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"∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 
επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της 
ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που διέπουν την έρευνα και την 
πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 
τους κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 
χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου"  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΚΟΥ 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

 Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των νέων κανονισµών τής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’αριθ. 883/2004 & 987/2009 οι οποίοι άπτονται των 

ζητηµάτων της ασφαλιστικής κάλυψης των διακινούµενων Ευρωπαίων και 

µεταναστών από τρίτες χώρες, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Για αυτό, ξεκινά 

µε το ζήτηµα της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών µέσα στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ παράλληλα αναλύει τα κυριότερα κίνητρα που παρέχει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την µετακίνηση αυτή. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στα κίνητρα που παρέχει η ΕΕ για να διευκολύνει την κινητικότητα των 

πληθυσµιακών της οµάδων. Τέλος γίνεται µνεία στην κυριότερη σχετιζόµενη 

νοµολογία καθώς και στο ρόλο της Ένωσης αναφορικά µε την µετακίνηση των 

ασθενών πολιτών της. 
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Εισαγωγή  

 

Αδιαφιλονίκητα κύριο και θεµελιώδη µοχλό της παραγωγικής διαδικασίας σε 

εθνικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης 

αλλά και των εφαρµοσµένων ή µη πρακτικών που ωθούν και παραπέµπουν τόσο 

στη δηµιουργία όσο και στην εδραίωση ενός κράτους δικαίου το οποίο θα διέπεται 

από την απαράµιλλη αξία της κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και της πρόνοιας για 

τους πολίτες του. 

Ο συγκεκριµένος θεσµός έκανε την έλευση του µετά το πέρας του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου και των γνωστών σε όλους καταστροφικών του συνεπειών. 

Έτσι σταδιακά άρχισε να δίνεται έµφαση από τα κράτη τόσο στο ζήτηµα της 

αναγνώρισης του ρόλου ενός κράτους κοινωνικού, αρωγού στα προβλήµατα της 

κοινωνίας αλλά και στην αδιαφιλονίκητη σηµασία των µορφών µιας οικονοµικής 

πολιτικής αναδιανεµητικού χαρακτήρα. 1 

Απότοκο των προαναφερθέντων είναι η κοινωνική ασφάλιση να εφαρµόζει ή 

να αποπειράται να εφαρµόσει το φάσµα των πολλαπλών λειτουργιών της µέσα από 

µια τεραστίου εύρους µετατόπιση της δύναµης του εκάστοτε αγοραστικού κοινού από 

τους οικονοµικά ενεργούς στους οικονοµικά ανενεργούς πολίτες κάθε κράτους µε 

πρακτικές που παραπέµπουν στην αναδιανοµή του χρήµατος από τους οικονοµικά 

εύρωστους στους οικονοµικά ευπαθείς, από τους ανθρώπους που είναι σωµατικά 

υγιείς στους ανθρώπους που είναι σωµατικά ασθενέστεροι. 

Η κατοχύρωση του αδιαµφισβήτητου συνταγµατικού δικαιώµατος 

ασφαλιστικής κάλυψης είναι αλήθεια ότι λαµβάνει σάρκα και οστά µε διαφορετική 

µέθοδο σε κάθε χώρα και αναντίρρητα συνιστά τον αντικατοπτρισµό της φιλοσοφίας, 

της παράδοσης αλλά και της οικονοµικής πολιτικης της εν λόγω χώρας ενώ δεν 

πρέπει να παραβλέπεται ότι αποτελεί και έκφανση του επιπέδου ανάπτυξης της, 

καθώς όσο πιο προηγµένη είναι µια χώρα τόσο περισσότερο κήδεται και για την 

ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσµού της και εστιάζει στο σύστηµα υγείας της. Βέβαια 

µολονότι επισηµαίνονται αρκετές αποκλίσεις στα κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα 

                                                           
1
 Κοντιάδης, Ξ., (2004). Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλειας. Αθήνα- Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκουλα, σελ.196. 

 



12 
 

οργανωτικής διάρθρωσης  των διαφόρων χωρών πρέπει να υπογραµµιστεί ότι εν 

τέλει παρατηρείται µια προσπάθεια σύγκλισης αναφορικά µε τους στόχους τους αλλά 

και τις επιδιώξεις τους σε γενικότερο πλαίσιο. 2 

Στον ελλαδικό χώρο η αναπαλλοτρίωτη ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη του 

πληθυσµού υλοποιείται ή επιχειρείται να υλοποιηθεί γιατί ακόµα κάποια ζητήµατα 

στην Ελλάδα είναι σε πρωτόλεια κατάσταση µέσα από τη λειτουργία τριών 

συστηµάτων για τη διασφάλιση της εθνικής προστασίας του κοινωνικού συνόλου, του 

συστήµατος δηλαδή κοινωνικής ασφάλισης για τον ενεργό εργασιακά πληθυσµό της 

Ελλάδας, του συστήµατος κοινωνικής επιστασίας και φροντίδας για τον κόσµο όπου 

χρήζει κοινωνικής πρόνοιας επειδή διέρχεται φάση ανάγκης, αλλά και του εθνικού 

συστήµατος υγείας το οποίο αφόρα τις παροχές υγείας και φροντίδας για όλα τα 

άτοµα τα οποία διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια. Το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας είναι ο αρµόδιος φορέας για τον συντονισµό της λειτουργίας του 

συστήµατος που άπτεται τόσο της υγείας όσο και της Πρόνοιας και το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρµόδιο για την εποπτεία και τον 

συντονισµό των ζητηµάτων του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 

Αναντίρρητα επί σειρά ετών το ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης συνιστούσε 

και τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους πρόνοιας και των µορφών οπού αυτό λάµβανε 

µέσα στο σύνολο των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απότοκο του 

προαναφερθέντος είναι ότι η οποιαδήποτε απόπειρα συρρίκνωσης, ή πιο εύσχηµα 

ειπωµένου ανασχηµατισµού του κράτους πρόνοιας η οποία συντελείται διηνεκώς σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο και υλοποιείται µέσα από την συνεχόµενη συρρίκνωση των 

δικαιωµάτων και των παροχών προς τους πολίτες κάθε κράτους να έχει άµεσο 

αντίκτυπο και στον νευραλγικής σηµασίας θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης. 

Αναπόδραστα η όλη αυτή ανασχηµατική διαδικασία αφήνει το στίγµα της και στην 

Ελλάδα συµπαρασύροντας την σε µια περίοδο οικονοµικής ανέχειας και διαρκούς 

αφανισµού των παροχών του κράτους δικαίου.  

Το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης αδιαφιλονίκητα αποτελεί τον κύριο άξονα 

του Ελληνικού µοντέλου κοινωνικής προστασίας. Η λειτουργία του, όπως έχει 

διαµορφωθεί ιστορικά από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα, αποσκοπεί στην 

κάλυψη των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, χορηγώντας παροχές και 

υπηρεσίες που αναπληρώνουν τη µείωση ή την απώλεια εισοδήµατος από 

                                                           
2
 Ζουμπουλάκης, Μ., (2008). Θεσμοί και Μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία. Αθήνα, 

Εκδόσεις Πατάκη, σ.σ.28. 
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απασχόληση. Πρόκειται για ένα σύστηµα κυρίας και επικουρικής δηµόσιας 

ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί µε βάση αυτόνοµους ασφαλιστικούς φορείς. Οι 

φορείς αυτοί συγκροτούν τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα. 

Ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένοι 

σε σχέση µε την εφαρµογή τους σε άλλα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόσφατα όµως η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στη θεσµική κατοχύρωση των 

επαγγελµατικών ταµείων, τα οποία αναµένεται να συµβάλουν στη διεύρυνση του 

επιπέδου προστασίας του ασφαλιστικού συστήµατος και στη βελτίωση των 

ασφαλιστικών παροχών, αποτελώντας ουσιαστικά το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. 3 

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θεσµοθετήθηκε µόλις στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, αποβλέποντας στην ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών 

του ελληνικού πληθυσµού µέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Η λειτουργία του 

εξυπηρετεί όλα τα άτοµα που διαµένουν στην Ελληνική επικράτεια. Ειδικά όµως για 

τους ασφαλισµένους σε φορείς δηµόσιας ασφάλισης προβλέπεται η παροχή 

υπηρεσιών υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταµείων τους. 

Οι εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις στον τοµέα της υγείας εγκαινιάστηκαν 

ουσιαστικά µε την υιοθέτηση του Ν. 2519/1997 και αφορούσαν την ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αλλά και την οργάνωση των 

υγειονοµικών υπηρεσιών, όπως και ρυθµίσεις φαρµακοιατρικής περίθαλψης και 

λοιπές διατάξεις. 

Παροµοίου τύπου ρυθµίσεις συνεχιστήκαν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 2000 µε την υιοθέτηση του Ν. 2889/2001 ο οποίος αποσκοπούσε στη Βελτίωση 

και στον εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ενσωµάτωνε και άλλες 

διατάξεις και του Ν. 2955/2001 ο οποίος σχετίζεται µε τις προµήθειες Νοσοκοµείων 

και λοιπών µονάδων υγείας των ΠεΣΥ. Ο Ν.2889/01 εισήγαγε σηµαντικές 

τροποποιήσεις στην οργανωτική διάρθρωση του συστήµατος υγείας, καθώς 

προχώρησε στην ίδρυση των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (ΠεΣΥ), τα οποία 

αποτελούν αποκεντρωµένα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύουν όλα 

τα νοσηλευτικά ιδρύµατα του ΕΣΥ. Τα ΠεΣΥ διέπονται από ένα ιδιαίτερο θεσµικό 

πλαίσιο το οποίο αποτυπώνεται στις ρυθµίσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

357/2001 του Οργανισµού Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστηµάτων 

Υγείας (ΠεΣΥ). 
                                                           
3
 Τσαλίκης, Γ., (2008). Η θεμελίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ.26-27. 
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Το Σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας συνθέτει το τελικό δίκτυο ασφάλειας για τα 

άτοµα εκτός αγοράς εργασίας που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Λειτουργεί µε 

βάση κατηγορικά προγράµµατα προστασίας για συγκεκριµένες οµάδες του 

πληθυσµού, τα οποία εγκαινιάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 

επεκτάθηκαν ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Το σύστηµα 

χορηγεί χρηµατικά επιδόµατα, παροχές σε είδος και κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας 

µέσω αποκεντρωµένων νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας. 4 

Κοινωνικές υπηρεσίες σε µικρότερη έκταση παρέχονται επίσης από τους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και από ένα πλέγµα εθελοντικών οργανισµών 

και µη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται έντονα ιδίως στο πεδίο 

προστασίας των παιδιών, των προσφύγων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Η θεσµοθέτηση ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας 

εξασφαλίστηκε το 1998 µε την ψήφιση του Ν.2646/98 και προωθήθηκε το 2001 µε 

την επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2001-

2003. Ο Ν. 2646/98 θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου µοντέλου 

προνοιακής παρέµβασης που αποβλέπει τόσο στην εξυπηρέτηση νέων αναγκών 

όσο και στον εξορθολογισµό της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των 

παραδοσιακών προνοιακών φορέων. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε ένα ενιαίο και 

αποκεντρωµένο πλαίσιο που ενεργοποιείται µέσω της δράσης των φορέων του 

δηµόσιου τοµέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των 

ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται ως ειδικώς 

πιστοποιηµένοι φορείς του Συστήµατος και εγγράφονται στο αντίστοιχο Μητρώο της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα. 5 

Στο σηµείο αυτό σηµαντική είναι η µνεία στις διατάξεις των Κανονισµών 

883/2004 & 987/2009 της ΕΕ για τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης οι 

οποίες δεν αντικαθιστούν τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης µε ένα ενιαίο 

ευρωπαϊκό σύστηµα. Η εναρµόνιση αυτή, από πολιτικής άποψης, δεν είναι δυνατή 

καθώς τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών είναι το αποτέλεσµα 

                                                           
4
 Θεοδωρουλακης, Μ., (2008). Οι Εξωτερικοί Παράγοντες της κρίσης της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, οι επιδράσεις τους και οι εναλλακτικές Πολιτικές αντιμετώπισης τους, 

Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα σ.σ. 203-204. 
5
 Τσαλίκης, Γ., (2008). Η θεμελίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ.26-27. 
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αφενός µακρόχρονων παραδόσεων βαθιά ριζωµένων στην εθνική νοοτροπία και 

αφετέρου των εθνικών επιλογών. 

Αντί για την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι 

διατάξεις της ΕΕ προβλέπουν τον συντονισµό τους. Κάθε κράτος µέλος είναι 

ελεύθερο να αποφασίζει ποιος ασφαλίζεται δυνάµει της νοµοθεσίας του, ποιες 

παροχές χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς υπολογίζονται αυτές οι 

παροχές και ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλλονται. 6 

Συνεκδοχικά οι προαναφερθείσες διατάξεις οι οποίες και σε επόµενα 

κεφάλαια πρόκειται να αναλυθούν ενδελεχώς θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές 

που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές, τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και τα δικαστήρια κατά την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας. Κατά τον 

τρόπο αυτό, εξασφαλίζουν ότι η εφαρµογή των διάφορων εθνικών νοµοθεσιών δεν 

επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στην άσκηση από τα άτοµα του δικαιώµατος της 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στα κράτη µέλη. 

Με άλλα λόγια, ένα άτοµο που ασκεί το δικαίωµα κυκλοφορίας εντός της 

Ευρώπης δεν τίθεται σε δυσµενέστερη θέση από ένα άτοµο που ήδη κατοικεί και 

εργάζεται συνεχώς στο ίδιο κράτος µέλος. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί την 

επίλυση διαφόρων ζητηµάτων όπως επισηµαίνεται µέσα από τις ενότητες της 

παρούσας εργασίας. 

                                                           
6
 Βλ. Περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2010). Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική 

ασφάλιση Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική 

διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών Μονάδα E ,σ.σ. 1-

70. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί µε το θέµα της Ασφαλιστικής Κάλυψης 
των διακινούµενων Ευρωπαίων πολιτών όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα 
από τον Νέο Κανονισµό (ΕΚ) 883/2004, και τον Κανονισµό εφαρµογής 
987/09, που αντικατέστησαν τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72. 

Η Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζει όλες τις 
ρυθµίσεις του ∆ικαίου της Ένωσης που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι δεσµευτικοί κανόνες του παράγωγου ∆ικαίου της Ένωσης 
έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη και υπερισχύουν τυχόν 
αντίθετων διατάξεων της εσωτερικής νοµοθεσίας.  

Μέχρι πριν λίγους µήνες, ο συντονισµός των εθνικών συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης ρυθµιζόταν στο πλαίσιο του άρθρου 51 της Ιδρυτικής 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1408/71 
και 574/72. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1408/71 αποτελούσε τον βασικό µηχανισµό 
συνεργασίας και συντονισµού των κρατών µελών στο πεδίο της κοινωνικής 
ασφάλισης, καλύπτοντας όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κινδύνους για 
τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους και τα µέλη των οικογενειών 
τους που διακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ.  

Στόχος της ΕΕ είναι η διασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ώστε να αρθούν τα εµπόδια που προκύπτουν 
σε περίπτωση έλλειψης κοινών αρχών στα εθνικά συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης. Για το λόγο αυτό προωθεί την εφαρµογή βασικών 
κατευθυντήριων αρχών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τα κράτη µέλη: 

• συνυπολογισµός του συνόλου των περιόδων ασφάλισης, που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος µέλος  

• προσδιορισµός ενιαίου τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών 
παροχών  

• εξαγωγή και µεταφορά των ασφαλιστικών παροχών ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαµονής του δικαιούχου. 

• ∆υνατότητα αποδοχής υπηρεσιών υγείας σε όλα τα κράτη µέλη 

Τον Κανονισµό αυτό όµως ήρθε και κατήργησε ο Νέος Κανονισµός 
883/2004, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό αριθ. 988/2009, και ο 
κανονισµός εφαρµογής του αριθ. 987/09 µε ηµεροµηνία εφαρµογής εντός της 
ΕΕ την 1η Μαΐου 2010.  

Ο Νέος Κανονισµός εξακολουθεί να βασίζεται στις ίδιες αρχές του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ωστόσο στόχος του είναι η απλούστευση 
των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων για το συντονισµό των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών µέσω της ενίσχυσης της 
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συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και της 
βελτίωσης των µεθόδων της µεταξύ τους ανταλλαγής δεδοµένων. 

Η διοικητική παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανονισµού γίνεται από 
τη ∆ιοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση των ∆ιακινουµένων 
Εργαζοµένων και τη Συµβουλευτική Επιτροπή. Η επίλυση των διαφορών που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού γίνεται από 
το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο έχει αναπτύξει µια 
πλούσια νοµολογία ερµηνεύοντας µε βάση τελολογικά και συστηµατικά 
κριτήρια τις κύριες ρυθµίσεις του Κανονισµού. 

Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν διεξοδικά οι νέοι Κανονισµοί, θα 
επιχειρηθεί η ερµηνεία τους και, θα αποτυπωθούν οι ριζικές τροποποιήσεις 
που προβλέπουν σε σχέση µε την προηγούµενη νοµοθεσία. Στη συνέχεια, θα 
µελετηθεί ο τρόπος που έχουν εναρµονιστεί µε την κείµενη νοµοθεσία της 
Ελλάδας, και θα εντοπιστούν οι εξαιρέσεις και οι τυχόν διακρίσεις που 
πιθανόν απορρέουν από την µη τήρηση του Κανονισµού από ορισµένα 
κράτη- µέλη µε βάση και την νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 

1.1 Η έννοια του εργαζοµένου και της µετακίνησης όπως και 

συναφών εννοιών. 

Αρχικά είναι θεµελιώδες να οριστεί η έννοια του εργαζοµένου. Κατά τη 

νοµολογία, διαµορφώθηκαν ορισµένα αντικειµενικά κριτήρια τα οποία και επιτρέπουν 

τον προσδιορισµό ενός προσώπου και τη συνεπαγόµενη υπαγωγή του  στο νοµικό 

καθεστώς του εργαζοµένου κατά την έννοια της Συνθήκης. Είναι γνωστό ότι , η 

έννοια αυτή φέρει κοινοτικό περιεχόµενο και προσδιορίζει το προσωπικό πεδίο 

εφαρµογής µιας εκ των διασφαλιζοµένων από τη Συνθήκη θεµελιωδών ελευθεριών. 

Κατά συνέπεια ως Εργαζόµενος ορίζεται το πρόσωπο που παρέχει, επί 

ορισµένο χρόνο, προς άλλο πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του τελευταίου, υπηρεσίες 

έναντι των οποίων λαµβάνει αµοιβή. Παρολ΄ αυτά, για να χαρακτηριστεί ως 

εργαζόµενος, ένα πρόσωπο πρέπει να ασκεί πραγµατικές και γνήσιες 

δραστηριότητες, ενώ αποκλείονται δραστηριότητες που είναι τόσο περιορισµένες 

ώστε να εµφανίζονται ως αµιγώς περιθωριακές και παρεπόµενες. Επιπλέον κατά την 

εφαρµογή του άρθρου 39 ΕΚ, δεν έχει αποφασιστική σηµασία η φύση της έννοµης 

σχέσεως µεταξύ του εργαζοµένου και του εργοδότη. Συνήθως εργαζόµενος θεωρείται 

αυτός που προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιον εργοδότη υπό το καθεστώς εξάρτησης, 

κατά τη διάρκεια ορισµένου χρόνου και υπαγόµενος στο διευθυντικό δικαίωµα αυτού, 

δηλαδή να αποδέχεται εντολές. Σε αντάλλαγµα για τη προσφορά υπηρεσιών ο 

εργαζόµενος θα λαµβάνει αµοιβή. Γίνεται εύκολα αντιληπτό εποµένως ότι πρόκειται 

για παροχή εξαρτηµένης εργασίας, χωρίς το πεδίο έκτασης του άρθρου 39 

(παράγραφος 4) να περιλαµβάνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους οποίους 

εφαρµόζονται οι ελευθερίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. 7 

Ο όρος «εργαζόµενος», κατά την έννοια του άρθρου 39 ΕΚ, έχει κοινοτικό 

περιεχόµενο και δεν πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικώς. Ως «εργαζόµενος» πρέπει 

να θεωρείται κάθε πρόσωπο που ασκεί πραγµατική και γνήσια δραστηριότητα, 

                                                           
7
 Ζουμπουλάκης, Μ., (2008). Θεσμοί και Μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία. Αθήνα, 

Εκδόσεις Πατάκη, σ.σ.28-31. 
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εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που είναι τόσο περιορισµένες ώστε να έχουν 

αµιγώς δευτερεύοντα ή επικουρικό χαρακτήρα. Το χαρακτηριστικό της σχέσεως 

εργασίας είναι, σύµφωνα µε τη νοµολογία αυτή, το γεγονός ότι ένα πρόσωπο 

παρέχει, κατά τη διάρκεια ορισµένου χρόνου, προς έτερο και υπό τη διεύθυνση 

αυτού του τελευταίου, υπηρεσίες έναντι των οποίων λαµβάνει αµοιβή8  

Σηµαντικό είναι δε, και να πρόκειται για υπηρεσίες µη πλασµατικές, σύµφωνα 

και µε τη νοµολογία του ΕΚ. Τα εθνικά δικαστήρια και οι λοιπές δικαιοδοτικές αρχές 

του κράτους µέλους είναι αρµόδια για να εκφέρουν κρίση περί της πραγµατικής 

παροχής των υπηρεσιών εκ µέρους των εργαζοµένων, διότι οι υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν στο έδαφός του και σύµφωνα µε τους εθνικούς του κανόνες. Το  

δικαστήριο, στην απόφασή του της 27ης Σεπτεµβρίου 1988 στην υπόθεση 

Αnnunziata Μatteucci v Communaute Francaise de Belgique, έρχεται να 

επιβεβαιώσει την ανωτέρω αρµοδιότητα των εθνικών οργάνων για τη σκέψη της 

απόφασης συγκεκριµένα αναφέρεται ότι : « εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να 

προβεί στις αναγκαίες πραγµατικές διαπιστώσεις για να κρίνει αν η προσφεύγουσα 

της κυρίας δίκης µπορεί να θεωρηθεί ως εργαζόµενη κατά την έννοια αυτής της 

νοµολογίας και αν θα έχουν, εποµένως, εφαρµογή επ' αυτής οι διατάξεις περί 

εργαζοµένων υπηκόων άλλων κρατών µελών της Κοινότητας» 9 

Τα προαναφερθέντα συνιστούν τις θεµελιώδες προϋποθέσεις καθώς και τα 

απαραίτητα και αποκλειστικά γνωρίσµατα που αξιώνει το κοινοτικό δίκαιο για να 

θεωρηθεί κάποιος εργαζόµενος µε βάση την κοινοτική ερµηνεία του όρου10.  

 

1.2 Το ζήτηµα της Ελεύθερης ∆ιακίνησης των Εργαζοµένων  

Η ελευθερία των εργαζοµένων εξυπηρετεί καταρχήν την προώθηση της 

ευρωπαϊκής ιδέας, σκοπός που επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή εργατικού δυναµικού 

                                                           
8
 Βλ. αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 66/85, Lawrie-Blum, Συλλογή 1986, σ. 2121, σκέψεις 

16 και 17· της 23ης Μαρτίου 2004, C-138/02, Collins, Συλλογή 2004, σ. I-2703, σκέψη 26, και 

της 7ης Σεπτεμβρίου 2004, C-456/02, Trojani, Συλλογή 2004, σ. I-7573, σκέψη 15. 
9
 Βλ. Υπόθεση Franca Ninni-Orache κατά Bundesminister fur Wissenschaft, Verkehr und 

Kunst, C 413/01 Της 27ης Φεβρουαρίου 2003. 
10

 Μαγκλιβέρας Κ., (2008). Μετανάστευση, διεθνές δίκαιο και ο ρόλος των Ηνωμένων 

Εθνών». Στο: Καβουνίδη Τ., Καρύδη Β., Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., Στυλιανούδη Μ.Γ.Λ., 

Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Πολιτικές, Προοπτικές, τόμος Β’, Αθήνα: Eκδόσεις 

ΙΜΕΠΟ, σ.σ. 14-29. 
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ανάµεσα σε χώρες που διαθέτουν και σε αυτές που έχουν ανάγκη. Έτσι, η 

ευρωπαϊκή κοινότητα προωθεί δέσµη µέτρων όπως τη συνεργασία µεταξύ των 

εθνικών φορέων απασχόλησης και την Επιτροπή, και την ίδρυση ευρωπαϊκού 

δικτύου ενηµέρωσης σχετικά µε την απασχόληση και την κινητικότητα των 

εργαζοµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα ΕURES. Βήµατα 

φαίνεται να γίνονται και προς την κατεύθυνση της εξοµοίωσης της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων ανάµεσα στους 

εργαζόµενους των κρατών µελών. 

Ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της Ένωσης είναι ότι εξασφαλίζει 

στους πολίτες της το δικαίωµα να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χάνουν τα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης και 

υγειονοµικής περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κινητικότητα των 

εργαζοµένων λόγω των πλεονεκτηµάτων της όσον αφορά την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και την επαγγελµατική εξέλιξη των ατόµων, αλλά και για τη 

συµβολή της στην αντιστοίχηση της ζήτησης µε την προσφορά δεξιοτήτων. 

Βασικό Άρθρο που διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

εντός της Κοινότητας αποτελεί το αρ.39 της Συνθήκης ΕΚ11. Η ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζοµένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας 

µεταξύ των εργαζοµένων των κρατών µελών, όσον αφορά την απασχόληση, την 

αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. Με την επιφύλαξη των περιορισµών που 

δικαιολογούνται για λόγους δηµοσίας τάξεως, δηµοσίας ασφαλείας και δηµοσίας 

υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων περιλαµβάνει το δικαίωµά τους: 

α) να αποδέχονται κάθε πραγµατική προσφορά εργασίας· 

β) να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτό εντός της επικρατείας των 

κρατών µελών· 

γ) να διαµένουν σε ένα από τα κράτη µέλη µε το σκοπό να ασκούν εκεί 

ορισµένη εργασία σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 

που διέπουν την απασχόληση των εργαζοµένων υπηκόων αυτού του κράτους 

µέλους· 

δ) να παραµένουν στην επικράτεια ενός κράτους µέλους και µετά την άσκηση 

σ' αυτό ορισµένης εργασίας, κατά τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείµενο 

κανονισµών εφαρµογής που θα εκδώσει η Επιτροπή. 

                                                           
11

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E039:EL:HTML 
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Εξαίρεση εφαρµογής του άρθρου αποτελεί η απασχόληση στη δηµόσια 

διοίκηση.  

Για να διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζοµένων, οι δηµόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύουν 

κενές θέσεις εργασίας στον δικτυακό τόπο της Eures, µιας υπηρεσίας ενιαίας 

εξυπηρέτησης στην οποία δηµοσιεύονται πάνω από ένα εκατοµµύριο κενές θέσεις 

εργασίας.12 

Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα για τις ίδιες κοινωνικές και 

φορολογικές παροχές που ισχύουν και για τους ηµεδαπούς εργαζόµενους στο 

κράτος µέλος υποδοχής. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού  δικαστηρίου, οι 

κοινωνικές παροχές καλύπτουν όλα τα ευεργετήµατα τα οποία, ανεξαρτήτως του αν 

συνδέονται µε ορισµένη σύµβαση εργασίας, χορηγούνται γενικά στους ηµεδαπούς 

εργαζοµένους, κυρίως λόγω του αντικειµενικού καθεστώτος τους ως εργαζοµένων ή 

απλώς και µόνο λόγω της διαµονής τους εντός της εθνικής επικρατείας. Η επέκταση 

των παροχών στους εργαζοµένους που είναι υπήκοοι άλλων κρατών µελών φαίνεται 

ότι διευκολύνει την κινητικότητα και την ενσωµάτωση των εργαζοµένων στο κράτος 

µέλος υποδοχής όπως είναι τα µειωµένα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για 

τους πολύτεκνους, επιδόµατα τέκνων, εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήµατος διαβίωσης 

και άλλα. 13. 

 Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/1968, το οποίο περιλαµβάνεται στον 

τίτλο I του κανονισµού αυτού τον επιγραφόµενο «Πρόσβαση σε απασχόληση», 

ορίζει:  

«Κάθε υπήκοος κράτους µέλους, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής του, έχει το 

δικαίωµα να αναλαµβάνει µισθωτή δραστηριότητα και να την ασκεί στην επικράτεια 

άλλου κράτους µέλους, συµφώνως προς τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που ρυθµίζουν την απασχόληση των ηµεδαπών εργαζοµένων του κράτους 

αυτού. Απολαύει ιδίως στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, του ιδίου, όπως και οι 

υπήκοοι του κράτους αυτού, δικαιώµατος προτεραιότητος στις διαθέσιµες θέσεις 

εργασίας.»  

 Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/1968, το οποίο περιλαµβάνεται στον 

τίτλο II τον επιγραφόµενο «Άσκηση της απασχολήσεως και ισότης µεταχειρίσεως», 

                                                           
12

 Μπάγκαβος, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ., (2003). Μεταναστευτικές Τάσεις κι Ευρωπαϊκή 

Μεταναστευτική Πολιτική. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – 

ΑΔΕΔΥ, σελ.340. 
13

 Μούσης, Ν., (2001). Ευρωπαϊκή ένωση –Δίκαιο- Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ. 15. 
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ορίζει:«Ο εργαζόµενος υπήκοος ενός κράτους µέλους δεν δύναται στην επικράτεια 

των άλλων κρατών µελών να έχει, λόγω της ιθαγενείας του, διαφορετική µεταχείριση 

από τους ηµεδαπούς εργαζοµένους, ως προς τους όρους απασχολήσεως και 

εργασίας, ιδίως όσον αφορά την αµοιβή, την απόλυση, την επαγγελµατική 

επανένταξη ή την επαναπασχόληση.[…] Κάθε ρήτρα συλλογικής ή ατοµικής 

συµβάσεως ή άλλης συλλογικής ρυθµίσεως που αφορά την πρόσβαση σε 

απασχόληση, την απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας και 

απολύσεως, είναι αυτοδικαίως άκυρη κατά το µέτρο που προβλέπει ή επιτρέπει 

όρους που εισάγουν διακρίσεις έναντι των εργαζοµένων υπηκόων άλλων κρατών 

µελών.» 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 39 ΕΚ, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων εντός της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνεπάγεται την κατάργηση κάθε είδους δυσµενούς 

διακρίσεως λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των κρατών µελών όσον 

αφορά την απασχόληση, τις αµοιβές και τους λοιπούς όρους εργασίας14.Η αρχή της 

απαγορεύσεως των διακρίσεων που θέτει το άρθρο 39 ΕΚ είναι διατυπωµένη κατά 

τρόπο γενικό και δεν απευθύνεται ειδικώς στα κράτη µέλη ή στους οργανισµούς 

δηµοσίου δικαίου.Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας επιβάλλεται όχι 

µόνο στη δράση των δηµόσιων αρχών, αλλά εκτείνεται εξίσου και στις άλλης φύσεως 

διατάξεις µε τις οποίες ρυθµίζεται συλλογικά η µισθωτή εργασία και η παροχή 

υπηρεσιών15. Η κατάργηση, µεταξύ των κρατών µελών, των εµποδίων στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων θα µπορούσε να διακυβευθεί αν η κατάργηση των 

φραγµών κρατικής προελεύσεως εξουδετερωνόταν από εµπόδια προερχόµενα από 

την άσκηση της νοµικής αυτονοµίας ενώσεων ή οργανισµών µη διεποµένων από το 

δηµόσιο δίκαιο 16. Όσον αφορά το άρθρο 39 ΕΚ το οποίο καθιερώνει µια θεµελιώδη 

ελευθερία και συνιστά ειδικότερη εφαρµογή της γενικής απαγορεύσεως των 

διακρίσεων που θέτει το άρθρο 12 ΕΚ, το ∆ικαστήριο κατέληξε ότι η απαγόρευση των 

δυσµενών διακρίσεων ισχύει επίσης επί όλων των συµβάσεων που έχουν ως 

αντικείµενο τη συλλογική ρύθµιση της µισθωτής εργασίας, καθώς και επί των 

συµβάσεων µεταξύ ιδιωτών17. 

                                                           
14 Βλ. απόφαση της 6ης Ιουνίου 2000, C-281/98, Angonese, Συλλογή 1998, σ. I-4139, σκέψη 
29 
15 Βλ. απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 1974, 36/74, Walrave και Koch, Συλλογή τόµος 1974, σ. 
572, σκέψη 17, καθώς και προαναφερθείσα απόφαση Angonese, σκέψη 31 
16 Βλ. αποφάσεις Walrave και Koch, προαναφερθείσα, σκέψη 18, καθώς και της 15ης 
∆εκεµβρίου 1995, C-415/93, Bosman, Συλλογή 1995, σ. Ι-4921, σκέψη 83 
17

 Βλ. απόφαση της 8ης Απριλίου 1976, 43/75, Defrene, Συλλογή τόμος 1976, σ. 175, σκέψη 

39, καθώς και προαναφερθείσα απόφαση Angonese, σκέψεις 34 και 35 
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η κινητικότητα 

είναι αναγκαία για να µπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική στο στίβο της 

παγκόσµιας οικονοµίας, για να µπορούν να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της 

γηράσκουσας κοινωνίας και να µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η ενιαία 

αγορά, προβάλλει ένα σχέδιο δράσης µε τέσσερις βασικούς άξονες οι οποίοι 

σχετίζονται µε τη βελτίωση των υφιστάµενων νοµοθεσιών στον τοµέα της κοινωνικής 

ασφάλισης, την άρση των διοικητικών εµποδίων, την ενίσχυση του EURES και την 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων για τη δυνατότητά τους να εργαστούν στο 

εξωτερικό.  

Για την Επιτροπή, η κινητικότητα των εργαζοµένων µπορεί να αποτελεί 

στοιχείο καίριας σηµασίας για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, για την υλοποίηση των απαιτήσεων της ελεύθερης και ενιαίας αγοράς, 

πρέπει να αποτελεί στοιχείο τουλάχιστον και της δίκαιης αγοράς. Για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει οι ευρύτερες πολιτικές να διασφαλίζουν και τα συµφέροντα των 

εργαζοµένων, αλλιώς όση ενηµέρωση κι αν γίνει µέσα από ευρωπαϊκές εξαγγελίες οι 

πολίτες δεν πρόκειται να κινηθούν. 18 

 

 

1.3 Τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων εργαζοµένων 

Προκειµένου να διασφαλίσει την κινητικότητα των εργαζοµένων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισµός (ΕΟΚ) 1612/1968 βασίζεται στη γενική αρχή της 

κατάργησης κάθε διάκρισης, άµεσης ή έµµεσης, λόγω ιθαγένειας µεταξύ των 

εργαζοµένων των κρατών µελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή και τους 

άλλους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κατοικία καθώς και το δικαίωµα του 

εργαζοµένου στην οικογενειακή επανένωση. Επιπλέον, προβλέπει την καθιέρωση 

µηχανισµού για τη θέση σε επαφή της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας µέσω 

εξειδικευµένων υπηρεσιών που συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Γενικότερα, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό έχει καθοριστική σηµασία 

για τη στρατηγική απασχόλησης και ανάπτυξης. Βασικός µηχανισµός σε αυτόν τον 

τοµέα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο το οποίο, για το διάστηµα 2007-2013, 

σκέπτεται να διαθέσει 77 δισ. ευρώ για την βελτίωση της πρόσβασης στην 

απασχόληση, την αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 

                                                           
18

 Πουλοπούλου, Έ.Η., (2007). Η μεταναστευτική πρόκληση, Αθήνα: Παπαζήση, σ.σ. 192. 
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επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου σε µειονεκτούσες 

περιοχές. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση διαθέτει 

κάθε χρόνο 500 εκατ. Ευρώ για την παροχή εξατοµικευµένης στήριξης σε 

εργαζοµένους που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας της ελευθέρωσης του 

παγκόσµιου εµπορίου και της ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Στη σηµερινή συγκυρία, 

το Ταµείο αυτό θα βοηθήσει τους εργαζοµένους που απολύθηκαν εξαιτίας της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βρουν δουλειά. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων σηµαίνει την ανεµπόδιστη κίνηση 

από κράτος µέλος σε κράτος µέλος προς τον σκοπό της αναζητήσεως ή ευρέσεως 

εργασίας. Η εν λόγω ελευθερία περιλαµβάνει την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης, Το  

δικαίωµα Πρόσβασης στην εργασία, Το δικαίωµα Άσκησης Απασχόλησης καθώς και 

Το δικαίωµα Παραµονής. Συγκεκριµένα η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης περιλαµβάνει 

την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας, όχι µόνο προφανούς αλλά και 

συγκαλυµµένης αξιώνοντας τόσο την ίση µεταχείριση κατά την πρόσβαση στην 

εργασία σύµφωνα µε τα Άρθρα 1-6 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/1968. 

Επιπλέον η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης εµπεριέχει την Ίση µεταχείριση κατά 

την άσκηση της εργασίας σύµφωνα µε τα Άρθρα 7-10 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 

1612/1968. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε αριθµητικός και ποσοστιαίος περιορισµός 

εργαζοµένων και διάκριση ως προς την αµοιβή, την καταγγελία της σύµβασης 

εργασίας και την επαγγελµατική αποκατάσταση, κοινωνικές και φορολογικές 

παροχές, το δικαίωµα επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και το δικαίωµα ιδιοκτησίας επί 

της κατοικίας. 19 

Εξετάζοντας το δικαίωµα Πρόσβασης στην εργασία µπορεί να διαπιστωθεί ότι 

περιλαµβάνει το δικαίωµα διακίνησης το οποίο ισχύει για το σκοπό αποδοχής 

προσφοράς εργασίας και συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την κατοχύρωση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων. 

Το δικαίωµα Πρόσβασης στην εργασία εµπεριέχει το δικαίωµα διαµονής µε 

την προϋπόθεση βέβαια ότι σκοπός της να είναι η αναζήτηση και ανάληψη εργασίας. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 68/360/της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας20, η άδεια 

διαµονής εξυπηρετεί µόνο την απόδειξη του δικαιώµατος που απορρέει από τη 

                                                           
19

 Μούσης, Ν., (2001). Ευρωπαϊκή ένωση –Δίκαιο- Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 

σ.σ. 16. 
20

 Έχει αντικασταθεί από την Οδηγία 2004/38 
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Συνθήκη και δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να έχει συστατική ενέργεια. 

Μπορεί να ζητηθεί υπ’ αυτές τις συνθήκες η απόδειξη της ταυτότητας του 

εργαζοµένου και δήλωση πρόσληψης του εργοδότη/ πιστοποιητικό εργασίας. Το 

πιστοποιητικό πρέπει να χορηγείται για πέντε έτη και για ολόκληρη την επικράτεια µε 

την εξαίρεση όσων εργάζονταν για βραχεία χρονική περίοδο, από 3 µήνες δηλαδή 

έως ένα έτος  και να µην αφαιρείται αν ο εργαζόµενος καθίστατο προσωρινά άνεργος 

ή ανίκανος προς εργασία ακούσια. 

Το δικαίωµα Πρόσβασης στην εργασία εµπεριέχει και το δικαίωµα της Ίσης 

µεταχείρισης κατά τη αναζήτηση, και το δικαίωµα Αναγνώρισης διπλωµάτων21. Ο 

Κανονισµός (ΕΟΚ) 1612/1968/της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας επιτρέπει 

µόνο να ζητούνται επαρκείς γλωσσικές γνώσεις, αν αυτό είναι αναγκαίο για την 

κατάληψη συγκεκριµένης θέσης και προκύπτει από τη φύση της θέσης αυτής. 

Εξετάζοντας τώρα το δικαίωµα Άσκησης Απασχόλησης διαπιστώνεται ότι 

περιλαµβάνει την Αρχή ίσης µεταχείρισης και φορολογικά πλεονεκτήµατα, αφού 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 1612/1968/ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας, οι εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη πρέπει να έχουν ίδια κοινωνικά και 

φορολογικά πλεονεκτήµατα µε ηµεδαπούς. 

Επιπρόσθετα εµπεριέχει κοινωνικά πλεονεκτήµατα, αφού ο Κανονισµός 

(ΕΟΚ) 1612/1968 της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και η σχετική νοµολογία 

του ∆ικαστηρίου αναγνωρίζει παντός είδους πλεονεκτήµατα που το κράτος παρέχει 

σε ηµεδαπό εργαζόµενο είτε µε αναφορά σε σύµβαση εργασίας, είτε λόγω 

αντικειµενικής ιδιότητας του ως εργαζοµένου, είτε λόγω τόπου κατοικίας. Επιπλέον 

τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, πρέπει να επεκτείνονται και σε εργαζόµενους στο 

κράτος υποδοχής και σε υπηκόους άλλων κρατών µελών, έτσι ώστε να ευνοηθεί η 

κινητικότητα των εργαζοµένων. 

Αναγνωρίζεται επίσης η Επαγγελµατική εκπαίδευση σύµφωνα µε το Άρθρο 7 

παρ.3 Καν.(ΕΟΚ) 1612/1968/της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας η οποία δίνει 

το δικαίωµα στον κοινοτικό αλλοδαπό να φοιτά σε επαγγελµατικές σχολές και κέντρα 

επαναπροσαρµογής-επανεκπαίδευσης στο κράτος υποδοχής. Επιπλέον 

αναγνωρίζονται και Συνδικαλιστικά δικαιώµατα, από το άρθρο 8 του Καν.(ΕΟΚ) 

1612/1968/Ευρωπαικης Οικονοµικής Κοινότητας. 
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 Βλ. Περαιτέρω Vennesson, P., (2010). Competing visions for the European Union grand 

strategy. European Foreign Affairs Review, Vol. 15, No. 1, p.p. 57-75. 
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Σε σχέση µε το δικαίωµα παραµονής επισηµαίνεται ότι είναι το δικαίωµα να 

παραµένει ο εργαζόµενος στο κράτος υποδοχής και µετά το πέρας της 

επαγγελµατικής απασχόλησης σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός 1251/70/της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας22 και η Οδηγία 72/194/της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας. 

Τέλος σε ό, τι αφορά τα δικαιώµατα των µελών της οικογένειας του 

εργαζοµένου, ο Καν.(ΕΟΚ) 1612/1968/της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας23 

καθιερώνει τα δικαιώµατα συζύγου, κατιόντων µέχρι 21 ετών και ανιόντων 

εργαζοµένου κοινοτικού αλλοδαπού που διατρέφονται απ’ αυτόν να διαµένουν στο 

κράτος µέλος υποδοχής, στην κατοικία του ή εκτός αυτής. Επιπλέον αναγνωρίζει το 

δικαίωµα άσκησης εξαρτηµένης εργασίας από σύζυγο και τέκνα εργαζόµενου 

κοινοτικού αλλοδαπού καθώς και το δικαίωµα σε γενική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση. 

 

1.4 Η τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/1968 από 

την οδηγία 2004/38/ΕΚ24 

Όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση, ο παρών 

κανονισµός τροποποιήθηκε από την Κοινότητα. Πρώτον, η οδηγία αυτή διευρύνει τον 

όρο µέλος της οικογένειας, ο οποίος µέχρι πρότινος περιοριζόταν στους συζύγους, 

τα τέκνα κάτω των 21 ετών ή τα συντηρούµενα τέκνα και τους συντηρούµενους 

ανιόντες, ενώ εφεξής περιλαµβάνει και τους συντρόφους βάσει δηλωµένης 

συµβίωσης, εφόσον η νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής θεωρεί τη δηλωµένη 

συµβίωση ανάλογη µε το γάµο. 

Για περιόδους µικρότερες των τριών µηνών, τα µέλη της οικογένειας που 

προέρχονται από ένα κράτος µέλος µπορούν να εξασκήσουν το θεµελιώδες 

δικαίωµα που τους επιτρέπει να διαµένουν ελεύθερα στο έδαφος ενός άλλου κράτους 

µέλους. Για περιόδους µεγαλύτερες των τριών µηνών, αντλούν το δικαίωµα διαµονής 

τους από το γεγονός ότι είναι µέλη της οικογένειας ενός εργαζοµένου, πολίτη της 

                                                           
22

 'Εχει αντικατασταθεί από την Οδηγία 2004/38 
23

 'Εχει αντικατασταθεί εν μέρει από την Οδηγία 2004/38 και αναλύεται στο επόμενο 

Κεφάλαιο 
24

 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 

64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 

90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν χρειάζονται πλέον άδεια παραµονής, οφείλουν ωστόσο να 

εγγραφούν στις αρµόδιες αρχές25. 

Τα µέλη της οικογένειας που προέρχονται από τρίτες χώρες απολαµβάνουν 

τα ίδια δικαιώµατα µε τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο συνοδεύουν, 

αλλά υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης σύντοµης διάρκειας ή κάτι ανάλογο. Για 

περιόδους πέραν των τριών µηνών, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση 

«δελτίου διαµονής µέλους της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης», µε διάρκεια 

ισχύος τουλάχιστον πέντε ετών και χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. 

Όλα τα µέλη της οικογένειας, ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσής τους, 

αποκτούν το δικαίωµα µόνιµης διαµονής έπειτα από περίοδο πέντε ετών χωρίς 

διακοπή. Αυτό το δικαίωµα αφαιρείται σε περίπτωση εξόδου από το κράτος µέλος 

υποδοχής για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη από δύο έτη. Έχουν επίσης δικαίωµα σε 

παροχές του κλάδου κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και το δικαίωµα να ασκήσουν 

έµµισθη ή άµισθη οικονοµική δραστηριότητα. 

Η οδηγία 2004/38 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεσπίζει την ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια ως βασική κατάσταση των υπηκόων των κρατών µελών κατά την άσκηση 

του ελεύθερου δικαιώµατος κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος της Ένωσης. Στο 

παρελθόν, διάφορες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις αντιµετώπιζαν ως ξεχωριστές 

περιπτώσεις τους µισθωτούς, τους µη µισθωτούς, τους σπουδαστές και άλλα µη 

απασχολούµενα άτοµα. Συνεπώς, η οδηγία ενσωµατώνει επίσης τα δικαιώµατα των 

µελών της οικογένειας των εργαζοµένων σε αυτή τη νέα λογική26. 

 

1.5  Το σχέδιο δράσης της περιόδου 2007-2010 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα στην εργασία  

Η στρατηγική της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης 

αναγνώρισαν την ενισχυµένη γεωγραφική και εργασιακή κινητικότητα ως παράγοντα 

σηµαντικό για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ανάπτυξη της 

απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας του εργατικού δυναµικού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των ταχέως µεταβαλλόµενων αγορών εργασίας.  

                                                           
25

 Ζουμπουλάκης, Μ., (2008). Θεσμοί και Μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία. Αθήνα, 

Εκδόσεις Πατάκη, σ.σ.28-31. 
26

 Πουλοπούλου, Έ.Η., (2007). Η μεταναστευτική πρόκληση, Αθήνα: Παπαζήση, σ.σ. 194. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης σε τέσσερις τοµείς, 

για να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την πείρα που έχει συσσωρευτεί 

µέχρι σήµερα στον τοµέα αυτόν. Οι προβλεπόµενες ενέργειες συµπληρώνουν άλλα 

σηµαντικά νοµοθετικά µέτρα και πρωτοβουλίες σε κοινοτικό. 

Αρχικά η Επιτροπή στόχευε στη βελτίωση της ισχύουσας νοµοθεσίας και των 

διοικητικών πρακτικών καθώς σηµαντικό µέσο για την προώθηση της κινητικότητας 

των εργαζοµένων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κοινοτική νοµοθεσία για το 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελούσε ο κανονισµός. 

