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5.7.71

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 1408/71 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τής 14ης 'Ιουνίου 1971

περί έφαρμογής τών συστημάτων κοινωνικής άσφαλίσεως στούς μισθωτούς καί τίς οικογέ
νειες τους πού διακινούνται έντός τής Κοινότητος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τήν συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 2,7 καί 51 ,
τίς προτάσεις τής Έπιτροπής πού καταρτίσθηκαν κα
τόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν Διοικητική Επιτροπή γιά
τήν Κοινωνική ' Ασφάλιση τών Διακινουμένων Εργα

ζομένων^),
τήν γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τίς γνώμες τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο

πής(3),
Εκτιμώντας :

ότι ή ανάγκη γενικής άναθεωρήσεως του κανονισμού

άριθ. 3(4) τοΰ Συμβουλίου περί τής κοινωνικής άσφα
λίσεως τών διακινουμένων έργαζομένων άνέκυψε προ
οδευτικά τόσο ύπό τό φώς τής έμπειρίας πού άπεκτήθη
άπό τήν έφαρμογή του άπό τό 1959, όσο καί έξ αιτίας
τών τροποποιήσεων πού έπήλθαν έν τώ μεταξύ στίς
έθνικές νομοθεσίες ότι οί ύφιστάμενοι κανόνες συντονισμού δύνανται , στό
σύνολο τους, νά έξελιχθούν καί βελτιωθούν καί συγ
χρόνως νά απλουστευθούν μέχρις όρισμένου βαθμού,
άφού ληφθούν υπ ' όψη οί σημαντικές διαφορές πού
ύφίστανται μεταξύ τών έθνικών νομοθεσιών κοινωνι
κής άσφαλίσεως·

ότι, έξαιτίας τών σημαντικών διαφορών πού ύφίστανται
μεταξύ τών έθνικών νομοθεσιών ώς πρός τό προσωπικό

πεδίο έφαρμογής τους , είναι προτιμότερο νά τεθεί ή
άρχή , βάσει τής όποιας ό κανονισμός ισχύει γιά όλους
τούς ύπηκόους τών Κρατών μελών πού είναι ασφαλι
σμένοι στό πλαίσιο τών συστημάτων κοινωνικής ά
σφαλίσεως πού έδημιουργήθησαν υπέρ τών μισθω
τών

ότι οί κανόνες συντονισμού τών έθνικών νομοθεσιών
περί κοινωνικής άσφαλίσεως έντάσσονται στό πλαίσιο

τής έλεύθερης κυκλοφορίας τών έργαζομένων υπηκόων
τών Κρατών μελών καί οφείλουν , ώς έκ τούτου , νά

συμβάλλουν στήν βελτίωση του έπιπέδου ζωής τους
καί τών συνθηκών άπασχολήσεώς τους, έγγυώμενοι
στό εσωτερικό τής Κοινότητος, άφ' ένός , 'ίση μεταχεί
ριση σέ όλους τούς ύπηκόους τών Κρατών μελών έ
ναντι τών διαφόρων έθνικών νομοθεσιών καί άφ' έτέρου
τήν άπόλαυση τών παροχών κοινωνικής άσφαλίσεως
άπό τούς έργαζομένους καί τά πρόσωπα πού έλκουν άπ'
αυτούς δικαιώματα , άνεξάρτητα άπό τόν τόπο άπασχο
λήσεως ή κατοικίας τους·

ότι οί στόχοι αύτοί πρέπει νά έπιτευχθοϋν ιδίως μέ τόν
συνυπολογισμό όλων τών περιόδων πού λαμβάνονται

υπόψη άπό τίς διάφορες έθνικές νομοθεσίες γιά τήν
γένεση καί τή διατήρηση τοϋ δικαιώματος παροχών
καθώς έπίσης καί γιά τόν ύπολογισμό τοϋ ύψους αυτών,
άλλά καί μέ τήν καταβολή τών παροχών στίς διάφορες
κατηγορίες προσώπων πού καλύπτονται άπό τόν πα
ρόντα κανονισμό , άνεξάρτητα άπό τόν τόπο κατοικίας
τους έντός τής Κοινότητος·

ότΙ είναι σκόπιμο, μέ αύτήν τήν ευκαιρία, νά συγκε
ντρωθούν σέ ένιαΐο κείμενο όλοι οί κανόνες ουσίας πού
έθεσπίσθησαν γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ
άρθρου 51 τής Συνθήκης ύπέρ τών έργαζομένων, συ
μπεριλαμβανομένων τών μεθοριακών έργαζομένων, τών
έποχιακά έργαζομένων καί τών ναυτικών

C1) ΕΕ άριθ . 194 τής 28.10.1966, σ . 3333/66 καί ΕΕ άριθ. A 95
τής 21.9.1968, σ . 18 .

(2) ΕΕ άριθ. A 10 τής 14.2.1968, σ. 30 καί ΕΕ άριθ. A 135 τής
14.12.1968, σ. 4 .

(3) ΕΕ άριθ. 64 τής 5.4.1967, σ. 1009/67 καί ΕΕ άριθ. A 21 τής
20.2.1969, σ . 18 .

(4) ΕΕ άριθ. 30 τής 16.12.1958, σ . 561 /58.

ότι οί κανόνες συντονισμού πού έθεσπίσθησαν γιά τήν
έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 51 τής συνθήκης
πρέπει νά έξασφαλίζουν στούς έργαζομένους , οί όποιοι
διακινούνται στό έσωτερικό τής Κοινότητος τά κεκτη
μένα δικαιώματα καί πλεονεκτήματα, χωρίς νά δύνα

νται νά προκαλέσουν άδικαιολόγητες σωρεύσεις·

ότι πρός τόν σκοπό αυτό οί δικαιούχοι παροχών άνα
πηρίας, γήρατος καί θανάτου (συντάξεις), πρέπει νά
δύνανται νά άπολαύουν τοΰ συνόλου τών παροχών πού

έχουν άποκτήσει στά διάφορα Κράτη μέλη· δτι, πρός
άποφυγή όμως άδικαιολογήτων σωρεύσεων πού προ
κύπτουν ιδίως άπό τήν χρονική σύμπτωση περιόδων
άσφαλίσεως καί περιόδων έξομοιουμένων πρός αύτές,
είναι άναγκαϊο νά τεθεί ώς άνώτατο όριο τό ύψηλότερο
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ποσο παροχής, πού θά ώφειλε ëva από αύτά τά Κράτη

στόν έργαζόμενο , δν αύτός είχε ασκήσει έκεΐ ολό
κληρη τήν έπαγγελματική του δραστηριότηταδτι, γιά νά καταστεί δυνατή ή κινητικότης του έργατι
κοΰ δυναμικου ύπό καλύτερους δρους, είναι αναγκαίο
νά έξασφαλισθεΐ στό έξης πληρέστερος συντονισμός
μεταξύ τών συστημάτων άσφαλίσεως καί προνοίας τών
άνέργων όλων τών Κρατών μελών δτι ύπό τό πνεύμα
αυτό , πρός διευκόλυνση τής αναζητήσεως έργασίας
στά διάφορα Κράτη μέλη , ενδείκνυται νά χορηγούνται
γιά πέριορισμένο χρονικό διάστημα στόν έργαζόμενο
πού εχει μείνει χωρίς έργασία οί παροχές άνεργίας πού
προβλέπονται άπό τή νομοθεσία τοΰ Κράτους μέλους,
στήν όποία ύπαγόταν τελευταία·

ότι θεωρείται εύκταΐο νά βελτιωθεί τό σύστημα περί
οικογενειακών παροχών πού ισχύει στό πλαίσιο τοΰ
κανονισμού άριθ . 3 στίς περιπτώσεις διασποράς τής
οικογενείας, τόσο ώς πρός τίς κατηγορίες προσώπων
πού δικαιούνται τίς παροχές αύτές όσο καί ώς πρός
τούς μηχανισμούς χορηγήσεώς τους·
δτι, έν όψει τών προβλημάτων πού τίθενται, όσον
άφορα τήν άνεργία , είναι σκόπιμο νά γενικευθεί τό

πλεονέκτημα τών οικογενειακών παροχών γιά τά μέλη
τής οικογενείας τών άνέργων πού κατοικούν σέ Κράτος
μέλος άλλο άπ ' εκείνο, τό όποιο οφείλει τίς παροχές

ροχών πού προορίζονται γιά τήν συντήρηση τών με
λών τών χωρισμένων οικογενειών, χωρίς ώστόσο νά
ληφθοΰν ύπ' όψη οί παροχές πού παρουσιάζουν προ
έχοντος χαρακτήρα δημογραφικού κινήτρου , είναι
προτιμότερη ή θέσπιση κοινών κανόνων γιά όλα τά
Κράτη μέλη καί πρέπει νά συνεχισθεί ή επιδίωξη θε
σπίσεώς τους· ότι, έν όψει όμως τών μεγάλων διαφορών
μεταξύ τών εθνικών νομοθεσιών, πρέπει νά έπιλεγοΰν
λύσεις πού νά λαμβάνουν ύπ' όψη τήν κατάσταση αύτή :
πληρωμή τών οικογενειακών παροχών τής χώρας άπα
σχολήσεως ώς πρός πέντε χώρες, πληρωμή τών οικο
γενειακών έπιδομάτων τής χώρας κατοικίας τών μελών
τής οικογενείας, αν ή χώρα άπασχολήσεως είναι ή
Γαλλία·

ότι, κατ' αναλογία τών λύσεων πού εδόθησαν στό

πλαίσιο τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1612/68 ( α) τοΰ
Συμβουλίου τής 15ης ' Οκτωβρίου 1968 περί τής ελεύ
θερης κυκλοφορίας, τών εργαζομένων στό έσωτερικό
τής Κοινότητος, είναι εύκταΐο νά συγκροτηθεί Συμ
βουλευτική Επιτροπή στήν όποία νά συμμετέχουν εκ
πρόσωποι τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών, γιά νά
έξετάζουν τά προβλήματα μέ τά όποια άσχολεϊται ή
Διοικητική ' Επιτροπή·

άνεργίας·

δτι ό παρών κανονισμός δύναται νά ύποκαθιστά τίς
ρυθμίσεις πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 69 παρά
γραφος 4 τής Συνθήκης περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής

ότι, έξ άλλου, ύφίσταται θέμα καταργήσεως τοΰ περι
ορισμού πού ισχύει γιά τήν χορήγηση οικογενειακών
παροχών καί ότι, γιά νά έξασφαλισθεΐ ή πληρωμή πα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κοινότητος "Ανθρακος καί Χάλυβος ,

ΤΙΤΛΟΣ /

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρο 1
Ορισμοί:

Γιά τήν εφαρμογή τοΰ παρόντος κανονισμού:

a) Ώς «έργαζόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο :
ι) τό όποιο είναι άσφαλισμένο δυνάμει υποχρεω
τικής ή προαιρετικής συνεχίσεως τής άσφαλί
σεως κατά ένός ή περισσοτέρων κινδύνων πού
άντιστοιχοΰν στούς κλάδους συστήματος κοι
νωνικής άσφαλίσεως πού έφαρμόζεται στούς
μισθωτούς, ύπό τήν έπιφύλαξη τών περιορι
σμών πού άναφέρονται στό παράρτημα V ,
u) τό όποιο είναι άσφαλισμένο ύποχρεωτικά κατά
ένός ή περισσοτέρων κινδύνων πού άντιστοι
χοΰν στούς κλάδους, στούς όποιους έφαρμόζε
ται ό παρών κανονισμός, στό πλαίσιο συστή
ματος κοινωνικής άσφαλίσεως πού καλύπτει
όλους τούς κατοίκους ή τό σύνολο τοΰ ένεργοΰ
πληθυσμοΰ :

— όταν οί τρόποι διαχειρίσεως ή χρηματοδο
τήσεως τοΰ συστήματος αύτοΰ έπιτρέπουν
τόν χαρακτηρισμό του ώς μισθωτοΰ ή

— έλλείψει τέτοιων κριτηρίων, όταν τό
πρόσωπο είναι άσφαλισμένο δυνάμει ύπο

χρεωτικής ή προαιρετικής συνεχίσεως
άσφαλίσεως κατά άλλου κινδύνου καθορι
ζομένου στό παράρτημα V , στό πλαίσιο
συστήματος δημιουργηθέντος πρός όφελος
τών μισθωτών,

m) τό όποιο είναι άσφαλισμένο προαιρετικά κατά
ένός ή περισσοτέρων κινδύνων πού άντιστοι
χοϋν στούς κλάδους, στούς όποιους έφαρμόζε
ται ό παρών κανονισμός, στό πλαίσιο συστή
ματος κοινωνικής άσφαλίσεως Κράτους μέ
λους δημιουργηθέντος πρός όφελος τών μισθω
τών ή όλων τών κατοίκων ή ορισμένων κατη
γοριών κατοίκων, άν τούτο είχε προηγουμένως
άσφαλισθεΐ ύποχρεωτικά κατά τοΰ ϊδιου κινδύ
νου στό πλαίσιο συστήματος δημιουργηθέντος
πρός όφελος τών μισθωτών τοΰ ϊδιου Κράτους,
μέλους·

β) Ώς «μεθοριακός έργαζόμενος» νοείται κάθε έργα
ζόμενος, ό όποιος έργάζεται στό έδαφος ένός
Κράτους μέλους καί κατοικεί στό έδαφος άλλου
Κράτους μέλους, δπου επιστρέφει κατ' άρχήν

O EE άριθ. N 257 τής 19.10.1968, σ. 2.
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κάθε ήμέρα ή τουλάχιστον μιά φορά τήν έβδο
μάδα· πάντως ό μεθοριακός έργαζόμενος, ό όποιος
άποσπάται άπό τήν έπιχείρηση , στήν όποία κανο
νικώς υπάγεται, στό έδαφος τοϋ ϊδιου Κράτους μέ
λους ή άλλου Κράτους μέλους, διατηρεί τήν ιδιό
τητα τοΰ μεθοριακοΰ εργαζομένου επί χρονικό
διάστημα πού δέν υπερβαίνει τούς τέσσερις μήνες,
άκόμη καί άν, κατά τήν διάρκεια τής άποσπάσεως
αυτής, δέν δύναται νά έπιστρέφει κάθε ήμέρα ή
τουλάχιστον μία φορά τήν εβδομάδα στόν τόπο
τής κατοικίας του·

γ) Ώς «έποχιακά έργαζόμενος» νοείται κάθε έργαζό
μενος, ό όποιος μεταβαίνει στό έδαφος Κράτους
μέλους, άλλου άπ' εκείνο όπου κατοικεί, γιά νά
έκτελέσει, γιά λογαριασμό έπιχειρήσεως ή έργο
δότου τοΰ Κράτους αύτοΰ , έργασία έποχιακοΰ χα

ρακτήρα, ή διάρκεια τής οποίας δέν δύναται σέ
καμιά περίπτωση νά ύπερβαίνει τούς όκτώ μήνες,
έφ' όσον διαμένει προσωρινά στό έδαφος τοΰ
Κράτους αύτοΰ κατά τήν διάρκεια τής έργασίας
του- ώς έργασία έποχιακοΰ χαρακτήρα πρέπει νά
νοείται ή έργασία πού έξαρτάται άπό τήν διαδοχή
τών έποχών καί έπαναλαμβάνεται αύτόματα κάθε
έτος·

δ) Ό δρος «πρόσφυγας» έχει τήν έννοια , ή όποία τοΰ
άποδίδεται στό άρθρο 1 τής σύμβασης περί τής
νομικής καταστάσεως τών άπάτριδων πού ύπε
γράφη στή Γενεύη στίς 28 ' Ιουλίου 1951 -

ε) Ό όρος «άπατρις» εχει τήν έννοια, ή όποία τοΰ
άποδίδεται στό άρθρο 1 τής συμβάσεως περί τής
νομικής καταστάσεως τών άπάτριδων πού ύπε
γράφη στήν Νέα Υόρκη στίς 28 Σεπτεμβρίου
1954

στ) Ώς «μέλος τής οικογενείας» νοείται κάθε πρό
σωπο πού όρίζεται ή άναγνωρίζεται ώς μέλος
τής οικογενείας ή πού όρίζεται ώς μέλος τοΰ νοι
κοκυριού άπό τήν νομοθεσία, δυνάμει- τής όποιας
καταβάλλονται οί παροχές ή , στίς περιπτώσεις
πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 22 παράγραφος 1
περίπτωση α καί τό άρθρο 31 άπό τήν νομοθεσία
τοΰ Κράτους μέλους, στό έδαφος τοΰ όποιου κα
τοικεί· πάντως, άν οί νομοθεσίες αυτές θεωροΰν ώς
μέλος τής οικογενείας ή τοΰ νοικοκυριοΰ μόνον τό
πρόσωπο πού ζεΐ ύπό τήν στέγη τοΰ έργαζομένου,
ό όρος αύτός θεωρείται ότι έκπληροΰται, όταν ή
συντήρηση τοΰ έν λόγω προσώπου βαρύνει κυ
ρίως τόν έργαζόμενοζ) Ώς «έπιζών» νοείται κάθε πρόσωπο πού όρίζεται ή
άναγνωρίζεται ώς έπιζών άπό τήν νομοθεσία , δυ
νάμει τής όποιας χορηγούνται οί παροχές· πά
ντως, άν ή νομοθεσία αυτή θεωρεί ώς έπιζώντα μό
νον τό πρόσωπο, τό όποιο ζοΰσε ύπό τήν στέγη
τοΰ αποθανόντος έργαζομένου , ό δρος αύτός θε
ωρείται δτι έκπληροΰται, όταν ή συντήρηση τοΰ
έν λόγω προσώπου έβάρυνε κυρίως τόν άποθα
νόντα εργαζόμενο·
η) Ώς «κατοικία» νοείται ή συνήθης διαμονή·

θ) Ώς «διαμονή» νοείται ή προσωρινή διαμονή·
ι) Ό δρος «νομοθεσία» προσδιορίζει , γιά κάθε Κρά
τος μέλος , τούς ύφισταμένους ή μελλοντικούς νό
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μους , τίς κανονιστικές πράξεις, κανονισμούς και
κάθε άλλο μέτρο έφαρμογής, πού άφοροΰν τούς
κλάδους καί τά συστήματα κοινωνικής άσφαλί
σεως πού προβλέπονται στό άρθρο 4 παράγραφοι
1 καί 2 .

Ό όρος αύτός άποκλείει τίς ύφιστάμενες ή μελ
λοντικές συμβατικές διατάξεις άνεξαρτήτως τοΰ
άν αύτές άπετέλεσαν άντικείμενο άποφάσεων τών
δημοσίων άρχών πού τίς καθιστοΰν υποχρεωτικές
ή πού έπεκτείνουν τό πεδίο έφαρμογής τους .
"Οσον άφορα πάντως τίς συμβατικές διατάξεις πού
χρησιμεύουν γιά τήν έκπλήρωση ύποχρεώσεως
άσφαλίσεως πού άπορρέει άπό τούς νόμους ή τίς
κανονιστικές πράξεις πού προβλέπονται στό προ
ηγούμενο ύπεδάφιο , ό περιορισμός αύτός δύναται
νά άρθεΐ όποτεδήποτε μέ δήλωση τοΰ ένδιαφερο
μένου Κράτους μέλους, πού άναφέρει τά συστή
ματα αύτής τής φύσεως έπί τών όποιων έφαρμόζε
ται ό παρών κανονισμός . Ή δήλωση αυτή κοινο
ποιείται καί δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 96.

