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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0657/2009 , του Antoniu Wyhnalek, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση των ρουμανικών αρχών να καταβάλλουν σε δικαιούχο 
που διαμένει στη Γερμανία τη σύνταξη του που αποκτήθηκε στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάσθηκε στη Ρουμανία προτού μετακομίσει στη Γερμανία το 1991. 
Καταγγέλλει ότι οι ρουμανικές αρχές αρνούνται να μεταφέρουν τη σύνταξή του στον 
τραπεζικό λογαριασμό του στη Γερμανία. Ακόμη και ο γερμανικός συνταξιοδοτικός φορέας 
έχει απευθυνθεί γραπτώς στον αντίστοιχο ρουμανικό σχετικά με το ζήτημα αυτό, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Ο αναφέρων ζητεί βοήθεια, προκειμένου να υποχρεωθούν οι ρουμανικές αρχές 
να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η καταβολή παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε διασυνοριακές υποθέσεις πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού 1408/711 και το άρθρο 53, παράγραφος 1, του 
κανονισμού 574/722 και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα 6 του κανονισμού 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.°574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, 
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574/723. Η Ρουμανία οφείλει να εφαρμόζει την άμεση πληρωμή μετά την υπαγωγή της στο 
Παράρτημα 64.

Παρότι αποτελεί συνήθη πρακτική ο συνταξιοδοτικός φορέας σε ένα κράτος μέλος να 
καταβάλλει τη σύνταξη στο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος κατευθείαν στον 
τραπεζικό λογαριασμό του στο δεύτερο αυτό κράτος μέλος, το άρθρο 88 του κανονισμού 
1408/71 προβλέπει ότι οι μεταφορές των χρηματικών ποσών από ένα κράτος μέλος σε άλλο
πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών. Σημειωτέον ότι, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες μεταξύ δύο κρατών 
μελών, οι αρμόδιες αρχές συνομολογούν τα απαραίτητα μέτρα για την πραγματοποίηση των
μεταφορών αυτών. 

Οι ισχύοντες κανόνες για καταβολές παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος 
θεσπίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Παρόλο που σήμερα ο συνήθης τρόπος για τη 
διασυνοριακή καταβολή παροχών είναι το διεθνές τραπεζικό έμβασμα, εάν ένα κράτος μέλος 
έχει δηλώσει στο Παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72 ότι θα χρησιμοποιεί άμεση πληρωμή, 
εναπόκειται κατά την άποψη της Επιτροπής στο κράτος μέλος να καθορίζει τα μέσα 
καταβολής, υπό την προϋπόθεση τα μέσα αυτά να μην είναι δυσανάλογα και να μην 
δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία (π.χ. η πληρωμή μπορεί να 
πραγματοποιείται με επιταγή).

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει κατά το παρελθόν δύο παρόμοιες αναφορές5 και επικοινώνησε με 
τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί το ζήτημα. Και οι δύο υποθέσεις 
διευθετήθηκαν και οι ρουμανικές αρχές κατέβαλαν τις συντάξεις στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των αναφερόντων στη Γερμανία μετά από παρέμβαση της Επιτροπής. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν επανειλημμένως διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες 
ρουμανικές αρχές ότι θα διασφαλίσουν στο μέλλον την καταβολή των συντάξεων στη 
Γερμανία, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες μέσω του αρμόδιου φορέα του κράτους μέλους διαμονής. 

Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να επικοινωνήσει εκ νέου με τον αρμόδιο 
συνταξιοδοτικό φορέα στο κράτος μέλος διαμονής του. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους οφείλουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να παρέχουν στον αναφέροντα πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, και να επιλύουν το πρόβλημα σε πνεύμα 
αμοιβαίας συνεργασίας (άρθρο 84 του κανονισμού 574/72).

Η Επιτροπή θα έλθει επίσης σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα με την άμεση καταβολή των συντάξεων, πράγμα που 
έχουν ήδη διαβεβαιώσει οι ρουμανικές αρχές στις αρχές του χρόνου. 

                                                                                                                                                  
στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 74 της 
27.3.1972, σ. 1.

3 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.°574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, 
στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 74 της 
27.3.1972, σ. 1.
4 Παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72 – επιστολή προς τη Ρουμανία Άμεση πληρωμή.
5 Αναφορές αριθ.°0776/2007 του Mihail Dan Lazar και αριθ.°599/2008 του I-M Koszin.
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4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της επί του θέματος αυτού, η Επιτροπή επικοινώνησε 
επανειλημμένως με τις ρουμανικές αρχές και ζήτησε τη διερεύνηση της καταγγελίας. Η 
Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο αναφέρων δεν λαμβάνει σύνταξη σύμφωνα με το γενικό εκ του 
νόμου σύστημα αλλά στρατιωτική σύνταξη, η οποία χορηγείται από το συνταξιοδοτικό 
σύστημα του ρουμανικού Υπουργείου Άμυνας. Δεδομένου ότι το συνταξιοδοτικό αυτό 
σύστημα είναι ανεξάρτητο από το γενικό σύστημα και δεν υπάρχει κάποια διαδικασία για τη 
μεταφορά σύνταξης σε ένα άλλο κράτος μέλος, το ρουμανικό Υπουργείο Εργασίας, 
Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας παρενέβη σε υπουργικό επίπεδο προκειμένου να 
διευθετηθεί το πρόβλημα.