1408/71 της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και ο συνοδευτικός εκτελεστικός 

κανονισµός 574/72 της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Αυτοί οι κανόνες είχαν 

σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι διακινούµενοι εργαζόµενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ασκούν το κοινοτικό τους δικαίωµα για ελεύθερη κυκλοφορία δεν χάνουν την 

κοινωνικοασφαλιστική τους προστασία. 

Οι κανονισµοί αποδείχθηκαν επιτυχές µέσο επίτευξης αυτού του στόχου. 

Ωστόσο, οι νέες µορφές κινητικότητας εκφάνσεις των οποίων αποτελούν οι 

µικρότερες χρονικές περίοδοι, τα διάφορα καθεστώτα, και οι πρακτικές πολλαπλής 

κινητικότητας κατέστησαν την εφαρµογή τους προβληµατική. Για παράδειγµα, ένας 

διακινούµενος εργαζόµενος που εργαζόταν συχνά µε συµβάσεις µικρής χρονικής 

διάρκειας σε διάφορα κράτη µέλη υπήρχε το ενδεχόµενο να βρεθεί αντιµέτωπος µε 

περισσότερα του ενός διαφορετικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Εποµένως, 

ήταν καιρός να εξεταστεί αν χρειάζεται να αναπτυχθούν νέα µέσα που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των διακινούµενων εργαζοµένων και των 

επιχειρήσεων που τους χρησιµοποιούν. Αυτά τα µέσα γενικά πρέπει επίσης να 

θεωρούνται ως σηµαντική συνιστώσα του νέου στόχου για ευκαιρίες, πρόσβαση και 

αλληλεγγύη27. 

Η Επιτροπή σκέφτηκε επίσης να εξετάσει αν υπάρχει ανάγκη 

αναπροσαρµογής, αφενός, της κοινοτικής νοµοθεσίας για το συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου, των διοικητικών πρακτικών που 

έχουν αναπτυχθεί στη βάση αυτή. Έπειτα από την καταγραφή των προβληµάτων 

που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας και την 

πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µε τους σχετικούς παράγοντες, διεξήχθη στις 

αρχές του 2008, συστηµατική έρευνα για την έκταση και τα χαρακτηριστικά των νέων 

προτύπων κινητικότητας. 

                                                           
27

 Vennesson, P., (2010). Competing visions for the European Union grand strategy. 

European Foreign Affairs Review, Vol. 15, No. 1, p.p. 57. 
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Με βάση τα αποτελέσµατα της διαδικασίας διαβουλεύσεων, η Επιτροπή, κατά 

το δεύτερο εξάµηνο του 2009, έλαβε απόφαση, συνοδευόµενη από διεξοδική 

εκτίµηση αντίκτυπου, σχετικά µε το αν χρειάζεται να γίνει αναπροσαρµογή των 

διοικητικών πρακτικών ή και των ίδιων των κανόνων. 

Αυτή η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του TRESS28 «κατάρτιση και υποβολή 

εκθέσεων για την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση», ενός δικτύου εθνικών 

εµπειρογνωµόνων, ειδικών σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο 

χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή29. 

Η Επιτροπή γενικότερα σκόπευε να ενισχύσει το καθεστώς και την αναλυτική 

ικανότητα του δικτύου TRESS, περιλαµβάνοντας την ειδική διάταξη στον κανονισµό 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε αριθ. 883/2004. Κατόπιν αυτού, οι δραστηριότητες 

του δικτύου επιδιώκουν τρεις κύριους στόχους οι όποιοι είναι η καλύτερη γνώση των 

κοινοτικών κανονισµών από ειδικές οµάδες εµπλεκόµενων παραγόντων- όπως είναι 

οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι δικηγόροι, οι δικαστές και τα συνδικάτα-,η δηµοσίευση 

τακτικών εκθέσεων για την εφαρµογή των κανονισµών περί κοινωνικής ασφαλίσεως 

στα κράτη µέλη και, η παροχή συµβουλών από ειδήµονες για την εξέλιξη των 

ισχυόντων κανονισµών και πρακτικών, µε στόχο την αντιµετώπιση των 

µεταβαλλόµενων αναγκών των διακινούµενων εργαζοµένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι τις αποφάσεις των εργαζοµένων για 

κινητικότητα µπορεί επίσης να επηρεάσει σηµαντικά η προστασία των δικαιωµάτων 

συµπληρωµατικής (επικουρικής) συνταξιοδότησης. Το 2005 η Επιτροπή υπέβαλε 

πρόταση οδηγίας, στόχος της οποίας ήταν η µείωση των εµποδίων που 

δυσχεραίνουν την κινητικότητα µε τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των 

δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης30. 

Επιπλέον έπειτα από συζητήσεις που έγιναν στο Συµβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής της 

προτεινόµενης οδηγίας, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση, η οποία είχε 

ως επίκεντρο τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των 

εργαζοµένων µέσω της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωµάτων 

συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης και περιείχε δέσµευση για την τακτική εξέταση 

                                                           
28 Training and reporting on European Social Security. Βλ.Περαιτέρω http://www.tress-

network.org/TRESSNEW/ 
29

 Helbling M., (2010). How political parties frame European integration. European Journal of 

Political Research, Vol. 49, No. 4, p.p. 496. 
30

 Papadopoulos, Y., & Magnette, P., (2010). On the politicisation of the European Union: lessons from 

consociational national polities. West European Politics, Vol. 33, No. 4, p.p. 711. 
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της προόδου την οποία επιτελούν τα κράτη µέλη όσον αφορά τη βελτίωση της 

δυνατότητας µεταφοράς δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.  

Ακόµα, η Επιτροπή προώθησε πιο αποφασιστικά τον εκσυγχρονισµό των 

διοικητικών πρακτικών και τη διοικητική συνεργασία µεταξύ των εθνικών φορέων και 

αρχών. Από το 2009, όπου αρχίσει η εφαρµογή του κανονισµού των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων µε αριθ. 883/2004, η διοικητική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

εθνικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό των θεµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης γίνεται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά.  Η εξέλιξη αυτή κατέστησε δυνατή την 

απευθείας (online) αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την 

καθιέρωση µιας ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας , 

πράγµα που µείωσε σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των 

αιτήσεων που υποβάλλουν οι διακινούµενοι εργαζόµενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπλέον η Επιτροπή προσανατολίστηκε στο να εξετάσει αν ο κανονισµός 

(ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο εκτελεστικός κανονισµός του και οι σχετικές διοικητικές 

πρακτικές πρέπει να αναπροσαρµοστούν, για να ληφθούν υπόψη τα µεταβαλλόµενα 

πρότυπα κινητικότητας των εργαζοµένων. Σκέφτηκε να προτείνει την προσθήκη µιας 

νέας διάταξης στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η οποία επισηµοποιεί το 

καθεστώς και την αναλυτική ικανότητα του δικτύου ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων 

TRESS, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εµπειρογνωµοσύνη που υπάρχει στον τοµέα του 

συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόµη 

η επιτροπή προσανατολίστηκε στο να προωθήσει πιο αποφασιστικά τον 

εκσυγχρονισµό των εθνικών διοικητικών πρακτικών και τη διοικητική συνεργασία, 

ιδίως µέσω ηλεκτρονικών τεχνικών αναζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών, και 

δροµολογώντας την καθιέρωση µιας ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας 

ασφάλισης υγείας η οποία και έδωσε συνέχεια στην πρόταση που υπέβαλε το 2005 

και στην τροποποιηµένη πρότασή της του 2007 για την έκδοση οδηγίας σχετικά µε 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων µέσω 

της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωµάτων συµπληρωµατικής 

συνταξιοδότησης.  

Χρειάζεται επίσης να τονιστεί ότι τα κράτη µέλη διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην κατάδειξη των θετικών αποτελεσµάτων που έχει η γεωγραφική και η 

εργασιακή κινητικότητα για το άτοµο και την οικονοµία συνολικά. Η κινητικότητα αυτή 

αποτελεί βασικό µέσο για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
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ιδίως µε την ανάπτυξη µιας προσέγγισης βασισµένης στην έννοια της ευελιξίας µε 

ασφάλεια για την αντιµετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων αγορών εργασίας.  

Η κινητικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί µέσω εθνικών στρατηγικών 

απασχόλησης και προγραµµάτων διά βίου µάθησης που αναπτύσσουν, µεταξύ 

άλλων, τις επαγγελµατικές, γλωσσικές και διαπολιτισµικές δεξιότητες του ατόµου. Τα 

κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και να 

αναπτύξουν το Εuropass, πράγµα που αναµενόταν να καταστήσει τα προσόντα κάθε 

εργαζοµένου πιο σαφή για τους εργοδότες και να διευκολύνει, µε τον τρόπο αυτό, την 

κινητικότητα των εργαζοµένων31. 

Η ανάληψη συντονισµένων ενεργειών µε τους κοινωνικούς εταίρους, τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την 

κοινωνία των πολιτών πρέπει να επιδιώξει την εξάλειψη των πρακτικών εµποδίων 

που δυσχεραίνουν την κινητικότητα. Η προσπάθεια αυτή έπρεπε συγχρόνως να 

διασφαλίζει την έννοια της δίκαιης κινητικότητας, και ιδίως την καταπολέµηση της 

αδήλωτης εργασίας και του κοινωνικού ντάµπινγκ, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει 

να τηρούνται γενικότερα πάντοτε πλήρως οι κανόνες εργασίας και οι νοµικές 

απαιτήσεις.  

Η Επιτροπή, για να προωθήσει την επίτευξη του στόχου αυτού και µε βάση 

την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

έτους του 2006, κατάρτισε κατάλογο των πρακτικών κινητικότητας που εφαρµόζονται 

σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον ενθάρρυνε τα κράτη µέλη να 

συµπεριλάβουν τις πρακτικές αυτές στα σχέδια που καταρτίζουν για την πολιτική 

συνοχής, ούτως ώστε να τονωθεί η διασυνοριακή συνεργασία για ευκαιρίες εργασίας 

και κοινές υποδοµές. Εξέτασε επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων 

µηχανισµών για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζοµένων µε βάση τις 

θετικές εµπειρίες που προέκυψαν από τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράµµατα, 

όπως το Leonardo Da Vinci και το Marie Curie. 

Επιπρόσθετα άλλη µια ενέργεια της επιτροπής την περίοδο που εξετάζεται 

ήταν να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν τη γεωγραφική και την 

εργασιακή κινητικότητα ως προτεραιότητα στις εθνικές τους στρατηγικές για την 

απασχόληση και τη διά βίου µάθηση αλλά και να ενθαρρύνει τις αρχές σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες, να 
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εξαλείψουν τα υπόλοιπα πρακτικά εµπόδια που παρακωλύουν την κινητικότητα και 

να προωθήσουν την έννοια της δίκαιης κινητικότητας, ιδίως µε την καταπολέµηση της 

αδήλωτης εργασίας και του κοινωνικού ντάµπινγκ όπως προαναφέρθηκε.  

Επιπλέον η επιτροπή συνέχισε να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να αντλούν 

διδάγµατα από αποτελεσµατικές πρακτικές µέσω µηχανισµών αµοιβαίας 

πληροφόρησης για τις ενέργειες κινητικότητας, µηχανισµών που χρηµατοδοτούνται 

από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 

υλοποιούνται µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Ακόµα κατάρτισε 

κατάλογο των υπαρχόντων µέσων οικονοµικής υποστήριξης και εξέτασε τη 

δυνατότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών προγραµµάτων κινητικότητας υποστηρίζοντας 

την εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, και αναπτύσσοντας το 

Εuropass. Ταυτόχρονα η επιτροπή συνέχισε να δίνει την κατάλληλη συνέχεια στις 

πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν προσεχώς σχετικά µε το σύστηµα µεταφοράς 

µονάδων στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση  το επονοµαζόµενο ECVET. 

Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας, είτε 

µεταξύ θέσεων απασχόλησης είτε µεταξύ κρατών µελών ή περιφερειών, είναι 

ουσιώδες στοιχείο των στόχων της Λισαβόνας. Επιπλέον αποτελεί σηµαντική 

συνιστώσα της απάντησης της Ευρώπης στη δηµογραφική αλλαγή και την 

παγκοσµιοποίηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

883/2004/ΕΚ ΚΑΙ 987/2009/ΕΚ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

2.1 Ο Κανονισµός 1231/2010/ΕΕ 

 Ονέος Κανονισµός 1231/2010/ΕΕ32, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 

1.1.2011, επέκτεινε την εφαρµογή των νέων Κανονισµών 883/2004/ΕΕ και 

987/2009/ΕΕ στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στα κράτη – 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της ∆ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Από την 1.5.2010 οι Κοινοτικοί Κανονισµοί 1408/197133 και 574/197234 

                                                           
32 Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 344/2010 
33 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:EL:HTML 
34 Βλ. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:EL:PDF 
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αντικαταστάθηκαν από τους νέους Κοινοτικούς Κανονισµούς 883/2004 και 987/2009 

σε όλα τα κράτη, πλην των κρατών του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και 

της Ελβετίας. Ο κοινοποιούµενος Κανονισµός 1231/2010/ΕΕ αποσκοπεί να 

εξασφαλίσει και στους υπηκόους των τρίτων χωρών που κατοικούν νόµιµα στα κράτη 

– µέλη όπου εφαρµόζονται οι νέοι Κανονισµοί 883/2004 και 987/2009, την εφαρµογή 

των ίδιων κανόνων συντονισµού των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλειας που 

εφαρµόζονται στους υπηκόους τους. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή του Κανονισµού 

859/2003/ΕΚ καταργείται σε όσα κράτη – µέλη δεσµεύονται µε τον νέο Κανονισµό 

1231/201035. 

 Ο Κανονισµός 1231/2010/ΕΕ δεν δεσµεύει και δεν εφαρµόζεται στις χώρες 

του ΕΟΧ και στην Ελβετία, όπου προσωρινά δεν ισχύουν και οι Κανονισµοί 

883/2004/ΕΚ και 987/2009/ΕΚ, καθώς και στη ∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Επισηµαίνουµε όµως ότι υπήκοοι των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, εξακολουθούν να υπάγονται στους παλαιούς Κοινοτικούς 

Κανονισµούς 1408/1971 και 574/1972, εφόσον η χώρα αυτή εξακολουθεί να 

δεσµεύεται από τον Κανονισµό 859/2003/ΕΚ36. 

Η νόµιµη διαµονή είναι προαπαιτούµενο της εφαρµογής του εν λόγω 

Κανονισµού. Η νοµιµότητα της διαµονής κρίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 

κράτους διαµονής. Πέραν της νόµιµης διαµονής στο έδαφος κράτους – µέλους, το 

σύνολο των πραγµατικών περιστατικών τα οποία συνεπάγονται εφαρµογή των 

Κοινοτικών Κανονισµών (π.χ. απασχόληση, διαµονή – κατοικία, ασφάλιση, επέλευση 

ασφαλιστικού κινδύνου κ.λπ.), δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο έδαφος ενός µόνο 

κράτους – µέλους. Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας για να υπαχθεί στις διατάξεις του 

Κανονισµού 1231/2010/ΕΕ, θα πρέπει να έχει διακινηθεί ή να πρόκειται να διακινηθεί 

εντός της Ε.Ε., έτσι ώστε η κατάστασή του να συνδέεται µε τουλάχιστον δύο κράτη – 

µέλη. Συνεπώς, ο Κανονισµός αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που 

διακινούνται µεταξύ των κρατών – µελών της Ε.Ε. και όχι µεταξύ ενός µόνο κράτους 

– µέλους και µιας τρίτης χώρας.Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όλες οι Οδηγίες που 

αφορούν την εφαρµογή των νέων Κανονισµών 883/2004/ΕΕ και 987/2009/ΕΕ, θα 

εφαρµόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών και στα µέλη των οικογενειών τους 

που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα και διακινούνται εντός της Ε.Ε. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η εφαρµογή των Κανονισµών 883/2004/ΕΚ και 

987/2009/ΕΚ στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εµπίπτουν ήδη στους εν 

λόγω Κανονισµούς µόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, δεν πρέπει να τους παρέχει 
                                                           
35

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001:0003:EN:PDF 
36

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0859:el:HTML 



35 
 

κανένα δικαίωµα εισόδου, παραµονής ή διαµονής σε κράτος – µέλος ούτε δικαίωµα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή 

των Κανονισµών 883/2004/ΕΚ και 987/2009/ΕΚ δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωµα 

των κρατών – µελών να αρνούνται να χορηγούν, να ανακαλούν ή να αρνούνται να 

ανανεώνουν άδεια εισόδου, παραµονής, διαµονής ή εργασίας στο συγκεκριµένο 

κράτος – µέλος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ένωσης. Οι Κανονισµοί 883/2004/ΕΚ 

και 987/2009/ΕΚ θα πρέπει να εφαρµόζονται, δυνάµει του παρόντος Κανονισµού, 

µόνο εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαµένει ήδη νόµιµα στο έδαφος κράτους – µέλους. 

Η νόµιµη διαµονή θα πρέπει να είναι προαπαιτούµενο της εφαρµογής των εν λόγω 

Κανονισµών. 

Οι Κανονισµοί 883/2004/ΕΚ και 987/2009/ΕΚ εκσυγχρονίζουν και 

απλουστεύουν σε σηµαντικό βαθµό τους κανόνες συντονισµού τόσο για τους 

ασφαλισµένους όσο και για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Όσον αφορά 

τους εν λόγω Οργανισµούς, οι εκσυγχρονισµένοι κανόνες συντονισµού αποσκοπούν 

στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν τα 

δικαιώµατα των ασφαλισµένων σε παροχές και στη µείωση των σχετικών διοικητικών 

δαπανών. 

 

2.2 Ο Κανονισµός 859/2003/ΕΚ 

Ο Κανονισµός 859/200337 επέκτεινε τις διατάξεις των Κανονισµών  1408/1971 

και 574/1972 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις 

αυτές λόγω της ιθαγένειάς τους.Συνεπώς από 1.6.2003, οι διατάξεις των Κανονισµών 

1408/1971 και 574/1972 θα καλύπτουν και τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 

καλύπτονταν µέχρι την ισχύ του λόγω της ιθαγένειάς τους, καθώς και τα µέλη 

οικογενείας τους ή επιζώντες τους, εφόσον διαµένουν νόµιµα στο έδαφος κράτους - 

µέλους και όλα τα πραγµατικά περιστατικά δεν έχουν λάβει χώρα εντός του εδάφους 

ενός και µόνο κράτους - µέλους. 

Υπήρξε σκόπιµο να προβλεφθεί η εφαρµογή των κανόνων συντονισµού των 

Κανονισµών 1408/1971 και 574/1972 στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν 

νόµιµα στην Κοινότητα και δεν καλύπτονταν από τις διατάξεις των εν λόγω 

Κανονισµών λόγω της ιθαγένειάς τους, ενώ πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις 
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που προβλέπονται από τους Κανονισµούς αυτούς. Ο παρών Κανονισµός σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται εφαρµόζει ουσιαστικά 

το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης στον κοινωνικό τοµέα µεταξύ των Κοινοτικών 

υπηκόων και των υπηκόων τρίτων χωρών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

 

3.1 Οι κανονισµοί 883/2004/ΕΚ ΚΑΙ 987/2009/ΕΚ της ΕΕ για 

τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης 

 Οι διατάξεις της ΕΕ για τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης δεν 

αντικαθιστούν τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης µε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 

σύστηµα. Η εναρµόνιση αυτή, από πολιτικής άποψης, δεν είναι δυνατή καθώς τα 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών είναι το αποτέλεσµα αφενός 

µακρόχρονων παραδόσεων βαθιά ριζωµένων στην εθνική νοοτροπία και αφετέρου 

των εθνικών επιλογών. Οι ευρωπαϊκές διατάξεις χρειάζονται για να ισχύουν σε όλη 

την Ένωση ώστε να παρέχεται αποτελεσµατική και πλήρης προστασία των 

δικαιωµάτων που διασφαλίζονται από τα υποχρεωτικά συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αντί για την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν τον συντονισµό τους. Κάθε κράτος 

µέλος είναι ελεύθερο να αποφασίζει ποιος ασφαλίζεται δυνάµει της νοµοθεσίας του, 

ποιες παροχές χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς υπολογίζονται αυτές 

οι παροχές και ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλλονται. Οι διατάξεις για τον 

συντονισµό θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες 

τις εθνικές αρχές, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα δικαστήρια κατά την 

εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας. Κατά τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουν ότι η 

εφαρµογή των διάφορων εθνικών νοµοθεσιών δεν έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην 

άσκηση από τα άτοµα του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στα 

κράτη µέλη. Με άλλα λόγια, ένα άτοµο που ασκεί το δικαίωµα κυκλοφορίας εντός της 

Ευρώπης δεν τίθεται σε δυσµενέστερη θέση από ένα άτοµο που ήδη κατοικεί και 
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εργάζεται συνεχώς στο ίδιο κράτος µέλος. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί την 

επίλυση των προβληµάτων που θα εξεταστούν παρακάτω. 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, η πρόσβαση στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 

βασίζεται στην κατοικία, ενώ σε άλλα ασφαλίζονται µόνο τα άτοµα που ασκούν 

επαγγελµατική δραστηριότητα και τα µέλη των οικογενειών τους). Προκειµένου να 

αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία οι διακινούµενοι εργαζόµενοι ασφαλίζονται 

σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη ή δεν ασφαλίζονται σε κανένα κράτος, οι 

διατάξεις για τον συντονισµό καθορίζουν ποια εθνική νοµοθεσία εφαρµόζεται στους 

διακινούµενους εργαζόµενους σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. 

Επιπλέον εξαιτίας της εθνικής νοµοθεσίας, το δικαίωµα σε παροχές εξαρτάται 

ορισµένες φορές από την ολοκλήρωση ορισµένων περιόδων ασφάλισης, εργασίας ή 

κατοικίας (ανάλογα µε το κράτος µέλος και το είδος της παροχής: 6 µήνες, 1 έτος, 5 

έτη, 10 έτη, ή ακόµη και 15 έτη σε ορισµένες περιπτώσεις). Οι δια τάξεις για τον 

συντονισµό προβλέπουν τον αποκαλούµενο συνυπολογισµό περιόδων. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή κατοικίας που συµπληρώνονται στο 

πλαίσιο της νοµοθεσίας ενός κράτους µέλους, εάν χρειαστεί, λαµβάνονται υπόψη για 

τη θεµελίωση δικαιώµατος σε κάποια παροχή δυνάµει της νοµοθεσίας άλλου 

κράτους µέλους38. 

 

Εξέταση παραδείγµατος  

Τι θα ίσχυε για έναν διακινούµενο εργαζόµενο που µένει ανάπηρος και που 

πρώτα ήταν ασφαλισµένος για 4 έτη σε ένα κράτος µέλος όπου υποχρεούται να 

δικαιολογήσει τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης για τη θεµελίωση δικαιώµατος σε 

παροχές αναπηρίας και στη συνέχεια για 14 έτη σε ένα κράτος µέλος όπου 

απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης. 

Εάν δεν ίσχυαν οι κανονισµοί, ο εν λόγω εργαζόµενος, κατ’ εφαρµογή 

αποκλειστικά της εκάστοτε εθνικής νοµοθεσίας, δεν θα είχε δικαίωµα σε παροχές 

αναπηρίας σε κανένα κράτος ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στην πραγµατικότητα 

ήταν ασφαλισµένος συνολικά για 18 έτη. Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική 

ασφάλιση δεν θεσπίζουν νέους τύπους παροχών ούτε καταργούν την εθνική 
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νοµοθεσία. Αποκλειστικός τους στόχος είναι η προστασία των ευρωπαίων πολιτών 

που εργάζονται, κατοικούν ή διαµένουν προσωρινά σε άλλο κράτος µέλος. 

Επιπλέον οι όροι της κατοικίας και προσωρινής διαµονής ως τόπου κατοικίας 

υπονοούν ότι ο συνήθης τόπος διαµονής και ο τόπος προσωρινής διαµονής είναι ο 

τόπος στον οποίο κατοικεί προσωρινά ο Ευρωπαίος διακινούµενος πολίτης.  