Οί διατάξεις τοΰ προηγουμένου ύπεδαφίου δέν δύ
νανται νά έχουν ώς συνέπεια τήν έξαίρεση άπό τό
πεδίο έφαρμογής τοΰ παρόντος κανονισμοΰ συ
στημάτων, έπί τών όποιων είχε έφαρμογή ό κανο
νισμός άριθ . 3·
ια) Ώς «σύμβαση κοινωνικής άσφαλίσεως» νοείται
κάθε διμερής ή πολυμερής πράξη πού δεσμεύει ή
θά δεσμεύσει άποκλειστικά δύο ή περισσότερα
Κράτη μέλη , ώς καί κάθε πολυμερής πράξη πού
δεσμεύει ή θά δεσμεύσει δύο τουλάχιστον Κράτη
μέλη καί ενα ή περισσότερα άλλα Κράτη στόν
τομέα τής κοινωνικής άσφαλίσεως, γιά τό σύνολο
ή μέρος τών κλάδων καί συστημάτων πού προβλέ
πονται στό άρθρο 4 παράγραφοι 1 καί 2 , καθώς καί
τίς συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσεως, πού συ
νήφθησαν στό πλαίσιο τών πράξεων αυτών

ιβ) Ώς «άρμόδια άρχή» νοείται, γιά κάθε Κράτος μέ
λος, ό ύπουργός, οί ύπουργοί ή άλλη άντίστοιχη
άρχή , άρμόδια γιά τά συστήματα κοινωνικής
άσφαλίσεως στό σύνολο ή σέ οποιοδήποτε τμήμα
τής επικρατείας τοΰ Κράτους αύτοΰ ιγ) Ώς «Διοικητική ' Επιτροπή» νοείται ή έπιτροπή
πού προβλέπεται στό άρθρο 80"

ιδ) Ώς «φορέας» νοείται, γιά κάθε Κράτος μέλος , ό
οργανισμός ή ή άρχή πού έπιφορτίζεται μέ τήν
έφαρμογή τοΰ συνόλου ή μέρους τής νομοθεσίας*
ιε) Ώς «άρμόδιος φορέας» νοείται:

ι) ό φορέας, στόν όποιο ό ένδιαφερόμενος ύπά
γεται κατά τόν χρόνο τής αιτήσεως παροχών,
ή

ιι) ό φορέας, άπό τόν όποιον ό ένδιαφερόμενος
δικαιοΰται παροχές ή θά έδικαιοΰτο παροχές,
άν ό ϊδιος ή άν τό ή τά μέλη τής οικογενείας
του κατοικούσαν στό έδαφος τοΰ Κράτους μέ
λους, στό όποιο ευρίσκεται ό φορέας αύτός, ή
ιιι) ό φορέας πού όρίζεται άπό τήν άρμόδια άρχή
τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους, ή
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ιυ) αν πρόκειται περί συστήματος σχετικού μέ τίς
ύποχρεώσεις του έργοδότου γιά τίς παροχές
πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 4 παράγραφος
1 , εϊτε ό έργοδότης είτε ό άσφαλιστής πού τόν
ύποκαθιστά, εϊτε , έλλείψει αύτών, ό όργανι
σμός ή ή άρχή πού ορίζεται άπό τήν άρμόδια
άρχή τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους·

ιστ).Ώς «φορέας τοΰ τόπου κατοικίας» καί «φορέας
τοΰ τόπου διαμονής» νοείται αντίστοιχα ό φορέας
πού εχει επιφορτισθεί μέ τήν καταβολή τών παρο
χών στόν τόπο, όπου κατοικεί ό ένδιαφερόμενος
καί ό φορέας πού εχει έπιφορτισθεΐ μέ τήν κατα

βολή τών παροχών στόν τόπο όπου διαμένει ό
ένδιαφερόμενος, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού
εφαρμόζει ό φορέας αύτός, ή , έλλείψει τέτοιου
φορέα, ό φορέας πού ορίζεται άπό τήν άρμόδια
άρχή τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους*

ιζ) Ώς «άρμόδιο Κράτος» νοείται τό Κράτος μέλος,
στό έδαφος τοΰ όποιου εύρίσκεται ό άρμόδιος φο
ρέας·

ιη) Ώς «περίοδοι άσφαλίσεως» νοούνται οί περίοδοι
εισφορών ή άπασχολήσεως, πού καθορίζονται ή
άναγνωρίζονται ώς περίοδοι άσφαλίσεως άπό τήν
νομοθεσία, ύπό τήν όποία έπραγματοποιήθησαν ή
θεωρούνται δτι έπραγματοποιήθησαν , καθώς καί
κάθε εξομοιούμενη πρός αυτές περίοδος, κατά τό
μέτρο πού άναγνωρίζεται άπό τήν νομοθεσία αύτή
ώς ισοδύναμη πρός περίοδο άσφαλίσεως·
ιθ) Ώς « περίοδοι άπασχολήσεως» νοούνται οί περί
οδοι πού καθορίζονται ή άναγνωρίζονται ώς τέ
τοιες άπό τήν νομοθεσία , ύπό τήν όποία έπραγμα
τοποιήθησαν, ώς καί κάθε εξομοιούμενη πρός αύ
τές περίοδος , κατά τό μέτρο πού άναγνωρίζεται
άπό τήν νομοθεσία αύτή ώς Ισοδύναμη πρός τήν
περίοδο άπασχολήσεως·
κ) Ώς «παροχή» καί «σύνταξη » νοείται κάθε παροχή
καί σύνταξη , περιλαμβανομένων καί δλων τών
τμημάτων τους πού βαρύνουν τό Δημόσιο Ταμείο ,
οί προσαυξήσεις άναπροσαρμογής ή τά συμπλη
ρωματικά έπιδόματα ύπό τήν έπιφύλαξη τών δια
τάξεων τοΰ τίτλου III, έπίσης οί έφ' άπαξ παροχές,
οί όποιες δύνανται νά ύποκαταστήσουν τίς συντά
ξεις, καθώς καί οί καταβολές πού πραγματοποι
ούνται λόγω έπιστροφής εισφορών

κα) ι) Ώς «οικογενειακή παροχή» νοείται κάθε πα
ροχή εις είδος ή εις χρήμα, προορισμένη νά
άντισταθμίσει τά οικογενειακά βάρη , στό
πλαίσιο τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 παράγρα
φος 1 περίπτωση η), μέ εξαίρεση τών ειδικών
έπιδομάτων τοκετού πού άναφέρονται στό
παράρτημα Ι·
ιι) Ώς «οικογενειακό έπίδομα» νοείται ή περι
οδική παροχή εις χρήμα πού χορηγείται άπο
κλειστικά άνάλογα μέ τόν άριθμό καί , ένδεχο
μένως, τήν ήλικία τών μελών τής οικογενείας·
κβ) Ώς «έπίδομα θανάτου» νοείται κάθε ποσό πού
καταβάλλεται έφ' άπαξ σέ περίπτωση θανάτου , μέ
εξαίρεση τών έφ' άπαξ παροχών πού προβλέπο
νται στήν περίπτωση κ).

"Αρθρο 2

Προσωπικό πεδίο έφαρμογής

1 . Ό παρών κανονισμός ισχύει γιά εργαζόμενους πού
ύπάγονται ή ύπήχθησαν στήν νομοθεσία ένός ή περισ
σοτέρων άπό τά Κράτη μέλη καί είναι ύπήκοοι ένός
άπό τά Κράτη μέλη ή άπάτριδες ή πρόσφυγες πού
κατοικούν στό έδαφος ένός Κράτους μέλους, καθώς καί
γιά τά μέλη τής οίκογενείας τους καί γιά τούς έπιζών
τες τους .

2 . ' Επιπλέον, ό παρών κανονισμός ίσχύει γιά τούς
επιζώντες τών έργαζομένων οί όποιοι είχαν ύπαχθεϊ
στήν νομοθεσία ένός ή περισσοτέρων άπό τά Κράτη
μέλη , ανεξαρτήτως τής ιθαγενείας τών έργαζομένων
αύτών, όταν οί επιζώντες αύτοί είναι ύπήκοοι ένός άπό
τά Κράτη μέλη ή άπάτριδες ή πρόσφυγες πού κατοι
κούν στό έδαφος ένός Κράτους μέλους .

3 . Ό παρών κανονισμός ίσχύει γιά τούς δημοσίους
ύπαλλήλους καί γιά τό έξομοιούμενο πρός αύτούς,
σύμφωνα μέ τήν έφαρμοζόμενη νομοθεσία , προσωπικό
κατά τό μέτρο πού ύπάγονται ή ύπήχθησαν στήν νομο
θεσία Κράτους μέλους, έπί τής οποίας εχει έφαρμογή ό
παρών κανονισμός .
"Αρθρο 3
Ισότης μεταχειρίσεως

1 . Τά πρόσωπα πού κατοικοΰν στό έδαφος ένός άπό
τά Κράτη μέλη καί γιά τά όποια ισχύουν οί διατάξεις
τοΰ παρόντος κανονισμοΰ, ύπόκεινται στίς ύποχρε
ώσεις καί άπολαύουν τών δικαιωμάτων πού άπορ ρέουν
άπό τήν νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους ύπό τούς
'ίδιους όρους μέ τούς ύπηκόους του, ύπό τήν έπιφύλαξη
ειδικών διατάξεων τοΰ παρόντος κανονισμού .
2. Οί διατάξεις τής παραγράφου 1 ισχύουν ώς πρός τό
δικαίωμα έκλογής μελών τών όργάνων τών φορέων
κοινωνικής άσφαλίσεως ή συμμετοχής κατά τήν ύπό
δειξή τους, άλλά δεν θίγουν τίς διατάξεις τής νομοθε
σίας τών Κρατών μελών, όσον άφορα τήν έκλογιμό
τητα ή τούς τρόπους ύποδείξεως τών ένδιαφερομένων
στά όργανα αύτά .
3 . Τό πεδίο έφαρμογής τών συμβάσεων κοινωνικής
άσφαλίσεως, πού έξακολουθοΰν νά έφαρμόζονται σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ) καθώς
καί τών συμβάσεων πού συνήφθησαν δυνάμει τοΰ άρ
θρου 8 παράγραφος 1 , έπεκτείνεται σέ όλα τά πρόσωπα
έπί τών όποιων ίσχύει ό παρών κανονισμός , έκτός άν

προβλέπεται άλλως στό παράρτημα II.
"Αρθρο 4
Πεδίο έφαρμογής καθ' ΰλη

1 . Ό παρών κανονισμός ίσχύει γιά δλες τίς νομοθε
σίες πού άφοροΰν τούς άκόλουθους κλάδους κοινωνι
κής άσφαλίσεως:

α) παροχές άσθενείας καί μητρότητος·

β) παροχές άναπηρίας, περιλαμβανομένων έκείνων
πού προορίζονται γιά τήν διατήρηση ή βελτίωση
τής ικανότητος βιοπορισμού·
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γ) παροχές γήρατος·
δ) παροχές επιζώντων
ε) παροχές έργατικών άτυχημάτων καί έπαγγελματι
κών άσθενειών

στ) έπιδόματα λόγω θανάτουζ) παροχές άνεργίας·
η) οικογενειακές παροχές .
2. Ό παρών κανονισμός ισχύει γιά τά γενικά καί ει
δικά συστήματα κοινωνικής άσφαλίσεως, μέ ή χωρίς
συνεισφορά, καθώς καί γιά συστήματα σχετικά μέ τίς
ύποχρεώσεις του έργοδότου ή του πλοιοκτήτου έν
σχέσει πρός τίς παροχές πού προβλέπονται στήν παρά
γραφο 1 .
3 . Οί διατάξεις τοϋ τίτλου III δέν θίγουν πάντως τίς
διατάξεις τής νομοθεσίας τών Κρατών μελών πού άφο
ρούν τίς ύποχρεώσεις τοϋ πλοιοκτήτου .
4. Ό παρών κανονισμός δέν ισχύει γιά την κοινωνική
καί ιατρική πρόνοια , ούτε γιά τά συστήματα παροχών
ύπέρ θυμάτων τοϋ πολέμου ή τών συνεπειών του , ούτε
γιά τά ειδικά συστήματα τών δημοσίων ύπαλλήλων ή
τών πρός αύτούς έξομοιουμένων.
"Αρθρο 5
Δηλώσεις τών Κρατών μελών σχετικές μέ τό πεδίο έφαρμογής
τοϋ παρόντος κανονισμού

Τά Κράτη μέλη άναφέρουν, σέ δηλώσεις πού κοινο
ποιούνται καί δημοσιεύονται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τοϋ άρθρου 96, τίς νομοθεσίες καί συστήματα πού προ
βλέπονται στό άρθρο 4 παράγραφοι 1 καί 2, τίς ελάχι
στες παροχές πού άναφέρονται στό άρθρο 50, καθώς
καί τίς παροχές πού προβλέπονται στά άρθρα 77 καί 78 .
"Αρθρο 6
Συμβάσεις κοινωνικής άσφαλίσεως πού άντικαθίστανται άπό
τόν παρόντα κανονισμό

Στό πλαίσιο τοϋ προσωπικού καί του καθ ' ϋλη πεδίου
έφαρμογής του ό παρών κανονισμός άντικαθιστά , ύπό
την επιφύλαξη τών διατάξεων τών άρθρων 7 , 8 καί 46
παράγραφος 4, οποιαδήποτε σύμβαση κοινωνικής ά
σφαλίσεως πού συνδέει :

όποια, μετά την έπικύρωση άπό ενα ή περισσό
τερα Κράτη μέλη έτέθη σέ ισχύ β) άπό τίς Εύρωπαϊκές Προσωρινές Συμφωνίες περί
κοινωνικής άσφαλίσεως τής 11ης Δεκεμβρίου
1953 πού συνήφθησαν μεταξύ των Κρατών με
λών τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης .
2 . Κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 ε
ξακολουθούν νά ισχύουν:

α) οί διατάξεις τής συμφωνίας τής 27ης ' Ιουλίου
1950 περί τής κοινωνικής άσφαλίσεως τών λεμ
βούχων του Ρήνου , πού άναθεωρήθη στίς 13 Φε
βρουαρίου 1961·

β) οί διατάξεις τής εύρωπαϊκής συμβάσεως τής 9ης
' Ιουλίου 1956 περί τής κοινωνικής άσφαλίσεως
τών έργαζομένων στίς διεθνείς μεταφορές·
γ) οί διατάξεις τών συμβάσεων κοινωνικής άσφα
λίσεως πού αναφέρονται στό παράρτημα II .

Άρθρο 8
Σύνοψη συμβάσεων μεταξύ Κρατών μελών

1 . Δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη δύνανται, έφ' όσον
παρίσταται άνάγκη , νά συνάψουν μεταξύ τους συμβά
σεις μέ βάση τίς άρχές καί τό πνεύμα τοϋ παρόντος
κανονισμού .

2 . Κάθε Κράτος μέλος κοινοποιεί, σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τοϋ άρθρου 96 παράγραφος 1 , κάθε σύμβαση
πού συνήψε μέ άλλο Κράτος μέλος δυνάμει τών διατά
ξεων τής παραγράφου 1 .
Άρθρο 9
' Υπαγωγή στήν προαιρετική ασφάλιση ή προαιρετική συ
νέχιση τής άσφαλίσεως

1 . Οί διατάξεις τής νομοθεσίας ένός Κράτους μέλους ,
κατά τίς όποιες ή ύπαγωγή στήν προαιρετική άσφά
λιση ή στήν προαιρετική συνέχιση τής άσφαλίσεως
έξαρτάται άπό τήν κατοικία του έργαζομένου στό έδα
φος του Κράτους αυτοί/, δέν ισχύουν γιά τούς έργαζο

α) εϊτε αποκλειστικά δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη·

μένους, γιά τούς οποίους ισχύει ό παρών κανονισμός
καί οί όποιοι κατοικοΰν στό έδαφος άλλου Κράτους
μέλους έφ' όσον είχαν υπαχθεί στήν νομοθεσία τοΰ
πρώτου Κράτους σέ οποιαδήποτε στιγμή τής προηγού
μενης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας .

β) εϊτε δύο τουλάχιστον Κράτη μέλη καί ενα ή περισ
σότερα άλλα Κράτη, έφ' όσον πρόκειται γιά περι
πτώσεις, στή ρύθμιση τών όποιων δέν καλείται νά
παρέμβει φορέας ένός άπό τά τελευταία αυτά Κρά

2. "Αν ή νομοθεσία ένός Κράτους μέλους έξαρτά τήν
ύπαγωγή στήν προαιρετική άσφάλιση ή τήν προαιρε
τική συνέχιση τής άσφαλίσεως άπό τήν συμπλήρωση
περιόδων άσφαλίσεως, λαμβάνονται ύπ ' όψη , κατά τό
μέτρο πού άπαιτεϊται, οί περίοδοι άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν δυνάμει τής νομοθεσίας οποιου

τη·

'Άρθρο 7
Διεθνείς διατάξεις πού δέν θίγει ό παρών κανονισμός

1 . Ό παρών κανονισμός δέν θίγει τίς ύποχρεώσεις πού
άπ o p ρέουν :

α) άπό οποιαδήποτε σύμβαση , ή οποία ένεκρίθη
άπό τήν Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας καί ή

δήποτε άλλου Κράτους μέλους σάν περίοδοι άσφαλί
σεως πού έπραγματοποιήθησαν δυνάμει τής νομοθε
σίας τοΰ πρώτου Κράτους .
"Αρθρο 10
"Αρση τής ρήτρας κατοικίας . 'Επίπτωση τής ύποχρεωτικής
άσφαλίσεως στήν άπόδοση τών εισφορών

1 . Εκτός άν ό παρών κανονισμός προβλέπει άλλως ,
οί εις χρήμα παροχές άναπηρίας , γήρατος ή έπιζώντων .
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οι συντάξεις έργατικών ατυχημάτων ή έπαγγελματικής
ασθενείας καί τά έπιδόματα θανάτου πού αποκτώνται
δυνάμει της νομοθεσίας ένός ή περισσοτέρων Κρατών
μελών δέν δύνανται νά ύποστοΰν καμία μείωση , τροπο

ποίηση , αναστολή , κατάργηση , κατάσχεση έπειδή ό
δικαιούχος κατοικεί στό έδαφος Κράτους μέλους άλ
λου άπό εκείνο , όπου εύρίσκεται ό φορέας όφειλέτης .
Τό προηγούμενο έδάφιο εχει έπίσης έφαρμογή έπί πα
ροχών έφ' άπαξ πού χορηγούνται σέ περίπτωση νέου
γάμου του έπιζώντος συζύγου, ό όποιος είχε δικαίωμα
συντάξεως έπιζώντος .
2. "Αν ή νομοθεσία ένός Κράτους μέλους έξαρτά τήν
άπόδοση εισφορών άπό τόν όρο, ότι ό ένδιαφερόμενος
επαυσε νά υπάγεται στήν ύποχρεωτική ασφάλιση , ό
όρος αύτός δέν θεωρείται ότι έκπληροΟται , έπί όσον

χρόνο ό ένδιαφερόμενος ύπάγεται ύπό τήν ιδιότητα του
έργαζομένου , στήν ύποχρεωτική άσφάλιση δυνάμει
της νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους .
"Αρθρο 11

παροχών άναπηρίας, γήρατος, θανάτου (συντάξεις) ή
επαγγελματικής ασθενείας πού καταβάλλονται άπό
τούς φορείς δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών, σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 41 , τοϋ άρθρου 43
παράγραφοι 2 καί 3 , τών άρθρων 46, 50 καί 51 ή τοΟ
άρθρου 60 παράγραφος 1 περίπτωση β).

2. Οί διατάξεις περί μειώσεως, άναστολής ή καταρ
γήσεως, πού προβλέπονται άπό τή νομοθεσία Κράτους
μέλους σέ περίπτωση σωρεύσεως μίας παροχής μέ άλ
λες παροχές κοινωνικής άσφαλίσεως ή μέ άλλα ει
σοδήματα , έφαρμόζονται εις βάρος τοΟ δικαιούχου,
άκόμη καί άν πρόκειται περί παροχών πού έκτήθησαν
δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους ή περί
εισοδημάτων πού έκτήθησαν στό έδαφος άλλου Κρά
τους μέλους . Ό κανών αύτός δέν ίσχύει, όταν ό δικαι
ούχος λαμβάνει παροχές τής ϊδιας φύσεως γιά άναπη
ρία, γήρας, θάνατο (συντάξεις) ή έπαγγελματική άσθέ
νεια πού καταβάλλονται άπό τούς φορείς δύο ή περισ
σοτέρων Κρατών μελών σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών
άρθρων 46, 50, 51 ή τοϋ άρθρου 60 παράγραφος 1 περί
πτωση β).

3 . Οί διατάξεις περί μειώσεως , άναστολής ή καταρ
γήσεως πού προβλέπονται άπό τή νομοθεσία Κράτους

'Αναπροσαρμογή των παροχών

Οί κανόνες άναπροσαρμογής πού προβλέπονται άπό τή
νομοθεσία ένός Κράτους μέλους ισχύουν γιά παροχές
πού οφείλονται, άφοΰ ληφθούν ύπ' όψη οί διατάξεις
του παρόντος κανονισμού , δυνάμει της νομοθεσίας αυ
τής .

"Αρθρο 12
Απαράδεκτο σωρεύσεως των παροχών

1 . Ό παρών κανονισμός δέν δύναται νά παρέχει ή νά
διατηρεί δικαίωμα λήψεως περισσοτέρων παροχών της
ϊδιας φύσεως πού άφοροΟν τήν 'ίδια περίοδο ύποχρε
ωτικής άσφαλίσεως . Ή διάταξη αύτή δέν ίσχύει έπί

μέλους σέ περίπτωση , κατά τήν όποία ό δικαιούχος
παροχών άναπηρίας ή προώρων παροχών γήρατος
άσκεϊ έπαγγελματική δραστηριότητα , έφαρμόζονται σέ
βάρος τοϋ δικαιούχου αύτοΰ, άκόμη καί αν άσκεϊ τήν
δραστηριότητά του στό έδαφος άλλου Κράτους μέ
λους.
4. Ή σύνταξη άναπηρίας, πού όφείλεται δυνάμει τής
ολλανδικής νομοθεσίας σέ περίπτωση κατά τήν όποία
ό ολλανδικός φορέας όφείλει, σύμφωνα μέ τό άρθρο 57
παράγραφος 3 περίπτωση γ) ή τό άρθρο 60 παράγραφος
2 περίπτωση β), νά άναλαμβάνει μέρος τοϋ βάρους πα
ροχής έπαγγελματική ς άσθενείας πού έχει χορηγηθεί
δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους, μειοΰ
ται κατά τό ποσό πού όφείλεται στόν φορέα τοϋ άλλου
Κράτους μέλους πού είναι έπιφορτισμένος μέ τήν
καταβολή τής παροχής έπαγγελματική ς άσθενείας .

