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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0724/2007, του Wolfgang Doetsch, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καταβολή επιδομάτων τέκνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για τις συντάξεις, και 
για τον χρόνο απασχόλησής του στην Ελλάδα. Η καταβολή του επιδόματος τέκνων, το οποίο 
λάμβανε έως το 2004 βάσει του άρθρου 77 του κανονισμού (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 
Κοινότητος, διακόπηκε «για λόγους ίσης μεταχείρισης». Ο αναφέρων παραπέμπει στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο «Τα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα των προσώπων που 
διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σύμφωνα με το οποίο οι οικογένειες φαίνεται 
να αντιμετωπίζονται ωσάν όλα τα μέλη τους να διέμεναν και να ασφαλίζονταν στη χώρα με 
την ευνοϊκότερη νομοθεσία. Η τοπική υπηρεσία οικογενειακών επιδομάτων στη Νυρεμβέργη 
τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσαν να εξετάσουν το αίτημά του για τη συνέχιση της 
καταβολής του επιδόματος τέκνων έως ότου ψηφιστεί ο αντίστοιχος κανονισμός εφαρμογής. 
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί μετά από τρία χρόνια, και για τον λόγο 
αυτόν ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Ο αναφέρων ο οποίος κατοικεί στην Ελλάδα λαμβάνει σύνταξη από τη Γερμανία καθώς και 
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από την Ελλάδα. Ο αναφέρων δηλώνει ότι ο αρμόδιος γερμανικός φορέας για τη χορήγηση 
οικογενειακών επιδομάτων, Familienkasse στη Νυρεμβέργη, τον ενημέρωσε ότι δεν ήταν 
δυνατό να γίνει δεκτό το αίτημά του για συνέχιση του οικογενειακού επιδόματος έως ότου 
τεθεί σε ισχύ ο αντίστοιχος κανονισμός εφαρμογής.
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι η απόρριψη του αιτήματός του δεν συνάδει με την 
εικαζόμενη αρχή που αφορά την είσπραξη παροχών σύμφωνα με την ευνοϊκότερη νομοθεσία. 
Επισημαίνει περαιτέρω ότι είναι πιθανόν η απόφαση για τον κανονισμό εφαρμογής να ληφθεί 
σε τρία χρόνια.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το 
εκάστοτε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που πρέπει να χορηγούνται, των 
όρων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και το ύψος των 
καταβαλλόμενων εισφορών. Οι κοινοτικές διατάξεις, ιδίως ο κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/711, ορίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις 
εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν 
ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των 
διαφόρων εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει δυσμενώς πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά 
τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τις οικογενειακές παροχές, ο Τίτλος III, κεφάλαια 8 και 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει κανόνες συντονισμού σχετικά με τις οικογενειακές παροχές. 
Εάν θεμελιώνεται δικαίωμα σε οικογενειακές παροχές βάσει της νομοθεσίας περισσότερων 
του ενός κρατών μελών, η οικογένεια λαμβάνει, καταρχήν, το υψηλότερο ποσό 
προβλεπόμενων παροχών. Υπάρχουν ειδικοί αλληλοεπικαλυπτόμενοι κανόνες οι οποίοι 
αποτρέπουν την επιπλέον καταβολή παροχών ορίζοντας το πρωτίστως αρμόδιο κράτος και το 
δευτερευόντως αρμόδιο κράτος που, αναλόγως του ύψους των καταβαλλόμενων παροχών, 
μπορεί να αναστείλει την καταβολή των παροχών έως του ποσού που χορηγείται ήδη από το 
πρωτίστως αρμόδιο κράτος, βλέπε επί παραδείγματι το άρθρο 76 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, ισχύουν ειδικοί κανόνες συντονισμού: ανεξαρτήτως του 
τόπου διαμονής του συνταξιούχου ή των τέκνων, το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει ότι ο συνταξιούχος λαμβάνει το οικογενειακό 
επίδομα από το κράτος το οποίο καταβάλλει τη σύνταξή του·
εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις, το άρθρο 77, παράγραφος 2, 
στοιχείο β προβλέπει ότι, αναλόγως των όρων οι οποίοι πληρούνται, είτε το κράτος διαμονής 
(i) είτε το κράτος στη νομοθεσία του οποίου υπαγόταν ο συνταξιούχος για το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα (ii) θα είναι το αρμόδιο κράτος.

Σε σχέση με τις αναφορές στις οποίες προέβη ο αναφέρων σε σχέση με τον κανονισμό
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) 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 Κοινότητος, ΕΕ 
L 149 της 5.7.1971, σελ. 2, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, ΕΕ L 392 της 30.12.2006, 
σελ. 1.
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(ΕΚ) αριθ. 883/041 και τον κανονισμό εφαρμογής, πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 ο εν λόγω κανονισμός ισχύει από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού εφαρμογής. Η πρόταση για τον κανονισμό
εφαρμογής2 αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους συννομοθέτες
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο.

Συμπεράσματα

Καθώς δεν είναι δυνατόν, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, 
να καθοριστεί εάν ο αναφέρων δικαιούται οικογενειακές παροχές, ζήτημα το οποίο άπτεται 
του εθνικού δικαίου, ή εάν οι κοινοτικές διατάξεις εφαρμόστηκαν σωστά, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν από το γερμανικής καταγωγής μέλος της Διοικητικής Επιτροπής για την 
Κοινωνική Ασφάλιση των Διακινούμενων Εργαζομένων να παράσχει στην Επιτροπή 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση του αναφέροντος.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο για περαιτέρω εξελίξεις 
σχετικά με αυτό το θέμα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις γερμανικές αρχές, η κατάσταση του
αναφέροντος εμπίπτει στο άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο β, σημείο ii, του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, δεδομένου ότι διαμένει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C-471/99 της 24ης Σεπτεμβρίου 2002 (Martínez Dominguez), ο
αρμόδιος γερμανικός φορέας αποφάσισε ότι ο αναφέρων δεν δικαιούταν τις γερμανικές
οικογενειακές παροχές αφού δεν πληρούσε τις εθνικές προϋποθέσεις και δεν είχε αποκτήσει
δικαίωμα σύνταξης βάσει μόνον της γερμανικής νομοθεσίας (βλέπε σκέψη 32 της εν λόγω
απόφασης). 

Ο αναφέρων πληροφορήθηκε από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα ότι η νομική κατάσταση
όπως περιγράφεται ανωτέρω θα αλλάξει μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός (EΚ) 
αριθ. 883/043 αφού ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει διαφορετικούς κανόνες συντονισμού
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο β, σημείο ii, του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04, ο εν 
λόγω κανονισμός ισχύει από την ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κανονισμού εφαρμογής. Η
πρόταση κανονισμού εφαρμογής4 αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σελ. 1.
2 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
της 31.1.2006, COM(2006)16 τελικό.

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σελ. 1.
4 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
της 31.1.2006, COM(2006)16 τελικό.
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μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αυτοί οι κανονισμοί αναμένεται να τεθούν 
σε ισχύ το 2010.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει κάποια παραβίαση των κοινοτικών
διατάξεων υπό αυτές τις συνθήκες.
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