 

3.2 Ο εκσυγχρονισµένος συντονισµός της κοινωνικής 

ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Οι διατάξεις για τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υφίστανται τα τελευταία 50 έτη, ενώ οι κανόνες προσαρµόζονται διαρκώς 

στις κοινωνικές και νοµικές εξελίξεις. Οι νέοι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 

987/2009 ή ο εκσυγχρονισµένος συντονισµός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο 

ΕΕ βασίζονται στην πολύτιµη αυτή εµπειρία καθώς απλουστεύουν και ενισχύουν τη 

νοµοθεσία της ΕΕ βελτιώνοντας τα δικαιώµατα των ενδιαφερόµενων προσώπων. 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου συντονισµού της κοινωνικής ασφάλισης 

σε επίπεδο ΕΕ, η εστίαση των εν λόγω κανόνων µετατοπίσθηκε από τη διευκόλυνση 

της κινητικότητας των εργαζοµένων στην επιβολή των δικαιωµάτων όλων των 

πολιτών, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή όχι. Οι εν λόγω αλλαγές στον 

συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη ζωή των 

µετακινούµενων Ευρωπαίων. 

Ο εκσυγχρονισµένος συντονισµός αποτελεί σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα της 

προστασίας των πολιτών και όχι µόνον για τα περίπου 10,5 εκατοµµύρια 

Ευρωπαίων που διαµένουν σε διαφορετικό κράτος µέλος της ΕΕ από εκείνο στο 

οποίο γεννήθηκαν δηλαδή περίπου το 2,1 % του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ. 

Αναµένεται να διευκολύνει τη ζωή 250 000 πολιτών που εργάστηκαν σε περισσότερα 

του ενός κράτη µέλη και χρειάζεται να εξάγουν ετησίως µέρος των συνταξιοδοτικών 

τους δικαιωµάτων. Επίσης, θα βελτιώσει την προστασία περισσότερων του 1 

εκατοµµυρίου ατόµων που διασχίζουν σε καθηµερινή βάση τα σύνορα της ΕΕ 

προκειµένου να εργασθούν39. 
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3.3 Εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος 

Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο του εκσυγχρονισµένου συντονισµού και 

οι νέοι κανονισµοί αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση στα καθήκοντα των κρατών µελών 

έναντι αυτών των πολιτών. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη οφείλουν να παράσχουν 

ενεργή βοήθεια και πληροφόρηση, καθώς και να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους 

αποτελεσµατικότητας, ταχείας παράδοσης και προσβασιµότητας. Αντίστοιχα, οι 

πολίτες υποχρεούνται να ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, τους φορείς 

σχετικά µε κάθε αλλαγή της προσωπικής ή οικογενειακής τους κατάστασης, η οποία 

έχει επιπτώσεις στα δικαιώµατά τους επί των παροχών. 

Για την υποστήριξη του στόχου της χρηστής διοίκησης, οι νέοι κανόνες 

απαιτούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των φορέων. Η ανταλλαγή 

αυτή θα πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών κοινωνικών ασφαλίσεων (EESSI), το οποίο αναµένεται να δικτυώσει 

πάνω από 50 000 εθνικούς φορείς. 

Τα παλαιά ηλεκτρονικά έντυπα Ε (Ε-forms) θα εξαφανιστούν, µολονότι 

ορισµένα θα αντικατασταθούν από νέα φορητά έγγραφα. Οι πολίτες θα έχουν επίσης 

πρόσβαση στο σύστηµα EESSI µέσω ενός καταλόγου στον οποίο θα αναφέρονται 

όλοι οι εθνικοί και τοπικοί φορείς που συµµετέχουν στον συντονισµό της κοινωνικής 

ασφάλισης40. 

Μέσω των νέων κανονισµών, βελτιώνεται επίσης και η προστασία των 

ατόµων που µετακινούνται εντός της Ευρώπης. Οι νέοι κανονισµοί, προκειµένου να 

ακολουθήσουν την εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών, καλύπτουν νέα δικαιώµατα, 

όπως, για παράδειγµα, παροχές πατρότητας και προ σύνταξης, τα οποία δεν 

προβλέπονταν σε προηγούµενους κανονισµούς. Επίσης, διατάξεις που αφορούν 

τοµείς όπως η ανεργία, η ιατρική ασφάλιση και οι οικογενειακές παροχές, έχουν 

απλουστευθεί, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την ερµηνεία των κανονισµών και 

µειώνει τις εστί- ες των αντικρουόµενων απόψεων. 

Οι νέοι κανονισµοί θεσπίζουν επίσης τη δυνατότητα για έναν πολίτη να 

εγγράφεται προσωρινά και να έχει πρόσβαση σε παροχές, όταν οι απόψεις των 
                                                           
40

 Βλ. Περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2010). Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική 

ασφάλιση Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική 

διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών Μονάδα E.3.σελ. 

1-70. 
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κρατών µελών σχετικά µε το ποια νοµοθεσία πρέπει να ισχύσει διαφέρουν. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κανένας δεν θα µείνει χωρίς κάλυψη κοινωνικής 

ασφάλισης ενώ αναµένει την απόφαση ενός κράτους µέλους. Παράλληλα, 

προβλέπεται µια νέα διαδικασία διαλόγου και συνδιαλλαγής µεταξύ των κρατών 

µελών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 

µε την εγκυρότητα ενός εγγράφου ή σχετικά µε τη νοµοθεσία που πρέπει να ισχύσει 

σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, η εν λόγω διαδικασία τους επιτρέπει να καταλήξουν 

σε µια τελική συµφωνία µέσα σε µέγιστο χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Οι νέοι 

κανονισµοί τίθενται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010. Από την ηµεροµηνία αυτή, όλοι οι 

εθνικοί φορείς και οργανισµοί ξεκινούν να εφαρµόζουν τους νέους κανόνες για τον 

συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη στον παρόντα 

οδηγό. Όσον αφορά την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι 

νέοι αυτοί κανονισµοί δεν θα ισχύσουν έως ότου τροποποιηθούν οι συµφωνίες 

µεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών βάσει των νέων κανονισµών. 

 

3.4 Μετάβαση από τους παλαιούς στους νέους κανόνες 

Εγκρίθηκαν ειδικές διατάξεις, ούτως ώστε να καταστεί βέβαιο ότι οι πολίτες 

δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τη µετάβαση στους νέους κανόνες. Καταρχήν, 

από τη στιγµή που θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισµοί, θα εφαρµόζονται ακόµα και 

σε καταστάσεις που προέκυψαν πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Ωστόσο, 

σε περίπτωση που η αίτηση υπεβλήθη δυνάµει των παλαιών κανονισµών, πρέπει να 

διέπεται από τους κανόνες που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της.  

Σε περίπτωση που χορηγήθηκε σε κάποιον Ευρωπαίο πολίτη σύνταξη 

δυνάµει των παλαιών κανόνων, τότε µπορεί να ζητήσει τον εκ νέου υπολογισµό της 

δυνάµει των νέων κανόνων. Σε κάθε περίπτωση, ο εκ νέου υπολογισµός µπορεί να 

µην οδηγήσει σε µείωση του ποσού της χορηγούµενης παροχής. Επιπλέον τα 

σχετικά µε τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης έγγραφα δηλαδή, τα έντυπα Ε, 

οι ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας και τα προσωρινά πιστοποιητικά 

αντικατάστασης που εκδίδονται από τους αρµόδιους φορείς δυνάµει των παλαιών 

κανόνων εξακολουθούν να είναι έγκυρα και λαµβάνονται υπόψη από τους φορείς 

των κρατών µελών, ακόµη και µετά την πάροδο της ηµεροµηνίας εφαρµογής των 

νέων κανονισµών. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µετά το πέρας 
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της ηµεροµηνίας ισχύος τους ή σε περίπτωση που αποσυρθούν ή αντικατασταθούν 

από τον αρµόδιο φορέα41. 

Εάν, ως αποτέλεσµα των νέων κανόνων, κάποιος ευρωπαίος πολίτης 

υπάγεται στη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους διαφορετικού από αυτό που οριζόταν 

δυνάµει των παλαιών κανόνων, τότε θα συνεχίσει να ισχύει η αρχική νοµοθεσία, ενώ 

η σχετική κατάσταση θα παραµείνει αµετάβλητη για µέγιστη χρονική περίοδο δέκα 

ετών. Ωστόσο, µπορεί να ζητήσει να υπαχθεί στη νοµοθεσία που ισχύει δυνάµει των 

νέων κανονισµών42. 

Επιπρόσθετα ακόµα και δυνάµει των νέων κανόνων, η απόσπαση παραµένει 

µια περιορισµένη χρονικά εξαίρεση από τον γενικό κανόνα που προβλέπει ότι πρέπει 

ο Ευρωπαίος διακινούµενος πολίτης να είναι ασφαλισµένος στο κράτος στο οποίο 

εργάζεται. Ως εκ τούτου, η περίοδος απόσπασης που χρησιµοποιείται δυνάµει των 

παλαιών κανόνων θα λαµβάνεται υπόψη και θα αφαιρείται από το συνολικό χρονικό 

διάστηµα της απόσπασης που προβλέπεται στους νέους κανονισµούς. 

 

3.5 Ουσιαστικό πεδίο Εφαρµογής των ∆ιατάξεων 

Ακόµα οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση δεν 

εφαρµόζονται σε όλα τα πρόσωπα που µετακινούνται ή διαµένουν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να γνωρίζει 

ο διακινούµενος πολίτης εάν καλύπτεται, καθώς µόνο στην περίπτωση αυτή µπορεί 

να τις επικαλεστεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και φορέων. 

Από τις διατάξεις συντονισµού προστατεύονται όλοι οι υπήκοοι κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν 

δυνάµει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή της Ελβετίας κατά τη 

συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης –Ελβετίας, οι οποίοι ασφαλίζονται ή έχουν 

ασφαλισθεί δυνάµει της νοµοθεσίας µιας εκ των χωρών αυτών. 

 

3.6 Τοπικό πεδίο Εφαρµογής των ∆ιατάξεων 

                                                           
41

 Βλ. Περαιτέρω http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html 
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 Κανδύλης, Γ., Αράπογλου, Β., Μαλούτας, Θ., (2007). Μετανάστευση και το δίπολο 

ανταγωνιστικότητα-συνοχή στην Αθήνα, Γεωγραφίες, 13,σ.σ. 35. 
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Ο Ευρωπαίος διακινούµενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να βασιστεί στις 

διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση σε όλες τις χώρες που ανήκουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην 

Ελβετία. 

Οι νέοι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 θα ισχύσουν για τις 

χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία µόνον έπειτα από την τροποποίηση των συµφωνιών 

µε τον ΕΟΧ και την Ελβετία. Μέχρι να πραγµατοποιηθεί η τροποποίηση, στις εν 

λόγω χώρες εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 

574/7243. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: TΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/2004/ΕΚ ΚΑΙ 987/2009/ΕΚ 

 

4.1 Αναφορά στα ζητήµατα που καλύπτουν οι 

αναθεωρηµένες διατάξεις 883/2004/ΕΚ ΚΑΙ 987/2009/ΕΚ 

Οι διατάξεις της ΕΕ για τον συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης ισχύουν σε 

κάθε εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τα ζητήµατα που σχετίζονται µε  παροχές 

ασθένειας, παροχές µητρότητας και ισοδύναµες παροχές πατρότητας, εργατικά 

ατυχήµατα, επαγγελµατικές ασθένειες, παροχές αναπηρίας, παροχές γήρατος, 

παροχές επιζώντων, επιδόµατα θανάτου, παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές 

αλλά και παροχές προσύνταξης. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι οι διατάξεις για τον συντονισµό 

ισχύουν για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά όχι για θέµατα φορολογίας, καθώς η 

φορολογία µπορεί να ρυθµίζεται από διµερείς συµφωνίες. Ο Ευρωπαίος 

διακινούµενος πολίτης µπορεί να απευθύνεται στην εφορία του κράτους που 

κατάγεται για πληροφορίες σχετικά µε την περίπτωσή του. Επιπλέον ο Ευρωπαίος 

διακινούµενος πολίτης µπορεί πάντοτε να επικαλείται τις διατάξεις για τον 

συντονισµό όταν είναι απαραίτητες για τη θεµελίωση του δικαιώµατός του σε κάποια 

από αυτές τις παροχές. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στις 

παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται µε ζητήµατα κοινωνικής πρόνοιας και 
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ιατρικής αρωγής καθώς οι παροχές αυτές χορηγούνται συνήθως βάσει εισοδήµατος 

και δεν συνδέονται µε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Oι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε παροχές που χορηγούνται σε 

θύµατα πολέµου και στρατιωτικών επιχειρήσεων ή των συνεπειών τους, σε θύµατα 

εγκληµατικών, δολοφονικών ή τροµοκρατικών ενεργειών, σε θύµατα που υπέστησαν 

ζηµία την οποία προξένησαν υπάλληλοι του κράτους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, ή σε θύµατα που υπέστησαν ζηµία για πολιτικούς ή θρησκευτικούς 

λόγους ή για λόγους που αφορούν την οικογένειά τους Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

µπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν µια συγκεκριµένη παροχή καλύπτεται ή 

όχι από τις διατάξεις για τον συντονισµό. 

 

4.2 Νέες διατάξεις για την εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Οι  νέοι κανόνες για τον Προσδιορισµό της Εφαρµοστέας Νοµοθεσίας, 

περιλαµβάνονται  στα άρθρα 11-16 του Τίτλου ΙΙ του Βασικού  Κανονισµού  883/2004 

και στα  άρθρα 5-21 του Εφαρµοστικού Κανονισµού 987/09 καθώς επίσης και στις 

Αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής (∆ΕΚΑ∆Ε) Α1, Α2 της 12.6.2009  και Α3 της 

17.12.2009.  

Οι νέοι Κανονισµοί επεκτείνουν το προσωπικό πεδίο Εφαρµογής και 

καλύπτουν πλέον και τους µη ενεργούς πολίτες σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του 

Βασικού Κανονισµού 883/2004.  

Επίσης, ενισχύονται οι γενικοί κανόνες περί εφαρµοστέας νοµοθεσίας, δηλ. η 

αρχή της µίας ενιαίας εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η λεγόµενη αρχή του lex loci laboris 

για τους ενεργούς πολίτες  και η αρχή του προσδιορισµού της κατοικίας για τους µη 

ενεργούς πολίτες. Ο βασικός κανόνας είναι η αρχή της µίας εφαρµοστέας 

νοµοθεσίας. Στην περίπτωση των µισθωτών και των αυτοτελώς απασχολούµενων 

εργαζοµένων, αυτοί υπάγονται στη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου παρέχεται η 

συνήθης δραστηριότητα. Επίσης, και τα πρόσωπα που λαµβάνουν ορισµένες 

βραχυχρόνιες παροχές σε χρήµα βάσει της µισθωτής ή αυτοτελούς απασχόλησής 

τους, υπάγονται στη νοµοθεσία του κράτους µέλους της απασχόλησης. Οι δε λοιποί, 

υπάγονται στη νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας. 

Οι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τίνος κράτους µέλους  η νοµοθεσία 

υπερτερεί αναφέρονται στα άρθρα 11-16 του Κανονισµού 883/04 καθώς και στα 
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άρθρα 14-21 του Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09 όπου επίσης οι ίδιοι κανόνες 

αναγράφονται και στην Απόφαση Α2 της ∆ιοικητικής Επιτροπής.  

 

4.3 ∆ιατάξεις για τον προσδιορισµό της εφαρµοστέας 

νοµοθεσίας του Βασικού Κανονισµού 883/2004. 

Με τις νέες διατάξεις καταργούνται διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1408/71 

που αφορούσαν κατηγορίες ασφαλισµένων ή το είδος της απασχόλησής τους, όπως 

ειδικές διατάξεις για όσους ασκούν ταυτόχρονα µισθωτή και µη µισθωτή απασχόληση 

µέσα από την κατάργηση του άρθρου 14 γ. του Κανονισµού 1408/71, για ναυτικούς 

µέσα από την κατάργηση του άρθρου 14, για µη µισθωτούς µέσα από την κατάργηση 

του άρθρου, για δηµοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται παράλληλα ως 

µισθωτοί και σε άλλα κράτη µέλη µέσα από την κατάργηση του άρθρου 14 ε και 14 

στ, για το προσωπικό που υπηρετεί σε διπλωµατικές αποστολές και προξενικές 

υπηρεσίες µέσα από την κατάργηση του άρθρου 16 και τέλος για απασχολούµενους 

σε διεθνείς µεταφορές µέσα από την κατάργηση του άρθρου 14 παρ. 2 α. 

Συνεκδοχικά για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφαρµόζονται πλέον οι 

διατάξεις των άρθρων 11, 12, 15 του Κανονισµού 883/2004. 

4.4 Χώρα ασφάλισης  

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 καθιερώνεται επιτακτικότερα η αρχή ότι µία 

νοµοθεσία είναι εφαρµοστέα και κατά κανόνα αυτή του κράτους στο οποίο παρέχεται 

η µισθωτή δραστηριότητα. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 η µέγιστη περίοδος 

απόσπασης επεκτείνεται στους 24 µήνες. 

Επιπλέον µε τις διατάξεις του άρθρου 13 µεταβάλλονται τα κριτήρια για τον 

προσδιορισµό της Εφαρµοστέας Νοµοθεσίας, ανάλογα µε το αν το πρόσωπο ασκεί ή 

όχι, το ουσιώδες µέρος της δραστηριότητάς του στο κράτος µέλος της κατοικίας, 

ώστε να εφαρµοστεί η νοµοθεσία του κράτους – µέλους αυτού. 

Συγκεκριµένα και για την περίπτωση που ένα πρόσωπο ασκεί µη µισθωτή 

δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη – µέλη, το άρθρο 13 στην παράγραφο 2 

ορίζει ότι το  πρόσωπο που ασκεί κανονικά µη µισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή 

περισσότερα κράτη µέλη υπάγεται α) στη νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας, 

εάν ασκεί ουσιώδες µέρος της δραστηριότητάς του σε αυτό β) στη νοµοθεσία του 
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κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το κέντρο των συµφερόντων των 

δραστηριοτήτων του, εάν δεν κατοικεί σε ένα από τα κράτη µέλη στα οποία ασκεί 

ουσιώδες µέρος της δραστηριότητάς του.  

Για την εφαρµογή του παραπάνω άρθρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

14 παράγραφοι 6, 8 και 9 του Κανονισµού Εφαρµογής (ΕΕ) 987/2009, διευκρινίζεται 

ότι ως ουσιώδες µέρος µιας µισθωτής ή µη µισθωτής δραστηριότητας που ασκείται 

σε κράτος – µέλος, νοείται όταν ασκείται εκεί ένα ποσοτικά σηµαντικό µέρος του 

συνόλου δραστηριοτήτων του µισθωτού ή µη µισθωτού, χωρίς να πρόκειται 

απαραίτητα για το µείζον µέρος αυτών των δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά κριτήρια για τον καθορισµό του ουσιώδους µέρους της 

δραστηριότητας που ασκείται σε ένα κράτος – µέλος, για την περίπτωση της µη 

µισθωτής δραστηριότητας είναι  ο κύκλος εργασιών, ο χρόνος εργασίας, ο αριθµός 

των παρεχόµενων υπηρεσιών ή και το εισόδηµα. Στο πλαίσιο της συνολικής 

αξιολόγησης, λιγότερο από το 25% των προαναφεροµένων κριτηρίων αποτελούν 

δείκτη ότι σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων δεν ασκείται στο σχετικό κράτος – 

µέλος.  

Επίσης για τον καθορισµό του κέντρου συµφερόντων των δραστηριοτήτων 

ενός µη µισθωτού, για την εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 λαµβάνονται 

υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, 

και ιδίως ο τόπος στον οποίο βρίσκεται η σταθερή και µόνιµη έδρα των 

δραστηριοτήτων του εν λόγω προσώπου, ο συνήθης χαρακτήρας ή η διάρκεια των 

ασκουµένων δραστηριοτήτων, ο αριθµός των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς 

επίσης η βούληση του εν λόγω προσώπου, όπως αυτή προκύπτει από τις εν γένει 

περιστάσεις. 

Για την περίπτωση που ένα πρόσωπο ασκεί µισθωτή και µη µισθωτή 

δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη – µέλη, το άρθρο 13 παράγραφος 3 ορίζει ότι 

το  πρόσωπο το οποίο ασκεί κανονικά µισθωτή δραστηριότητα και µη µισθωτή 

δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη µέλη, υπάγεται στη νοµοθεσία του κράτους 

µέλους στο οποίο ασκεί µισθωτή δραστηριότητα ή, εάν ασκεί τέτοια δραστηριότητα 

σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, στη νοµοθεσία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 1. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, η άσκηση της µισθωτής δραστηριότητας, 

υπερτερεί της µη µισθωτής. Με τις νέες αυτές διατάξεις καταργούνται οι διατάξεις του 
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άρθρου 14γ σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα VII του Κανονισµού (ΕΚ) 1408/71 περί 

διπλής υπαγωγής στην ασφάλιση.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισµού 883/2004, δύο ή 

περισσότερα κράτη µέλη δύνανται να συνάψουν συµφωνία εξαίρεσης εφαρµογής 

των Άρθρων 11 έως 15 του βασικού Κανονισµού44. 

Επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 8  του Κανονισµού 883/04, όπως 

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 19 του Καν. 988/09, προβλέπουν ότι εάν, ως 

συνέπεια του παρόντος Κανονισµού, ένα πρόσωπο υπόκειται στη νοµοθεσία 

κράτους – µέλους άλλου από το καθοριζόµενο σύµφωνα µε τον τίτλο ΙΙ του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71, η εν λόγω νοµοθεσία εξακολουθεί να ισχύει ενόσω η 

σχετική κατάσταση παραµένει αµετάβλητη και εν πάση περιπτώσει για µέγιστη 

περίοδο 10 ετών από την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, εκτός εάν ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση να υπαχθεί στην εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 

σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. 

Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών µηνών από τη ηµεροµηνία εφαρµογής του 

παρόντος Κανονισµού στον αρµόδιο φορέα του κράτους - µέλους, του οποίου η 

νοµοθεσία εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, εάν το εν λόγω 

πρόσωπο πρόκειται να υπαχθεί στη νοµοθεσία του κράτους - µέλους αυτού από την 

ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού. Εάν η αίτηση υποβληθεί κατόπιν 

παρέλευσης της προθεσµίας αυτής, η εν λόγω µεταβολή εφαρµοστέας νοµοθεσίας 

επέρχεται από την πρώτη του επόµενου µήνα45. 

∆εδοµένου ότι, η εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, όσον αφορά το κεφάλαιο 

της εφαρµοστέας νοµοθεσίας είναι υψίστης σηµασίας, καθόσον αφορά στο σύνολο 

της εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η ∆ιοικητική Επιτροπή ∆ιακινουµένων Εργαζοµένων 

στην τελευταία Σύνοδό της προέβη σε ερµηνεία µε  οµόφωνη απόφασή της  επί του 

άρθρου 87 παρ. 8, δηλώνοντας ότι εφόσον είναι αναγκαίο, το αρµόδιο κράτος – 

µέλος  όπως καθορίστηκε βάσει του Καν. 1408/71 και το οποίο εξέδωσε το 

πιστοποιητικό της εφαρµοστέας νοµοθεσίας θα αξιολογήσει εάν η σχετική κατάσταση 

παραµένει αµετάβλητη και θα χορηγήσει ένα νέο πιστοποιητικό εφαρµοστέας 

νοµοθεσίας. 
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Η αλλαγή της σχετικής κατάστασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 87, παρ. 8 

του Κανονισµού 883/04, σηµαίνει ότι, µετά την εφαρµογή του Καν. 883/04, ένα από 

τα καθοριστικά κριτήρια/στοιχεία, του καθορισµού της εφαρµοστέας νοµοθεσίας 

σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ του Καν. 1408/71, µεταβλήθηκε και ότι αυτή η µεταβολή θα 

είχε ως συνέπεια ότι, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υπόκειται στην νοµοθεσία άλλου 

κράτους – µέλους από αυτό που τελικά καθορίζεται, σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ του 

Καν. 1408/7146. 