ΤΙΤΑΟΣ II

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ

"Αρθρο 13
Γενικοί κανόνες

1 . Ό έργαζόμενος, γιά τόν όποιον ίσχύει ό παρών
κανονισμός υπόκειται στή νομοθεσία ένός μόνον Κρά
τους μέλους . Ή νομοθεσία αύτή προσδιορίζεται σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις του παρόντος τίτλου .
2 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τών άρθρων 14
μέχρι 17:
α) ό έργαζόμενος πού άπασχολεΐται στό έδαφος Κρά
τους μέλους ύπόκειται στή νομοθεσία τοϋ Κράτους

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

αύτοΰ, άκόμη καί άν κατοικεί στό έδαφος άλλου
Κράτους μέλους, ή άν ή έπιχείρηση ή ό έργοδότης
πού τόν άπασχολεΐ εχει τήν έδρα της ή τήν κατοικία
του στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους*
β) ό έργαζόμενος πού άπασχολεΐται σέ πλοίο ύπό ση
μαία ένός Κράτους μέλους ύπόκειται στή νομοθεσία
του Κράτους αύτοΰ·
γ) οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί οί πρός αύτούς έξομοι
ούμενοι υπόκεινται στή νομοθεσία τοϋ Κράτους μέ
λους , στό όποιο ύπάγεται ή ύπηρεσία πού τούς άπα
σχολεΐ*

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δ) o έργαζόμενος πού καλείται νά υπηρετήσει τήν
στρατιωτική του θητεία ή καλείται έκ νέου γιά τήν
έκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας σ' ένα Κράτος
μέλος διατηρεί τήν ιδιότητα του εργαζομένου καί
ύπόκειται στή νομοθεσία του Κράτους αύτοϋ· αν ή
ύπαγωγή στή νομοθεσία αύτή έξαρτάται άπό τήν
πραγματοποίηση ασφαλιστικών περιόδων πρό της
κατατάξεώς του ή μετά τήν άπόλυσή του άπό τό
στρατό, οί περίοδοι ασφαλίσεως πού έπραγματο
ποιήθησαν δυνάμει της νομοθεσίας κάθε άλλου
Κράτους μέλους θεωρούνται, κατά τό αναγκαίο μέ
τρο, ώς περίοδοι ασφαλίσεως πού έπραγματοποι
ήθησαν υπό τή νομοθεσία του πρώτου Κράτους .
"Αρθρο 14
Ειδικοί κανόνες

1 . Ό κανών του άρθρου 13 παράγραφος 2 περίπτωση
α) ισχύει μέ τήν έπιφύλαξη των έξης έξαιρέσεων καί
ειδικών περιπτώσεων:
α) ι) ό έργαζόμενος πού απασχολείται στό έδαφος
ένός Κράτους μέλους σέ έπιχείρηση , στήν οποία
κανονικώς υπάγεται καί ή όποία τόν αποσπά στό
έδαφος άλλου Κράτους μέλους πρός έκτέλεση
εργασίας γιά λογαριασμό της , έξακολουθεί νά
ύπόκειται στήν νομοθεσία τοϋ πρώτου Κράτους,
ύπό τόν όρο ότι ή προβλεπόμενη διάρκεια της
έργασίας αυτής δεν ύπερβαίνει τούς δώδεκα μή
νες καί δτι δέν αποστέλλεται σέ άντικατάσταση
άλλου έργαζομένου , τού οποίου έληξε ή περί
οδος αποσπάσεως·
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τηρεί ή έπιχείρηση αύτή στό έδαφος Κράτους
μέλους , άλλου άπ' έκεινο στό όποιο εχει τήν
εδρα της, ύπόκειται στήν νομοθεσία τοϋ Κρά
τους μέλους, στό έδαφος τοϋ όποιου εύρίσκεται
τό υποκατάστημα αυτό ή ή μόνιμη άντιπροσω
πεία -

ιι) ό έργαζόμενος, ό όποιος άπασχολειται κυρίως
στό έδαφος τοϋ Κράτους μέλους όπου κατοικεί,
ύπόκειται στήν νομοθεσία τοϋ Κράτους αύτοϋ,
άκόμη καί άν ή έπιχείρηση , ή όποία τόν απα
σχολεί, δέν έχει οΰτε εδρα, ουτε υποκατάστη
μα, ουτε μόνιμη άντιπροσωπεία στό έδαφος αύ
τό·

γ) ό έργαζόμενος , πλήν τοϋ έργαζομένου στίς διεθνείς
μεταφορές , ό όποιος άσκει κατά κανόνα τήν δρά
στη ριότητά του στό έδαφος δύο ή περισσοτέρων
Κρατών μελών, ύπόκειται :

ι) στήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους στό έδα
φος τοϋ όποιου κατοικεί, άν άσκεΐ μέρος τής
δραστηριότητος του στό έδαφος αύτό ή άν
άπασχολειται γιά λογαριασμό περισσοτέρων
έπιχειρήσεων ή περισσοτέρων έργοδοτών πού
έχουν τήν έδρα ή κατοικία τους στό έδαφος
διαφόρων Κρατών μελών

ιι) στήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους, στό έδα
φος τοϋ όποιου ή έπιχείρηση ή ό έργοδότης
πού τόν άπασχολεΐ εχει τήν εδρα ή κατοικία
του , άν δέν κατοικεί στό έδαφος ένός άπό τά
Κράτη , στά όποια άσκει τήν δραστηριότητά
του -

u) άν ή διάρκεια τής πρός έκτέλεση έργασίας
παρατείνεται λόγω απροβλέπτων συνθηκών πέ
ραν τής διαρκείας πού προεβλέφθη άρχικώς καί
υπερβαίνει τούς δώδεκα μήνες, έξακολουθεί νά
ισχύει ή νομοθεσία τοϋ πρώτου Κράτους μέχρι
τέλους τής έργασίας αυτής, ύπό τόν όρο δτι ή
άρμόδια άρχή του Κράτους , στό έδαφος τοϋ
οποίου είναι αποσπασμένος ό έργαζόμενος ή ό
οργανισμός πού ορίζεται άπό τήν άρχή αύτή θά
έχει παράσχει τήν συναίνεσή του- ή συναίνεση
αύτή πρέπει νά ζητηθεί πρίν λήξει ή άρχική
περίοδος τών δώδεκα μηνών . Ή συναίνεση αύτή
πάντως δέν δύναται νά δοθεί γιά περίοδο ύπερ
βαίνουσα τούς δώδεκα μήνες·
β) ό έργαζόμενος στίς διεθνείς μεταφορές , ό όποιος
άπασχολειται ώς μέλος τοϋ προσωπικού πού ταξι
δεύει διά ξηράς , διά θαλάσσης ή άέρος στό έδαφος
δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών καί ευρίσκεται
στήν ύπηρεσία έπιχειρήσεως πού διενεργεί, γιά λο
γαριασμό δικό της ή τρίτων, σιδηροδρομικές , οδι
κές, άεροπορικές ή πλωτές μεταφορές επιβατών ή
έμπορευμάτων, εχει δέ τήν έδρα της στό έδαφος
Κράτους μέλους , ύπόκειται στήν νομοθεσία τοϋ τε
λευταίου αύτοϋ Κράτους .
Πάντως:

ι) ό έργαζόμενος ό όποιος άπασχολειται σέ ύπο
κατάστημα ή μόνιμη άντιπροσωπεία , πού δια

δ) ό έργαζόμενος πού άπασχολειται στό έδαφος Κρά
τους μέλους άπό έπιχείρηση, ή όποία έχει τήν έδρα
της στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους καί ή όποία
διασχίζεται άπό τά κοινά σύνορα τών Κρατών αύ
τών, ύπόκειται στήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέ
λους , στό έδαφος τοϋ όποιου ή έπιχείρηση αύτή
έχει τήν έδρα της·

2 . Ό κανών τοϋ άρθρου 13 παράγραφος 2 περίπτωση
β) ισχύει μέ τήν έπιφύλαξη τών έξης έξαιρέσεων καί
είδικών περιπτώσεων:

α) ό έργαζόμενος πού άπασχολειται σέ έπιχείρηση ,
άπό τήν όποία κανονικά έξαρτάται, είτε στό έδαφος
Κράτους μέλους ει'τε σέ πλοίο ύπό σημαία Κράτους
μέλους, καί ή όποία τόν άποσπά , πρός έκτέλεση
έργασίας γιά λογαριασμό της, σέ πλοίο ύπό σημαία
άλλου Κράτους μέλους, έξακολουθεί νά ύπόκειται
στήν νομοθεσία τοϋ πρώτου Κράτους ύπό τούς
δρους πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1 περί
πτωση α)·

β) ό έργαζόμενος ό όποιος, ένώ δέν άπασχολειται συ
νήθως στήν θάλασσα , άπασχολειται στά χωρικά
ύδατα ή σέ λιμένα Κράτους μέλους σέ πλοίο ύπό
σημαία άλλου Κράτους μέλους, χωρίς νά άνήκει
στό πλήρωμα τοϋ πλοίου αύτοϋ , υπόκειται στήν
νομοθεσία τοϋ πρώτου Κράτους-
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γ) o εργαζομενος που άπασχολεϊται σέ πλοίο ύπό ση
μαία Κράτους μέλους καί αμείβεται γιά τήν απα
σχόληση αύτή άπό έπιχείρηση ή πρόσωπο πού
έδρεύει ή κατοικεί στό έδαφος άλλου Κράτους μέ
λους , ύπόκειται στή νομοθεσία τοϋ τελευταίου αύ
τοϋ Κράτους , αν κατοικεί στό εδαφός του· ή έπιχεί

αιρετική άσφάλιση ή προαιρετική συνέχιση ασφαλί
σεως Κράτους μέλους , τοϋ οποίου ή νομοθεσία προ
βλέπει εκτός της προαναφερθείσης ασφαλίσεως καί
συμπληρωματική προαιρετική άσφάλιση , δύναται νά
ύπαχθεϊ μόνο στήν τελευταία αυτή άσφάλιση .

ρηση ή τό πρόσωπο πού καταβάλλει τήν άμοιβή
θεωρείται ως ό έργοδότης γιά τήν εφαρμογή της
νομοθεσίας αυτής .
Αρθρο 16

3 . Οί διατάξεις της νομοθεσίας Κράτους μέλους πού
προβλέπουν δτι ό δικαιούχος συντάξεως πού άσκεί
επαγγελματική δραστηριότητα δέν υπάγεται σέ υπο
χρεωτική άσφάλιση λόγω τής δραστηριότητος αυτής,
ισχύουν έπίσης γιά τόν δικαιούχο συντάξεως ή όποια
έκτήθη δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέ
λους .

Ειδικοί κανόνες γιά τό προσωπικό πού υπηρετεί στις διπλωμα
τικές άποστολές καί τις προξενικές ύπηρεσίες καθώς καί γιά τό
επικουρικό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 . Οί διατάξεις τοϋ άρθρου 13 παράγραφος 2 περί
πτωση α) ισχύουν γιά τά μέλη του προσωπικού πού
ύπηρετεί στίς διπλωματικές αποστολές ή τίς προξενι
κές ύπηρεσίες καί γιά τούς ιδιωτικούς οικιακούς βο
ηθούς πού ευρίσκονται στήν ύπηρεσία των ύπαλλήλων
των άποστολών ή ύπηρεσιών αύτών .

Αρθρο 15

Κανόνες πού αφορούν τήν προαιρετική άσφάλιση ή τήν προαι
ρετική συνέχιση τής άσφαλίσεως.

1 . Οι διατάξεις των άρθρων 13 καί 14 δέν ισχύουν γιά
τήν προαιρετική άσφάλιση ή τήν προαιρετική συνέ
χιση τής άσφαλίσεως .

2 . Σέ περίπτωση κατά τήν όποία ή έφαρμογή των
νομοθεσιών δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών συ
νεπάγεται τήν σώρευση υπαγωγής :

- σέ σύστημα υποχρεωτικής άσφαλίσεως καί σέ ενα ή
περισσότερα συστήματα προαιρετικής άσφαλίσεως
ή προαιρετικής συνεχίσεως τής άσφαλίσεως, ό ένδι
αφερόμενος ύπάγεται άποκλειστικά στό σύστημα
ύποχρεωτικής άσφαλίσεως·

- σέ δύο^ ή περισσότερα συστήματα προαιρετικής
άσφαλίσεως ή προαιρετικής συνεχίσεως τής άσφα
λίσεως , ό ένδιαφερόμενος δύναται νά υπαχθεί μόνο
στό σύστημα προαιρετικής άσφαλίσεως ή προαιρε
τικής συνεχίσεως τής άσφαλίσεως, τό όποιο επέλε
ξε .

3 . Πάντως , ώς πρός τήν άναπηρία , τό γήρας καί τόν
θάνατο (συντάξεις) ό ένδιαφερόμενος δύναται νά γίνει
δεκτός στήν προαιρετική άσφάλιση ή προαιρετική
συνέχιση τής άσφαλίσεως Κράτους μέλους , άκόμη καί
αν ύπόκειται υποχρεωτικώς στήν νομοθεσία άλλου
Κράτους μέλους , κατά τό μέτρο πού ή σώρευση αύτή
επιτρέπεται ρητά ή σιωπηρά στό πρώτο Κράτος μέλος .
Ό ένδιαφερόμενος πού έπιθυμεί νά ύπαχθεϊ στήν προ

2. Πάντως, οί έργαζόμενοι πού άναφέρονται στήν
παράγραφο 1 , οί όποιοι είναι ύπήκοοι τοϋ Κράτους
μέλους πού διαπιστεύει ή άποστέλλει δύνανται νά επι
λέξουν τήν εφαρμογή τής νομοθεσίας τοϋ Κράτους
αύτοϋ. Τό δικαίωμα αυτό έπιλογής δύναται νά άσκεϊται
έκ νέου στό τέλος κάθε ημερολογιακού έτους καί δέν
εχει άναδρομική ισχύ .

3 . Τά μέλη τοϋ έπικουρικοΰ προσωπικού των Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων δύνανται νά έπιλέξουν τήν ύπα
γωγή στήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους στό έδαφος
του όποιου απασχολούνται ή τοϋ Κράτους μέλους στήν
νομοθεσία τοϋ όποιου ύπήχθησαν τελευταία ή τοϋ
Κράτους μέλους τοϋ όποιου είναι ύπήκοοι , άν πρόκει
ται περί διατάξεων πού δέν άφορούν τά οικογενειακά
έπιδόματα , ή χορήγηση των όποιων ρυθμίζεται άπό

τούς δρους έργασίας πού ισχύουν γιά τά μέλη τοϋ
προσωπικού αύτοϋ . Τό δικαίωμα αύτό έπιλογής , τό
όποιο δύναται νά άσκηθεϊ μόνο μία φορά , άποκτά ένέρ
γεια άπό τήν ημερομηνία άναλήψεως ύπηρεσίας .

Άρθρο 17

Εξαιρέσεις τών διατάξεων τών άρθρων 13 μέχρι 16

Δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη ή οί άρμόδιες άρχές
τών Κρατών αύτών δύνανται νά θεσπίσουν μέ κοινή
συμφωνία, πρός τό συμφέρον ορισμένων έργαζομένων ή
ορισμένων κατηγοριών έργαζομένων, εξαιρέσεις άπό
τίς διατάξεις τών άρθρων 13 μέχρι 16 .

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

μόζει αυτός . Πάντως , οί παροχές αυτές δύνανται
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοϋ αρμοδίου φορέα καί

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΣ

τοϋ φορέα τοϋ τόπου κατοικίας , νά καταβάλλονται
άπό τόν τελευταίο , γιά λογαριασμό τοϋ πρώτου,
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ άρμοδίου Κράτους .

Τμήμα 1
Κοινές διατάξεις
"Αρθρο 18
Συνυπολογισμός τών περιόδων άσφαλίσεως

2 . Οί διατάξεις τής παραγράφου 1 περίπτωση α)
ισχύουν κατ' αναλογία γιά τά μέλη τής οικογενείας πού
κατοικούν στό έδαφος Κράτους μέλους άλλου άπό τό
αρμόδιο Κράτος μέλος εφ' όσον, σύμφωνα μέ τήν νο
μοθεσία τοϋ Κράτους στό έδαφος τοϋ όποιου κατοι
κούν , δέν δικαιούνται παροχών εις είδος .

1 . Ό αρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοϋ οποίου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν
άνάκτηση τοϋ δικαιώματος παροχών άπό τήν συμπλή

ρωση περιόδων άσφαλίσεως , λαμβάνει ύπ' όψη , κατά
τό μέτρο πού άπαιτειται , τίς περιόδους άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία παντός άλλου
Κράτους μέλους, ώς νά έπρόκειτο γιά περιόδους πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία πού εφαρμό
ζει ό φορέας αύτός.

2 . Οί διατάξεις τής παραγράφου 1 ισχύουν καί γιά τόν

εποχιακά εργαζόμενο άκόμη καί άν πρόκειται γιά
περιόδους προγενέστερες άπό τήν διακοπή άσφαλί
σεως ή όποία ύπερέβη τήν διάρκεια πού έπιτρέπει ή
νομοθεσία τοϋ άρμοδίου Κράτους ύπό τόν όρο , πάντως,
δτι ό ένδιαφερόμενος έργαζόμενος δέν θά εχει παύσει
νά είναι άσφαλισμένος έπί χρονικό διάστημα άνώτερο
τών τεσσάρων μηνών.

Αρθρο 20

Μεθοριακοί έργαζόμενοι καί μέλη τής οικογενείας τους - Ει
δικοί κανόνες

Ό μεθοριακός έργαζόμενος δύναται έπίσης νά λάβει
τίς παροχές στό έδαφος τοϋ άρμοδίου Κράτους . Οί
παροχές αύτές καταβάλλονται άπό τόν άρμόδιο φορέα
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους αύτοϋ , σάν νά
κατοικούσε έκεϊ ό έργαζόμενος . Τά μέλη τής οικογε
νείας του δύνανται νά λάβουν παροχές εις είδος ύπό
τούς ίδιους όρους· ή χορήγηση πάντως τών παροχών
αύτών έξαρτάται, έκτός άπό περιπτώσεις επειγούσης
άνάγκης άπό συμφωνία μεταξύ τών ένδιαφερομένων
Κρατών ή μεταξύ τών άρμοδίων άρχων τών Κρατών
αύτών ή , έλλείψει αύτής, άπό προηγούμενη έγκριση
τοϋ άρμοδίου φορέα .

Τμήμα 2
Εργαζόμενοι καί μέλη τής οικογενείας τους
"Αρθρο 19
Κατοικία σέ Κράτος μέλος άλλο άπό τό αρμόδιο Κράτος μέλος Γενικοί κανόνες

1 . Ό έργαζόμενος πού κατοικεί στό έδαφος Κράτους
μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κράτος μέλος καί καλύ
πτει τούς όρους πού άπαιτοΰνται άπό τήν νομοθεσία
τοϋ άρμοδίου Κράτους γιά νά εχει δικαίωμα παροχών,
άφοΰ ληφθούν ύπ' όψη , έφ' όσον συντρέχει περίπτωση
οί διατάξεις τοΰ άρθρου 18 , λαμβάνει στό Κράτος τής
κατοικίας του :

α) παροχές εις είδος πού χορηγούνται γιά λογαριασμό
τοΰ άρμοδίου φορέα άπό τόν φορέα τοΰ τόπου κα
τοικίας , σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού ίσχύει γιά
τόν φορέα αύτόν , σάν νά ήταν άσφαλισμένος σέ
αυτόν

β) παροχές εις χρήμα πού καταβάλλονται άπό τόν άρ
μόδιο φορέα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρ

Αρθρο 21
Διαμονή ή μεταφορά κατοικίας στό άρμόδιο Κράτος

1 . Ό έργαζόμενος καί τά μέλη τής οικογενείας του οί
όποιοι άναφέρονται στό άρθρο 19 πού διαμένουν στό
έδαφος τοϋ άρμοδίου Κράτους , δικαιούνται παροχών
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους αύτοΰ, σάν νά
κατοικούσαν έκει, άκόμη καί άν είχαν ήδη λάβει παρο
χές γιά τήν ϊδια περίπτωση άσθενείας ή μητρότητος,
πρίν άπό τήν διαμονή τους . Πάντως , ή διάταξη αύτή
δέν ίσχύει γιά μεθοριακούς έργαζομένους καί τά μέλη
τής οικογενείας τους .
2. Ό έργαζόμενος καί τά μέλη τής οικογενείας του
πού άναφέρονται στό άρθρο 19 πού μεταφέρουν τήν
κατοικία τους στό έδαφος τοϋ άρμοδίου Κράτους δι
καιοϋνται παροχών σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ
Κράτους αύτοϋ, άκόμη καί άν είχαν ήδη λάβει παροχές
γιά τήν ϊδια περίπτωση άσθενείας ή μητρότητος , πρίν
άπό τήν μεταφορά τής κατοικίας τους .
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"Αρθρο 22

Διαμονή έκτός τοΰ άρμοδίου Κράτους - Επιστροφή ή μετα
φορά κατοικίας σέ άλλο Κράτος μέλος κατά τήν διάρκεια
άσθενείας ή μητρότητος - ' Ανάγκη μεταβάσεως σέ άλλο Κρά
τος μέλος γιά ύποβολή σέ κατάλληλη θεραπεία

1 . Ό έργαζόμενος, ό όποιος πληροί τίς άπαιτούμενες
άπό τήν νομοθεσία τοΰ άρμοδίου Κράτους προϋποθέ
σεις γιά νά έχει δικαίωμα παροχών, άφοϋ ληφθοϋν ύπ'
όψη ένδεχομένως οί διατάξεις τοΰ άρθρου 18, καί
α) τοΰ οποίου ή κατάσταση άπαιτει άμεση χορήγηση
παροχών κατά τήν διάρκεια διαμονής στό έδαφος
άλλου Κράτους μέλους , ή

β) ό όποιος, άφοϋ άπέκτησε τό δικαίωμα παροχών είς
βάρος τοΰ άρμοδίου φορέα ελαβε τήν έγκριση τοΰ
φορέα αύτοϋ νά έπιστρέψει στό έδαφος τοΰ Κρά
τους μέλους στό όποιο κατοικεί ή νά μεταφέρει τήν
κατοικία του στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους , ή

γ) ό όποιος ελαβε τήν έγκριση τοΰ άρμοδίου φορέα νά
μεταβεί στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους, γιά νά
υποβληθεί στήν κατάλληλη γιά τήν κατάστασή του
θεραπεία, εχει δικαίωμα :

ι) παροχών είς είδος πού χορηγούνται, γιά λογα
ριασμό τοΰ άρμοδίου φορέα άπό τόν φορέα τοΰ
τόπου διαμονής ή κατοικίας, σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύ
τόν, σάν νά ήταν άσφαλισμένος σέ αύτόν ή δι
άρκεια χορηγήσεως τών παροχών αύτών διέπε
ται πάντως άπό τήν νομοθεσία τοΰ άρμοδίου
Κράτους·

ιι) παροχών είς χρήμα πού καταβάλλονται άπό τόν
άρμόδιο φορέα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού
έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν. Πάντως , οί
παροχές αύτές δύνανται κατόπιν συμφωνίας
μεταξύ τοΰ άρμοδίου φορέα καί τοΰ φορέα τοΰ
τόπου διαμονής ή κατοικίας , νά καταβάλλονται
άπό τόν τελευταίο αύτό φορέα, γιά λογαριασμό
τών πρώτου, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοΰ άρ
μοδίου Κράτους .

2. Ή έγκριση πού άπαιτεΐται δυνάμει τής παραγρά

φου 1 περίπτωση β) δύναται νά μή δοθεί, μόνον αν
διαπιστούται ότι ή μετακίνηση τοΰ ένδιαφερομένου θά
ήδύνατο νά θέσει σέ κίνδυνο τήν κατάσταση τής ύγείας
του ή τήν έφαρμογή ιατρικής θεραπείας .
Ή έγκριση πού άπαιτεΐται δυνάμει τής παραγράφου 1

περίπτωση γ) δέν δύναται νά μή δοθεί, δταν ή σχετική
θεραπεία δέν δύναται νά παρασχεθεί στόν ένδιαφερό
μενο στό έδαφος τοΰ Κράτους όπου κατοικεί.

4. Τό γεγονός ότι o εργαζόμενος δικαιούται παροχών
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 1 δέν θίγει
τό δικαίωμα παροχών τών μελών τής οικογενείας του .

