προβλέπει 
την ελευθερία κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινείται και να διαμένει στο έδαφος 
των κρατών μελών, και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο οποίος 
θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές, όταν 
εφαρμόζουν το εθνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών συνάδει με τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά συντάξεις γήρατος όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, αυτοί οι κανόνες μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως 
(διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται για περιόδους ασφάλισης ή κατοικίας μικρότερες του 
ενός έτους):

 Σε κάθε κράτος μέλος όπου έχει ασφαλιστεί ένας πολίτης, το μητρώο ασφάλισής του/της 
διατηρείται μέχρι να φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Με άλλα λόγια, εισφορές οι 
οποίες έχουν πληρωθεί δεν μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ούτε καταβάλλονται στον 
πολίτη, αν αυτός/αυτή δεν είναι πια ασφαλισμένος/η σε αυτό το κράτος μέλος.

 Κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο πολίτης έχει ασφαλιστεί θα πρέπει να πληρώσει σύνταξη 
γήρατος, όταν αυτός/αυτή φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, αν ο 
πολίτης έχει εργαστεί σε τρία κράτη μέλη, αυτός/αυτή θα λάβει τρεις ξεχωριστές 
συντάξεις γήρατος μόλις αυτός/αυτή φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης.

 Αυτή η σύνταξη θα υπολογιστεί σύμφωνα με το μητρώο ασφάλισής του/της σε κάθε 
κράτος μέλος. Το ποσό που θα λάβει από κάθε κράτος μέλος θα εξαρτηθεί από τη 
διάρκεια της κάλυψης σε κάθε κράτος. 

Οι κανόνες δικαίου της ΕΕ επιβάλλουν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη του 
τα ιστορικά ασφάλισης των πολιτών σε άλλες χώρες, αν αυτό είναι αναγκαίο για τη 
συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ετών που απαιτείται για να λάβουν τη σύνταξη εκεί.

Συνεπώς, σε σχέση με την καταγγελία του αναφέροντος, πρέπει να σημειωθεί ότι η άθροιση 
των περιόδων απασχόλησης σε Αυστρία και Γερμανία πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό του δικαιώματος του αναφέροντος σε μια αυστριακή σύνταξη γήρατος. Ωστόσο, 
μπορεί να συμβεί το εξής: μετά από μια τέτοια άθροιση να μην επιτευχθεί η ελάχιστη 
περίοδος απασχόλησης που απαιτείται από την αυστριακή νομοθεσία για την αναγνώριση 
δικαιώματος συνταξιοδότησης Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, δεν είναι 
δυνατό να καθοριστεί αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής των εισφορών που κατέβαλε ο αναφέρων στο 
αυστριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες συντονισμού 
της ΕΕ δεν προβλέπουν την υποχρέωση επιστροφής από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο των 
συστημάτων σύνταξης. Συνεπώς, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει πώς θα 
ρυθμίσει οποιεσδήποτε επιλογές απόδοσης εισφορών καταβληθεισών σε συστήματα 
σύνταξης.
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Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
μπορεί να βρει κανείς: 

 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
 στην έκδοση «Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση – Τα δικαιώματά σας 

όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Επικαιροποιημένη έκδοση 2010», που 
είναι διαθέσιμη στο: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 αν συμβουλευτεί το φυλλάδιο για το συντονισμό των συντάξεων στο: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

Συμπέρασμα:

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί αν έχει 
τηρηθεί το δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αυστριακές 
αρχές και θα εκτιμήσει εκ νέου την αναφορά με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012.

Στις 10 Ιουλίου 2012 οι αρμόδιες αυστριακές αρχές κλήθηκαν να παράσχουν διευκρινίσεις 
σχετικά με το δικαίωμα της αναφέρουσας να συνταξιοδοτηθεί στην Αυστρία. Με επιστολή 
της 25ης Ιουλίου 2012 οι αυστριακές αρχές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι υπολείπονται 12 
μήνες εισφορών, προκειμένου η αναφέρουσα να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης στην 
Αυστρία. Οι αυστριακές αρχές επισημαίνουν ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της 
Αυστρίας δεν προβλέπει την επιστροφή εισφορών. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της 
Αυστρίας στηρίζεται στην αλληλεγγύη και, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ήδη 
καταβληθείσες εισφορές ούτε μεταφέρονται σε άλλη χώρα ούτε καταβάλλονται εκ νέου σε 
πολίτες που παραμένουν στην Αυστρία.  

Συμπέρασμα:

Από τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αυστριακές αρχές φαίνεται να προκύπτει ότι η 
ελάχιστη περίοδος απασχόλησης που απαιτείται από την αυστριακή νομοθεσία προκειμένου 
να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης (15 έτη), κατόπιν αθροίσεως των περιόδων 
εισφορών σε Αυστρία και Γερμανία, δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση της αναφέρουσας.

Συνεπώς, τα στοιχεία που υπέβαλε η αναφέρουσα στην Επιτροπή Αναφορών, εξεταζόμενα 
υπό το πρίσμα των πληροφοριών που είχαν παράσχει οι αρμόδιες αυστριακές αρχές 
απευθείας στην Επιτροπή, δεν καταδεικνύουν πλημμελή εφαρμογή του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