Σηµειώνεται ότι η λήξη της πιστοποίησης της εφαρµοστέας νοµοθεσίας  δεν 

θεωρείται ως µεταβολή της σχετικής κατάστασης.  

Εάν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 87 

παρ. 8 του Καν. 883/04, η κατάσταση που αφορά στην εφαρµοστέα νοµοθεσία θα 

καθορίζεται από τον αρµόδιο φορέα του κράτους – µέλους της κατοικίας. 

 

4.5 ∆ιατάξεις αναφορικά µε την Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

στον Κανονισµό Εφαρµογής 987/2009 

Το άρθρο 6 του νέου Κανονισµού Εφαρµογής προβλέπει ότι, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά, όταν προκύπτει διαφορά απόψεων µεταξύ δύο ή 

περισσότερων κρατών µελών ως προς την εφαρµοστέα νοµοθεσία, τότε το 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο θα υπάγεται προσωρινά στην νοµοθεσία ενός κράτους 

µέλους, προβλέπει δε και τα κριτήρια για αυτήν την υπαγωγή της σειράς 

προτεραιότητας δηλαδή. Ο διάλογος και η διαδικασία της συµφιλίωσης αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση µεγαλύτερης νοµικής ασφάλειας για τους διακινουµένους 

εργαζοµένους στις περιπτώσεις αυτές.  

Το άρθρο 11 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής καθιερώνει  µία σειρά 

κριτηρίων για τον προσδιορισµό  της κατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει 

διαφορά απόψεων µεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών µελών επ’ αυτής, όπως είναι 

πρώτον η διάρκεια καθώς και η συνεχής παρουσία στην επικράτεια των κρατών-

µελών και δεύτερον η κατάσταση ενός προσώπου στην οποία περιλαµβάνονται: η 

φύση και τα χαρακτηριστικά της ασκούµενης δραστηριότητας, ο τόπος όπου αυτή 
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ασκείται, η οικογενειακή κατάσταση, η άσκηση τυχόν µη αµειβοµένων 

δραστηριοτήτων, οι συνθήκες στέγασής του, το κράτος µέλος όπου βρίσκεται η 

φορολογική κατοικία του προσώπου κ.λ.π.47. 

Σε κάθε περίπτωση εφόσον οι σχετικοί φορείς δεν καταλήξουν σε συµφωνία, 

η βούληση του προσώπου θεωρείται καθοριστική για τον προσδιορισµό του 

πραγµατικού κράτους µέλους κατοικίας του. 

Το άρθρο 14 παρ. 7 του Κανονισµού Εφαρµογής 987/09,όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του όρου της ουσιώδους 

δραστηριότητας, για τον εργοδότη ο οποίος πραγµατοποιεί κανονικά τη 

δραστηριότητά του στο κράτος απόσπασης, καθώς και την απόσπαση µισθωτών ή 

αυτοαπασχολουµένων που απασχολούνται σε δύο ή περισσότερα κράτη – µέλη.  

Στους νέους Κανονισµούς, δίνεται έµφαση στη συνεργασία µεταξύ των 

οργανισµών  µε σκοπό την ενίσχυση  των  περιπτώσεων  των διακινουµένων 

εργαζόµενων. Στο προοίµιο του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής αναφέρεται ότι, η 

στενότερη και αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ο οποίος διευκολύνει τους 

διακινούµενους  στην άµεση και υπό  ευνοϊκές προϋποθέσεις. άσκηση των 

δικαιωµάτων τους  τα οποία απορρέουν από τον Κανονισµό 883/2004. Στο πνεύµα 

αυτό, οι διατάξεις του άρθρου 5 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής καθιερώνουν  νέα 

διαδικασία για τις περιπτώσεις αµφιβολίας επί της νοµικής αξίας των εγγράφων 

µεταξύ των οργανισµών διαφορετικών κρατών µελών, ενώ ,οι διατάξεις του  άρθρου 

16 του ιδίου Κανονισµού προβλέπουν ότι, ο αρµόδιος φορέας του τόπου κατοικίας, 

θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να γνωρίσει την εφαρµοστέα νοµοθεσία στον 

ενδιαφερόµενο. 

 

4.6 Παροχές ασθένειας πατρότητας και µητρότητας 

Οι διατάξεις των νέων Κανονισµών οι οποίες ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε 

τα δικαιώµατα και τις διαδικασίες µεταξύ των φορέων για τη λήψη παροχών  

ασθένειας, τις παροχές  µητρότητας και τις ισοδύναµες παροχές πατρότητας έχουν 

σε σηµαντικό βαθµό αναδιατυπωθεί και τροποποιηθεί. Οι νέοι  κανόνες 
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περιλαµβάνονται στα άρθρα 17-35 του Τίτλου ΙΙΙ του βασικού Κανονισµού 883/04 

καθώς και στα άρθρα 22-32 και 62-69 του  νέου Κανονισµού 987/09.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού 883/04, η έννοια του µέλους 

οικογένειας σηµαίνει, αναφορικά µε τις παροχές σε είδος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 

για την ασθένεια, κάθε πρόσωπο που ορίζεται ή αναγνωρίζεται σαν µέλος της 

οικογένειας ή που έχει καθορισθεί ως µέλος του  νοικοκυριού από την νοµοθεσία του 

κράτους µέλους όπου κατοικεί. Ωστόσο, εάν η νοµοθεσία του κράτους κατοικίας δεν 

κάνει διάκριση µεταξύ των µελών της οικογένειας και των άλλων προσώπων στα 

οποία αυτή εφαρµόζεται, τότε ο/η σύζυγος, τα ανήλικα παιδιά, και τα συντηρούµενα 

ενήλικα µέλη, θα θεωρούνται ως µέλη της οικογένειας.  

Με βάση τις διατάξεις  του άρθρου 19 του Κανονισµού 883/04, ο 

ασφαλισµένος καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του που διαµένουν σε κράτος 

µέλος, άλλο από το αρµόδιο κράτος - µέλος, θα δικαιούνται παροχές σε είδος οι 

οποίες κρίνονται ιατρικώς απαραίτητες κατά την διάρκεια της παραµονής τους. Αυτές 

οι διατάξεις εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στους συνταξιούχους και τα µέλη της 

οικογενείας τους, οι οποίοι  διαµένουν σε κράτος µέλος άλλο από αυτό όπου 

κατοικούν (άρθρο 27 (1) Καν. 883/04).  

Οι παροχές  θα καταβάλλονται εκ µέρους του αρµοδίου φορέα, από το φορέα 

του τόπου διαµονής (άρθρα 19 και 27 (4) του Καν. 883/2004). Το άρθρο 25 του νέου 

Κανονισµού Εφαρµογής 987/09 ορίζει ότι, σε περιπτώσεις σαν και αυτή, ο αρµόδιος 

φορέας  θα εκδίδει ένα έντυπο που θα δηλώνει το δικαίωµα αυτών των προσώπων 

για παροχές σε είδος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Αν 

ο ασφαλισµένος δεν διαθέτει τέτοιο έντυπο, ο φορέας του κράτους διαµονής, κατόπιν 

αιτήµατος ή εφόσον απαιτείται, θα επικοινωνεί µε τον αρµόδιο φορέα, ώστε να του 

χορηγηθεί ένα σχετικό έντυπο. 

Οι διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα που ταξιδεύουν σε άλλο κράτος 

µέλος, µε σκοπό τη λήψη παροχών ασθενείας σε είδος, έχουν σηµαντικά 

αναδιατυπωθεί. Έτσι µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2, του Καν. 883/04, ορίζεται 

ότι η έγκριση πρέπει να χορηγείται όταν η εν λόγω θεραπεία περιλαµβάνεται µεταξύ 

των παροχών  που προβλέπονται από την νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου ο 

ενδιαφερόµενος κατοικεί και δεν µπορεί να λάβει ανάλογη θεραπεία εντός του 
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ιατρικώς δικαιολογηµένου χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της 

υγείας του και την πιθανή πορεία της νόσου48. 

Η προέγκριση παρέχεται από τον αρµόδιο φορέα. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν 

κατοικεί στο αρµόδιο κράτος µέλος, θα ζητήσει έγκριση από τον αρµόδιο φορέα  του 

τόπου κατοικίας, ο οποίος θα την προωθήσει άµεσα στον αρµόδιο φορέα, ο οποίος 

θα αποφασίσει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 παρ.2 του νέου Κανονισµού  

Εφαρµογής. Το άρθρο 26 παρ.3 του Κανονισµού  Εφαρµογής, προβλέπει  ειδική 

διαδικασία στην περίπτωση του προσώπου που χρήζει επείγουσας, ζωτικώς 

αναγκαίας θεραπείας. Οι διαδικασίες απόδοσης των δαπανών των  παροχών σε 

είδος, ρυθµίζονται από το άρθρο 26 παρ.6-8 του Κανονισµού  Εφαρµογής, 

συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για το συµπλήρωµα Van Braeckel και των 

αποζηµιώσεων των δαπανών  µετακίνησης και διαµονής. 

Για τα µέλη της οικογένειας ασφαλισµένου, που δεν διαµένουν  µε τον 

ασφαλισµένο, καθώς και για τους συνταξιούχους και τα µέλη της οικογένειάς τους, οι 

δαπάνες  θα βαρύνουν το φορέα  του τόπου κατοικίας όταν αυτό το κράτος µέλος 

έχει επιλέξει την απόδοση  βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών ( Άρθρα 20 παρ.4 και 27 

παρ.5 του Καν. 883/04 καθώς και το άρθρο 26 παρ.1 του νέου Εφαρµοστικού  

Κανονισµού). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο τελευταίος φορέας  θεωρείται ο αρµόδιος 

για την έγκριση.  

Το άρθρο 28 του Κανονισµού 883/04, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 

παρ. 8 του Καν. 988/09, προβλέπει ειδικές διατάξεις για τους συνταξιούχους 

µεθοριακούς  εργαζόµενους και τα µέλη της οικογενείας τους και εγγυάται το 

δικαίωµα για παροχές σε είδος στα κράτη µέλη όπου ασκούσαν την δραστηριότητά 

τους. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου επικεντρώνονται στις έννοιες όπως συνέχιση 

της θεραπείας και περίοδοι άσκησης µιας δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του Καν. 883/04, ο φορέας  

ενός κράτους µέλους που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε την  νοµοθεσία που 

εφαρµόζει, για την µείωση/αφαίρεση των εισφορών για παροχές ασθενείας, µπορεί 

να ζητήσει και να ανακτήσει αυτές τις µειώσεις/αφαιρέσεις που υπολογίζονται 

σύµφωνα µε την  εφαρµοστέα νοµοθεσία του, µόνον στην έκταση κατά την οποία  το 

κόστος των παροχών που προβλέπονται στα άρθρα 23-26, βαρύνει το  φορέα του εν 

λόγω κράτους µέλους.  

                                                           
48

 Βλ. Περαιτέρω. Υπουργείο Ανάπτυξης, (2005). Στρατηγική της Λισσαβόνας Στόχοι και 

Πορεία Επίτευξης τους. Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα, σ.σ.1-195. 
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Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ.1 του Καν. 883/2004 ορίζουν ότι, το 

αυτοτελές δικαίωµα για παροχή σε είδος, βάσει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους 

ή βάσει του κεφαλαίου για την ασθένεια του  νέου Κανονισµού, θα λαµβάνει 

προτεραιότητα έναντι του παράγωγου δικαιώµατος σε παροχή για τα µέλη της 

οικογένειας. Το παράγωγο δικαίωµα για παροχή σε είδος θα έχει προτεραιότητα 

ωστόσο, έναντι των αυτοτελών  δικαιωµάτων, όταν το αυτοτελές δικαίωµα στο 

κράτος µέλος κατοικίας υπάρχει άµεσα και αποκλειστικά βάσει της κατοικίας του 

ενδιαφεροµένου  στο εν λόγω κράτος µέλος. 

Επιπρόσθετα, το άρθρο 30 του  Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09, προβλέπει 

ότι, εάν ένα πρόσωπο λαµβάνει σύνταξη από περισσότερα του ενός, κράτη µέλη, 

τότε, το ποσό των εισφορών που µειώνεται /αφαιρείται από όλες τις συντάξεις, δεν 

µπορεί να είναι σε καµία περίπτωση µεγαλύτερο από το ποσό που 

αφαιρέθηκε/µειώθηκε σε σχέση µε το πρόσωπο που λαµβάνει το ίδιο ποσό 

συντάξεως από το αρµόδιο κράτος – µέλος.  

Το άρθρο 34 του Κανονισµού 883/04 προβλέπει διατάξεις για την αποφυγή 

των σώρευσης των παροχών, στην περίπτωση που ένα πρόσωπο το οποίο 

λαµβάνει µακροχρόνιες παροχές σε χρήµα από τον αρµόδιο φορέα, έχει δικαίωµα για 

παροχή σε είδος, προοριζόµενη για τον ίδιο σκοπό, από τον φορέα  του τόπου 

κατοικίας. 

Οµοίως και για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού, είναι 

ουσιαστικής σηµασίας η συνεργασία µεταξύ των φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων  των διακινουµένων πολιτών, 

όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη (2) του Καν. 987/09.  

Στο πνεύµα αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του νέου 

Κανονισµού  Εφαρµογής, δεδοµένου ότι, ο προσδιορισµός της κατοικίας ενός 

προσώπου, είναι κρίσιµης σηµασίας για την εφαρµογή του κεφαλαίου για την 

ασθένεια, οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί προσδιορίζουν µε κοινή συµφωνία, το κέντρο 

του συµφέροντος του ενδιαφεροµένου,  όταν υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά µε 

τον  προσδιορισµό της κατοικίας ενός προσώπου για την εφαρµογή των διατάξεων 

του βασικού Κανονισµού.  

Επιπλέον, το άρθρο 22 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, υποχρεώνει τις 

αρµόδιες αρχές και φορείς να µεριµνήσουν ώστε να διατίθεται όλη η απαραίτητη 

πληροφόρηση στον ασφαλισµένο αναφορικά µε τις διαδικασίες και τους όρους 

χορήγησης των παροχών σε είδος, όταν αυτές καταβάλλονται στο έδαφος ενός 
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κράτους µέλους διαφορετικού από αυτό του αρµόδιου φορέα. Επίσης, µε τις 

διατάξεις του άρθρου 27 (5) του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, προβλέπεται ότι, 

κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου φορέα, ο φορέας του τόπου κατοικίας θα διεξάγει 

όλες τις απαραίτητες διοικητικές έρευνες ή ιατρικές εξετάσεις για τον ενδιαφερόµενο, 

σύµφωνα µε νοµοθεσία του. 

Παράλληλη, επίσης, είναι η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 του ιδίου 

Κανονισµού, σύµφωνα µε την οποία, ύστερα από αίτηµα του αρµόδιου φορέα, ο 

φορέας του τόπου κατοικίας, εξετάζει την κατάσταση του ασφαλισµένου, όσον αφορά 

την εξακρίβωση της ανάγκης µακροχρόνιας φροντίδας.  

Το άρθρο 31 (2) του νέου Κανονισµού Εφαρµογής επίσης, αποτελεί ένα 

παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισµών. 

Προβλέπει  ότι, ο αρµόδιος οργανισµός υποχρεούται να ενηµερώνει τον οργανισµό 

του τόπου κατοικίας ή διαµονής, σχετικά µε τις καταβολές των µακροχρόνιων 

παροχών φροντίδας σε χρήµα, όταν η εφαρµοστέα νοµοθεσία του τελευταίου, 

προβλέπει την παροχή µακροχρόνιων παροχών φροντίδας σε είδος που 

συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 34 (2) του 

Κανονισµού 883/04.  

Τα άρθρα 62 – 69 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09 αναφέρονται 

στις διαδικασίες της απόδοσης των δαπανών µεταξύ των φορέων, είτε βάσει των 

πραγµατικών δαπανών, είτε βάσει κατ’ αποκοπήν  ποσών, του κόστους των 

παροχών ασθενείας σε είδος που χορηγήθηκαν από το φορέα του ενός κράτους 

µέλους για λογαριασµό του φορέα του άλλου κράτους µέλους. 

Ειδικότερα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κ883/04 ρυθµίζονται οι 

διαδικασίες τις πλήρους  απόδοσης των δαπανών µεταξύ των ασφαλιστικών 

φορέων.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09 

προβλέπονται οι διαδικασίες απόδοσης βάσει πραγµατικών δαπανών. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 63  του Κανονισµού  Εφαρµογής, θεσπίζονται 

εξαιρέσεις από τον κανόνα ο οποίος καθιερώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του 

Βασικού Κανονισµού, για τα κράτη µέλη των οποίων οι νοµοθετικές ή διοικητικές 

δοµές δεν επιτρέπουν την απόδοση βάσει των πραγµατικών δαπανών και τα οποία 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα 3 του Κανονισµού Εφαρµογής 987/09 (Ιρλανδία, 
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Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο 

Βασίλειο.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1-7 του Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09, 

τροποποιούνται οι διαδικασίες και οι προθεσµίες απόδοσης των 

πραγµατοποιηθεισών δαπανών για παροχές σε είδος. Συγκεκριµένα ορίζονται νέες 

προθεσµίες για την υποβολή των απαιτήσεων, όσον αφορά τις πραγµατικές 

δαπάνες, οι απαιτήσεις υποβάλλονται στον Οργανισµό Σύνδεσης του κράτους 

µέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση των παροχών ,εντός 12 µηνών από το 

τέλος του ηµερολογιακού εξαµήνου κατά τη διάρκεια του οποίου οι απαιτήσεις 

καταχωρήθηκαν  στους λογαριασµούς του φορέα πιστωτή . Επιπλέον όσον αφορά τα 

κατ’ αποκοπήν ποσά, οι απαιτήσεις υποβάλλονται εντός του 12µήνου που έπεται 

εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου το µέσο κόστος για το έτος αναφοράς 

δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτήσεις 

καταβάλλονται στον Οργανισµό Σύνδεσης του κράτους µέλους πιστωτή που 

αναφέρεται στο άρθρο 66 του Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09 από το φορέα που 

οφείλει τις παροχές εντός 18 µηνών από το τέλος του µήνα κατά τον οποίον 

υποβλήθηκαν στον οργανισµό σύνδεσης του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για 

τη χορήγηση παροχών (άρθρο 67παρ.5 Κ987/09). 

 

4.7 Παροχές συντάξεων 

Οι νέες διατάξεις του Καν. 883/04 για τις παροχές συντάξεων 

περιλαµβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαια 4 και 5 συµπεριλαµβανοµένων των 

τροποποιήσεων, που επήλθαν µε τον Καν. 988/09, των άρθρων 52, 56 και 57 του 

Κανονισµού 883/04) καθώς και στον Τίτλο ΙΙ, Κεφάλαιο IV του Κανονισµού  

Εφαρµογής 987/09. 

Επίσης, σηµαντικά κείµενα για την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων είναι η 

νέα Απόφαση P1 της ∆ιοικητικής Επιτροπής για την ερµηνεία των άρθρων 50 παρ. 4, 

58 και 87, παρ. 5 του Κανονισµού 883/2004, καθώς επίσης και η Σύσταση Αρ. Ρ1 για 

την υπόθεση Cottardo. 

Εξίσου σηµαντική είναι και η Απόφαση Η1, για τη µετάβαση από τους 

Κανονισµούς (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 στους Κανονισµούς (ΕΚ) 883/04 και  987/09, 

µε την οποία αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν παλαιές Αποφάσεις της 

∆ιοικητικής Επιτροπής. Οι διατάξεις για τις συντάξεις του νέου Κανονισµού 883/2004 
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δεν παρουσιάζουν  σηµαντικές αλλαγές  συγκριτικά µε τις διατάξεις του Κανονισµού 

1408/71 και 574/72. 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισµού 883/2004, καθιερώνουν µία 

επιπλέον  οριζόντια αρχή. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το αρµόδιο κράτος µέλος 

πρέπει να λάβει υπόψη του παροχές ή εισοδήµατα που λαµβάνονται σε άλλο κράτος 

µέλος καθώς και τα γεγονότα που συνέβησαν σε άλλο κράτος µέλος, ως αντίστοιχες 

παροχές, εισοδήµατα, γεγονότα, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του αρµοδίου κράτους 

µέλους. Η αρχή αυτή δεν σχετίζεται µε το συνυπολογισµό του άρθρου 6, ωστόσο η 

χάραξη µίας διακριτής διαχωριστικής γραµµής µεταξύ των δύο αυτών αρχών, έγκειται 

στην αρµοδιότητα της ∆ιοικητικής Επιτροπής. 

Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη (10) και την αιτιολογική 

σκέψη (11) του Κανονισµού 883/04, η αρχή της εξοµοίωσης ορισµένων γεγονότων 

και καταστάσεων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο για την εφαρµογή της αρχής 

του συνυπολογισµού των περιόδων και δεν πρέπει να συγχέεται µε την αρχή της 

εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να τίθεται σε 

προτεραιότητα. 

Στον τοµέα των συντάξεων, οι διατάξεις του άρθρου αυτού, µπορεί να έχουν 

αρκετές επιπτώσεις, όπως π.χ. σε σχέση µε τις ειδικές προϋποθέσεις για τη 

θεµελίωση του δικαιώµατος σε µία παροχή. Για την ορθή και ενιαία εφαρµογή του εν 

λόγω άρθρου από τα κράτη – µέλη, η ∆ιοικητική Επιτροπή, στη τελευταία Σύνοδό της 

έλαβε οµόφωνη Απόφαση επί των κατευθυντηρίων αρχών για τη εφαρµογή της 

αρχής της εξοµοίωσης γεγονότων, καταστάσεων, παροχών κλπ. 

Η Αρχή της εξοµοίωσης των εισοδηµάτων, παροχών, γεγονότων και 

καταστάσεων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 του ΕΚ 883/2004, δεν αποτελεί κάτι 

νέο και έχει εκφραστεί σε πολλές περιπτώσεις  από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

Το Άρθρο 5  του ΕΚ 883/2004 θα πρέπει να εξετάζεται εντός του γενικότερου 

πλαισίου αυτής  της νοµολογίας, ώστε να καταστεί η αρχή  κατανοητή. Τα γεγονότα 

και οι καταστάσεις, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 5 (β) του ΕΚ 883/2004 µπορούν 

να γίνουν κατανοητά ως περιπτώσεις ή καταστάσεις νοµικού ή πραγµατικού 

χαρακτήρα, όπως π.χ.: αυτά που συνδέονται µε τον χαρακτήρα του συµβολαίου της 

εργασίας ή απασχόλησης, τη στρατιωτική υπηρεσία, τις σπουδές κλπ. και συνδέονται 

µε το σκοπό της θεµελίωσης του δικαιώµατος στην  παροχή ή  τον υπολογισµό της. 

Για την εκτίµηση  των γεγονότων και καταστάσεων το Κράτος Μέλος θα πρέπει να 
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εφαρµόσει, τηρουµένων των αναλογιών, τα κριτήρια όπως ορίζονται  από την εθνική 

νοµοθεσία του. 

Η Αρχή της ίσης µεταχείρισης των παροχών, εισοδηµάτων, γεγονότων και 

καταστάσεων, όπως διατυπώνεται  στο Άρθρο 5 του ΕΚ 883/2004, είναι γενικής 

φύσης και εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις που καλύπτονται από τον 

Κανονισµό, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά από τον Κανονισµό, όπως για 

παράδειγµα στο άρθρο 14 (4) του Κανονισµού 883/2004 και στο άρθρο 22 (2) του  

Κανονισµού 987/2009. Ωστόσο, η εφαρµογή του άρθρου 5 του Κανονισµού 883/2004 

δεν µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των κανόνων της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Επί 

της αρχής, µόνο το αρµόδιο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε τον Κανονισµό, είναι 

υποχρεωµένο να  εφαρµόσει την αρχή σχετικά µε τις ληφθείσες παροχές ή τα 

εισοδήµατα, ή τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα, σε ένα άλλο Κράτος Μέλος. Η 

εφαρµογή του Άρθρου 5 δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αποτελέσµατα µη αιτιολογηµένα  

επαρκώς. Η εφαρµογή του Άρθρου 5 δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επικάλυψη 

παρόµοιων παροχών για το ίδιο χρονικό διάστηµα, όπως αναφέρεται στα Άρθρα 10, 

40(3), 53-55 του Κανονισµού 883/2004. 

Γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες αναφέρονται στα σηµεία αυτά, όπως  

απορρέουν από τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού 883/2004. Η αρχή της 

µεταχείρισης συγκεκριµένων γεγονότων ή καταστάσεων που έχουν λάβει χώρα στην 

επικράτεια ενός κράτους µέλους ως εάν έχουν πραγµατοποιηθεί στην επικράτεια 

κράτους µέλους του οποίου η νοµοθεσία είναι εφαρµοστέα, δεν πρέπει να συγχέεται 

µε την αρχή του συνυπολογισµού περιόδων ασφάλισης, απασχόλησης, αυτοτελούς 

απασχόλησης ή κατοικίας που έχουν πραγµατοποιηθεί  σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

ενός άλλου κράτους µέλους, µε αυτές που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του αρµόδιου κράτους µέλους. Οι περίοδοι που έχουν πραγµατοποιηθεί 

υπό τη νοµοθεσία ενός άλλου κράτους µέλους πρέπει, ως εκ τούτου, να λαµβάνονται 

υπόψη αποκλειστικά µέσω της εφαρµογής της αρχής του συνυπολογισµού των 

περιόδων.  

Η εφαρµογή του Άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 δεν αποκλείει την 

εφαρµογή της αρχής της εξοµοίωσης των γεγονότων εκτός εάν ανεξάρτητα από το 

εύρος των περιόδων που θα ληφθούν υπόψη, το συγκεκριµένο γεγονός για τις 

περιόδους αυτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως για παράδειγµα προβλέπεται 

από το Άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 883/2004, εκτός εάν έτσι προβλέπεται από την 

εθνική νοµοθεσία. Ωστόσο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον Κανονισµό, 

οι θεωρούµενες ως τέτοιες περίοδοι ασφάλισης στο κράτος – µέλος όπου Σύµφωνα 
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µε τα ανωτέρω επαναλαµβάνεται, ο γενικός ερµηνευτικός κανόνας της αιτιολογικής 

σκέψης αρ. 10 του Καν.883/2004. Η θέση της ∆ιοικητικής Επιτροπής είναι ότι η αρχή 

της εξοµοίωσης των γεγονότων δεν µπορεί να οδηγήσει σε αµφισβήτηση της αξίας 

των περιόδων ασφάλισης, οι οποίες κοινοποιούνται ως τέτοιες από το κράτος µέλος 

όπου αποκτήθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της εξοµοίωσης των γεγονότων δεν µπορεί να 

διαχωριστεί από τις αρχές κατά των διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης και όλες τις 

αµφισβητούµενες περιπτώσεις θα εξετάζονται υπό το πρίσµα αυτών των αρχών 

αυτών. 

Η ανάλυση της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  

καταδεικνύει ότι η αρχή της εξοµοίωσης των γεγονότων προήλθε από την αρχή της 

µη διάκρισης. Η εξοµοίωση γεγονότων και καταστάσεων θεωρήθηκε από το ∆ΕΚ ως 

αποτρεπτική της έµµεσης διάκρισης σε βάρος του διακινούµενου εργαζόµενου. Ως εκ 

τούτου, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή της εν λόγω 

αρχής δεν µπορεί να οδηγεί σε αποδυνάµωση της αρχής κατά της διάκρισης, η 

οποία θα πρέπει πάντα να υπερισχύει49. 

Το άρθρο 6 του Κανονισµού 883/2004 καθιερώνει την οριζόντια αρχή του 

συνυπολογισµού των περιόδων ασφάλισης, µισθωτής και µη µισθωτής 

δραστηριότητας και κατοικίας. Το γεγονός ότι, η αρχή αυτή, βασίζεται απευθείας στο 

άρθρο 42 της Συνθήκης, δεν αναιρεί την δυσκολία εφαρµογής της στην πράξη, όσον 

αφορά την ίση µεταχείριση των παροχών, των εισοδηµάτων και των γεγονότων. 

Επιπλέον, στα άρθρα 12 και 13 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, 

περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές διατάξεις για τον συνυπολογισµό των περιόδων 

και τους κανόνες µετατροπής τους. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του νέου Κανονισµού  

Εφαρµογής 987/09, καθιερώνουν  µία νέα διάταξη η οποία προσδιορίζει το κράτος 

µέλος το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του τις περιόδους ανατροφής τέκνων. 

Συνήθως πρόκειται για το κράτος µέλος το οποίο είναι αρµόδιο κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης περιόδου της ανατροφής τέκνου, στο πλαίσιο του Τίτλου ΙΙ του 

Κανονισµού 883/2004.  

Σε εξαιρετικές, µόνον, περιπτώσεις η χορήγηση των περιόδων ανατροφής 

τέκνων, θα συνεχισθεί από το προηγούµενο αρµόδιο κράτος µέλος, εφόσον η 

νοµοθεσία του νέου αρµόδιου κράτους µέλους δεν λαµβάνει υπόψη της τέτοιες 

                                                           
49

 Βλ. Περαιτέρω Vennesson, P., (2010). Competing visions for the European Union grand 

strategy. European Foreign Affairs Review, Vol. 15, No. 1, p.p. 57-75. 
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περιόδους και η αρµοδιότητα του νέου κράτους µέλους δεν είναι απότοκος της 

άσκησης µιας µισθωτής ή µη µισθωτής απασχόλησης. Η ενηµέρωση των πολιτών 

κρίνεται ουσιώδης για τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου 

αυτού. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, 

προκειµένου ο αιτών να καταστεί ικανός να ασκήσει το δικαίωµα αναστολής της 

εκκαθάρισης των παροχών πρέπει οι σχετικοί φορείς να του κοινοποιούν, µετά από 

αίτησή του, όλα τα στοιχεία που διαθέτουν, ώστε να εκτιµήσει τις συνέπειες της 

ταυτόχρονής ή διαδοχικής εκκαθάρισης των παροχών, την οποία ενδέχεται να 

ζητήσει.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του νέου Κανονισµού  

Εφαρµογής, ο «φορέας επαφής» υποχρεούται να παρέχει στον αιτούντα, κατ’  αίτησή 

του, οιαδήποτε στοιχεία αφορούν τις κοινοτικές πτυχές της εξέτασης της 

συνταξιοδοτικής του περίπτωσης και να τον τηρεί ενήµερο για την πρόοδό της.  

Εξίσου σηµαντική κρίνεται η  υποχρέωση των φορέων για ενηµέρωση του 

ενδιαφεροµένου, µε τη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 και 2 του νέου Κανονισµού  

Εφαρµογής η οποία σχετίζεται µε το δικαίωµα αναθεώρησης της συνταξιοδοτικής 

απόφασης, σύµφωνα µε την οποία ο «φορέας επαφής» υποχρεούται να αποστείλει 

στον ενδιαφερόµενο, µία Σύνοψη όλων των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, 

προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα της αναθεώρησής τους στην περίπτωση που η 

αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώµατά του.  

Ειδικότερα στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι, «εάν µετά την παραλαβή της 

Σύνοψης, ο αιτών κρίνει ότι τα δικαιώµατά του θίγονται ενδεχοµένως από την 

αλληλεπίδραση των αποφάσεων που έχουν λάβει δύο ή περισσότεροι φορείς, 

δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση των αποφάσεων από τους σχετικούς φορείς 

εντός των προθεσµιών τις οποίες προβλέπουν οι αντίστοιχες εθνικές νοµοθεσίες. Οι 

προθεσµίες αρχίζουν να τρέχουν την ηµεροµηνία παραλαβής της Σύνοψης. Ο αιτών 

ενηµερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσµα της επανεξέτασης. 

Το άρθρο 7 του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής 987/2009 περιλαµβάνει τον 

γενικό κανόνα για τις προσωρινές καταβολές των παροχών. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ιδίου,  µία αυτοτελής παροχή πρέπει να 

καταβάλλεται χωρίς καθυστέρηση και θεωρείται προσωρινή εάν το χορηγούµενο 

ποσό θα µπορούσε να επηρεαστεί από το αποτέλεσµα της διαδικασίας εξέτασης της 

αίτησης.  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Κανονισµού  

Εφαρµογής, η υποχρέωση για καταβολή µιας αναλογικής παροχής ως προκαταβολή, 

θεωρείται δεδοµένη όταν είναι προφανές ότι υφίσταται το αντίστοιχο δικαίωµα. 

Στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, κάθε φορέας που οφείλει να 

καταβάλει προσωρινές παροχές ή να προβεί σε προκαταβολές δυνάµει της παρ. 1 ή 

2 του άρθρου 50, ενηµερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον αιτούντα, εφιστώντας ιδίως 

την προσοχή του στον προσωρινό χαρακτήρα του µέτρου και σε οποιοδήποτε 

δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε την νοµοθεσία του. 

Τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα εξαιρούνται από τον 

αναλογικό επιµερισµό (άρθρο 52, παρ. 5 του Καν. 883/2004, όπως τροποποιήθηκε 

µε τον Κανονισµό 988/2009). Ο Κανονισµός 883/2004 αναγνωρίζει ότι συστήµατα τα 

οποία χρηµατοδοτούνται µε την µέθοδο της κεφαλαιοποίησης των καταβληθεισών 

εισφορών και οποιαδήποτε άλλα συστήµατα όπου οι περίοδοι δεν λαµβάνονται 

υπόψη στον εθνικό τύπο υπολογισµού δεν µπορεί να υπολογισθούν µέσω της 

γενικής αρχής του υπολογισµού, δηλαδή, τον υπολογισµό αρχικά ενός θεωρητικού 

ποσού και κατόπιν του αναλογικού επιµερισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 52 παρ. 1 β του Κανονισµού 883/2004.  

 Εντούτοις, παροχές όπου οι χρονικές περίοδοι δεν έχουν σχέση µε τον 

υπολογισµό και οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο Παράρτηµα VIII, µέρος 2 του 

Κανονισµού 883/2004, µπορεί να καταβάλλονται άµεσα, και σε περιπτώσεις, όπου ο 

συνυπολογισµός των περιόδων είναι απαραίτητος για τη θεµελίωση δικαιώµατος 

(άρθρο 52 παρ. 5 του Κανονισµού 883/2004 όπως τροποποιήθηκε µε τον  

Κανονισµό 988/09). 

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για τον σκοπό του  αναλογικού επιµερισµού, 

οι περίοδοι ενός άλλου κράτους µέλους, θα λαµβάνονται υπόψη µε την µέση αξία 

µιας περιόδου που πραγµατοποιήθηκε στο αρµόδιο κράτος µέλος (άρθρο 56 παρ. 1 

στοιχείο δ, του Κανονισµού 883/2004 όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 

988/2009). 

Οι νέοι Κανονισµοί, περιλαµβάνουν επίσης διατάξεις, που προβλέπουν την 

δυνατότητα αναθεώρησης των συντάξεων ήδη καταβληθεισών ή καταβλητέων πριν 

την εφαρµογή του νέου Κανονισµού 883/2004, στο άρθρο 87 του Κανονισµού 

883/04, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. 988/09 και το άρθρο 94 του νέου 

Κανονισµού Εφαρµογής  987/09.  
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Οι ασφαλιστικοί φορείς είναι εξοικειωµένοι µε την εφαρµογή αυτών των 

διατάξεων, καθόσον αναφέρονται σε βασικές αρχές, οι οποίες εφαρµόζονται κατά τη 

διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που ακολουθεί την ένταξη ενός νέου κράτους 

µέλους στην ΕΕ. 

 

4.8 Παροχές ανεργίας  

Οι νέες διατάξεις για την ανεργία περιλαµβάνονται στο Κεφ. 6 του Τίτλου ΙΙΙ, 

στα άρθρα 61 - 65 του βασικού Κανονισµού  883/04 καθώς και στα άρθρα 54 - 57 

του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν τις παροχές 

ανεργίας έχουν τροποποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό και οι νέοι κανόνες είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικοί και ευέλικτοι, συγκριτικά µε τους ισχύοντες κανόνες  

(Καν. 1408/71 και 574/72). Οι βασικότερες νέες διατάξεις είναι το Άρθρο 61, παρ. 2 

του Κανονισµού 883/04 όπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο 

συνυπολογισµός, εφαρµόζεται πλέον και στους αυτοτελώς απασχολούµενους.  

Επίσης, το ασφαλιστικό ιστορικό του διακινούµενου ανέργου, θα 

ανταλλάσσεται πλέον, µέσω του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ηλεκτρονικής  

Ανταλλαγής. Επιπλέον το Άρθρο 54, παρ.1  του Κανονισµού 987/09 κατά το οποίο 

θεσπίζεται η δυνατότητα για τον αιτούντα να αιτείται ένα έντυπο, το οποίο, θα 

πιστοποιεί το ιστορικό της ασφάλισής του. 

Το Άρθρο 62 του Κανονισµού 883/04 έχει ενσωµατώσει τη νοµολογία του 

∆ΕΚ, σχετικά µε την υπόθεση 61/79 Fellinger. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται ο 

υπολογισµός των παροχών, βάσει των πραγµατικών αποδοχών που ελάµβανε ο 

µεθοριακός εργαζόµενος στο κράτος απασχόλησης. Με το Άρθρο 62, παρ. 3 του 

Κανονισµού 883/04 (όπως τροποποιήθηκε  µε τον Καν. 988/09) καθιερώνεται η ίδια 

µέθοδος υπολογισµού και για τις δύο κατηγορίες των ανέργων µισθωτών και µη 

µισθωτών δηλαδή. Ωστόσο, εκκρεµεί ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής, η λήψη 

οµόφωνης απόφασης επί των λεπτοµερειών της µεθόδου υπολογισµού των 

παροχών ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολουµένους. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι 

Αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης ∆ιακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης για την εξοµοίωση 

των µελών της οικογένειας καθώς και για την µετατροπή.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κανονισµού 883/2004 προβλέπεται η 

δυνατότητα για άµεσες καταβολές από τον αρµόδιο φορέα καθόσον δεν υπάρχουν 
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διαδικασίες απόδοσης στον τοµέα αυτόν. Επιπλέον, το άρθρο 64 (1) (γ) του Βασικού 

Κανονισµού αναφέρει ότι, το δικαίωµα στις παροχές ανεργίας µπορεί να διατηρηθεί 

για µία περίοδο 3 µηνών όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο αναζητεί  εργασία σε 

άλλο Κράτος Μέλος. Οι αρµόδιοι οργανισµοί ή υπηρεσίες µπορούν να παρατείνουν 

αυτήν περίοδο για µία µέγιστη περίοδο 6 µηνών. 

Η πρώτη περίοδος των τριών µηνών για την εξαγωγή των επιδοµάτων 

ανεργίας µπορούν να χορηγηθεί στον αναζητούντα εργασία µόνο εάν πληρούνται  οι 

προϋποθέσεις της εξαγωγής. Κατ’ αρχήν, ο αναζητών εργασία θα πρέπει να είναι 

άνεργος για τουλάχιστον 4 εβδοµάδες. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, το 

πρόσωπο αυτό έχει δικαίωµα να εξάγει το επίδοµα ανεργίας και ο αρµόδιος 

οργανισµός του Κράτους Μέλους είναι υποχρεωµένος να εκδώσει ένα έγγραφο που 

να βεβαιώνει αυτό το δικαίωµα.  

Ο οργανισµός  αυτός δεν µπορεί να αρνηθεί το εν λόγω δικαίωµα εφόσον το 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις. Οι πρώτοι τρεις µήνες  

αναφέρονται ως βασική περίοδος εξαγωγής. Ωστόσο, οι αρµόδιοι οργανισµοί ή οι 

υπηρεσίες δύνανται να παρατείνουν την βασική περίοδο εξαγωγής από 3 µήνες σε 6 

µήνες. Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει διάταξη, στον Βασικό Κανονισµό ή στον  

Κανονισµό Εφαρµογής, η οποία να προβλέπει ότι αυτή η περίοδος δύναται να 

παρατείνεται. Αυτό καθιστά σαφές ότι, ο αναζητών εργασία δεν έχει, όπως ακριβώς 

στην βασική περίοδο εξαγωγής, δικαίωµα για παράταση. Είναι στην διακριτική 

ευχέρεια του αρµόδιου οργανισµού ή των αρµοδίων υπηρεσιών να εξετάσουν αυτή 

τη δυνατότητα. 

Σκοπός των νέων διατάξεων για την εξαγωγή των παροχών, είναι να 

διευκολύνονται οι αναζητούντες εργασία κατά την µετακίνησή τους προς εύρεση 

εργασίας. Αναφορικά µε την ανεργία, το βασικό δικαίωµα στην εξαγωγή των 

παροχών, όπως διατυπώνεται στην Συνθήκη, είναι ήδη περιορισµένο σε χρόνο και 

ανοιχτό  µόνο για αυτούς που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Στο πνεύµα 

αυτό, οποιαδήποτε πράξη ενίσχυσης της θέσης των αναζητούντων εργασία στην 

αγορά εργασίας µέσω της επέκτασης της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται 

αυτή η αναζήτηση, σε άλλο Κράτος Μέλος, είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη σε µία 

περίοδο υψηλής ανεργίας στην Ευρώπη.  

Οι διατάξεις του άρθρου 55 του Κανονισµού  Εφαρµογής καθιερώνουν τη 

διαδικασία της µηνιαίας ενηµέρωσης για την κατάσταση των ενδιαφεροµένων, 

εφόσον απαιτείται από τον αρµόδιο φορέα. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του 

Καν. 883/04, καθώς και την παρ.1 του άρθρου 56 του Καν. 987/09, παρέχεται η 
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δυνατότητα στους  µεθοριακούς ανέργους: να επιλέγουν να εγγράφονται ως 

αιτούντες εργασία επιπρόσθετα και στο κράτος της απασχόλησης και ταυτόχρονα 

καθιερώνεται η ανταλλαγή στοιχείων για την προτεραιότητα του κράτους κατοικίας 

και των δράσεων για την ανεύρεση εργασίας. Επιπλέον, το κράτος της κατοικίας 

πρέπει να υπολογίζει τις παροχές επί τη βάσει του µισθού/ηµεροµισθίου που 

ελάµβανε στο κράτος της απασχόλησης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 65 του Βασικού Κανονισµού,  θεσπίζεται  ως ανώτατο όριο παροχών 

ανεργίας, το ποσό το οποίο δεν µπορεί να είναι υψηλότερο από το καταβλητέο ποσό, 

δυνάµει της νοµοθεσίας του αρµόδιου κράτους µέλους.  

Προβλέπεται ωστόσο η δυνατότητα εφαρµογής ενός µέσου ανωτάτου ορίου 

αποζηµιώσεως για τις χώρες που είναι καταχωρηµένες στο Παράρτηµα 5 του νέου 

Κανονισµού  Εφαρµογής 987/09 και αφορούν τα κράτη-µέλη Βέλγιο, Γερµανία, 

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Αυστρία, Σλοβακία, Φινλανδία. 

Επιπλέον, οι ως άνω διατάξεις καθιερώνουν τη δικαιοδοσία της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής επί της αξιολόγησης της µεθόδου αποζηµίωσης µεταξύ των κρατών 

µελών το αργότερο σε µία 5ετία από την έναρξη Εφαρµογής των νέων Κανονισµών.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κανονισµού Εφαρµογής 987/09 

καθιερώνεται νέο σύστηµα απόδοσης των παροχών ανεργίας µεταξύ των φορέων 

των κρατών µελών της κατοικίας και απασχόλησης. Επίσης, µε τις ως άνω διατάξεις 

οι παροχές ανεργίας καταβάλλονται από το κράτος απασχόλησης για 3 ως 5 µήνες. 

 

4.9 Οικογενειακές παροχές 

Οι σχετικές µε τις οικογενειακές παροχές, διατάξεις, περιλαµβάνονται στα 

Άρθρα 67-69 του Κεφαλαίου  8 του Τίτλου ΙΙΙ,  του Κανονισµού 883/2004,στο 

Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 883/2004 καθώς  και στα Άρθρα 58-61 του Κεφαλαίου 

VI, του Νέου Κανονισµού Εφαρµογής. Σχετική επίσης είναι η Απόφαση F1 της 12 

Ιουνίου 2009 της ∆ιοικητικής Επιτροπής για την ερµηνεία του άρθρου 68 του Κ 

883/04 όσον αφορά τους κανόνες προτεραιότητας σε περίπτωση σώρευσης 

δικαιωµάτων για οικογενειακές παροχές.  

Οι νέοι Κανονισµοί σηµατοδοτούν µία σηµαντική απλοποίηση των διατάξεων 

για τις οικογενειακές παροχές. Το Κεφάλαιο 8 αποτελείται από 3 µόνον άρθρα έναντι 

των 12 άρθρων που επεκτείνονται µεταξύ δύο κεφαλαίων στον Κανονισµό 1408/71. 

Η έννοια  των οικογενειακών επιδοµάτων καταργείται και οι  Κανονισµοί 
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αναφέρονται, πλέον, µόνον στις οικογενειακές παροχές, που καθορίζονται ευρέως 

ώστε να συµπεριλαµβάνουν και τα οικογενειακά επιδόµατα. 

∆ιατάξεις προτεραιότητας καθορίζουν τις αρµοδιότητες των σχετικών 

οργανισµών στην περίπτωση της σώρευσης  των παροχών. Πέραν των ειδικών 

αυτών διατάξεων, οι γενικές αρχές και διατάξεις που διατυπώνονται µε σαφήνεια 

στον Κανονισµό 883/2004, µπορούν να διαδραµατίσουν ιδιαίτερο ρόλο στις 

οικογενειακές παροχές. Μερικά παραδείγµατα αυτών, περιλαµβάνουν την 

αναγνώριση γεγονότων και δεδοµένων για τους µεθοριακούς, όπως ορίζονται στο 

Άρθρο 5 του Καν. 883/0. 

Η γενική απαγόρευση της επικάλυψης των παροχών, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 10, την οποία οι διατάξεις προτεραιότητας συγκεκριµένα επί των 

οικογενειακών παροχών διατηρούν στο άρθρο 68, είναι έτσι σχεδιασµένη προς 

εφαρµογή. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του βασικού Κανονισµού ορίζουν ότι, όπου 

συγκεκριµένα γεγονότα ή δεδοµένα γεννούν νοµικές συνέπειες σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία των αρµοδίων Κρατών Μελών, αυτά τότε τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 

θεωρούν ότι τα παρόµοια γεγονότα ή δεδοµένα που έλαβαν χώρα σε οποιοδήποτε 

Κράτος Μέλος, σαν να έχουν λάβει χώρα στο δικό τους έδαφος. 

Οι διατάξεις αυτές αντανακλούν την αρχή που διατυπώνεται από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην περίπτωση Kenny (1/72 [1978] ECR 1489) αλλά, 

παρόλο που το ∆ικαστήριο υπεραµύνθηκε του δικαιώµατος ενός Κράτους Μέλους να 

αναγνωρίζει και να παρέχει ισχύ σε γεγονότα ή δεδοµένα που έλαβαν χώρα εκτός 

της επικράτειάς του, δεν απαίτησε αυτό να συµβεί πράγµατι. Η αναγνώριση αυτή 

αφέθηκε στην ευχέρεια του Κράτους Μέλους, στην βάση της αρχής για την ισότητα 

µεταχείρισης. 

Το άρθρο 5 (β) επιβάλλει την υποχρέωση στα Κράτη Μέλη να αντιµετωπίζουν 

τα γεγονότα και τα δεδοµένα που συνέβησαν σε άλλο Κράτος Μέλος, σαν να είχαν 

πραγµατοποιηθεί στη δική τους επικράτεια και να τους παράσχει ισοδύναµη νοµική 

ισχύ. Επιπλέον, το άρθρο 5 (α) απαιτεί από τα αρµόδια κράτη Μέλη να δώσουν 

νοµική ισχύ στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που λαµβάνονται στο έδαφος άλλου 

Κράτους Μέλους, σαν να λαµβάνονταν στη δική του επικράτεια. 