"Αρθρο 23
' Υπολογισμός τών εις χρήμα παροχών

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοϋ όποιου προβλέπει ότι o υπολογισμός τών εις χρήμα
παροχών βασίζεται έπί μέσου μισθοϋ , καθορίζει τόν
μέσο αύτόν μισθό αποκλειστικά βάσει τών διαπιστω
θέντων μισθών κατά τήν διάρκεια τών περιόδων πού
συνεπληρώθησαν υπό τήν νομοθεσία αύτή .
2 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοϋ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών εις χρήμα
παροχών βασίζεται έπί κατ ' άποκοπήν μισθοϋ, λαμβά
νει ύπ' όψη άποκλειστικά τόν κατ ' άποκοπήν ή , κατά
περίπτωση , τόν μέσο όρο τών κατ ' άποκοπήν μισθών
πού άντιστοιχοϋν στίς περιόδους πού συνεπληρώθη
σαν ύπό τήν νομοθεσία αύτή .
3 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοϋ οποίου προβλέπει ότι τό ποσό τών εις χρήμα παρο
χών ποικίλλει άνάλογα μέ τόν άριθμό τών μελών τής
οικογενείας, λαμβάνει ύπ' όψη καί τά μέλη τής οικογε
νείας τοϋ ένδιαφερομένου πού κατοικοΰν στό έδαφος
άλλου Κράτους μέλους , σάν νά κατοικούσαν στό έδα
φος τοϋ αρμοδίου Κράτους .
"Αρθρο 24
Παροχές είς είδος έξαιρετικής σημασίας

1 . Ό έργαζόμενος , γιά τόν όποιο ό φορέας Κράτους
μέλους εχει άναγνωρίσει, γιά τόν ϊδιο ή γιά μέλος τής
οικογενείας του, δικαίωμα γιά τεχνητά μέλη , μεγάλα
βοηθητικά μηχανήματα ή άλλες παροχές εις είδος έ
ξαιρετικής σημασίας , πρίν νά ύπαχθεϊ στόν φορέα άλ
λου Κράτους μέλους, λαμβάνει τίς παροχές αυτές εις
βάρος τοϋ πρώτου φορέα, άκόμη καί άν, κατά τόν
χρόνο τής χορηγήσεώς τους, ό έργαζόμενος αύτός
ύπάγεται ήδη στόν δεύτερο φορέα .
2. Ή Διοικητική Επιτροπή συντάσσει τόν κατάλογο
τών παροχών, γιά τίς όποιες έφαρμόζονται οί διατάξεις
τής παραγράφου 1 .

Τμήμα 3
"Ανεργοι καί μέλη τής οικογενείας τους
"Αρθρο 25
1 . Ό εύρισκόμενος σέ ανεργία έργαζομενος, γιά τόν

3 . Οί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 έφαρμόζο
νται έπί τών μελών τής οικογενείας τοΰ εργαζομένου,
όσον άφορα τίς παροχές είς είδος .

όποιο έφαρμόζονται οί διατάξεις τοΰ άρθρου 69 παρά
γραφος 1 καί τοΰ άρθρου 71 παράγραφος 1 περίπτωση
β) ιι) δεύτερη περίοδος, καί ό όποιος πληροί τίς προϋ
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ποθέσεις πού απαιτούνται άπό τήν νομοθεσία τοΰ αρ
μοδίου Κράτους, γιά νά έχει δικαίωμα παροχών είς
είδος καί εις χρήμα, άφοΰ ληφθοϋν ύπ' όψη , έφ' δσον

Τμήμα 4
Αίτοδντες συντάξεις καί μέλη τής οικογενείας τους

είναι άναγκαϊο, οί διατάξεις τοΰ άρθρου 18 , λαμβάνει
κατά τήν διάρκεια πού προβλέπεται στό άρθρο 69
παράγραφος 1 περίπτωση γ) τίς εξής παροχές :

α) παροχές είς είδος πού χορηγοΰνται, γιά λογαριασμό
τοϋ αρμοδίου φορέα , άπό τόν φορέα τοϋ Κράτους
μέλους στό όποιο άναζητεΐ άπασχόληση , σύμφωνα
μέ τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν τελευ
ταίο αύτόν φορέα, σάν νά ήταν άσφαλισμένος σέ
αύτόν

β) παροχές είς χρήμα πού καταβάλλονται άπό τόν αρ
μόδιο φορέα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρ
μόζεται άπ' αύτόν. Κατόπιν συμφωνίας δμως μεταξύ
τοΰ άρμοδίου φορέα καί τοΰ φορέα τοΰ Κράτους
μέλους, στό όποιο ό άνεργος άναζητεΐ άπασχόλη
ση , οί παροχές δύνανται νά καταβάλλονται άπό τόν
φορέα αύτόν, γιά λογαριασμό τοΰ πρώτου, σύμφωνα
μέ τήν νομοθεσία τοΰ άρμοδίου Κράτους . Οί παρο
χές άνεργίας πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 69
παράγραφος 1 δέν χορηγοΰνται κατά τήν διάρκεια
εισπράξεως παροχών είς χρήμα .
2 . Ό εύρισκόμενος σέ πλήρη άνεργία έργαζόμενος,
γιά τόν όποιο έφαρμόζονται οί διατάξεις τοΰ άρθρου 71
παράγραφος 1 περίπτωση α) u) ή περίπτωση β) ιι)
πρώτη φράση , λαμβάνει παροχές εις είδος καί είς
χρήμα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοΰ Κράτους μέ
λους, στό έδαφος τοΰ όποιου κατοικεί, σάν νά υπαγό
ταν στήν νομοθεσία αύτή κατά τήν διάρκεια τής τελευ
ταίας άπασχολήσεώς του , άφοϋ ληφθοΰν ύπ ' όψη , έφ'
όσον είναι άναγκαϊο , οί διατάξεις τοΰ άρθρου 18 * οί
παροχές αύτές χορηγοΰνται εις βάρος τοΰ φορέα τής
χώρας κατοικίας .
3 . "Αν άνεργος πληροί τίς προϋποθέσεις πού άπαι
τοΰνται άπό τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους , τό
όποιο βαρύνουν οί παροχές άνεργίας , γιά τήν γένεση
δικαιώματος παροχών εϊς είδος , άφοϋ ληφθοΰν ύπ' όψη
- έφ' όσον είναι άναγκαϊο - οί διατάξεις τοΰ άρθρου 18,
τά μέλη τής οικογενείας του δικαιούνται τών παροχών
αύτών, οποιοδήποτε καί άν είναι τό Κράτος μέλος στό
έδαφος τοΰ όποιου κατοικοΰν ή διαμένουν . Οί παροχές
αύτές καταβάλλονται άπό τόν φορέα τοΰ τόπου κατοι
κίας ή διαμονής σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρ
μόζεται άπ ' αύτόν, γιά λογαριασμό τοΰ άρμοδίου φορέα
τοΰ Κράτους μέλους, τό όποιο βαρύνουν οί παροχές
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'Άρθρο 26
Δικαίωμα παροχών εις είδος σέ περίπτωση παύσεως τοΰ δι
καιώματος λήψεως παροχών άπό τόν φορέα, ό όποιος ήταν
άρμόδιος τελευταία.

1 . Ό έργαζόμενος , τά μέλη τής οικογενείας του ή οί

έπιζώντες του, οί όποιοι, κατά τήν διάρκεια τής έξετά
σεως μιας αιτήσεως γιά σύνταξη , παύουν νά έχουν δι
καίωμα παροχών εις είδος δυνάμει τής νομοθεσίας τοΟ
Κράτους μέλους πού ήταν αρμόδιο τελευταία , λαμβά
νουν παρά ταϋτα τίς παροχές αύτές ύπό τούς ακόλου
θους όρους: οί παροχές είς είδος χορηγούνται κατά τίς
διατάξεις τής νομοθεσίας τού Κράτους μέλους, στό
έδαφος τοϋ όποιου ό ένδιαφερόμενος ή οί ένδιαφερό
μενοι κατοικοΰν, εφ' όσον έχουν δικαίωμα δυνάμει τής
νομοθεσίας αυτής ή θά είχαν δικαίωμα δυνάμει τής
νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους, άν κατοικούσαν
στό έδαφος τοΰ Κράτους αύτοϋ, άφοΰ ληφθούν ύπ ' όψη
- έφ' δσον είναι άναγκαϊο - οί διατάξεις τοΰ άρθρου 1 8 .
2. Ό αίτών σύνταξη ό όποιος δικαιούται παροχών εις

είδος δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους, ή όποία
ύποχρεώνει τόν ενδιαφερόμενο νά καταβάλλει ό ίδιος
τίς εισφορές γιά άσφάλιση ασθενείας κατά τήν ε
ξέταση τής αίτήσεώς του γιά σύνταξη , παύει νά έχει
δικαίωμα παροχών εις είδος κατά τήν λήξη τοϋ δευτέ
ρου μηνός, γιά τόν όποιο δέν έχει έξοφλήσει τίς οφει
λόμενες εισφορές .

3 . Οί εις είδος παροχές πού χορηγούνται δυνάμει τών
διατάξεων τής παραγράφου 1 βαρύνουν τόν φορέα, ό
όποιος κατ' έφαρμογή τών διατάξεων τής παραγράφου
2 εισέπραξε τίς εισφορές* σέ περίπτωση πού δέν πρέπει
νά καταβληθούν εισφορές σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τής παραγράφου 2, ό άρμόδιος φορέας γιά τήν πραγμα
τοποίηση τών είς είδος παροχών , μετά τήν εκκαθάριση
τής συντάξεως κατ ' έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ άρ
θρου 28 , άποδίδει στόν φορέα τοΰ τόπου κατοικίας τό
ποσό τών παροχών πού έχουν χορηγηθεί.

Τμήμα 5

Δικαιούχοι συντάξεων καί μέλη τής οικογενείας τους
"Αρθρο 27

άνεργίας .
Συντάξεις πού οφείλονται δυνάμει τής νομοθεσίας περισσοτέ
ρων Κρατών έφ' δσον ύπάρχει δικαίωμα παροχών είς είδος

4 . Μέ τήν έπιφύλαξη νομοθετικών διατάξεων Κρά
τους μέλους πού έπιτρέπουν τήν χορήγηση παροχών
άσθενείας γιά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , ή διάρ
κεια πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 δύναται, σέ
περιπτώσεις άνωτέρας βίας, νά παραταθεί άπό τόν αρ
μόδιο φορέα μέχρι τό άνώτατο όριο πού προβλέπεται
στήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν .

στήν χώρα κατοικίας

Ό δικαιούχος συντάξεων όφειλομένων κατά τή νομο
θεσία δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών, ό όποιος
δικαιούται παροχών είς είδος κατά τή νομοθεσία τοΰ
Κράτους μέλους , στό έδαφος τοΰ όποιου κατοικεί -

λαμβανομένων ύπ' όψη , ένδεχομένως , τών διατάξεων
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του άρθρου 18 καί του παραρτήματος V - καθώς καί τά
μέλη τής οικογενείας του, λαμβάνουν τίς παροχές αυ
τές άπό τόν φορέα του τόπου κατοικίας καί εις βάρος
αύτοΰ, σάν νά έδικαιοΰτο συντάξεως ό ένδιαφερόμενος
αποκλειστικά δυνάμει τής νομοθεσίας του τελευταίου
αύτοΰ Κράτους .
Αρθρο 28
Συντάξεις πού οφείλονται δυνάμει τής νομοθεσίας ένός ή
περισσοτέρων Κρατών, έφ' δσον δέν υπάρχει δικαίωμα παρο
χών είς είδος στήν χώρα κατοικίας

1 . Ό δικαιούχος συντάξεως όφειλομένης κατά τή νο
μοθεσία ένός Κράτους μέλους ή συντάξεων όφειλομέ
νων κατά τή νομοθεσία δύο ή περισσοτέρων Κρατών
μελών , ό όποιος δέν δικαιοΰται παροχών είς είδος κατά
τή νομοθεσία τοΰ Κράτους μέλους στό έδαφος τοΰ
οποίου κατοικεί, λαμβάνει παρά ταΰτα τίς παροχές αύ
τές, γιά τόν ϊδιο καί γιά τά μέλη τής οικογενείας του,
κατά τό μέτρο πού - λαμβανομένων ύπ ' όψη κατά περί
πτωση τών διατάξεων τοΰ άρθρου 18 καί τοΰ παραρτή
ματος V - θά έδικαιοΰτο τών παροχών αύτών, κατά τή
νομοθεσία τοΰ Κράτους μέλους ή τουλάχιστον ένός
άπό τά Κράτη μέλη πού είναι άρμόδια στό θέμα τής
συντάξεως, άν κατοικούσε στό έδαφος τοΰ έν λόγω
Κράτους. Οί παροχές αύτές καταβάλλονται γιά λογα
ριασμό τοΰ άναφερομένου στήν παράγραφο 2 φορέα
άπό τόν φορέα τοΰ τόπου κατοικίας, σάν νά έδικαιοΰτο
ό ένδιαφερόμενος δυνάμει τής νομοθεσίας τοΰ Κρά
τους, στό έδαφος τοΰ όποιου κατοικεί, συντάξεως καί
παροχών είς είδος .
2. Στίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στήν παρά
γραφο 1 ό φορέας πού φέρει τό βάρος τών παροχών είς
είδος, καθορίζεται βάσει τών έξής κανόνων:

α) άν ό δικαιούχος συντάξεως δικαιούται τών παροχών
αύτών δυνάμει τής νομοθεσίας ένός μόνον Κράτους
μέλους, βαρύνεται ό άρμόδιος φορέας τοΰ Κράτους
αύτοΰ -

β) άν ό δικαιούχος συντάξεως δικαιοΰται τών παροχών
αύτών δυνάμει τής νομοθεσίας δύο ή περισσοτέρων
Κρατών μελών, βαρύνεται ό άρμόδιος φορέας τοΰ
Κράτους μέλους, ύπό τή νομοθεσία τοΰ όποιου ό
δικαιοΰχος έπραγματοποίησε τή μεγαλύτερη περί
οδο άσφαλίσεως· άν ή έφαρμογή τοΰ κανόνος αύτοΰ
εχει ώς συνέπεια τήν έπιβάρυνση περισσοτέρων
φορέων μέ τίς παροχές αύτές , τότε άπό τούς φορείς
αύτούς βαρύνεται έκεϊνος , στόν όποιον ό δικαιού
χος ήταν άσφαλισμένος τελευταία .
"Αρθρο 29
Κατοικία τών μελών τής οικογενείας σέ Κράτος άλλο άπό
έκεΐνο, δπου κατοικεί ό δικαιούχος - Μεταφορά κατοικίας στό
Κράτος όπου κατοικεί ό δικαιούχος

1 . Τά μέλη τής οικογενείας τοΰ δικαιούχου συντά
ξεως όφειλομένης κατά τή νομοθεσία ένός Κράτους
μέλους ή συντάξεων όφειλομένων κατά τή νομοθεσία
δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών, τά όποια κατοι
κούν στό έδαφος Κράτους μέλους άλλου, άπό έκεινο
δπου κατοικεί ό δικαιούχος, δικαιούνται παροχών εις

είδος, σάν νά κατοικούσε ό δικαιούχος, στό έδαφος του
ϊδιου Κράτους μέ τά μέλη τής οικογενείας του , έφ'
όσον αύτός εχει δικαίωμα έπί τών παροχών αυτών κατά
τή νομοθεσία ένός Κράτους μέλους . Οί παροχές αύτές

καταβάλλονται άπό τόν φορέα τοϋ τόπου κατοικίας τών
μελών τής οικογενείας , κατά τίς διατάξεις τής νομοθε
σίας πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αυτόν , εις βάρος
του φορέα τοΰ τόπου κατοικίας τοΰ δικαιούχου .

2.

Τά μέλη τής οικογενείας πού άναφέρονται στήν

παράγραφο 1 , τά όποια μεταφέρουν τήν κατοικία τους
στό έδαφος τοΰ Κράτους μέλους όπου κατοικεί ό δι
καιούχος , λαμβάνουν παροχές εις είδος κατά τίς διατά
ξεις τής νομοθεσίας τοΰ Κράτους αύτοΰ, εστω καί άν
έχουν ήδη λάβει παροχές γιά τήν 'ίδια περίπτωση άσθε
νείας ή μητρότητος , πρίν άπό τήν μεταφορά τής κατοι
κίας τους.
"Αρθρο 30
Παροχές είς είδος εξαιρετικής σημασίας

Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 24 ισχύουν κατ ' άναλογία γιά
τούς δικαιούχους συντάξεων .
"Αρθρο 31
Διαμονή τοΰ δικαιούχου καί /ή τών μελών τής οικογενείας του
σέ Κράτος άλλο άπό έκεΐνο τής κατοικίας τους

Ό δικαιοΰχος συντάξεως όφειλομένης κατά τή νομο
θεσία ένός Κράτους μέλους ή συντάξεων όφειλομένων
κατά τή νομοθεσία δύο ή περισσοτέρων Κρατών με
λών, ό όποιος δικαιοΰται παροχών εις είδος κατά τή
νομοθεσία ένός άπό αυτά τά Κράτη μέλη , καθώς καί τά
μέλη τής οικογενείας του , δικαιούνται τών παροχών
αύτών άκόμη καί κατά τήν διάρκεια τής διαμονής τους
στό έδαφος Κράτους μέλους άλλου, άπό έκεινο όπου
κατοικοΰν. Οί παροχές αύτές καταβάλλονται άπό τόν
φορέα τοϋ τόπου διαμονής , κατά τήν νομοθεσία πού
ισχύει γι' αύτόν , εις βάρος τοΰ φορέα τοΰ τόπου κατοι
κίας τοΰ δικαιούχου .

Άρθρο 32

Ειδικές διατάξεις περί άναλήψεως τοΰ βάρους παροχών πού
χορηγούνται σέ παλαιούς μεθοριακούς έργαζομένους, στά μέλη
τής οικογενείας τους ή στούς επιζώντας τους

Τό βάρος παροχών είς είδος πού κατεβλήθησαν στόν
δικαιούχο πού άναφέρεται στό άρθρο 27, παλαιό μεθο
ριακό εργαζόμενο , ή στόν έπιζώντα μεθοριακοΰ έργα
ζομένου, καθώς καί στά μέλη τής οικογενείας του, δυ
νάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 27 ή τοΰ άρθρου 31 ,
κατανέμεται έξίσου μεταξύ τοΰ φορέα τοΰ τόπου κατοι
κίας τοΰ δικαιούχου καί τοΰ φορέα στόν όποιον ήταν
άσφαλισμένος τελευταία , έφ' δσον ό δικαιούχος αύτός
είχε τήν ιδιότητα τοΰ μεθοριακού έργαζομένου κατά
τούς τρεις μήνες , τούς άμέσως προηγουμένους τής
ήμερομηνίας ένάρξεως τής συντάξεως ή τής ημερομη
νίας τοΰ θανάτου του .
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"Αρθρο 33
Εισφορές εις βάρος τών δικαιούχων συντάξεων

Ό φορέας Κράτους μέλους πού όφείλει τήν καταβολή
συντάξεως , άν ή ισχύουσα γι' αύτόν νομοθεσία προ
βλέπει κρατήσεις εισφορών εις βάρος τοϋ δικαιούχου
συντάξεως γιά τήν κάλυψη τών παροχών είς είδος,
εξουσιοδοτείται νά προβαίνει στίς κρατήσεις αύτές ,
ύπολογιζόμενες σύμφωνα μέ τήν έν λόγω νομοθεσία έπί
του ποσοϋ τής όφειλομένης παρ ' αύτοΰ συντάξεως,
κατά τό μέτρο πού οί καταβαλλόμενες δυνάμει τών

3 . Άν ή νομοθεσία Κράτους μέλους ορίζει άνώτατη
χρονική διάρκεια χορηγήσεως τών παροχών, ό φορέας
πού έφαρμόζει τή νομοθεσία αύτή , δύναται νά λάβει ύπ '
όψη ένδεχομένως τήν περίοδο, κατά τήν διάρκεια τής
οποίας οί παροχές έχουν ήδη καταβληθεί άπό τόν φο
ρέα άλλου Κράτους μέλους γιά τήν ϊδια περίπτωση
άσθενείας ή μητρότητος .
Τμήμα 7

'Απόδοση μεταξύ φορέων

άρθρων 27, 28 , 29, 31 καί 32 παροχές βαρύνουν φορέα
τοΰ προαναφερθέντος Κράτους μέλους .
Άρθρο 34
Γενική διάταξη

Οί διατάξεις τών άρθρων 27 μέχρι 33 δέν ισχύουν γιά
τόν δικαιοΰχο συντάξεως ή γιά τά μέλη τής οικογε
νείας του πού δικαιοΰνται παροχών είς είδος δυνάμει
τής νομοθεσίας ένός Κράτους μέλους έκ τοΰ λόγου ότι
άσκοΰν έπαγγελματική δραστηριότητα . Στήν περί
πτωση αύτή καί γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ
παρόντος κεφαλαίου , ό ένδιαφερόμενος θεωρείται έρ
γαζόμενος ή μέλος τής οικογενείας έργαζομένου
Τμήμα 6

Διάφορες διατάξεις

"Αρθρο 35
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Άρθρο 36

1 . Όί παροχές είς είδος πού καταβάλλονται δυνάμει
τών διατάξεων τοΰ παρόντος κεφαλαίου άπό τόν φορέα
Κράτους μέλους γιά λογαριασμό τοϋ φορέα άλλου
Κράτους μέλους, άποδίδονται πλήρως , μέ τήν έπιφύ
λαξη τών διατάξεων τοϋ άρθρου 32 .

2 . Οί άποδόσεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1
καθορίζονται καί πραγματοποιούνται κατά τήν διαδι
κασία πού προβλέπεται στόν κανονισμό εφαρμογής
πού άναφέρεται στό άρθρο 97, ε'ΐτε βάσει δικαιολογη
τικών τών πραγματικών δαπανών εϊτε κατ' άποκοπήν .
Στήν τελευταία αύτή περίπτωση τά κατ ' άποκοπήν
ποσά πρέπει νά εξασφαλίζουν άπόδοση όσο τό δυνατόν
πλησιέστερη πρός τίς πραγματικές δαπάνες .

3 . Δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη ή οί άρμόδιες
άρχές τών Κρατών αύτών δύνανται νά προβλέψουν άλ
λους τρόπους άποδόσεως ή νά παραιτηθοΰν κάθε άπο
δόσεως μεταξύ τών φορέων πού ύπάγονται στήν άρμο
διότητά τους .