Μετά από τις επαφές αυτές, το Υπουργείο Άμυνας κίνησε διαδικασίες σύναψης σύμβασης με 
μια τράπεζα με σκοπό να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά συντάξεων εντός της ΕΕ. Τελικά, η
Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η ρουμανική στρατιωτική σύνταξη του αναφέροντος 
καταβάλλεται, από τον Ιούνιο του 2010, στον τραπεζικό του λογαριασμό στην Γερμανία. 
Συνεπώς, το θέμα επιλύθηκε σύμφωνα με την επιθυμία του αναφέροντος.

5. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ. ΙΙ), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

Ο αναφέρων αποτάθηκε εκ νέου στην Επιτροπή Αναφορών το Μάιο του 2012 και 
διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η στρατιωτική σύνταξη που λάμβανε από το ρουμανικό 
κράτος περικόπηκε, και ότι ο ίδιος δεν προήχθη στο βαθμό του συνταγματάρχη στη 
Ρουμανία.  Δηλώνει ότι για τους τελευταίους 5 μήνες έλαβε το ποσό των 2.080,38 €, ενώ, το 
ποσό που εδικαιούτο να λάβει ανέρχεται στην πραγματικότητα σε 3.028,57 € . Συνεπώς, 
θεωρεί ότι οι ρουμανικές αρχές προέβησαν παρανόμως σε μείωση της σύνταξής του κατά 
948,19 € και ως εκ τούτου έχει προσφύγει στην αρμόδια ρουμανική αρχή. 

Από την αναφορά δεν προκύπτει σαφώς τί είδους μείωση έχει υποστεί η σύνταξη του 
αναφέροντος ούτε αν η εν λόγω μείωση είναι αποτέλεσμα φορολογίας ή εισφοράς κοινωνικής 
ασφάλισης.   Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορήθηκαν επίσης, ότι οι ρουμανικές 
στρατιωτικές συντάξεις μειώθηκαν το 2012 λόγω της οικονομικής κρίσης, και του υψηλού 
επιπέδου τους σε σύγκριση με  το μέσο όρο των μισθών και των συντάξεων που 
προβλέπονται από το εκ του νόμου σύστημα συνταξιοδότησης της Ρουμανίας. Κατά 
συνέπεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δύνανται να διατυπώσουν μόνο γενικές παρατηρήσεις. 

Σε περίπτωση που ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη και από το ρουμανικό και από το 
γερμανικό κράτος (πράγμα που δεν προκύπτει σαφώς από την αναφορά), δικαιούται σε μόνο 
κράτος μέλος ασφάλισης ασθενείας, εν προκειμένω στη Γερμανία όπου διαμένει.  Το 
γερμανικό κράτος δύναται επίσης, να λάβει υπόψη τη ρουμανική σύνταξη του αναφέροντος 
κατά την είσπραξη οφειλόμενων στη Γερμανία εισφορών ασφάλισης ασθενείας. Οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκφέρουν γνώμη για τις μειώσεις που φέρεται να έχουν 
λάβει χώρα στη Ρουμανία, καθώς δεν προκύπτει σαφώς τί είδους μειώσεις υπέστη η σύνταξη 
του αναφέροντος και επί ποίας νομικής βάσεως.  Ο υπολογισμός των συντάξεων και οι 
οφειλόμενες εισφορές εμπίπτουν καταρχήν στο εθνικό δίκαιο και όχι στο ενωσιακό.  Οι 
διατάξεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 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 κατά την εφαρμογή των 
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διαφόρων εθνικών νομοθεσιών τηρούνται οι βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να τοποθετηθούν αναφορικά με το βαθμό του 
αναφέροντος στο ρουμανικό στρατό και την ενδεχόμενη προαγωγή του. 

Η τρέχουσα αναφορά δεν συνδέεται με την αρχική αναφορά και δεν παρέχει σαφείς 
πληροφορίες αναφορικά με τις εικαζόμενες μειώσεις στη σύνταξη του αναφέροντος.  Η 
Επιτροπή δεν διαπίστωσε κάποια παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και συνιστά στον 
αναφέροντα να ακολουθήσει τη νομική διαδικασία που προβλέπεται από το ρουμανικό 
δίκαιο, εφόσον κρίνει ότι η μείωση που έχει υποστεί η στρατιωτική του σύνταξη είναι 
παράνομη.