Ωστόσο, η αιτιολογική σκέψη 11 του προοιµίου  του Κανονισµού 883/2004 

καθιστά σαφές ότι, η εξοµοίωση των δεδοµένων και των γεγονότων που συνέβησαν 

σε άλλο Κράτος Μέλος δεν µπορεί κατά κανένα τρόπο να καταστήσει αρµόδιο άλλο 

Κράτος Μέλος ή την νοµοθεσία του εφαρµοστέα. Αυτή η εξοµοίωση αναφέρεται 
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µόνον στις νοµικές συνέπειες συγκεκριµένων στοιχείων των γεγονότων ή των 

περιστάσεων, µε την έννοια της απαίτησης και υπολογισµού των παροχών από το 

Κράτος Μέλος, υπό την νοµοθεσία του οποίου, προέκυψε η παροχή. Αυτή η αρχή 

αντανακλά την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην περίπτωση Coonan (110/79 [1980] 

ECR 1445). 

Το άρθρο 10 του Κανονισµού 883/2004 προβλέπει ότι, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά, ο Κανονισµός δεν µπορεί ούτε να απονείµει ούτε να διατηρήσει το 

δικαίωµα για πολλαπλές παροχές, ίδιου είδους, για ένα πρόσωπο, για την ίδια 

περίοδο υποχρεωτικής  ασφάλισης. Το Άρθρο 68 του Κανονισµού 883/2004 και το 

άρθρο 58 του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής καθιερώνουν τη γενική αρχή κατά της 

επικάλυψης των οικογενειακών παροχών. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να 

µελετηθούν και να εφαρµοστούν υπό το πρίσµα του άρθρου 10. 

Το Άρθρο 11 του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής καθορίζει το πώς 

προσδιορίζεται η κατοικία στην περίπτωση διαφοράς απόψεων µεταξύ των 

οργανισµών δύο ή περισσότερων Κρατών Μελών. Το ουσιαστικό κριτήριο είναι «το 

κέντρο του συµφέροντος του ενδιαφερόµενου προσώπου». Τα στοιχεία που 

υποδεικνύουν το κέντρο του συµφέροντος ενός προσώπου, καθορίζονται στο Άρθρο 

11 (1) (α) και (β). Αυτή η διάταξη σχετίζεται ευθέως µε το άρθρο 68, όπου η 

εφαρµογή των διατάξεων προτεραιότητας µπορεί να απαιτεί τον προσδιορισµό του 

τόπου κατοικίας των παιδιών, εν σχέση µε το ποιος διεκδικεί το δικαίωµα. Επίσης, 

και η  ∆ιοικητική Απόφαση F1 της 12ης Ιουνίου 2009, αφορά την ερµηνεία του 

άρθρου 68 σχετικά µε τις διατάξεις προτεραιότητας που θα πρέπει να τύχουν 

εφαρµογής, στην περίπτωση επικάλυψης των παροχών.  

Οι Νέοι Κανονισµοί εφαρµόζονται στις οικογενειακές παροχές, όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 1 (κστ). Έτσι όλες τις παροχές σε είδος ή σε χρήµα που 

προορίζονται να αντισταθµίσουν τα οικογενειακά βάρη, εξαιρουµένων των 

προκαταβολών παροχών διατροφής και των ειδικών επιδοµάτων τοκετού και 

υιοθεσίας. 

Ενώ ο βασικός ορισµός των οικογενειακών παροχών είναι παρόµοιος µε 

αυτόν που διατυπώνεται στο άρθρο 1 (κα) του Κανονισµού 1408/71, η εξαίρεση των 

προκαταβολών διατροφής είναι νέα και ανατρέπει τις αρχές που καθιερώθηκαν από 

το ∆ικαστήριο, όπως στις περιπτώσεις Offermanns (C-85/99 [2001] ECR I-2261), 

Humer (C-255/99 [2002] ECR I-1205) και  Effing (C-302/02 [2005] ECRI-553). 
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Η αιτιολογική σκέψη (36) του προοιµίου του Κανονισµού 883/04, διατυπώνει 

το σκοπό που βρίσκεται πίσω από την εξαίρεση των παραπάνω καταβολών µε το 

σκεπτικό των οικογενειακών παροχών. Οι προκαταβολές διατροφής είναι 

ανακτήσιµες και στοχεύουν στο να αντισταθµίσουν την αδυναµία του γονέα να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε το οικογενειακό δίκαιο. ∆εν θα 

πρέπει, εποµένως, να θεωρούνται ως µία άµεση παροχή συλλογικής υποστήριξης 

υπέρ των οικογενειών.  

Στο άρθρο 68 του Κανονισµού 883/2004 διατυπώνεται µία ιεράρχηση των 

υποχρεώσεων αναφορικά µε τις οικογενειακές παροχές, µε την µορφή των διατάξεων 

προτεραιότητας. 

Περιληπτικά, η πρωταρχική αρµοδιότητα έγκειται στο Κράτος Μέλος στο 

οποίο ο αιτών είναι οικονοµικά ενεργός, είτε ως µισθωτός είτε ως 

αυτοαπασχολούµενος. Κατόπιν, έπεται το Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την νοµοθεσία 

του οποίου αποκτάται το δικαίωµα στην οικογενειακή παροχή δυνάµει της συντάξεως 

και, τελευταία, το Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την νοµοθεσία του οποίου αποκτάται το 

δικαίωµα δυνάµει του τόπου κατοικίας των τέκνων για τα οποία ασκείται το δικαίωµα. 

Η πρωταρχική αρµοδιότητα για την καταβολή των οικογενειακών παροχών έγκειται 

στο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την νοµοθεσία του οποίου, το δικαίωµα σε αυτή την 

παροχή, προκύπτει ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας  του προσώπου ως 

µισθωτού ή αυτοαπασχολούµενου.  

Η Απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής F1, προσδιορίζει τη σηµασία της 

δραστηριότητας ενός προσώπου ως µισθωτού ή αυτοαπασχολούµενου. Το άρθρο 

68 (2) προβλέπει διαφορετικές καταβολές σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου 

υπάρχει δικαίωµα σε περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη.  

Τέλος, οι διατάξεις των παρ. (2) – (5) του άρθρου 6 του Νέου Κανονισµού 

Εφαρµογής έχουν εφαρµογή όταν υπάρχει  διάσταση απόψεων µεταξύ των 

κοινωνικοασφαλιστικών οργανισµών για οποιαδήποτε ιδιαίτερη περίπτωση, σχετικά 

µε το ποιος οργανισµός είναι ο αρµόδιος. 

Όταν  δεν υπάρξει συµφωνία σχετικά µε την αρµοδιότητα καταβολής της 

παροχής, τότε, το θέµα εισάγεται ενώπιον  της ∆ιοικητικής Επιτροπής, για επίλυση. 

Στους Νέους Κανονισµούς, η συνεργασία µεταξύ των οργανισµών  

υπογραµµίζεται ώστε να ενισχύει την περίπτωση των διακινούµενων εργαζόµενων. Η 

αιτιολογική σκέψη ( 2) του προοιµίου του νέου Κανονισµού  Εφαρµογής αναφέρει 
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ρητά ότι η στενότερη και αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα που επιτρέπει στα 

πρόσωπα που καλύπτονται από τον Κανονισµό 883/2004, να έχουν πρόσβαση στα 

δικαιώµατά τους άµεσα και κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η αιτιολογική σκέψη (3) του 

νέου Κανονισµού  Εφαρµογής υποστηρίζει την χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

ως  ένα «κατάλληλο µέσο ταχείας και έγκυρης ανταλλαγής πληροφόρησης µεταξύ 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης.  

Η αιτιολογική σκέψη (7) του ιδίου Κανονισµού, αναφέρει ότι τα Κράτη Μέλη 

θα πρέπει να διατηρούν την επιλογή της συµφωνίας µεταξύ τους και των 

απλοποιηµένων διαδικασιών και διοικητικών διακανονισµών, που θεωρούν ότι είναι 

αποτελεσµατικότεροι και καταλληλότεροι στις περιπτώσεις των αντίστοιχων 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι Κανονισµοί απαιτούν συγκεκριµένα τη συνεργασία µεταξύ των 

κοινωνικοασφαλιστικών οργανισµών, και ειδικότερα όσον αφορά τα οικογενειακά 

επιδόµατα. Στο Άρθρο 59 (2) του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής η εφαρµοστέα 

νοµοθεσία ή η αρµοδιότητα για χορήγηση της οικογενειακής παροχής µεταβάλλεται 

κατά την διάρκεια ενός ηµερολογιακού µήνα, ο αρµόδιος οργανισµός για την 

καταβολή της παροχής κατά την έναρξη του µήνα, υποχρεούται να συνεχίσει την 

καταβολή της παροχής µέχρι το τέλος του µηνός αυτού και να ενηµερώσει τον 

οργανισµό του άλλου Κράτους Μέλους σχετικά.  

Στο Άρθρο 60 (2) του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, µε τις διατάξεις του 

οποίου ορίζεται ότι, αν επίκειται κάποιο άλλο διαφορικό συµπλήρωµα δυνάµει του 

άρθρου 68 (2) του Κανονισµού 883/04, ο αρµόδιος οργανισµός θα πρέπει να 

ενηµερώσει τον οργανισµό του Κράτους Μέλους από τον οποίον αυτό το 

συµπλήρωµα επίκειται, για την απόφασή του, σχετικά µε την αίτηση και το ύψος των 

καταβαλλοµένων οικογενειακών παροχών. 

Στο Άρθρο 60 (3) του Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, όπου ο οργανισµός 

στον οποίο υποβλήθηκε αίτηµα για οικογενειακή παροχή καταλήγει ότι ναι µεν η 

νοµοθεσία του είναι η εφαρµοστέα αλλά όχι βάσει της προτεραιότητας του άρθρου 68 

(1) και (2) του Κανονισµού 883/2004, θα πρέπει να λάβει προσωρινή (µεταβατική) 

απόφαση και να ενηµερώσει για αυτήν τους αρµόδιους φορείς όλων των άλλων 

Κρατών Μελών και παράλληλα τον αιτούντα.  

Εκτός της απαίτησης για παροχή γενικής πληροφόρησης σε αυτούς που 

σκέπτονται να ασκήσουν το δικαίωµα τους για ελεύθερη διακίνηση, υπάρχουν και πιο 
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συγκεκριµένες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αιτιολογική σκέψη  6a του 

Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής  σύµφωνα µε την οποία, οι πολίτες θα πρέπει να 

λαµβάνουν απάντηση εντός ευλόγου διαστήµατος,  από τους αρµόδιους 

οργανισµούς 

Αυτό σηµαίνει ότι, οι απαντήσεις θα πρέπει να παρέχονται εντός του χρονικού 

ορίου που ορίζει η (εθνική) νοµοθεσία του Κράτους Μέλους. Αν η νοµοθεσία 

κοινωνικής ασφάλισης ενός Κράτους Μέλους, δεν προβλέπει τέτοια χρονικά όρια, θα 

πρέπει να εξετάσει  το ενδεχόµενο θέσπισής τους. Συγκεκριµένα παραδείγµατα της 

υποχρέωσης των αρµοδίων οργανισµών να παράσχουν πληροφόρηση στους 

πολίτες, περιλαµβάνονται στο Άρθρο 60 (2) και Άρθρο 60 (3). 

Στο Άρθρο 60 (2) του Νέου Κανονισµού Εφαρµογής, σύµφωνα µε το οποίο, 

όπου υπάρχει πιθανότητα για δικαίωµα σε διαφορικά συµπληρώµατα, ο αρµόδιος 

οργανισµός θα πρέπει να ενηµερώσει τον αιτούντα για αυτό. Στο Άρθρο 60 (3) του 

Νέου Κανονισµού  Εφαρµογής, το οποίο προβλέπει ότι, όταν ένας οργανισµός στον 

οποίο έχει υποβληθεί το αίτηµα για οικογενειακή παροχή, αποφασίσει ότι η 

νοµοθεσία του είναι µεν η εφαρµοστέα, αλλά όχι βάσει της προτεραιότητας του 

άρθρου 68 (1) και (2) του Κανονισµού 883/04, θα πρέπει  να ενηµερώσει σχετικά τον 

αιτούντα.50 

 

4.10 Σύστηµα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

Με τις διατάξεις του νέου Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 για το συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας στα κράτη – µέλη της ΕΕ καθώς και του 

Εφαρµοστικού του Κανονισµού (ΕΚ) 987/2009, καθιερώνεται η υποχρεωτική 

ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδοµένων που αφορούν στους διακινούµενους εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλισµένους, µε σκοπό την εκµηδένιση της ροής της 

έντυπης πληροφορίας. 

Με τους ως άνω Κανονισµούς, καθιερώνεται η δηµιουργία και λειτουργία 

σηµείων πρόσβασης ανά κράτος – µέλος, µέσω των οποίων θα διακινούνται και θα 

ανταλλάσσονται οι πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλιση των διακινουµένων 

εργαζοµένων. Η πλήρης ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρονικής 

                                                           
50

Βλ. Περαιτέρω Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (2010). Έναρξη Εφαρμογής 

από 1.5.2010 των Κανονισμών (ΕΚ). Εγκύκλιος Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών, σ.σ. 1-40. 
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ανταλλαγής δεδοµένων (Electronic Exchange of Social Security Information ή 

EESSI), αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30-04-2012 όπως προβλέπουν 

σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 του Κανονισµού  Εφαρµογής (ΕΚ) 

987/2009. 

Από 01-05-2012 το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής θα είναι σε πλήρη 

εφαρµογή και στα 27 κράτη – µέλη. 

Οι  διατάξεις του άρθρου 72 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004, 

θεσπίζουν τον καθοριστικό ρόλο της ∆ιοικητικής Επιτροπής για το συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας των διακινουµένων εργαζοµένων , η οποία είναι 

αρµόδια να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του Κανονισµού Εφαρµογής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 987/2009 καθιερώνουν την άµεση, είτε την έµµεση, 

ηλεκτρονική διαβίβαση δεδοµένων µεταξύ των φορέων ή των οργανισµών σύνδεσης, 

µέσω των σηµείων πρόσβασης σε κοινό ασφαλές πλαίσιο, ικανό να εγγυηθεί  την 

εχεµύθεια και την προστασία των ανταλλαγών δεδοµένων. 

Τέλος, οι διατάξεις του ιδίου άρθρου 4, παρ. 1 και 3, προβλέπουν την 

απόλυτη αρµοδιότητα της ∆ιοικητικής Επιτροπής για το συντονισµό των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλειας των διακινουµένων εργαζοµένων να καθορίζει τη δοµή, το 

περιεχόµενο, τη µορφή, καθώς και τους λεπτοµερείς διακανονισµούς των εγγράφων 

και των δοµηµένων ηλεκτρονικών εγγράφων. 

O νέος Εφαρµοστικός Κανονισµός 987/2009 µε τις διατάξεις του άρθρου 4, 

καθιερώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των ασφαλιστικών 

οργανισµών. Τούτο, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός προγράµµατος 

χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το επονοµαζόµενο, EESSI 

project51. Η επιλεγείσα αρχιτεκτονική περιλαµβάνει έναν Κεντρικό Κόµβο ο οποίος θα 

βρίσκεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, Σηµεία 

Πρόσβασης τα οποία θα είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη και µία Εφαρµογή 

Αναφοράς. Η ανταλλαγή της πληροφόρησης µεταξύ των Κρατών Μελών θα 

διενεργείται από τα Access Points  (από 1-5 ανά κράτος µέλος) µέσω του Κόµβου 

Συντονισµού (Coordination Node) στο αντίστοιχο Access Point του άλλου Κράτους 

Μέλους.  Η σύνδεση των ασφαλιστικών οργανισµών µε τα εθνικά Access Points  

εµπίπτει στην  εθνική αρµοδιότητα των κρατών µελών. Οι νέοι Κανονισµοί 

                                                           
51 "ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση" βλ. Περαιτέρω 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=869 
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προβλέπουν µία µεταβατική περίοδο προπαρασκευής µέχρι την µετάπτωση στο 

σύστηµα ηλεκτρονικής ανταλλαγής. Ενώ οι νέες ουσιαστικές διατάξεις εφαρµόζονται 

από την 1η Μαΐου του 2010 και εφεξής, προβλέπεται παράλληλα, και µία µεταβατική 

περίοδος µέχρι 2 έτη,  κατά την διάρκεια της οποίας αναµένεται τα κράτη µέλη να 

µεταπέσουν ολοκληρωτικά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή. Θεωρητικά, τα ισχύοντα 

έντυπα Ε δεν θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους νέους Κανονισµούς. Ωστόσο, όπου 

αυτά τα έντυπα είναι παράγωγα της εθνικής νοµοθεσίας, η χρήση τους µπορεί να 

εξακολουθήσει µέχρι το Κράτος Μέλος να µεταπέσει στο EESSI. Η έντυπη µορφή 

των ∆οµηµένων Ηλεκτρονικών Εγγράφων διατίθεται από τον Μάιο του 2010 και 

εφεξής. Η ανταλλαγή µεταξύ των οργανισµών δύο ή περισσότερων Κρατών Μελών 

θα διενεργείται µέσω των ∆οµηµένων Ηλεκτρονικών Εγγράφων. 

 

4.11 Κατευθυντήριες αρχές για τη µεταβατική περίοδο 

∆εδοµένου ότι, οι διατάξεις των νέων Κανονισµών (ΕΚ) 883/2007 και (ΕΚ) 

987/2009 πρόκειται να άρχιζαν να εφαρµόζονται από 01-05-2010, και επειδή πολλά 

σηµαντικά ζητήµατα βρίσκονταν σε εξέλιξη προέκυψε η ανάγκη  θέσπισης 

µεταβατικών ρυθµίσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ανταλλαγή των δεδοµένων 

που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του Βασικού Κανονισµού και του 

Κανονισµού Εφαρµογής. 

Επισηµαίνεται λοιπόν ότι οι Νέοι Κανονισµοί δεν θα εφαρµόζονται στην 

Ελβετία και στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δηλαδή στο Λιχτενστάιν, 

στη Νορβηγία, και στην Ισλανδία, όπου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

Κανονισµοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 καθώς και στους υπηκόους των τρίτων χωρών 

για τους οποίους επίσης θα εξακολουθήσει να ισχύει ο Κανονισµός (ΕΟΚ) 859/2003 

για την επέκταση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 

καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνον λόγω της ιθαγένειας τους. Επιπλέον 

επισηµαίνεται ότι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου 

είναι δεσµευτικοί ως προς όλα τα µέρη τους, ισχύουν άµεσα στο εσωτερικό ενός 

εκάστου των κρατών-µελών και κατισχύουν του Εθνικού ∆ικαίου.  

Κατά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007 οι πράξεις προσχώρησης 

προβλέπουν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. (ΕΟΚ) 1612/1968. Τα 

παλιά κράτη µέλη της ΕΕ µπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εργαζοµένων από τα νέα κράτη µέλη για µια µεταβατική περίοδο που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά έτη.  

Κατά διάρκεια µιας αρχικής περιόδου δύο ετών τα παλιά κράτη µέλη µπορούν 

να εξακολουθούν να εφαρµόζουν το εθνικό τους δίκαιο ή τις διµερείς συµφωνίες που 

έχουν ενδεχοµένως συνάψει µε τα νέα κράτη µέλη. Αυτό σηµαίνει ότι, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, οι εργαζόµενοι από τα νέα κράτη µέλη 

εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια εργασίας προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας. Τα νέα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να επιβάλλουν αµοιβαίους 

περιορισµούς στους εργαζόµενους οι οποίοι κατάγονται από τα παλιά κράτη µέλη τα 

οποία έχουν εγκρίνει ανάλογα µέτρα. Στο τέλος της αρχικής περιόδου, τα παλιά 

κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν εάν θα εξακολουθήσουν να επιβάλουν 

περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων µε την προϋπόθεση ότι 

θα ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Μετά την πάροδο πέντε ετών, τα παλιά 

κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν τα περιοριστικά µέτρα για µια τελευταία 

περίοδο δύο ετών, µόνο εάν διαπιστώσουν ότι υφίστανται ή ότι υπάρχει ο κίνδυνος 

να προκληθούν σοβαρές διαταραχές στην αγορά εργασίας τους. 

Μετά την αρχική περίοδο των δύο ετών, η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση 

σχετικά µε τη λειτουργία των µεταβατικών διατάξεων. Η έκθεση πρέπει να επιτρέπει 

στα παλιά κράτη µέλη να αποφασίσουν βάσει πραγµατικών δεδοµένων εάν 

επιθυµούν να διατηρήσουν τους περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζοµένων οι οποίοι προέρχονται από τα νέα κράτη µέλη.  

Οι εργαζόµενοι από ένα νέο κράτος µέλος που εργάζονταν σε ένα παλιό 

κράτος µέλος κατά την προσχώρηση ή εισήλθαν στην αγορά εργασίας του κατά τη 

διάρκεια ενός καθεστώτος δυνάµει εθνικών µέτρων ή διµερών συµφωνιών υπόκεινται 

σε ειδικό καθεστώς. Εάν έχει επιτραπεί η παραµονή τους για τουλάχιστον δώδεκα 

µήνες, µπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας. Το δικαίωµα αυτό περιορίζεται, ωστόσο, στο συγκεκριµένο παλιό κράτος 

µέλος και είναι δυνατό να απολεστεί εάν ο εργαζόµενος εγκαταλείψει οικειοθελώς το 

εν λόγω κράτος µέλος. Οι σύζυγοι και οι κατιόντες ηλικίας κάτω των 21 ετών ή τα 

εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας των εργαζοµένων αυτών έχουν επίσης δικαίωµα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους µέλους. Το δικαίωµα αυτό το 

αποκτούν αυτοµάτως, εάν ήταν κάτοικοι του εν λόγω παλιού κράτους µέλους κατά 

την προσχώρηση. Αντιθέτως, εάν άρχισαν να διαµένουν στο εν λόγω κράτος µέλος 

µε τον εργαζόµενο µετά την προσχώρηση, αποκτούν το δικαίωµα πρόσβασης στην 
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αγορά εργασίας ύστερα από παραµονή δεκαοκτώ µηνών τουλάχιστον ή µετά το τρίτο 

έτος µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης, ανάλογα µε το ποια ηµεροµηνία 

προηγείται. 

Επιπλέον η ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος, το οποίο έχει 

αποφασίσει να µην εφαρµόζει περιοριστικά µέτρα και να επιτρέπει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζοµένων, να ζητήσει από την Επιτροπή την άδεια να επιβάλει 

νέους περιορισµούς εάν η αγορά εργασίας του απειλείται ή αντιµετωπίζει σοβαρά 

προβλήµατα. Έχει προβλεφθεί ότι η Μάλτα µπορεί να επιβάλει περιορισµούς 

δεδοµένου του µεγέθους της αγοράς εργασίας της. 

Εξάλλου, υπάρχει ειδική ρήτρα για τη Γερµανία και την Αυστρία σχετικά µε 

περιορισµένο αριθµό τοµέων, όπως οι κατασκευές και ο βιοµηχανικός καθαρισµός. Η 

παροχή υπηρεσιών από επιχείρηση που βρίσκεται σε ένα νέο κράτος µέλος και η 

οποία συνεπάγεται την προσωρινή µετακίνηση εργαζοµένων προς τη Γερµανία ή την 

Αυστρία, είναι δυνατό να υπόκειται σε περιορισµούς εάν πλήττονται σοβαρά οι εν 

λόγω τοµείς υπηρεσιών. 

Τα παλιά κράτη µέλη δεν µπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας τους για τους εργαζοµένους που είναι υπήκοοι των νέων κρατών µελών για 

µεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που προβλέφθηκε κατά την ηµεροµηνία υπογραφής 

των συνθηκών προσχώρησης. Πρέπει, εξάλλου, να τηρείται ο κανόνας της 

προτίµησης βάσει του οποίου όταν προτείνεται µια θέση απασχόλησης σε έναν 

αλλοδαπό, οι υπήκοοι των κρατών µελών θα έχουν προτεραιότητα έναντι των 

υπηκόων τρίτων χωρών. 