Ρύθμιση δταν υπάρχουν περισσότερα συστήματα στήν χώρα
κατοικίας ή διαμονής - Προϋπάρχουσα άσθένεια - Άνώτατη
διάρκεια χορηγήσεως τών παροχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1 . Όταν ή νομοθεσία τής χώρας κατοικίας ή διαμο
νής προβλέπει περισσότερα συστήματα άσφαλίσεως
άσθενείας ή μητρότητος, οί διατάξεις πού έφαρμόζον
ται, δυνάμει τών άρθρων 19 , 21 παράγραφοι 1 , 22, 25 ,
26, 28 παράγραφοι 1 , 29 παράγραφος 1 ή 31 , είναι οί

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

διατάξεις τοϋ συστήματος έκείνου στό όποιο ύπάγο
νται οί χειρώνακτες έργαζόμενοι τής βιομηχανίας χά
λυβος . "Αν όμως ή νομοθεσία τοΰ προαναφερθέντος
τόπου προβλέπει ειδικό σύστημα γιά τούς έργαζομέ

Εργαζόμενοι πού έχουν ύπαχθεΐ αποκλειστικά σέ νομο
θεσίες, κατά τίς όποιες τό ποσό τών παροχών άναπηρίας
είναι ανεξάρτητο τής διαρκείας τών περιόδων άσφαλί

νους τών όρυχείων καί τών παρεμφερών επιχειρήσεων,
οί διατάξεις τοΰ συστήματος αύτοΰ έφαρμόζονται στήν
κατηγορία αύτή τών έργαζομένων καί στά μέλη τής
οικογενείας τους, έφ' όσον ό φορέας τοΰ τόπου διαμο
νής ή κατοικίας πρός τόν όποιον άπευθύνονται, είναι
άρμόδιος γιά τήν έφαρμογή τοΰ συστήματος αύτοΰ .
2 . "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους έξαρτά τήν χο
ρήγηση παροχών άπό προϋποθέσεις σχετικές μέ τήν
προέλευση τής άσθενείας, οί προϋποθέσεις αύτές δέν
ισχύουν γιά τούς έργαζομένους καί τά μέλη τής οικο
γενείας τους πού εμπίπτουν στίς διατάξεις τοΰ παρό
ντος κανονισμοΰ, άνεξάρτητα άπό τό Κράτος μέλος στό
έδαφος τοΰ όποιου κατοικοΰν.

Τμήμα 1

σεως

"Αρθρο 37
Γενικές διατάξεις

1 . Ό έργαζόμενος , ό όποιος διαδοχικά ή κατά περι
όδους εχει ύπαχθεΐ στίς νομοθεσίες δύο ή περισσοτέ
ρων Κρατών μελών καί εχει πραγματοποιήσει περι
όδους άσφαλίσεως άποκλειστικά ύπό νομοθεσίες , κατά
τίς όποιες τό ποσό τών παροχών άναπηρίας είναι άνε
ξάρτητο τής διαρκείας τών περιόδων άσφαλίσεως, δι
καιοΰται παροχών σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 39 . Τό άρθρο αύτό δέν άφορα συνταξιοδοτικές
προσαυξήσεις ή συνταξιοδοτικά επιδόματα λόγω τέ
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κνων που χορηγοΰνται συμφωνά με τίς διατάξεις τοΰ
κεφαλαίου 8 .

2 . Τό παράρτημα III αναφέρει , γιά κάθε ενδιαφερό
μενο Κράτος μέλος, τίς νομοθεσίες έν ίσχύι τοΰ τύπου
πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 .
"Αρθρο 38

4. "Αν ή νομοθεσία πού έφαρμόζεται σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τής παραγράφου 2 ή τής παραγράφου 3 προ
βλέπει ότι τό ποσό τών παροχών καθορίζεται , άφοΰ
ληφθεί ύπ' όψη ή ύπαρξη καί άλλων μελών τής οικογε
νείας εκτός τών τέκνων, o άρμόδιος φορέας λαμβάνει
ύπ ' όψη καί τά μέλη τής οικογενείας τοΰ ένδιαφερομέ
νου πού κατοικοΰν στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους,
σάν νά κατοικούσαν στό έδαφος τοΰ άρμοδίου Κρά
τους .

Συνυπολογισμός τών περιόδων άσφαλίσεως

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία
τοΰ οποίου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν
άνάκτηση τοΰ δικαιώματος παροχών άπό τήν συμπλή
ρωση περιόδων άσφαλίσεως, λαμβάνει ύπ ' όψη , κατά

τό μέτρο πού άπαιτεΐται, τίς περιόδους άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τή νομοθεσία άλλου Κρά
τους μέλους , ώς νά έπρόκειτο γιά περιόδους πού έπραγ
ματοποιήθησαν ύπό τή νομοθεσία πού έφαρμόζεται
άπό τόν φορέα αύτόν.

2. "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους έξαρτά τήν χο
ρήγηση ορισμένων παροχών άπό τόν όρο , ότι οί περί
οδοι άσφαλίσεως έχουν πραγματοποιηθεί σέ έπάγγελ
μα , γιά τό όποιο ισχύει ειδικό σύστημα άσφαλίσεως, ή
ένδεχομένως σέ καθορισμένη άπασχόληση , οί περί
οδοι πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νομοθεσίες άλ
λων Κρατών μελών, λαμβάνονται ύπ ' όψη γιά τήν χο
ρήγηση τών παροχών αύτών , μόνον άν έχουν πραγμα
τοποιηθεί ύπό άντίστοιχο σύστημα άσφαλίσεως ή , έλ
λείψει τέτοιου συστήματος, στό ϊδιο επάγγελμα ή έν
δεχομένως στήν ϊδια άπασχόληση . "Αν , άφοΰ ληφθούν
ύπ ' όψη αύτές οί περίοδοι , ό ένδιαφερόμενος πάλι δέν
πληροί τίς άπαιτούμενες προϋποθέσεις γιά νά λάβει τίς
παροχές , οί περίοδοι αύτές λαμβάνονται ύπ' όψη γιά
τήν χορήγηση παροχών τοΰ γενικοϋ συστήματος ά
σφαλίσεως ή , έλλείψει τέτοιου συστήματος, τοϋ συ
στήματος πού έφαρμόζεται κατά περίπτωση γιά τούς
εργάτες ή τούς ύπαλλήλους .
"Αρθρο 39
' Εκκαθάριση τών παροχών

1 . Ό φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία τοΰ
όποιου έφηρμόζετο κατά τήν στιγμή έπελεύσεως τής
άνικανότητος πρός έργασία πού είχε ώς έπακόλουθο
τήν άναπηρία , καθορίζει, κατά τίς διατάξεις τής νομο
θεσίας αύτής , άν ό ένδιαφερόμενος πληροί τίς προϋπο
θέσεις πού άπαιτοΰνται, γιά νά εχει δικαίωμα παροχών,
άφοΰ ληφθοϋν ύπ ' όψη - έφ' όσον είναι άναγκαϊο - οί
διατάξεις τοΰ άρθρου 38 .

2 . Ό ένδιαφερόμενος, ό όποιος πληροί τίς προϋποθέ
σεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , λαμβάνει τίς
παροχές αποκλειστικά άπό τόν έν λόγω φορέα σύμ
φωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρμόζει ό φορέας αύτός .

3 . Ό ένδιαφερόμενος , ό όποιος δέν πληροί τίς προϋ
ποθέσεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , λαμβά
νει τίς παροχές, τίς όποιες δικαιοΰται άκόμη δυνάμει
τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους, άφοΰ ληφθοΰν
ύπ ' όψη - έφ' όσον είναι αναγκαίο - οί διατάξεις τοϋ
άρθρου 38 .

Τμήμα 2
Εργαζόμενοι πού έχουν υπαχθεί είτε αποκλειστικά σέ
νομοθεσίες, κατά τίς όποιες τό ποσό τής παροχής άνα
πηρίας έξαρτάται άπό τήν διάρκεια τών περιόδων
άσφαλίσεως, είτε σέ νομοθεσίες τοΰ τύπου αύτοϋ καί τοδ
τύπου πού άναφέρεται στό τμήμα 1
"Αρθρο 40
Γενικές διατάξεις

1 . Ό έργαζόμενος, ό όποιος διαδοχικά ή κατά περι
όδους εχει ύπαχθεϊ στίς νομοθεσίες δύο ή περισσοτέ
ρων Κρατών μελών, έκ τών όποιων τουλάχιστον μία
δέν είναι τοΰ τύπου πού άναφέρεται στό άρθρο 37
παράγραφος 1 , δικαιούται παροχών σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τοΰ κεφαλαίου 3 , οί όποιες έφαρμόζονται
κατ ' άναλογία, άφοΰ ληφθοϋν ύπ' όψη οί διατάξεις τής
παραγράφου 3 .

2. Έν τούτοις , ό ένδιαφερόμενος, ό όποιος προσβάλ
λεται άπό άνικανότητα έργασίας ή όποία εχει ώς έπα
κόλουθο τήν άναπηρία , ένώ ύπόκειται σέ νομοθεσία
πού άναφέρεται στό παράρτημα III, λαμβάνει τίς παρο
χές σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 37 παράγρα
φος 1 ύπό τούς έξής δύο όρους :
- ότι πληροί τίς προϋποθέσεις πού άπαιτοΰνται άπό τή
νομοθεσία αύτή ή άπό άλλη νομοθεσία τοϋ ϊδιου
τύπου , άφοΰ ληφθοϋν ύπ' όψη - έφ' όσον είναι ανα
γκαίο - οί διατάξεις τοΰ άρθρου 38, χωρίς όμως νά
χρειάζεται προσφυγή σέ περιόδους άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό νομοθεσίες πού δέν άνα
φέρονται στό παράρτημα III καί
- ότι δέν πληροί τίς προϋποθέσεις , πού άπαιτοΰνται
γιά τήν γένεση τοΰ δικαιώματος παροχών βάσει νο
μοθεσίας πού δέν άναφέρεται στό παράρτημα III.
3 . Ή άπόφαση πού λαμβάνεται άπό τόν φορέα Κρά
τους μέλους ώς πρός τόν βαθμό άναπηρίας τοϋ αιτού
ντος, δεσμεύει τόν φορέα οποιουδήποτε άλλου ένδιαφε
ρομένου Κράτους μέλους , ύπό τόν όρο , ότι ύπάρχει
συμφωνία τών όρων τών σχετικών πρός τόν βαθμό άνα
πηρίας μεταξύ τών νομοθεσιών τών Κρατών αύτών καί
ή συμφωνία αύτή έχει άναγνωρισθεϊ στό παράρτημα
IV .

Τμήμα 3

Επιδείνωση άναπηρίας
"Αρθρο 41

1 . Σέ περίπτωση έπιδεινώσεως άναπηρίας, γιά τήν
όποία ό έργαζόμενος λαμβάνει παροχές δυνάμει τής
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νομοθεσίας ενός μόνον Κράτους μέλους , ισχύουν οί
ακόλουθες διατάξεις :

α) άν o ενδιαφερόμενος, άπό τότε πού λαμβάνει παρο
χές, δέν εχει υπαχθεί στή νομοθεσία άλλου Κρά
τους μέλους, ό άρμόδιος φορέας τού πρώτου Κρά
τους οφείλει νά χορηγήσει τίς παροχές , άφοΰ λάβει
ύπ' όψη τήν έπιδείνωση , σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
πού εφαρμόζεται άπ' αύτόν
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2 . Σέ περίπτωση έπιδεινώσεως αναπηρίας , για την
όποία ό έργαζόμενος λαμβάνει παροχές δυνάμει της

νομοθεσίας δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών, οί
παροχές χορηγούνται πρός αύτόν, άφοΰ ληφθεί ύπ'
όψη ή επιδείνωση , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του άρ
θρου 40 παράγραφος 1 .
Τμήμα 4

Επανάληψη τής καταβολής τών παροχών μετά άπό

β) άν ό ένδιαφερόμενος, άπό τότε πού λαμβάνει παρο
χές , εχει ύπαχθεΐ στή νομοθεσία ένός ή περισσοτέ
ρων άλλων Κρατών μελών , οί παροχές χορηγούνται
πρός αύτόν, άφοΰ ληφθεί ύπ ' όψη ή έπιδείνωση ,
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 37 παράγρα
φος 1 ή τοΰ άρθρου 40 παράγραφος 1 ή 2, άνάλογα
μέ τήν περίπτωση·

άναστολή ή κατάργηση - Μετατροπή των παροχών

γ) άν τό συνολικό ποσό τής ή τών παροχών πού όφεί
λονται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής περιπτώσεως
β) είναι κατώτερο τοΰ ποσοΰ τής παροχής, τήν
όποία έλάμβανε ό ένδιαφερόμενος εις βάρος τοΰ
προηγουμένου όφειλέτου φορέα , ό φορέας αύτός
οφείλει νά τοΰ καταβάλει συμπλήρωμα ϊσο πρός
τήν διαφορά μεταξύ τών ποσών αύτών

1 . "Αν μετά τήν άναστολή τών παροχών πρέπει νά
επαναληφθεί ή καταβολή τους, αυτή έξασφαλίζεται
άπό τόν φορέα ή τούς φορείς , οί όποιοι ήταν όφειλέτες
τών παροχών κατά τήν στιγμή τής άναστολής τους, μέ
τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων του άρθρου 43 .

δ) άν , στήν περίπτωση πού άναφέρεται στήν περί
πτωση β), ό άρμόδιος φορέας γιά τήν άρχική ανικα
νότητα είναι ολλανδικός καί άν :
ι) ή πάθηση πού προεκάλεσε τήν έπιδείνωση εί
ναι ϊδια μέ έκείνη , ή όποία εγινε αιτία τής χο
ρηγήσεως τών παροχών δυνάμει τής ολλανδι

άναπηρίας σέ παροχές γήρατος
"Αρθρο 42
Προσδιορισμός του όφειλέτου φορέα σέ περίπτωση έπαναλή
ψεως τής καταβολής τών παροχών άναπηρίας

2. "Αν μετά τήν κατάργηση τών παροχών ή κατά
σταση του ένδιαφερομένου δικαιολογεί τήν χορήγηση
νέων παροχών, αυτές χορηγούνται σύμφωνα μέ τίς δια
τάξεις τού άρθρου 37 παράγραφος 1 ή του άρθρου 40
παράγραφοι 1 ή 2 , άνάλογα μέ τήν περίπτωση .
Αρθρο 43

κής νομοθεσίας ,
Μετατροπή τών παροχών άναπηρίας σέ παροχές γήρατος

ιι) ή πάθηση αύτή είναι έπαγγελματική άσθένεια
ύπό τήν έννοια τής νομοθεσίας τοΰ Κράτους
μέλους, στήν όποία ό ένδιαφερόμενος ύπαγόταν
τελευταία καί γεννά δικαίωμα πληρωμής τοΰ
συμπληρώματος πού προβλέπεται στό άρθρο 60
παράγραφος 1 περίπτωση β) καί
m) ή νομοθεσία ή οί νομοθεσίες, οί όποιες 'ίσχυσαν
γιά τόν ένδιαφερόμενο , άπό τότε πού λαμβάνει
παροχές, είναι νομοθεσίες πού προβλέπονται
στό παράρτημα III,
ό ολλανδικός φορέας συνεχίζει νά καταβάλλει τήν
άρχική παροχή καί μετά τήν έπιδείνωση , καί ή πα
ροχή πού οφείλεται δυνάμει τής νομοθεσίας τοΰ
τελευταίου Κράτους μέλους, στήν όποία ύπήχθη ό
ένδιαφερόμενος , μειοΰται κατά τό ποσό τής ολλαν
δικής παροχής·
ε) άν, στήν περίπτωση πού άναφέρεται στήν περί
πτωση β), ό ένδιαφερόμενος δέν έχει δικαίωμα πα
ροχών εις βάρος φορέα άλλου Κράτους μέλους, ό
άρμόδιος φορέας τοΰ πρώτου Κράτους οφείλει νά
χορηγήσει τίς παροχές σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
τοΰ Κράτους αύτοΰ, άφοΰ λάβει ύπ' όψη τήν έπιδεί
νωση καί ενδεχομένως τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 38 .

1 . Οί παροχές άναπηρίας μετατρέπονται ένδεχομένως
σέ παροχές γήρατος κατά τούς όρους πού προβλέπο
νται στή νομοθεσία ή στίς νομοθεσίες, δυνάμει τών
όποιων έχορηγήθησαν καί σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τοΰ κεφαλαίου 3 .
2 . Κάθε φορέας Κράτους μέλους πού όφείλει παροχές
άναπηρίας, συνεχίζει νά καταβάλλει στόν δικαιούχο
παροχών άναπηρίας , ό όποιος , σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 49, δύναται νά άξιώσει παροχές γήρα
τος δυνάμει τής νομοθεσίας άλλων Κρατών μελών, τίς
παροχές άναπηρίας πού δικαιοΰται κατά τήν νομοθεσία
πού έφαρμόζει ό φορέας αύτός μέχρι τήν στιγμή , κατά
τήν όποία οί διατάξεις τής παραγράφου 1 δύνανται νά
έφαρμοσθοΰν γιά τόν φορέα αύτόν .

3 . Πάντως, άν στήν περίπτωση πού προβλέπεται στήν
παράγραφο 2, οί παροχές άναπηρίας έχορηγήθησαν
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 39, ό φορέας πού
παραμένει όφειλέτης τών παροχών αύτών δύναται νά
εφαρμόσει τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 49 παράγραφος 1
περίπτωση α), σάν νά πληρούσε ό δικαιούχος τών πα
ροχών αύτών τούς όρους πού άπαιτοΰνται άπό τή νομο
θεσία τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους γιά νά εχει
δικαίωμα παροχών γήρατος , άντικαθιστώντας τό θε
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ωρητικό ποσό πού προβλέπεται στό άρθρο 46 παρα
γραφος 2 περίπτωση α) άπό τό ποσό των παροχών
αναπηρίας πού όφείλεται άπό τόν φορέα αύτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

"Αρθρο 44
Γενικές διατάξεις περί τής έκκαθαρίσεως τών παροχών, όταν ό
έργαζόμενος έχει ύπαχθεΐ στή νομοθεσία δύο ή περισσοτέρων
Κρατών μελών

1 . Τά δικαιώματα παροχών έργαζομένου , ό όποιος
εχει ύπαχθεΐ στή νομοθεσία δύο ή περισσοτέρων Κρα
τών μελών, ή τών έπιζώντων αύτού καθορίζονται σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου .
2. Μέ τήν επιφύλαξη τών διατάξεων του άρθρου 49,
όταν ό έργαζόμενος υποβάλει αίτηση έκκαθαρίσεως
παροχών, λαμβάνονται ύπ' όψη γιά τήν διαδικασία έκ
καθαρίσεως τών παροχών αύτών όλες οί νομοθεσίες
πού ίσχυσαν γιά τόν έν λόγω έργαζόμενο .

Γίνεται έξαίρεση άπό τόν παρόντα κανόνα, αν ό ένδι
αφερόμενος ζητήσει ρητά τήν άναβολή της έκκαθαρί
σεως τών παροχών γήρατος , τίς όποιες θά έδικαιοϋτο
δυνάμει της νομοθεσίας ένός ή περισσοτέρων Κρατών
μελών καί ύπό τόν όρο , ότι οί περίοδοι οί πραγματο
ποιούμενες ύπό τή νομοθεσία ή τίς νομοθεσίες αύτές
δέν θά ληφθούν ύπ' όψη γιά τήν γένεση του δικαιώμα
τος παροχών σέ άλλο Κράτος μέλος .

3 . Τό παρόν κεφάλαιο δέν άφορα τίς συνταξιοδοτικές
προσαυξήσεις ή τά συνταξιοδοτικά έπιδόματα λόγω
τέκνων, ούτε τίς συντάξεις όρφανών πού χορηγούνται
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ κεφαλαίου 8 .
"Αρθρο 45
Αήψη ύπ' δψη τών περιόδων άσφαλίσεως πού έπραγματοποιή
θησαν ύπό τίς νομοθεσίες, στίς όποιες έχει ύπαχθεΐ ό έργαζό
μενος γιά τήν άπόκτηση , τήν διατήρηση ή τήν άνάκτηση τοϋ
δικαιώματος παροχών

1 . Ό φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία του
όποιου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν άνά
κτηση τοϋ δικαιώματος παροχών άπό τήν συμπλήρωση
περιόδων άσφαλίσεως, λαμβάνει ύπ' όψη , κατά τό μέ
τρο πού άπαιτεΐται , τίς περιόδους άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τή νομοθεσία άλλου Κρά
τους μέλους, ώς νά επρόκειτο γιά περιόδους πού έπραγ

συστήματος , στό ϊδιο έπάγγελμα ή ενδεχομένως στήν
ϊδια απασχόληση . "Αν , άφού ληφθούν ύπ ' όψη οί περί
οδοι ασφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν κατ ' αύτόν
τόν τρόπο, ό ένδιαφερόμενος πάλι δέν πληροί τίς απαι
τούμενες προϋποθέσεις , γιά νά λάβει τίς παροχές αύτές,
οί περίοδοι αύτές λαμβάνονται ύπ ' όψη γιά τήν χορή
γηση των παροχών, του γενικού συστήματος ή , ελλεί
ψει τέτοιου συστήματος, του συστήματος πού έφαρμό
ζεται ανάλογα μέ τήν περίπτωση , γιά τούς εργάτες ή
τούς ύπαλλήλους ,

3 . "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους , ή οποία εξαρτά
τήν χορήγηση παροχών άπό τόν όρο ότι ό έργαζόμενος
ύπάγεται στή νομοθεσία αύτή κατά τήν στιγμή επελεύ
σεως του κινδύνου , δέν άπαιτεϊ καμμία διάρκεια άσφα
λίσεως ούτε γιά τήν άπόκτηση τού δικαιώματος οΰτε
γιά τόν ύπολογισμό τών παροχών, κάθε έργαζόμενος , ό
όποιος επαυσε νά ύπάγεται στή νομοθεσία αύτή , θε
ωρείται, γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τού παρό
ντος κεφαλαίου, ότι ύπάγεται άκόμη σέ αύτή v, τήν στιγ

μή της επελεύσεως του κινδύνου, αν ύπάγεται στή
νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους τήν στιγμή αύτήν ή ,
ελλείψει τέτοιας περιπτώσεως , άν δύναται νά διεκδι
κήσει παροχές δυνάμει της νομοθεσίας άλλου Κράτους
μέλους . Ό τελευταίος αύτός όρος θεωρείται ότι πλη
ρούται στήν περίπτωση πού άναφέρεται στό άρθρο 48
παράγραφος 1 .
"Αρθρο 46
Εκκαθάριση παροχών

1 . Ό άρμόδιος φορέας καθενός άπό τά Κράτη μέλη ,
στή νομοθεσία τών όποιων εχει ύπαχθεΐ ό έργαζόμενος
καί της όποιας πληροί τίς άπαιτούμενες προϋποθέσεις
γιά τήν γένεση τού δικαιώματος παροχών , χωρίς νά
χρειάζεται νά έφαρμοσθούν οί διατάξεις τού άρθρου 45,
προσδιορίζει, κατά τίς διατάξεις της νομοθεσίας πού
έφαρμόζεται άπ ' αύτόν , τό ποσό της παροχής πού άντι
στοιχεΐ στήν συνολική διάρκεια τών περιόδων άσφα
λίσεως πού πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψη δυνάμει τής
νομοθεσίας αύτής .

Ό φορέας αύτός προβαίνει έπίσης στόν ύπολογισμό
τού ποσοϋ τής παροχής πού θά έχορηγειτο κατ' έφαρ
μογή τών κανόνων τής παραγράφου 2 περιπτώσεις α)
καί β). Μόνο τό μεγαλύτερο άπό τά δύο αύτά ποσά
λαμβάνεται ύπ' όψη .

γιά τόν φορέα αύτόν .

2 . Ό άρμόδιος φορέας καθενός άπό τά Κράτη μέλη ,
στή νομοθεσία τών όποιων εχει ύπαχθεΐ ό έργαζόμενος ,
έφαρμόζει τούς άκόλουθους κανόνες , έφ' όσον οί απαι
τούμενες προϋποθέσεις γιά τήν γένεση τοϋ δικαιώμα
τος παροχών δέν πληρούνται , παρά μόνον αν ληφθούν
ύπ' όψη οί διατάξεις του άρθρου 45 :

2 . "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους έξαρτά τήν χο
ρήγηση ορισμένων παροχών άπό τόν όρο , ότι οί περί
οδοι άσφαλίσεως έχουν πραγματοποιηθεί σέ έπάγ
γελμα ύπαγόμενο σέ ειδικό σύστημα άσφαλίσεως ή ,
ενδεχομένως , σέ καθορισμένη άπασχόληση , οί περί
οδοι πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νομοθεσίες άλ
λων Κρατών μελών λαμβάνονται ύπ' όψη γιά τήν χο
ρήγηση τών παροχών αύτών, μόνον άν έχουν πραγμα
τοποιηθεί ύπό άντίστοιχο σύστημα ή , έλλείψει τέτοιου

α) ό φορέας ύπολογίζει τό θεωρητικό ποσό τής παρο
χής , τήν όποία θά ήδύνατο νά διεκδικήσει ό ένδι
αφερόμενος , άν όλες οί περίοδοι άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νομοθεσίες τών Κρα
τών μελών στίς όποιες είχε ύπαχθεΐ, είχαν πραγμα
τοποιηθεί στό έν λόγω Κράτος καί ύπό τήν νομοθε
σία πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν κατά τήν
ήμερομηνία έκκαθαρίσεως τής παροχής .

ματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται

' Επίσημη ' Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
"Αν, κατά τή νομοθεσία αυτήν, τό ποσό της παροχής
είναι ανεξάρτητο της διάρκειας των περιόδων
ασφαλίσεως , τό ποσό αύτό λαμβάνεται ώς τό θε
ωρητικό ποσό πού άναφέρεται στήν παρούσα περί
πτωση·

β) ό φορέας προσδιορίζει κατόπιν τό πραγματικό ποσό
της παροχής βάσει του θεωρητικού ποσοϋ πού άνα
φέρεται στήν προηγούμενη περίπτωση , κατ' άναλο
γία πρός τήν διάρκεια των περιόδων ασφαλίσεως
πού έπραγματοποιήθησαν πρό τής έπελεύσεως του
κινδύνου υπό τήν νομοθεσία πού εφαρμόζει , έν

σχέσει πρός τήν συνολική διάρκεια των περιόδων
ασφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν πρό τής
έπελεύσεως του κινδύνου υπό τίς νομοθεσίες όλων
των σχετικών Κρατών μελών

γ) άν ή συνολική διάρκεια των περιόδων ασφαλίσεως
πού έπραγματοποιήθησαν πρός τής έπελεύσεως του
κινδύνου υπό τίς νομοθεσίες δλων τών έν λόγω
Κρατών μελών, είναι μεγαλύτερη άπό τήν μεγίστη
διάρκεια πού απαιτεί ή νομοθεσία ένός άπό αυτά τά
Κράτη γιά τήν λήψη πλήρους παροχής, o άρμόδιος
φορέας του Κράτους αυτού λαμβάνει ύπ' όψη τήν
μεγίστη αύτή διάρκεια αντί τής συνολικής διαρ
κείας τών έν λόγω περιόδων, γιά τήν έφαρμογή τών
διατάξεων τής παρούσης παραγράφου - ή μέθοδος
αύτή ύπολογισμοΰ δέν πρέπει νά εχει ώς αποτέλε
σμα τήν επιβολή εις βάρος τοΰ έν λόγω φορέα πα
ροχής ποσοϋ ανώτερου άπό έκεϊνο τής πλήρους
παροχής πού προβλέπεται άπό τήν ύπ' αύτοϋ έφαρ
μοζόμενη νομοθεσία*

δ) γιά τήν έφαρμογή τών κανόνων ύπολογισμοΰ πού
άναφέρονται στήν παρούσα παράγραφο, ό τρόπος
πού λαμβάνονται ύπ' όψη οί περίοδοι πού συμπί
πτουν καθορίζεται στόν κανονισμό έφαρμογής πού
άναφέρεται στό άρθρο 97.
3 . Ό ένδιαφερόμενος δικαιούται τό συνολικό ποσό
τών παροχών πού ύπολογίζονται σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τών παραγράφων 1 καί 2 , μέ άνώτατο όριο τό
μεγαλύτερο άπό τά θεωρητικά ποσά παροχών πού ύπο
λογίζονται κατά τίς διατάξεις τής παραγράφου 2 περί
πτωση α).

Έφ' δσον τό ποσό πού άναφέρεται στό προηγούμενο
εδάφιο ύπερβαίνει τό όριο, κάθε φορέας ό όποιος
εφαρμόζει τήν παράγραφο 1 προσαρμόζει τήν παροχή
του στό ποσό πού άντιστοιχεί στή σχέση μεταξύ του
ποσοϋ τής έν λόγω παροχής καί του συνολικοΰ ποσοϋ
τών παροχών πού προσδιορίζονται κατά τίς διατάξεις
τής παραγράφου 1 .
4. "Οταν , προκειμένου περί συντάξεων αναπηρίας ,
γήρατος ή έπιζώντων, τό συνολικό ποσό τών παροχών

πού οφείλονται άπό δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη ,
βάσει πολυμερούς συμβάσεως κοινωνικής άσφαλίσεως
πού άναφέρεται στό άρθρο 6 περίπτωση β), είναι κατώ
τερο άπό τό συνολικό ποσό πού θά όφειλαν τά Κράτη
μέλη αύτά κατ ' έφαρμογή τών διατάξεων τών παραγρά
φων 1 μέχρι 3 , ισχύουν γιά τόν δικαιοΰχο οί διατάξεις
τοΰ παρόντος κεφαλαίου .
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Αρθρο 47
Συμπληρωματικές διατάξεις γιά τόν ύπολογισμό τών παροχών

1.

Γιά τόν ύπολογισμό του θεωρητικοΰ ποσοϋ πού

άναφέρεται στό άρθρο 46 παράγραφος 2 περίπτωση α)
ίσχύουν οί άκόλουθοι κανόνες :
α) ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών παρο
χών βασίζεται επί μέσου μισθού , μέσης εισφοράς,
μέσης προσαυξήσεως ή έπί τής σχέσεως ή όποία
ύπήρχε , κατά τίς περιόδους άσφαλίσεως , μεταξύ τοΰ
μικτοΰ μισθοΰ τοΰ ένδιαφερομένου καί τοΰ μέσου
όρου τών μικτών μισθών όλων τών άσφαλισμένων,
έξαιρέσει τών μαθητευομένων, προσδιορίζει τά
μέσα ή άναλογικά αύτά ποσά άποκλειστικά βάσει
τών άσφαλιστικών περιόδων πού έπραγματοποι
ήθησαν υπό τήν νομοθεσία τοΰ Κράτους αύτοΰ, ή
τοΰ μικτοΰ μισθοΰ πού εισέπραξε ό ένδιαφερόμενος
κατά τήν διάρκεια μόνον τών περιόδων αύτών·

β) ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών παρο
χών βασίζεται έπί τοΰ ποσοΰ τών μισθών, τών ει
σφορών ή τών προσαυξήσεων, προσδιορίζει τούς μι
σθούς, τίς είσφορές ή τίς προσαυξήσεις πού πρέπει
νά ληφθοΰν ύπ' όψη σχετικά μέ τίς περιόδους
άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νο
μοθεσίες άλλων Κρατών μελών βάσει τοΰ μέσου
όρου τών μισθών, τών εισφορών ή τών προσαυξή
σεων, ό όποιος διαπιστοΰται γιά τίς περιόδους
άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νο
μοθεσία πού έφαρμόζει ό φορέας αύτός·
γ) ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών παρο
χών βασίζεται σέ κατ ' άποκοπήν μισθό ή σέ κατ'

άποκοπήν ποσό, θεωρεί δτι ό μισθός ή τό ποσό πού
πρέπει νά ληφθεί ύπ ' όψη σχετικά μέ τίς περιόδους
άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νο
μοθεσίες άλλων Κρατών μελών είναι ίσος μέ τόν
κατ' άποκοπήν μισθό ή τό κατ' άποκοπήν ποσό ή ,

άνάλογα μέ τήν περίπτωση , μέ τόν μέσο όρο τών
κατ' άποκοπήν μισθών ή ποσών πού άντιστοιχοΰν
στίς περιόδους άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθη
σαν ύπό τήν νομοθεσία πού έφαρμόζει ό φορέας
αυτός·

δ) ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών παρο
χών βασίζεται, γιά ορισμένες περιόδους στό ποσό
τών μισθών καί γιά άλλες περιόδους σέ κατ' άποκο
πήν μισθό ή σέ κατ' άποκοπήν ποσό , λαμβάνει ύπ'
όψη , σχετικά μέ τίς περιόδους άσφαλίσεως πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νομοθεσίες άλλων
Κρατών μελών, τούς μισθούς ή τά ποσά πού προσ
διορίσθησαν σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών περι

πτώσεων β) ή γ), ή τόν μέσο όρο αύτών τών μισθών
ή ποσών άνάλογα μέ τήν περίπτωση· άν, γιά όλες
τίς περιόδους πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν
νομοθεσία πού έφαρμόζει ό φορέας αύτός , ό ύπολο
γισμός τών παροχών βασίζεται σέ κατ' άποκοπήν
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μισθό ή ποσό, ό φορέας θεωρεί δτι ό μισθός πού
πρέπει νά ληφθεί ύπ' όψη , σχετικά μέ τίς περιόδους
άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τίς νο
μοθεσίες άλλων Κρατών μελών, είναι ϊσος μέ τόν
πλασματικό μισθό πού άντιστοιχει σ' αυτόν τόν
κατ' άποκοπήν μισθό ή στό κατ' άποκοπήν ποσό.
2 . Οί κανόνες της νομοθεσίας Κράτους μέλους περί
τής έπανεκτιμήσεως τών στοιχείων πού έλήφθησαν ύπ'
όψη γιά τόν ύπολογισμό τών παροχών ισχύουν, έφ'
δσον είναι άνάγκη , γιά τά στοιχεία πού έλήφθησαν ύπ'
όψη ύπό τόν άρμόδιο φορέα του Κράτους αύτοΰ , σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 1 , σχετικά μέ τίς
περιόδους άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό
τίς νομοθεσίες άλλων Κρατών μελών .

3 . "Αν δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους τό
ποσό τών παροχών καθορίζεται , άφού ληφθεί ύπ' όψη ή
ύπαρξη καί άλλων μελών τής οικογενείας έκτός τών
τέκνων, ό άρμόδιος φορέας του Κράτους αύτου λαμβά
νει ύπ ' όψη καί τά μέλη τής οικογενείας του ένδιαφε
ρομένου πού κατοικούν στό έδαφος άλλου Κράτους
μέλους , σάν νά κατοικούσαν στό έδαφος του αρμοδίου
Κράτους .
"Αρθρο 48
Περίοδοι άσφαλίσεως κατώτερες τοΰ έτους

1 . ' Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 46 παρά
γραφος 2, άν ή συνολική διάρκεια τών περιόδων άσφα
λίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία
Κράτους μέλους δέν φθάνει τό ετος καί άν, άφοΟ λη
φθούν ύπ' όψη μόνον οί περίοδοι αύτές , δέν άποκτάται
δικαίωμα παροχών δυνάμει τών διατάξεων τής νομοθε
σίας αύτής , ό φορέας τοϋ Κράτους αυτού δέν ύποχρε
οΰται νά χορηγήσει παροχές σχετικά μέ τίς έν λόγω
περιόδους .
2. Ό άρμόδιος φορέας καθενός άπό τά άλλα ένδιαφε
ρόμενα Κράτη μέλη λαμβάνει ύπ' όψη τίς περιόδους
πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 γιά τήν έφαρμογή
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 46 παράγραφος 2 , μέ έξαί
ρεση τών διατάξεων τής περιπτώσεως β).

3 . Στήν περίπτωση πού ή έφαρμογή τών διατάξεων
τής παραγράφου 1 θά είχε ώς άποτέλεσμα νά άπαλλα
γούν άπό τίς ύποχρεώσεις τους όλοι οί φορείς τών
ενδιαφερομένων Κρατών, οί παροχές χορηγούνται
άποκλειστικά κατά τήν νομοθεσία τοΰ τελευταίου άπό
τά Κράτη αύτά , οί προϋποθέσεις τής οποίας συμβαίνει
νά πληρούνται, σάν νά είχαν συμπληρωθεί όλες οί

περίοδοι άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν καί
έλήφθησαν ύπ ' όψη , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 45 παράγραφοι 1 καί 2, ύπό τήν νομοθεσία τοΰ
Κράτους αύτοΰ .
"Αρθρο 49
' Υπολογισμός τών παροχών όταν ό ένδιαφερόμενος δέν συγ
κεντρώνει ταυτόχρονα τίς προϋποθέσεις πού άπαιτοΰνται άπό
όλες τίς νομοθεσίες, ύπό τίς όποιες έπραγματοποιήθησαν περί
οδοι άσφαλίσεως

1 . "Αν δ ένδιαφερόμενος δέν συγκεντρώνει σέ δεδο
μένη στιγμή τίς άπαιτούμενες προϋποθέσεις γιά τήν

πληρωμή τών παροχών άπό δλες τίς νομοθεσίες τών
Κρατών μελών, στίς όποιες εϊχε ύπαχθει, άφοϋ λη
φθούν ύπ' όψη - έφ' δσον είναι άναγκαΐο - οί διατάξεις
του άρθρου 45, άλλά πληροί μόνον τίς προϋποθέσεις
μιας ή περισσοτέρων άπό αύτές, έχουν έφαρμογή οί
ακόλουθες διατάξεις :
α) καθένας άπό τούς άρμόδιους φορείς, κατά τήν νομο
θεσία του όποιου πληρούνται οί προϋποθέσεις,
ύπολογίζει τό ποσό της οφειλομένης παροχής σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις του άρθρου 46·
β) ωστόσο :

ι) άν o ένδιαφερόμενος πληροί τίς προϋποθέσεις
δύο τουλάχιστον νομοθεσιών, χωρίς νά παρί
σταται άνάγκη προσφυγής σέ περιόδους άσφα
λίσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό νομοθεσί
ες, οί προϋποθέσεις τών όποιων δέν πληρούνται,
οί περίοδοι αύτές δέν λαμβάνονται ύπ' όψη γιά

τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ άρθρου 46
παράγραφος 2·

u) άν ό ένδναφερόμενος πληροί τίς προϋποθέσεις
μιάς μόνης νομοθεσίας, χωρίς νά παρίσταται
άνάγκη προσφυγής σέ περιόδους άσφαλίσεως
πού έπραγματοποιήθησαν ύπό νομοθεσίες , οί
προϋποθέσεις τών όποιων δέν πληρούνται, τό
ποσό τής όφειλομένης παροχής ύπολογίζεται
μόνο σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής νομοθεσίας
τής όποιας πληροΰνται οί προϋποθέσεις καί
άφοΰ ληφθούν ύπ' όψη μόνον οί περίοδοι πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία αυτήν.

2. Ή παροχή ή οί παροχές πού έχουν χορηγηθεί,
στήν περίπτωση πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 ,
βάσει μιας ή περισσοτέρων άπό τίς ένδιαφερόμενες
νομοθεσίες , ύπόκεινται αύτεπαγγέλτως σέ νέο υπολο
γισμό σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 46, άφ' ής
στιγμής πληρωθούν οί προϋποθέσεις πού άπαιτοΰνται
άπό μία ή περισσότερες άπό τίς ύπόλοιπες νομοθεσίες,
στίς όποιες είχε ύπαχθει ό ένδιαφερόμενος, άφοΰ λη
φθούν ύπ' δψη ένδεχομένως οί διατάξεις τοΰ άρθρου 45 .

3 . Νέος ύπολογισμός πραγματοποιείται αύτεπαγγέλ
τως σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 1 καί μέ
τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τοΰ άρθρου 40 παράγρα
φος 2, δταν οί προϋποθέσεις πού άπαιτοΰνται άπό μία ή
περισσότερες ένδιαφερόμενες νομοθεσίες παύουν νά
πληροΰνται .
"Αρθρο 50
Χορήγηση συμπληρώματος δταν τό ποσό τών παροχών πού
οφείλονται κατά τίς νομοθεσίες τών διαφόρων Κρατών μελών
δέν φθάνει τό κατώτατο δριο πού προβλέπει ή νομοθεσία τοΰ
Κράτους στό έδαφος τοΰ όποιου κατοικεί ό δικαιούχος

Ό δικαιούχος παροχών, έπί τοΰ όποιου έφαρμόζεται τό
παρόν κεφάλαιο , δέν δύναται, νά εισπράξει στό Κράτος
στό όποιο κατοικεί καί κατά τήν νομοθεσία τοΰ όποιου

' Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
τοΰ όφείλεται παροχή, ποσό παροχών μικρότερο άπό
τήν έλάχιστη παροχή πού όρίζεται άπό τήν έν λόγω
νομοθεσία γιά περίοδο ασφαλίσεως ϊση μέ τό σύνολο
τών περιόδων πού έλήφθησαν ύπ' όψη γιά τήν εκκαθά
ριση σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών προηγουμένων άρ
θρων. Ό άρμόδιος φορέας τοΰ Κράτους αύτοΰ τοΰ
καταβάλλει, ενδεχομένως , καθ ' όλη τήν διάρκεια κα
τοικίας στό έδαφος τοΰ Κράτους αύτοΰ, συμπλήρωμα
ϊσο μέ τήν διαφορά μεταξύ τοΰ ποσοΰ τών παροχών πού
οφείλονται δυνάμει τοΰ παρόντος κεφαλαίου καί τοΰ
ποσοΰ τής έλαχίστης παροχής .
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Αρθρο 53
Μεθοριακοί εργαζόμενοι - Ειδικός κανών

Ό μεθοριακός έργαζόμενος δύναται επίσης νά λαμβά
νει τίς παροχές στό έδαφος του αρμοδίου Κράτους . Οί
παροχές αύτές καταβάλλονται άπό τόν άρμόδιο φορέα
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοΰ Κράτους αύτοΰ, σάν νά
κατοικούσε έκεϊ ό έργαζόμενος .

Άρθρο 54

"Αρθρο 51
Επανεκτίμηση καί νέος ύπολογισμός τών παροχών

1 . "Αν, λόγω τής αύξήσεως τοΰ κόστους ζωής , τής
διακυμάνσεως τοΰ υψους τών μισθών ή άλλων λόγων
προσαρμογής, τροποποιηθοΰν οί παροχές τών ενδιαφε
ρομένων Κρατών κατά ένα καθορισμένο ποσοστό ή
ποσό, τό ποσοστό ή ποσό αύτό πρέπει νά έφαρμοσθεϊ
άπ ' εύθείας στίς παροχές πού καθορίσθηκαν σύμφωνα
μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 46, χωρίς νά χρειάζεται
νέος υπολογισμός κατά τίς διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ .

2. ' Αντιθέτως , σέ περίπτωση τροποποιήσεως τοΰ τρό
που καθορισμοΰ ή τών κανόνων ύπολογισμοΰ τών πα
ροχών, πραγματοποιείται νέος ύπολογισμός σύμφωνα
μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 46 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Τμήμα 1

Δικαίωμα παροχών
Αρθρο 52
Κατοικία σέ Κράτος μέλος άλλο άπό τό άρμόδιο Κράτος μέλος Γενικοί κανόνες

Ό έργαζόμενος πού κατοικεί στό έδαφος Κράτους μέ
λους άλλου άπό τό άρμόδιο Κράτος καί ό όποιος γίνε

ται θύμα έργατικοΰ άτυχήματος ή έπαγγελματικής
άσθενείας, λαμβάνει στό Κράτος τής κατοικίας του :

α) παροχές είς είδος πού χορηγούνται, γιά λογαριασμό
τοΰ άρμοδίου φορέα, άπό τόν φορέα τοΰ τόπου κα
τοικίας σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρμόζε
ται άπό τόν φορέα αύτόν, σάν νά ήταν άσφαλισμέ
νος σέ αύτόν

β) παροχές είς χρήμα πού καταβάλλονται άπό τόν άρ
μόδιο φορέα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρ
μόζεται άπ' αύτόν. Μέ συμφωνία μεταξύ τοΰ άρμο
δίου φορέα καί τοΰ φορέα τοΰ τόπου κατοικίας οί
παροχές αύτές δύνανται νά καταβάλλονται άπό τόν
τελευταίο αύτόν φορέα, γιά λογαριασμό τοΰ πρώ
του, κατά τήν νομοθεσία τοΰ άρμοδίου Κράτους .