Το ισχύον µεταβατικό καθεστώς δεν εφαρµόζεται στην Κύπρο και στη Μάλτα 

(η Μάλτα, ωστόσο, µπορεί να επικαλείται τη ρήτρα διασφάλισης) και αφορά µόνο 

τους εργαζόµενους. Οι υπήκοοι των νέων κρατών µελών απολαύουν πλήρως του 

δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας από τη στιγµή της προσχώρησης, εάν δεν 

ασκούν µισθωτή απασχόληση όπως εάν είναι φοιτητές ή παρέχουν υπηρεσίες. 

Εφόσον ένας υπήκοος νέου κράτους µέλους αποκτήσει δικαίωµα πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας, επωφελείται από όλες τις αρχές του κοινοτικού δικαίου οι 

οποίες συνοψίζονται στο δικαίωµα κατοικίας52, στον συντονισµός των συστηµάτων 

                                                           
52

Βλ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_inter

nal_market/l33152_el.htm 
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κοινωνικής ασφάλισης53, στην απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας54 και στην 

αναγνώριση τίτλων55. 

Ακόµα οι µεταβατικές ρυθµίσεις που ορίζονται από τη Συνθήκη 

Προσχώρησης του 2003 υπήρξαν αντικείµενο περαιτέρω επισκόπησης ύστερα από 

το αίτηµα της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, 

της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της Σλοβενίας. Μόνο 

τέσσερα κράτη µέλη (Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο και ∆ανία) επέλεξαν να παρατείνουν 

τους περιορισµούς πέραν της διετούς µεταβατικής περιόδου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

5.1 Η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρµογής των δικαιωµάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής 

περίθαλψης 

 Η οδηγία 2011/24/ΕΕ56 διευκρινίζει τα δικαιώµατα των ασθενών για 

πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική θεραπεία στις άλλες χώρες της ΕΕ και για 

επιστροφή των εξόδων τους, και άρχισε να ισχύει στις 24 Απριλίου 2011. 

Περιλαµβάνει 5 κεφάλαια και συνολικά 23 άρθρα. Στόχος της παρούσας οδηγίας 

είναι επίσης η διευκρίνιση της σχέσης της µε το υφιστάµενο πλαίσιο για το 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον κανονισµό 883/2004/ΕΚ, µε 

στόχο την άσκηση των δικαιωµάτων των ασθενών, και, εφαρµόζεται όσον αφορά την 

                                                           
53

 Βλ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/i

ndex_el.htm 
54

 Βλ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old

_age/c10823_el.htm 
55

 Βλ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_inter

nal_market/c11065_el.htm 
56 Βλ. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EL:PDF  
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παροχή υγειονοµικής περίθαλψης σε ασθενείς, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον 

οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηµατοδοτείται. 

 Η οδηγία συµπληρώνει τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 

για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας. Εκτός από ένα 

συνεκτικό σύνολο κανόνων σχετικά µε την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής 

υγειονοµικής περίθαλψης, η οδηγία προβλέπει ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να 

λαµβάνουν πληροφορίες από τα εθνικά σηµεία επαφής, τα οποία οφείλουν να 

δηµιουργήσουν τα κράτη µέλη στο έδαφός τους. Οι πληροφορίες αυτές 

περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα πάσης φύσεως δικαιώµατά τους, τα 

πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και τις διαδικασίες. 

 Η οδηγία προβλέπει ότι οι ασθενείς δικαιούνται ιατρικής παρακολούθησης 

στη χώρα προέλευσής τους, εφόσον είναι αναγκαίο, έχουν πρόσβαση σε αντίγραφο 

του ιατρικού φακέλου τους, και έχουν δικαίωµα να ασκούν µέσα έννοµης προστασίας 

σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονοµική περίθαλψη που έλαβαν. 

 Τα κράτη µέλη πρέπει να µεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στοεθνικό 

δίκαιο εντός προθεσµίας 30 µηνών. Συνεπώς, οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να 

αναµένουν έως τη θέσπιση των µέτρων µεταφοράς σε εθνικό επίπεδο για να 

χρησιµοποιήσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

επιβεβαίωσε σε πολλές υποθέσεις57 -ορισµένες από τις οποίες παρατίθενται στο 

επόµενο κεφάλαιο- ότι το δικαίωµα αναζήτησης διασυνοριακής υγειονοµικής 

περίθαλψης απορρέει άµεσα από τη Συνθήκη. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι στην 

ελευθερία παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνεται η ελευθερία των αποδεκτών των 

υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, 

να µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος προκειµένου να λάβουν τις εν λόγω υπηρεσίες 

στο έδαφός του. Η νέα οδηγία παρέχει ενιαίο πλαίσιο για όλους τους πολίτες της ΕΕ, 

το οποίο θα εξασφαλίσει µια πιο γενική και πιο αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών των 

δικαιωµάτων. 

 Συγκεκριµένα, κάθε ασθενής που δεν µπορεί να του παρασχεθεί η θεραπεία 

εντός προθεσµίας ιατρικώς αποδεκτής, χρειάζεται εξειδικευµένη περίθαλψη, µε 

διάγνωση σοβαρής νόσου, αναµένει µακροχρόνια ραντεβού µε κίνδυνο να 

επιβαρυνθεί η υγεία του, πάσχει από ειδικά νοσήµατα που δεν µπορούν ή 

καθυστερούν να λάβουν θεραπεία στη χώρα του, επιζητά διαφορετική θεραπευτική 

µέθοδο, πάσχει από νόσηµα για το οποίο δεν προσφέρετε η κατάλληλη θεραπεία στη 

                                                           
57

 Kohll and Decker (1998)· Ferlini (2000)· Geraets-Smits και Peerbooms (2001) Vanbraekel (2001)· 
Inizan (2003)· Muller Faure και Van Riet (2003)· Leichtle (2004)· Watts (2006)· Stamatelaki (2007)· 
Elchinov (2010). 
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χώρα του, και άλλες περιπτώσεις που προβλέπει η οδηγία 2011/24, και ζητά να 

υποβληθεί σε κατάλληλη θεραπεία σε άλλο κράτος µέλος, έχει δικαίωµα να 

αποζηµιωθεί για τα έξοδά του (νοσήλια, φάρµακα, ενδεχοµένως µετακίνηση, κλπ) 

από τον ασφαλιστικό του φορέα. 

 

5.2 Παράθεση της Σηµαντικότερης Νοµολογίας  

∆ικαστική απόφαση C-444/05, της 19ης Απριλίου 2007, για την υπόθεση 

Σταµατελάκη  

Η νοµοθεσία κράτους µέλους που αποκλείει την απόδοση των 

δαπανών για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές άλλου κράτους µέλους δεν είναι 

συµβατή µε την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το ∆ικαστήριο 

αναλύει, µε βάση την εν λόγω αρχή, µια ρύθµιση που αντιµετωπίζει 

διαφορετικά τη νοσηλεία που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος µέλος σε 

σχέση µε ανάλογη περίπτωση νοσηλείας εντός της επικράτειας του κράτους 

µέλος. Αφενός, ο πολίτης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες για τη 

νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο άλλου κράτους µέλους χωρίς 

απόδοση των δαπανών, ενώ δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε δαπάνη στην 

περίπτωση νοσηλείας σε συµβεβληµένο δηµόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο του 

κράτους µέλους καταγωγής του  αφετέρου, δεν αποδίδονται στον πολίτη οι 

δαπάνες για επείγουσα νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο άλλου κράτους 

µέλους ενώ θα συνέβαινε το αντίθετο εάν είχε νοσηλευτεί σε µη 

συµβεβληµένο ιδιωτικό θεραπευτήριο της χώρας του. Η ρύθµιση αυτή 

αποθαρρύνει, και δη αποτρέπει, τους ασθενείς να προσφύγουν στις 

υπηρεσίες νοσοκοµείων άλλων κρατών µελών. Ο απόλυτος χαρακτήρας της 

απαγόρευσης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους θα ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν λιγότερο περιοριστικά µέτρα που θα συµµορφώνονται 

περισσότερο µε την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών58. 

∆ικαστική απόφαση C-466/04, της 15ης Ιουνίου 2006, για την 

υπόθεση Acereda Herrera  

                                                           
 

58
 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:EL:HTML 
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Στην περίπτωση που κάποιος Ευρωπαίος πολίτης ταξιδεύει σε άλλο 

κράτος της ΕΕ για νοσοκοµειακή περίθαλψη µε τη συνοδεία τρίτου, ο τρόπος 

κάλυψης των εξόδων ταξιδιού, στέγασης και διατροφής του ασφαλισµένου και 

του συνοδού του, σε περίπτωση νοσοκοµειακής περίθαλψης στο εν λόγω 

κράτος της ΕΕ, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο κάλυψης των εξόδων στο κράτος 

στο οποίο είστε ασφαλισµένος. 

Η υποχρέωση επιστροφής των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης 

που παρέχεται σε άλλο κράτος µέλος ισχύει επίσης για τους εθνικούς φορείς 

παροχής υγειονοµικής περίθαλψης που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 

δωρεάν. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου δεν µπορεί να 

αρνηθεί να εγκρίνει τη µετάβαση ασθενούς στο εξωτερικό για περίθαλψη 

λόγω του µακρού χρόνου αναµονής για νοσοκοµειακή περίθαλψη στο κράτος 

διαµονής του, εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο χρόνος αναµονής δεν 

υπερβαίνει µια αποδεκτή από ιατρική άποψη περίοδο αναµονής, 

λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης υγείας και των κλινικών αναγκών του 

ασθενούς59. 

∆ικαστική απόφαση C-145/03, της 12ης Απριλίου για την υπόθεση 

Keller  

Αφορά τα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης ατόµου που είναι κάτοχος 

των εντύπων Ε 111 και Ε 112 και ο οποίος, για έκτακτους ιατρικούς λόγους 

πρέπει να νοσηλευθεί σε νοσοκοµείο τρίτης χώρας, σύµφωνα µε τους 

κανόνες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα 

αναλαµβάνει ο ασφαλιστικός φορέας του κράτους µέλους διαµονής για 

λογαριασµό του φορέα του κράτους µέλους όπου είναι ασφαλισµένος ο 

ασθενής.60 

∆ικαστική απόφαση C-8/02, της 18ης Μαρτίου 2004, για την 

υπόθεση Leichtle  

                                                           
59

Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0116:EL:HTML 
60

Βλ. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp050031el.pdf 
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Η γερµανική νοµοθεσία που διέπει το δικαίωµα των δηµοσίων 

υπαλλήλων για επιστροφή των εξόδων θεραπείας µε ιαµατικά λουτρά δεν 

σέβεται την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Η άρνηση επιστροφής των 

εξόδων θεραπείας που λαµβάνεται στο εξωτερικό (εκτός αν αποδεικνύεται ότι 

είναι αποτελεσµατικότερη από τη θεραπεία που µπορεί να ληφθεί στη 

Γερµανία) αποτελεί αδικαιολόγητο φραγµό στην ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών.61 

∆ικαστική απόφαση C-56/01, της 23ης Οκτωβρίου 2003, για την 

υπόθεση Inizan  

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει και συµπληρώνει την περίπτωση 

Müller-Fauré. Εξηγεί τον σκοπό και τον ρόλο της προέγκρισης (άρθρο 22, 

κανονισµός 1408/71). Η προσφυγή στον κανονισµό 1408/71 παρέχει στους 

ασφαλισµένους ορισµένα δικαιώµατα τα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν. 

Ωστόσο, ο κανονισµός 1408/71 αποτελεί ένα µόνον από τους τρόπους 

άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών. 

Αποσκοπεί ένα µέσο για τη διευκόλυνση αυτής της ελευθερίας.62 

∆ικαστική απόφαση C-385/99, της 13ης Mαΐου 2003, για την 

υπόθεση Müller-Fauré και Van Riet  

Μια από τις αρχές στις οποίες βασίζεται η νοµοθεσία της ΕΕ είναι η 

ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Με βάση αυτήν την αρχή, τα κράτη µέλη δεν 

µπορούν να σας ζητήσουν προέγκριση για µη νοσοκοµειακή περίθαλψη που 

λαµβάνετε σε άλλο κράτος µέλος από παρόχους υπηρεσιών που δεν 

εργάζονται επί συµβάσει. Αντίθετα, σε περίπτωση νοσοκοµειακής 

περίθαλψης, πιθανόν να δικαιολογείται η απαίτηση προέγκρισης. Το 

∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ο τρόπος οργάνωσης των συστηµάτων 

                                                           
61

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0008:EL:HTML 
62

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001C0056:EN:HTML  
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υγειονοµικής περίθαλψης δεν θίγει το δικαίωµά για κάλυψη των εξόδων του 

Ευρωπαίου διακινούµενου πολίτη63. 

∆ικαστική απόφαση C-326/00, της 25ης Φεβρουαρίου 2003, για 

την υπόθεση Ιωαννίδη  

Οι συνταξιούχοι δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των εξόδων 

υγειονοµικής περίθαλψης που έλαβαν στο εξωτερικό. Οι εθνικές αρχές δεν 

µπορούν να απαιτήσουν προέγκριση, αλλά οφείλουν να επιστρέφουν τα 

έξοδα εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί αιφνιδίως κατά την παραµονή του 

ενδιαφεροµένου σε άλλο κράτος µέλος64. 

∆ικαστική απόφαση C-368/98, της 12ης Ιουλίου 2001, για την 

υπόθεση Vanbraekel  

Το ∆ικαστήριο ορίζει ποια από τα έξοδα περίθαλψης για χειρουργική 

επέµβαση σε νοσοκοµείο καλύπτονται. Αν αρνηθούν χωρίς λόγο την έγκριση 

νοσοκοµειακής περίθαλψης σε άλλο κράτος, αλλά στη συνέχεια σας 

χορηγηθεί η έγκριση- π.χ. µε δικαστική απόφαση-ο Ευρωπαίος πολίτης 

δικαιούται επιστροφή τουλάχιστον του ποσού που θα είχε λάβει ως 

περίθαλψη στη χώρα στην οποία είναι ασφαλισµένος65. 

∆ικαστική απόφαση C-157/99, της 12ης Ιουλίου 2001, για την 

υπόθεση Geraets-Smits και Peerboοms  

Παρόλο που τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που απαιτούν 

προέγκριση συνήθως περιορίζουν την ελεύθερη παροχή νοσοκοµειακών 

υπηρεσιών, είναι απαραίτητα για την ευρωστία αυτών των συστηµάτων, 

καθώς και για να µπορούν οι νοσοκοµειακές υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες για 

όλους. Το ∆ικαστήριο αναφέρει τα κριτήρια για την έγκριση νοσοκοµειακής 
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 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0385:EL:PDF 
64

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0326:EL:PDF 
65

 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0368:EL:PDF 
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περίθαλψης σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ και ορίζει ποια θεωρείται κανονική 

και αναγκαία περίθαλψη σύµφωνα µε την νοµοθεσία των Κάτω Χωρών66. 

 

Συµπεράσµατα 

Μια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε την ελεύθερη 

διακίνηση των εργαζοµένων και των προσώπων γενικότερα απαιτεί ειδικό 

σχεδιασµό και µελέτη, γνώση και τους κατάλληλους µηχανισµούς για να µην 

µείνει ανεφάρµοστη. Οι προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από 

τους διάφορους αρµόδιους φορείς στην Ελλάδα, έχουν ένα στοχευόµενο 

χαρακτήρα για τη διοικητική κυρίως αντιµετώπιση των εφαρµογών της 

νοµοθεσίας. 

Οι κύριες όµως κατευθύνσεις των πολιτικών πρέπει να δοθούν µέσα 

από θεµελιώδεις αρχές και κύριους άξονες που θα προσαρµόζονται στις 

ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών, και το δικαίωµα τους στην ελεύθερη 

πρόσβαση για απασχόληση σε ολα τα ευρωπαικά κράτη-µέλη. Για το λόγο 

αυτό και ανεξάρτητα από τις εθνικές ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες µιας 

χώρας όλα τα κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν υπόψη 

τους ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό έχει καθοριστική σηµασία για τη 

στρατηγική απασχόλησης και ανάπτυξης όλων των κρατών µελών. 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) 1612/1968 βασίζεται στη γενική αρχή της 

κατάργησης κάθε διάκρισης, άµεσης ή έµµεσης, λόγω ιθαγένειας µεταξύ των 

εργαζοµένων των κρατών µελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή 

και τους άλλους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κατοικία καθώς και το 

δικαίωµα του εργαζοµένου στην οικογενειακή επανένωση. Επιπλέον, 

προβλέπει την καθιέρωση µηχανισµού για τη θέση σε επαφή της προσφοράς 

και της ζήτησης εργασίας µέσω εξειδικευµένων υπηρεσιών που 

συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0157:EL:PDF 
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Η οδηγία 2004/38 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεσπίζει την ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια ως βασική κατάσταση των υπηκόων των κρατών µελών κατά την 

άσκηση του ελεύθερου δικαιώµατος κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος 

της Ένωσης. Στο παρελθόν, διάφορες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις 

αντιµετώπιζαν ως ξεχωριστές περιπτώσεις τους µισθωτούς, τους µη 

µισθωτούς, τους σπουδαστές και άλλα µη απασχολούµενα άτοµα. Συνεπώς, 

η οδηγία ενσωµατώνει επίσης τα δικαιώµατα των µελών της οικογένειας των 

εργαζοµένων σε αυτή τη νέα λογική. 

Ο Νέος Κανονισµός (ΕΚ) 883/2004, και ο Κανονισµός εφαρµογής 

987/2009, που αντικατέστησαν τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1408/1971 και 

574/1972 σκοπό έχουν στο συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης και δεν 

αντικαθιστούν τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης µε ένα ενιαίο 

ευρωπαϊκό σύστηµα. Καθώς, η εναρµόνιση αυτή, από πολιτικής άποψης, δεν 

είναι δυνατή διότι τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών 

είναι το αποτέλεσµα αφενός µακρόχρονων παραδόσεων βαθιά ριζωµένων 

στην εθνική νοοτροπία και, αφετέρου των εθνικών επιλογών. 

Αντί για την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, οι διατάξεις της ΕΕ προβλέπουν τον συντονισµό τους. Κάθε 

κράτος µέλος είναι ελεύθερο να αποφασίζει ποιος ασφαλίζεται δυνάµει της 

νοµοθεσίας του, ποιες παροχές χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, 

πώς υπολογίζονται αυτές οι παροχές και ποιες εισφορές πρέπει να 

καταβάλλονται Στόχος της ΕΕ είναι η διασφάλιση της ελευθερίας 

εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ώστε να αρθούν τα 

εµπόδια που προκύπτουν σε περίπτωση έλλειψης κοινών αρχών στα εθνικά 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτός ο στόχος µε τον Νέο Κανονισµό 

(ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 ενισχύεται µε ένα βήµα παραπέρα, που είναι η 

απλούστευση των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων για το συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών µέσω της ενίσχυσης 

της συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και της 

βελτίωσης των µεθόδων της µεταξύ τους ανταλλαγής δεδοµένων. 

Η µεγαλύτερη αλλαγή που διαπιστώνεται αφορά στη διοικητική 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών φορέων που είναι υπεύθυνοι 
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για το συντονισµό των θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης και που γίνεται 

εξολοκλήρου ηλεκτρονικά. Συνεπώς θα είναι και ταχύτερη η εξυπηρέτηση των 

πολιτών στα εκάστοτε αιτήµατα τους, και σαφώς αυτό είναι θετικό. Οι νέοι 

Κανονισµοί επεκτείνουν το προσωπικό πεδίο Εφαρµογής και καλύπτουν 

πλέον και τους µη ενεργούς πολίτες. Ο βασικός κανόνας είναι η αρχή της µίας 

εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Στην περίπτωση των µισθωτών και των αυτοτελώς 

απασχολούµενων εργαζοµένων, αυτοί υπάγονται στη νοµοθεσία του κράτους 

µέλους όπου παρέχεται η συνήθης δραστηριότητα. Επίσης, και τα πρόσωπα 

που λαµβάνουν ορισµένες βραχυχρόνιες παροχές σε χρήµα βάσει της 

µισθωτής ή αυτοτελούς απασχόλησής τους, υπάγονται στη νοµοθεσία του 

κράτους µέλους της απασχόλησης. Οι δε λοιποί, υπάγονται στη νοµοθεσία 

του κράτους µέλους κατοικίας. 

Η διεύρυνση της Ε.Ε. δηµιουργεί την ανάγκη για την άρση της 

αντίφασης η οποία προκύπτει από µια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που ευνοεί 

τη γεωγραφική κινητικότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 

ταυτόχρονα θέτει µέτρα περιορισµού της κινητικότητας µε τη µορφή µιας 

µεταβατικής περιόδου αναφορικά µε την πλήρη εφαρµογή του µέτρου της 

ελεύθερης διακίνησης των πολιτών των νέων κρατών µελών. 

 Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν την ιστορία τους και την 

πολιτική και πολιτισµική τους κληρονοµιά για να χαράξουν την ιδιαίτερη 

ασφαλιστική και κοινωνική πολιτική τους. Άρα, δεν υπάρχουν συνταγές 

επιτυχίας που θα πρέπει να ακολουθήσει µία χώρα, και µάλιστα η Ελλάδα, για 

να χαράξει τη δική της πολιτική σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

πολιτών της. Ωστόσο, για να πετύχει η εφαρµογή των Νέων Κανονισµών 

οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικά µέτρα συνεργασίας και 

ενδυνάµωσης των σχέσεων των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η προώθηση της κοινωνικό-οικονοµικής ένταξης των εργαζοµένων 

απαιτεί προσπάθειες οι οποίες θα αφορούν, τόσο τους ίδιους, όσο και τις 

κοινωνίες υποδοχής. Η προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ζητήµατα που 

αφορούν στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση, την κοινωνική 

προστασία και ασφάλεια και την εκπαίδευση των ενδιαφερόµενων πολιτών 

ώστε να λειτουργούν ως βασικοί µηχανισµοί ενσωµάτωσης και όχι 
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αποκλεισµού των ιδίων και των µελών τους. Η προαναφερθείσα εστίαση 

πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής κάλυψης. 

Εφόσον οι σύγχρονες οικονοµίες βασίζονται περισσότερο στη γνώση 

απ’ ό,τι στις πρώτες ύλες και τη σωµατική εργασία, για να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τον ανταγωνισµό των νέων αναδυόµενων οικονοµιών, η 

Ευρώπη πρέπει να δηµιουργήσει τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται σε 

µια δυναµική κοινωνία βασισµένη στη γνώση. Γι’ αυτό απαιτούνται επενδύσεις 

στην εκπαίδευση και την επιστήµη, καθώς και σε πολιτικές απασχόλησης που 

λαµβάνουν υπόψη τον ρυθµό των εξελίξεων και την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά για να αντιµετωπίσουν αυτές τις 

προκλήσεις, έχοντας χαράξει κοινούς και αλληλένδετους στόχους και 

πολιτικές. 

Όµως, απαιτείται περισσότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 

και των βασικών οικονοµικών φορέων για να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι 

εργαζόµενοι µπορούν πλήρως να ωφεληθούν από την κινητικότητα. Να 

µπορούν ελεύθερα να αναζητούν εργασία δίχως "άδεια εργασίας", να ζουν και 

να εργάζονται και οι ίδιοι και τα µέλη τους για όσο διάστηµα επιθυµούν 

έχοντας όλα τα δικαιώµατα ίσης µεταχείρησης-κοινωνικής και φορολογικής 

παροχής για ενσωµάτωση στη χώρα που απασχολούνται. Έτσι θα ήταν  

ρεαλιστική η έννοια της ελέυθερης κυκλοφορίας των εργαζοµενών, και οι 

Κανονισµοί που εξετάστηκαν προσπάθησαν να διευθετήσουν το "προβληµα" 

της ασφαλιστικής κάλυψης που ώς τώρα υπήρξε και αποδείχτηκε κάπως 

περίπλοκο.  
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