Διαμονή ή μεταφορά κατοικίας στό αρμόδιο Κράτος

1 . Ό έργαζόμενος πού άναφέρεται στό ά'ρθρο 52, ό
όποιος διαμένει στό έδαφος τοΰ άρμοδίου Κράτους,
λαμβάνει παροχές σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοΰ
Κράτους αύτοΰ, άκόμη καί άν εχει ήδη λάβει παροχές
πρό τής διαμονής του . Ή διάταξη αύτή δέν ισχύει
πάντως γιά τόν μεθοριακό έργαζόμενο .
2 . Ό έργαζόμενος πού άναφέρεται στό άρθρο 52 , ό
όποιος μεταφέρει τήν κατοικία του στό έδαφος τοΰ
άρμοδίου Κράτους, λαμβάνει παροχές σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία τοΰ Κράτους αύτοΰ , άκόμη καί άν εχει ήδη
λάβει παροχές πρό τής μεταφοράς τής κατοικίας του .
Άρθρο 55
Διαμονή εκτός τοδ Αρμοδίου Κράτους - Επιστροφή ή μετα
φορά κατοικίας σέ άλλο Κράτος μέλος μετά τήν έπέλευση τοΰ
άτυχήματος ή τής επαγγελματικής άσθενείας - ' Ανάγκη μετα
βάσεως σέ άλλο Κράτος μέλος γιά τήν ύποβολή σέ κατάλληλη
θεραπεία

1 . Ό έργαζόμενος θύμα έργατικοΰ άτυχήματος ή
έπαγγελματικής άσθενείας :
α) ό όποιος διαμένει στό έδαφος Κράτους μέλους άλ
λου άπό τό άρμόδιο Κράτος , ή

β) ό όποιος, άφου άπέκτησε τό δικαίωμα παροχών εις
βάρος τοΰ άρμοδίου φορέα , έλαβε τήν έγκριση άπό
τόν φορέα αύτόν νά έπιστρέψει στό έδαφος τοΰ
Κράτους μέλους δπου κατοικεί ή νά μεταφέρει τήν
κατοικία του στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους, ή
γ) ό όποιος ελαβε τήν έγκριση άπό τόν άρμόδιο φορέα
νά μεταβεί στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους, γιά
νά ύποβληθεϊ στήν κατάλληλη γιά τήν κατάστασή
του θεραπεία ,

εχει δικαίωμα :
ι) παροχών εις είδος πού χορηγούνται , γιά λογα
ριασμό τοΰ άρμοδίου φορέα , άπό τόν φορέα τοΰ
τόπου διαμονής ή κατοικίας σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία πού εφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύ
τόν, σάν νά ήταν άσφαλισμένος σέ αύτόν ή δι
άρκεια χορηγήσεως τών παροχών διέπεται πά

ντως άπό τή νομοθεσία τοΰ άρμοδίου Κράτους·
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u) παροχών εις χρήμα πού καταβάλλονται άπό τόν
άρμόδιο φορέα κατά τήν νομοθεσία πού έφαρμό
ζεται άπό τόν φορέα αυτόν. Κατόπιν συμφωνίας
μεταξύ του αρμοδίου φορέα καί του φορέα του
τόπου κατοικίας ή διαμονής, οί παροχές αυτές
δύνανται νά καταβάλλονται άπό τόν τελευταίο
αυτόν φορέα , γιά λογαριασμό του πρώτου , κατά
τήν νομοθεσία του αρμοδίου Κράτους.

2 . Ή έγκριση πού άπαιτεΐ ή παράγραφος 1 περίπτωση
β), είναι δυνατόν νά μήν χορηγηθεί μόνον αν διαπι
στούται, ότι ή μετακίνηση τοΰ ενδιαφερομένου θά ήδύ
νατο νά θέσει σέ κίνδυνο τήν κατάσταση τής ύγείας του
ή τήν έφαρμογή τής ιατρικής θεραπείας .
Ή έγκριση πού άπαιτεΐ ή παράγραφος 1 περίπτωση γ),
δέν είναι δυνατόν νά μήν χορηγηθεί, όταν ή έν λόγω
θεραπεία δέν δύναται νά παρασχεθεί στόν ενδιαφερό
μενο στό έδαφος του Κράτους μέλους πού κατοικεί.
"Αρθρο 56
Ατυχήματα διαδρομής

Τό άτύχημα πού συνέβη κατά τήν διαδρομή σέ έδαφος
Κράτους μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κράτος, θε
ωρείται ότι συνέβη στό έδαφος τοΰ άρμοδίου Κράτους .
"Αρθρο 57

Παροχές επαγγελματικής άσθενείας άν ό ένδιαφερόμενος έχει
εκτεθεί στόν ίδιο κίνδυνο σέ περισσότερα Κράτη μέλη

1 . Όταν τό θύμα έπαγγελματικής άσθενείας ήσκησε
δραστηριότητα δυναμένη νά προκαλέσει τήν άσθένεια
αύτήν ύπό τήν νομοθεσία δύο ή περισσοτέρων Κρατών
μελών, οί παροχές , τίς όποιες τό θύμα ή οί έπιζώντες
του δύνανται νά διεκδικήσουν, χορηγοΰνται άποκλει
στικά δυνάμει τής νομοθεσίας τοΰ τελευταίου άπό αύτά
τά Κράτη , οί προϋποθέσεις τής οποίας συμβαίνει νά
πληροΰνται , άφοΰ ληφθοΰν ύπ' όψη ένδεχομένως οί
διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 .
2. "Αν ή χορήγηση παροχών έπαγγελματικής άσθε
νείας δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους έξαρτά
ται άπό τόν όρο , ότι ή έν λόγω άσθένεια εχει διαπιστω
θεί ιατρικά γιά πρώτη φορά στό εδαφός του, ό όρος
αύτός θεωρείται ότι πληρούται , όταν ή άσθένεια δι
εγνώσθη γιά πρώτη φορά στό έδαφος άλλου Κράτους
μέλους .
3 . Σέ περίπτωση σκληρογόνου πνευμονοκονιώσεως
έφαρμόζονται οί άκόλουθες διατάξεις :

α) άν ή χορήγηση παροχών έπαγγελματικής άσθενείας
δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους έξαρτάται

άπό τόν όρο , ότι ή ασθένεια αύτή εχει διαπιστωθεί
έντός ορισμένου χρονικοΰ διαστήματος μετά τήν
λήξη τής τελευταίας δραστηριότητος πού ήδύνατο
νά προκαλέσει τέτοια άσθένεια , ό άρμόδιος φορέας
τοΰ Κράτους αύτοΰ, όταν εξετάζει τό χρονικό διά
στημα τής τελευταίας αύτής δραστηριότητος , λαμ
βάνει ύπ ' όψη , κατά τό άναγκαΐο μέτρο , δραστηρι
ότητες τής ιδίας φύσεως πού ήσκήθησαν ύπό τήν
νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους , σάν νά είχαν
άσκηθεϊ ύπό τήν νομοθεσία τοΰ πρώτου Κράτους-

β) άν ή χορήγηση παροχών έπαγγελματικής άσθενείας
δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους έξαρτάται
άπό τόν δρο , ότι δραστηριότης πού ήδύνατο νά
προκαλέσει τήν έν λόγω ασθένεια είχε άσκηθεϊ έπί
ορισμένο χρονικό διάστημα , ό άρμόδιος φορέας τοΰ
Κράτους αύτοΰ λαμβάνει ύπ' όψη , κατά τό μέτρο
πού άπαιτεΐται, τίς περιόδους , κατά τήν διάρκεια
τών όποιων ήσκήθη τέτοια δραστηριότης ύπό τήν
νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους, σάν νά είχε
άσκηθεϊ ύπό τήν νομοθεσία τοΰ πρώτου Κράτους -

γ) τό βάρος τών εις χρήμα παροχών συμπεριλαμβανο
μένων καί τών συντάξεων κατανέμεται μεταξύ τών
αρμοδίων φορέων τών Κρατών μελών, στό έδαφος
τών όποιων τό θύμα ήσκησε δραστηριότητα δυνα
μένη νά προκαλέσει τήν άσθένεια αύτήν. Ή κατα
νομή αύτή πραγματοποιείται κατ' άναλογία τής δι
αρκείας τών περιόδων άσφαλίσεως γήρατος πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία καθενός
άπό τά Κράτη αύτά, έν σχέσει μέ τήν συνολική
διάρκεια τών περιόδων άσφαλίσεως γήρατος πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία όλων αύ
τών τών Κρατών κατά τήν ήμερομηνία ένάρξεως
τών παροχών .

4. Τό Συμβούλιο προσδιορίζει ομόφωνα , κατόπιν
προτάσεως τής ' Επιτροπής , τίς έπαγγελματικές άσθέ
νειες, στίς όποιες έπεκτείνονται οί διατάξεις τής παρα
γράφου 3 .

Άρθρο 58
' Υπολογισμός τών εις χρήμα παροχών

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει δτι ό ύπολογισμός τών εις χρήμα
παροχών βασίζεται έπί μέσου μισθοΰ , καθορίζει τόν
μέσο αύτόν μισθό άποκλειστικά βάσει τών μισθών πού
διεπιστώθησαν κατά τήν διάρκεια τών περιόδων πού
έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία αύτήν .

2. Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών εις χρήμα
παροχών βασίζεται έπί κατ' άποκοπήν μισθοΰ, λαμβά
νει ύπ' όψη άποκλειστικά τόν κατ' άποκοπήν μισθό ή ,
ένδεχομένως , τόν μέσο δρο τών κατ' άποκοπήν μισθών
πού άντιστοιχοΰν στίς περιόδους πού έπραγματοποι
ήθησαν ύπό τήν νομοθεσία αύτήν .
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3 . Ό αρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοϋ όποιου προβλέπει ότι τό ποσό τών είς χρήμα παρο
χών ποικίλλει ανάλογα μέ τόν αριθμό τών μελών τής
οικογενείας , λαμβάνει ύπ ' όψη καί τά μέλη τής οικογε
νείας τοϋ ένδιαφερομένου πού κατοικούν στό έδαφος
άλλου Κράτους μέλους , σάν νά κατοικούσαν στό έδα
φος τοΰ αρμοδίου Κράτους .

Άρθρο 59
Έξοδα μεταφοράς τοϋ θύματος

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει τήν κάλυψη τών έξόδων μεταφο
ράς τοΰ θύματος , εϊτε μέχρι τήν κατοικία του , εϊτε
μέχρι τό νοσοκομειακό ίδρυμα, άναλαμβάνει τά έξοδα
αυτά μέχρι τόν άντίστοιχο τόπο στό έδαφος άλλου
Κράτους μέλους όπου κατοικεί τό θύμα, ύπό τόν όρο
ότι εχει έπιτρέψει προηγουμένως τήν μεταφορά αύτήν,
άφοΰ ληφθοΰν δεόντως ύπ ' όψη οί λόγοι πού τήν δικαι
ολογούν. Ή έγκριση αυτή δέν άπαιτεΐται , όταν πρόκει
ται περί μεθοριακοΰ έργαζομένου .

2 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει τήν κάλυψη τών έξόδων μεταφο
ράς τής σοροΰ τοΰ θύματος μέχρι τόν τόπο τοΰ ένταφι
ασμοΰ του , άναλαμβάνει τά έξοδα αύτά σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπ ' αύτόν, μέχρι τόν άντί
στοιχο τόπο στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους , όπου
κατοικοΰσε τό θύμα κατά τήν στιγμή τοΰ άτυχήματος .
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β) άν ό έργαζόμενος , άφ' ότου λαμβάνει τίς παροχές,
εχει άσκήσει τέτοια απασχόληση ύπό τήν νομοθε
σία άλλου Κράτους μέλους, ό άρμόδιος φορέας τοΰ
πρώτου Κράτους οφείλει νά αναλάβει τό βάρος τών
παροχών, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρμό
ζεται άπ' αύτόν, χωρίς νά λάβει ύπ ' όψη τήν έπιδεί
νωση . Ό άρμόδιος φορέας τοΰ δευτέρου Κράτους
καταβάλλει στόν έργαζόμενο ενα συμπλήρωμα τό
ποσό τοΰ όποιου είναι ϊσο μέ τήν διαφορά μεταξύ
τοΰ ποσοΰ τών παροχών πού οφείλεται μετά τήν
έπιδείνωση καί τοΰ ποσοΰ πού θά ώφείλετο πρίν τήν
έπιδείνωση , κατά τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται
άπό τόν φορέα αύτόν, άν ή έν λόγω ασθένεια είχε
έπέλθει ύπό τήν νομοθεσία τοΰ δευτέρου Κράτους·

γ) άν, στήν περίπτωση πού άναφέρεται ύπό β, έργαζό
μενος πού προσεβλήθη άπό σκληρογόνο πνευμονο
κονίωση ή άπό άσθένεια πού καθορίζεται σύμφωνα
μέ τό άρθρο 57 παράγραφος 4, δέν δικαιούται παρο
χών δυνάμει τής νομοθεσίας τοΰ δευτέρου Κράτους,
ό άρμόδιος φορέας τοΰ πρώτου Κράτους όφείλει νά
καταβάλει τίς παροχές, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
πού έφαρμόζεται άπ' αύτόν, άφοΰ λάβει ύπ' όψη τήν
έπιδείνωση . Ό φορέας τοΰ δευτέρου Κράτους άνα
λαμβάνει πάντως τό βάρος τής διαφοράς μεταξύ τοΰ
ποσοΰ τών είς χρήμα παροχών, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών συντάξεων, πού οφείλει ό άρμόδιος
φορέας τοΰ πρώτου Κράτους, άφοΰ λάβει ύπ' όψη
τήν έπιδείνωση καί τοΰ ποσοΰ τών άντιστοίχων πα
ροχών, οί όποιες ώφείλοντο πρό τής έπιδεινώσεως .

2. Σέ περίπτωση έπιδεινώσεως έπαγγελματικής ασθε
νείας, ή όποία προεκάλεσε τήν έφαρμογή τών διατά
ξεων τοΰ άρθρου 57 παράγραφος 3 περίπτωση γ), ισχύ
ουν οί άκόλουθες διατάξεις :

Τμήμα 2

Έπιδείνωση έπαγγελματικής άσθενείας, γιά τήν όποία
έχουν χορηγηθεί παροχές

α) ό άρμόδιος φορέας , ό όποιος εχει χορηγήσει τις
παροχές σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 57
παράγραφος 1 , οφείλει νά καταβάλει τίς παροχές,
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπ'
αύτόν, άφοϋ λάβει ύπ ' όψη τήν έπιδείνωση·

"Αρθρο 60

1 . Σέ περίπτωση έπιδεινώσεως έπαγγελματικής άσθε
νείας, γιά τήν όποία ό έργαζόμενος ελαβε ή λαμβάνει
παροχές δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους,
ισχύουν οί άκόλουθες διατάξεις :

α) άν ό έργαζόμενος, άφ' ότου λαμβάνει τίς παροχές,
δέν εχει άσκήσει ύπό τήν νομοθεσία άλλου Κρά
τους μέλους άπασχόληση πού δύναται νά προκαλέ
σει ή έπιδεινώσει τήν έν λόγω άσθένεια, ό άρμόδιος
φορέας τοΰ πρώτου Κράτους οφείλει νά άναλάβει τό
βάρος τών παροχών, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
πού έφαρμόζεται άπ ' αύτόν, άφοΰ λάβει ύπ' όψη τήν
έπιδείνωση *

β) τό βάρος τών εις χρήμα παροχών, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών συντάξεων, φέρουν κατ' άναλογίαν οί
φορείς, οί όποιοι συμμετείχαν σύμφωνα μέ τίς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 57 παράγραφος 3 περίπτωση γ)
στό βάρος τών προηγουμένων παροχών. "Αν τό
θύμα ήσκησε δμως έκ νέου δραστηριότητα πού δύ
ναται νά προκαλέσει ή νά έπιδεινώσει τήν έπαγγελ
ματική αύτήν άσθένεια, εϊτε ύπό τήν νομοθεσία
ένός άπό τά Κράτη μέλη , στό όποιο είχε ήδη άσκή
σει δραστηριότητα παρομοίας φύσεως, εϊτε ύπό τήν
νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους, ό φορέας τοΰ
Κράτους αύτοΰ φέρει τό βάρος τής διαφοράς μεταξύ
τοΰ ποσοΰ τών παροχών πού όφείλονται, άφοΰ λη
φθεί ύπ ' όψη ή έπιδείνωση καί τοΰ ποσοΰ τών παρο

χών πού ώφείλοντο πρό τής έπιδεινώσεως.
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T μη μα 3
Διάφορες διατάξεις
"Αρθρο 61
Κανόνες γιά τήν λήψη ΰπόψη τών ιδιομορφιών όρισμένων νο
μοθεσιών

1 . "Αν δέν ύφίσταται ασφάλιση κατά τών έργατικών
ατυχημάτων ή τών έπαγγελματικών άσθενειών στό
έδαφος τοϋ Κράτους μέλους όπου εύρίσκεται ό έργαζό
μενος , ή άν ύφίσταται τέτοια άσφάλιση , άλλά δέν προ
βλέπει αρμόδιο φορέα γιά τήν καταβολή παροχών εις
είδος, οί παροχές αύτές καταβάλλονται άπό τόν φορέα
τοϋ τόπου διαμονής ή κατοικίας, ό όποιος είναι ύπεύ
θυνος γιά τήν καταβολή τών παροχών εις είδος σέ

προβλέπονται στό άρθρο 52 ή τό άρθρο 55 παράγραφος
1 , είναι έκεΐνες του συστήματος, στό όποιο υπάγονται
οί χειρώνακτες έργαζόμενοι τής βιομηχανίας χάλυβος.
"Αν όμως ή νομοθεσία αύτή περιλαμβάνει είδικό σύ
στημα γιά τούς έργαζομένους τών όρυχείων καί τών
παρεμφερών έπιχειρήσεων , οί διατάξεις τοϋ συστήμα
τος αύτοϋ έφαρμόζονται σέ αύτήν τήν κατηγορία τών
έργαζομένων, όταν ό φορέας του τόπου διαμονής ή

κατοικίας, στό όποιον απευθύνονται, είναι άρμόδιος
γιά τήν έφαρμογή του συστήματος αύτοϋ .
2 . "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους ορίζει ανώτατη
διάρκεια γιά τήν χορήγηση τών παροχών, ό φορέας πού
εφαρμόζει τήν νομοθεσία αύτήν δύναται νά λάβει ύπ'
όψη τήν περίοδο , κατά τήν όποία οί παροχές έχουν ήδη
χορηγηθεί άπό τόν φορέα άλλου Κράτους μέλους .

περίπτωση άσθενείας .

2 . "Αν ή νομοθεσία τοϋ αρμοδίου Κράτους έξαρτά τήν
εντελώς δωρεάν χορήγηση τών παροχών εις είδος άπό
τήν χρησιμοποίηση τής όργανωμένης άπό τόν έργο
δότη ιατρικής ύπηρεσίας, οί εις είδος παροχές πού
χορηγούνται στίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στό
άρθρο 52 καί τό άρθρο 55 παράγραφος 1 , θεωρείται ότι
έχουν χορηγηθεί άπό μιά τέτοια ιατρική ύπηρεσία .
3 . "Αν ή νομοθεσία τοϋ άρμοδίου Κράτους περιλαμ
βάνει σύστημα σχετικό μέ τίς υποχρεώσεις τοϋ έργο
δότου , οί παροχές ε{ς είδος πού χορηγούνται στίς περι
πτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 52 καί τό άρθρο 55
παράγραφος 1 , θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί κατόπιν
αιτήσεως τοϋ άρμοδίου φορέα .

4. "Οταν τό σύστημα τοϋ άρμοδίου Κράτους πού
άφορα τήν άποκατάσταση τών άτυχημάτων έργασίας
δέν εχει χαρακτήρα υποχρεωτικής άσφαλίσεως, οί πα
ροχές εις είδος χορηγούνται άπ' εύθείας άπό τόν έργο
δότη ή τόν άσφαλιστή πού τόν ύποκαθιστά .
5 . "Αν ή νομοθεσία Κράτους μέλους προβλέπει ρητά
ή σιωπηρά ότι τά έργατικά άτυχήματα ή οί έπαγγελμα
τικές άσθένειες πού έπήλθαν ή διεπιστώθησαν προ
ηγουμένως, λαμβάνονται ύπ' όψη γιά τήν έκτίμηση τοϋ
βαθμοϋ άνικανότητος, ό άρμόδιος φορέας τοϋ Κράτους

Τμήμα 4
'Αποδόσεις μεταξύ φορέων
"Αρθρο 63

1 . Ό άρμόδιος φορέας όφείλει νά άποδώσει τό ποσό
τών είς είδος παροχών πού έχουν χορηγηθεί γιά λογα
ριασμό του δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 52 καί
τοϋ άρθρου 55 παράγραφος 1 .
2 . Οί άποδόσεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1
καθορίζονται καί πραγματοποιούνται κατά τήν διαδι
κασία πού προβλέπεται στόν κανονισμό εφαρμογής
πού άναφέρεται στό άρθρο 97 βάσει δικαιολογητικών
τών πραγματικών δαπανών.

3 . Δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη ή οί άρμόδιες
άρχές τών Κρατών αύτών δύνανται νά προβλέπουν άλ
λους τρόπους άποδόσεως ή νά παραιτούνται άπό οποι
αδήποτε άπόδοση μεταξύ τών φορέων πού ύπάγονται
στήν άρμοδιότητά τους .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

αύτοϋ λαμβάνει έπίσης ύπ' όψη τά έργατικά άτυχήματα
ή τίς έπαγγελματικές άσθένειες πού έπήλθαν ή διεπι
στώθησαν προηγουμένως ύπό τήν νομοθεσία άλλου
Κράτους μέλους, σάν νά είχαν έπέλθει ή διαπιστωθεί

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ύπό τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα

"Αρθρο 64

αύτόν .

Συνυπολογισμός τών περιόδων άσφαλίσεως

"Αρθρο 62
Ρύθμιση στή περίπτωση ύπάρξεως περισσοτέρων συστημάτων
στήν χώρα κατοικίας ή διαμονής - ' Ανώτατη διάρκεια χορη
γήσεως τών παροχών αύτών

1 . "Αν ή νομοθεσία τοϋ τόπου διαμονής ή κατοικίας
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα άσφαλίσεως, οί
διατάξεις πού έφαρμόζονται στούς έργαζομένους πού

Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία τοϋ
όποιου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν άνά
κτηση τοϋ δικαιώματος έπιδομάτων θανάτου άπό τήν
συμπλήρωση περιόδων άσφαλίσεως, λαμβάνει ύπ' όψη ,
κατά τό μέτρο πού άπαιτεΐται, τίς περιόδους άσφαλί
σεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία άλ
λου Κράτους μέλους , ώς νά έπρόκειτο γιά περιόδους
πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία πού
έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν.
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Άρθρο 65
Δικαίωμα επιδομάτων όταν ό θάνατος έπέρχεται ή ό δικαιού
χος κατοικεί σέ Κράτος μέλος άλλο άπό τό άρμόδιο Κράτος

1 . "Αν ό έργαζόμενος, ό δικαιούχος ή o αιτούμενος
σύνταξη ή μέλος τής οικογενείας του αποθάνει στό
έδαφος Κράτους μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κρά
τος, ό θάνατος θεωρείται ότι έπήλθε στό έδαφος του
άρμοδίου Κράτους .

2 . Ό άρμόδιος φορέας όφείλει νά χορηγήσει έπιδό
ματα θανάτου δυνάμει τής νομοθεσίας πού έφαρμόζεται
άπ' αύτόν, άκόμη καί άν ό δικαιούχος κατοικεί στό
έδαφος Κράτους μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κρά
τος .

3 . Οί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 έχουν έπίσης
έφαρμογή , άν ό θάνατος έπήλθε λόγω έργατικοΰ άτυ
χήματος ή έπαγγελματικής άσθενείας .
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ρωση περιόδων άσφαλίσεως , λαμβάνει υπόψη , κατά τό
μέτρο πού άπαιτεΐται, τίς περιόδους άσφαλίσεως ή
άπασχολήσεως πού έπραγματοποιήθηκαν υπό τή νο
μοθεσία άλλου Κράτους μέλους, ώς νά έπρόκειτο γιά
περιόδους άσφαλίσεως πού έπραγματοποιήθησαν υπό
τήν νομοθεσία πού έφαρμόζει ό φορέας αύτός, υπό τόν
όρο πάντως ότι οί περίοδοι άπασχολήσεως θά είχαν
θεωρηθεί ώς περίοδοι άσφαλίσεως , άν είχαν πραγμα
τοποιηθεί ύπό τήν νομοθεσία αύτήν .
2 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία
τοΰ όποιου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν
άνάκτηση τοΰ δικαιώματος παροχών άπό τήν πραγμα
τοποίηση περιόδων άπασχολήσεως, λαμβάνει ύπόψη ,
κατά τό μέτρο πού απαιτείται, τίς περιόδους άσφαλί
σεως ή άπασχολήσεως πού έπραγματοποιήθησαν ύπό
τήν νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους, ώς νά έπρό
κειτο γιά περιόδους άπασχολήσεως πού έπραγματο
ποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό
τόν φορέα αύτό .

*Αρθρο 66
Καταβολή τών παροχών σέ περίπτωση θανάτου τοΰ δικαιούχου
συντάξεως πού κατοικούσε σέ άλλο Κράτος μέλος άπό έκεΐνο
στό όποιο ευρίσκεται ό φορέας πού έβαρύνετο μέ τίς παροχές
είς είδος

Σέ περίπτωση θανάτου τοΰ δικαιούχου συντάξεως πού
οφείλεται δυνάμει τής νομοθεσίας ένός Κράτους μέ
λους ή συντάξεων πού όφείλονται δυνάμει τών νομοθε
σιών περισσοτέρων Κρατών μελών, άν ό δικαιούχος
αύτός κατοικούσε στό έδαφος Κράτους μέλους άλλου
άπό έκεΐνο στό όποιο εύρίσκεται ό φορέας πού έβαρύ
νετο μέ τίς εις είδος παροχές τίς καταβαλλόμενες στόν
έν λόγω δικαιούχο δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου

28 , τά έπιδόματα θανάτου πού όφείλονται κατά τήν
νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν έν λόγω φορέα,
καταβάλλονται άπό τόν φορέα αύτόν καί εις βάρος του ,
σάν νά κατοικοΰσε ό δικαιοΰχος κατά τόν χρόνο τοΰ
θανάτου του στό έδαφος τοΰ Κράτους μέλους, δπου
εύρίσκεται ό φορέας αύτός .

Οί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου ισχύουν
κατ' άναλογία γιά τά μέλη τής οικογενείας τοΰ δικαι
ούχου συντάξεως .

3 . Μέ εξαίρεση τίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στό
άρθρο 71 παράγραφος 1 περίπτωση α) u) καί β) u), ή
έφαρμογή τών διατάξεων τών παραγράφων 1 καί 2 τελεί
ύπό τόν όρο ότι ό ένδιαφερόμενος έχει πραγματοποι
ήσει τελευταία :

- στήν περίπτωση τής παραγράφου 1 , περιόδους ά
σφαλίσεως,
- στήν περίπτωση τής παραγράφου 2, περιόδους άπα
σχολήσεως ,

κατά τίς διατάξεις τής νομοθεσίας δυνάμει τής όποιας
ζητούνται οί παροχές .
4 . "Οταν ή διάρκεια χορηγήσεως τών παροχών έξαρ
τάται άπό τήν διάρκεια τών περιόδων άσφαλίσεως ή
άπασχολήσεως, έχουν έφαρμογή οί διατάξεις τής
παραγράφου 1 ή τής παραγράφου 2, κατά περίπτωση .
"Αρθρο 68
'Υπολογισμός τών παροχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΝΕΡΓΙΑ

Τμήμα 1

Κοινές διατάξεις

Αρθρο 67
Συνυπολογισμός τών περιόδων άσφαλίσεως ή άπασχολήσεως

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου έξαρτά τήν κτήση , τήν διατήρηση ή τήν
άνάκτηση τοΰ δικαιώματος παροχών άπό τήν συμπλή

1 . Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους, ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι ό ύπολογισμός τών παροχών
βασίζεται έπί τοΰ ποσοΰ τοΰ προηγουμένου μισθού,
λαμβάνει ύπ' όψη άποκλειστικά τόν μισθό πού ει
σέπραξε ό ένδιαφερόμενος γιά τήν τελευταία άπασχό
ληση πού ήσκησε στό έδαφος τοΰ Κράτους αύτοΰ . "Αν
όμως ό ένδιαφερόμενος δέν έχει άσκήσει τήν τελευταία
άπασχόλησή του στό έδαφος αύτό έπί τέσσερις τουλά
χιστον έβδομάδες , οί παροχές ύπολογίζονται βάσει τοΰ
συνήθους μισθοΰ πού άντιστοιχεΐ, στόν τόπο όπου κα
τοικεί ή διαμένει ό άνεργος , σέ άπασχόληση ισότιμη ή
άνάλογη μέ έκείνη , τήν όποία ήσκησε τελευταία στό
έδαφος άλλου Κράτους μέλους .
2. Ό άρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία
τοΰ όποιου προβλέπει ότι τό ποσό τών παροχών ποι
κίλλει άνάλογα μέ τόν άριθμό τών μελών τής οίκογε
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νείας, λαμβάνει υπ' δψη καί τά μέλη τής οικογενείας
τοΰ ένδιαφερομένου πού κατοικούν στό έδαφος άλλου
Κράτους μέλους, σάν νά κατοικούσαν στό έδαφος τοΰ
άρμοδίου Κράτους . Ή διάταξη αύτή δέν ισχύει , άν
στήν χώρα κατοικίας τών μελών τής οικογενείας άλλο
πρόσωπο έχει δικαίωμα παροχών άνεργίας , γιά τόν

ύπολογισμό τών οποίων λαμβάνονται ύπ' όψη τά μέλη
τής οικογενείας .

2. Αν o ενδιαφερόμενος επιστρέψει στό αρμόδιο Κρά
τος πρίν άπό τήν λήξη τής περιόδου, κατά τήν όποία
εχει δικαίωμα παροχών δυνάμει τών διατάξεων τής
παραγράφου 1 περίπτωση γ), συνεχίζει νά έχει δικαίωμα
παροχών σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοΰ Κράτους αύ
τοΰ * χάνει κάθε δικαίωμα παροχών δυνάμει τής νομο
θεσίας τοΰ άρμοδίου Κράτους, αν δέν έπιστρέψει έκεΐ
πρίν άπό τήν λήξη τής περιόδου αύτής . Σέ έξαιρετικές
περιπτώσεις ή προθεσμία αύτή δύναται νά παραταθεί
άπό τίς αρμόδιες υπηρεσίες ή τούς άρμόδιους φορείς .

Τμήμα 2

Ανεργοι πού μεταβαίνουν σέ Κράτος μέλος άλλο άπό
τό άρμόδιο Κράτος

3 . 'Επίκληση τών διατάξεων τής παραγράφου 1 δύνα
ται νά γίνει μία μόνον φορά μεταξύ δύο περιόδων άπα
σχολήσεως .

Προϋποθέσεις καί περιορισμοί διατηρήσεως τοΰ δικαιώματος

4. "Αν τό άρμόδιο Κράτος είναι τό Βέλγιο , ό άνεργος
πού επιστρέφει έκει μετά τήν λήξη τής προθεσμίας τών
τριών μηνών πού* προβλέπεται στήν παράγραφο 1 περί
πτωση γ), άνακτά τό δικαίωμα παροχών τοΰ Κράτους
αύτοΰ μόνον άφοΰ άπασχοληθεΐ έκεΐ έπί τρεις τουλά

παροχών

χιστον μήνες .

Αρθρο 69

1 . Ό έργαζόμενος πού εύρίσκεται σέ πλήρη άνεργία ,
ό όποιος πληροί τούς δρους πού άπαιτοΰνται άπό τήν
νομοθεσία Κράτους μέλους γιά νά έχει δικαίωμα παρο
χών καί ό όποιος μεταβαίνει σέ ένα ή περισσότερα
άλλα Κράτη μέλη γιά νά άναζητήσει έργασία, διατηρεί
τό δικαίωμα τών παροχών αύτών ύπό τίς άκόλουθες
προϋποθέσεις καί μέ τούς εξής περιορισμούς :

α) πρό τής άναχωρήσεώς του, πρέπει νά έχει έγγραφεΐ
ώς αιτών έργασία καί νά έχει παραμείνει στήν διά
θεση τών ύπηρεσιών άπασχολήσεως τοϋ άρμοδίου
Κράτους έπί τέσσερις τουλάχιστον έβδομάδες μετά
τήν έναρξη τής άνεργίας . Οί άρμόδιες ύπηρεσίες ή
φορείς δύνανται πάντως νά έπιτ ρέψουν τήν άναχώ
ρησή του πρό τής λήξεως τής προθεσμίας αύτής·
β) πρέπει νά έγγραφεΐ ώς αίτών έργασία στίς ύπηρε
σίες άπασχολήσεως καθενός τών Κρατών μελών,
στά όποια μεταβαίνει καί νά ύποβάλλεται στόν
έλεγχο πού είναι όργανωμένος έκεΐ . Ό όρος αύτός
θεωρείται ότι έξεπληρώθη γιά τήν πρό τής έγγρα
φής περίοδο , άν ό ένδιαφερόμενος έγγραφεΐ έντός
έπτά ήμερών άπό τήν ήμερομηνία, κατά τήν όποία
έπαυσε νά είναι στήν διάθεση τών ύπηρεσιών άπα
σχολήσεως τοΰ Κράτους, άπό τό όποιο άνεχώρησε .
Σέ έξαιρετικές περιπτώσεις ή προθεσμία αύτή δύνα
ται νά παραταθεί άπό τίς άρμόδιες ύπηρεσίες ή τούς
άρμόδιους φορείς *

γ) τό δικαίωμα παροχών διατηρείται έπί χρονικό διά
στημα τριών μηνών κατ' άνώτατο όριο άπό τήν
ήμερομηνία, κατά τήν όποία ό ένδιαφερόμενος
έπαυσε νά είναι στήν διάθεση τών ύπηρεσιών άπα
σχολήσεως τοΰ Κράτους άπό τό όποιο άνεχώρησε,
χωρίς ή συνολική διάρκεια χορηγήσεως τών παρο

χών νά δύναται νά ύπερβεΐ τό χρονικό διάστημα,
γιά τό όποιο έχει δικαίωμα παροχών δυνάμει τής
νομοθεσίας τοΰ Κράτους αύτοΰ. Στήν περίπτωση
τοΰ έποχιακά έργαζομένου ή διάρκεια αύτή περι
ορίζεται έπιπλέον στό χρονικό διάστημα πού άπο
μένει μέχρι τό τέλος τής έποχής, γιά τήν όποία έχει
προσληφθεί.

Άρθρο 70
Καταβολή παροχών καί άποδόσεις

1 . Στίς περιπτώσεις πού προβλέπονται στό άρθρο 69
παράγραφος 1 οί παροχές καταβάλλονται άπό τόν φο
ρέα κάθε Κράτους, στό όποιο ό άνεργος μεταβαίνει
πρός άναζήτηση έργασίας .
Ό άρμόδιος φορέας τοΰ Κράτους μέλους, στήν νομο
θεσία τοΰ όποιου είχε ύπαχθεϊ ό έργαζόμενος κατά τήν
τελευταία άπασχόλησή του, όφείλει νά άποδώσει τό
ποσό τών παροχών αύτών .

2. Οί άποδόσεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1
καθορίζονται καί πραγματοποιούνται κατά τήν διαδι

κασία, τήν όποία προβλέπει ό κανονισμός έφαρμογής
πού άναφέρεται στό άρθρο 97, εϊτε βάσει δικαιολογη
τικών τών πραγματικών δαπανών, εϊτε βάσει κατ' άπο
κοπήν ποσών .

3 . Δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη ή οί άρμόδιες
άρχές τών Κρατών αύτών δύνανται νά προβλέψουν άλ
λους τρόπους άποδόσεως ή πληρωμής , ή νά παραιτη
θοΰν άπό κάθε άπόδοση μεταξύ τών φορέων τής άρμο
διότητός τους .

Τμήμα 3

Ανεργοι πού κατοικούσαν κατά τήν διάρκεια τής τελευ
ταίας άπασχολήσεώς τους σέ Κράτος μέλος άλλο άπό τό
άρμόδιο Κράτος
"Αρθρο 71

1 . Ό άνεργος πού κατοικούσε κατά τήν διάρκεια τής
τελευταίας άπασχολήσεώς του στό έδαφος Κράτους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

μέλους άλλου από τό αρμόδιο Κράτος λαμβάνει παρο
χές κατά τίς ακόλουθες διατάξεις :

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

α) ι) ό μεθοριακός έργαζόμενος , ό οποίος εύρίσκεται
σέ μερική ή προσωρινή άνεργία στήν έπιχεί
ρηση πού τόν απασχολεί , λαμβάνει παροχές
σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία του αρμοδίου Κρά
τους, σάν νά κατοικούσε στό έδαφος του Κρά
τους αύτοϋ- οί παροχές αυτές καταβάλλονται
άπό τόν αρμόδιο φορέα·

u) o μεθοριακός έργαζόμενος, ό όποιος εύρίσκεται
σέ πλήρη άνεργία, λαμβάνει παροχές σύμφωνα
μέ τήν νομοθεσία του Κράτους μέλους, στό έδα
φος του όποιου κατοικεί, σάν νά είχε ύπαχθεΐ
στήν νομοθεσία αύτή κατά τήν διάρκεια της τε
λευταίας άπασχολήσεώς του- οί παροχές αυτές
καταβάλλονται άπό τόν φορέα του τόπου κατοι
κίας καί εις βάρος του -

β) ι) o έργαζόμενος, πλήν τού μεθοριακού εργαζομέ
νου , ό όποιος εύρίσκεται σέ μερική ή προσω
ρινή ή πλήρη άνεργία καί ό όποιος παραμένει
στήν διάθεση τού έργοδότου του ή τών ύπηρε
σιών άπασχολήσεως στό έδαφος τού άρμοδίου
Κράτους, λαμβάνει παροχές σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία τού Κράτους αυτού, σάν νά κατοι
κούσε στό έδαφος του* οί παροχές αύτές κατα
βάλλονται άπό τόν άρμόδιο φορέα·

ιι) o έργαζόμενος, πλήν τού μεθοριακού έργαζομέ
νου, ό όποιος εύρίσκεται σέ πλήρη άνεργία καί ό
όποιος τίθεται στή διάθεση τών ύπηρεσιών άπα
σχολήσεως στό έδαφος τού Κράτους μέλους
όπου κατοικεί, ή έπιστρέφει στό έδαφος αύτό,
λαμβάνει παροχές σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
τού Κράτους αύτού, σάν νά είχε άσκήσει έκεΐ
τήν τελευταία του άπασχόληση· οί παροχές αύ
τές καταβάλλονται άπό τόν φορέα τού τόπου
κατοικίας καί είς βάρος του . "Αν δμως στόν έρ
γαζόμενο αύτόν είχε άναγνωρισθει τό δικαίωμα
παροχών εις βάρος του άρμοδίου φορέα τού
Κράτους μέλους , στήν νομοθεσία τού όποιου
υπήχθη τελευταία, λαμβάνει τίς παροχές σύμ
φωνα μέ τίς διατάξεις τού άρθρου 69 . Τό δικαί
ωμα - τών παροχών σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία
τού Κράτους τής κατοικίας του άναστέλλεται
γιά τήν περίοδο , κατά τήν όποία ό άνεργος δύνα
ται δυνάμει τών διατάξεων τού άρθρου 69 νά
διεκδικήσει παροχές κατά τήν νομοθεσία, στήν
όποία είχε ύπαχθεΐ τελευταία .

2 . Ό άνεργος δεν δύναται νά διεκδικήσει παροχές
δυνάμει τής νομοθεσίας τού Κράτους μέλους στό έδα
φος τού όποιου κατοικεί γιά τό χρονικό διάστημα,
κατά τό όποιο δικαιούται παροχών δυνάμει τών διατά
ξεων τής παραγράφου 1 περίπτωση α) ι) ή β) ι).

Τμήμα 1

Κοινή διάταξη

Άρθρο 72
Συνυπολογισμός τών περιόδων άπασχολήσεως

Ό αρμόδιος φορέας Κράτους μέλους , ή νομοθεσία τού
όποιου εξαρτά τήν κτήση του δικαιώματος παροχών
άπό τήν πραγματοποίηση περιόδων άπασχολήσεως,
λαμβάνει ύπ' όψη , κατά τό μέτρο πού άπαιτεΐται, τίς
περιόδους άπασχολήσεως πού έπραγματοποιήθησαν
στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους, ώς νά έπρόκειτο
γιά περιόδους πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομο
θεσία πού έφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν .

Τμήμα 2
Εργαζόμενοι καί άνεργοι, τά μέλη της οικογενείας τών
όποίων κατοικούν σέ Κράτος μέλος άλλο άπό τό άρμόδιο
Κράτος

Αρθρο 73
Εργαζόμενοι

1 . O εργαζόμενος πού ύπάγεται στή νομοθεσία Κρά
τους μέλους έκτός τής Γαλλίας, δικαιούται οικο
γενειακών παροχών γιά τά μέλη τής οικογενείας του
πού κατοικούν στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους κατά
τήν νομοθεσία τού πρώτου Κράτους, σάν νά κατοικού
σαν τά μέλη αύτά στό εδαφός του.
2. Ό έργαζόμενος πού ύπάγεται στήν γαλλική νομο
θεσία δικαιούται γιά τά μέλη τής οικογενείας του πού
κατοικούν στό έδαφος Κράτους μέλους έκτός τής Γαλ
λίας , οικογενειακών επιδομάτων κατά τήν νομοθεσία
τού Κράτους, στό έδαφος τού όποιου τά μέλη αύτά
κατοικούν ό έργαζόμενος πρέπει νά πληροί τούς σχε
τικούς μέ τήν άπασχόληση όρους, άπό τούς όποιους
εξαρτά ή γαλλική νομοθεσία τή γένεση τού δικαιώμα
τος παροχών .

3 . Ό έργαζόμενος , ό όποιος κατ ' έφαρμογή τού άρ
θρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α) ύπάγεται στήν
γαλλική νομοθεσία , δικαιούται πάντως, γιά τά μέλη
τής οικογενείας του πού τόν συνοδεύουν στό έδαφος
τού Κράτους μέλους στό όποιο άποσπάται, τών οικογε
νειακών παροχών πού προβλέπονται άπό τήν γαλλική
νομοθεσία καί καθορίζονται στό παράρτημα V.
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Αρθρο 74

Ανεργοι

1 . O άνεργος , o όποιος λαμβάνει παροχές ανεργίας
δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους εκτός τής
Γαλλίας, δικαιούται οικογενειακών παροχών γιά τά
μέλη τής οικογενείας του πού κατοικούν στό έδαφος
άλλου Κράτους μέλους, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία του
πρώτου Κράτους, σάν νά κατοικούσαν τά μέλη αύτά
στό εδαφός του .

2 . Ό άνεργος , ό όποιος λαμβάνει παροχές ανεργίας
δυνάμει τής γαλλικής νομοθεσίας , δικαιούται, γιά τά
μέλη τής οικογενείας του πού κατοικούν στό έδαφος
Κράτους μέλους εκτός τής Γαλλίας , οικογενειακών
έπιδομάτων κατά τήν νομοθεσία τού Κράτους, στό
έδαφος τού οποίου κατοικούν τά μέλη αύτά τής οικογε
νείας .

"Αρθρο 75

2 , α) τά οικογενειακά έπιδόματα καταβάλλονται, στίς
περιπτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 73
παράγραφος 2 καί τό άρθρο 74 παράγραφος 2,
άπό τόν φορέα τού τόπου κατοικίας των μελών
της οικογενείας σύμφωνα μέ την νομοθεσία πού
εφαρμόζεται άπό τόν φορέα αύτόν

β) άν πάντως , κατά τήν νομοθεσία αύτήν, τά έπι
δόματα πρέπει νά καταβληθούν στόν έργαζόμε
νο, ό φορέας πού άναφέρεται στήν προηγούμενη
περίπτωση καταβάλλει τά έπιδόματα αύτά στό
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τό όποιο φέρει πραγ
ματικά τό βάρος συντηρήσεως τών μελών της
οικογενείας στόν τόπο κατοικίας τους, ή ένδε
χομένως άπ' εύθείας στά μέλη αύτά-

γ) ό αρμόδιος φορέας αποδίδει ολόκληρο τό ποσό
τών έπιδομάτων πού καταβάλλονται σύμφωνα μέ
τίς διατάξεις τών προηγουμένων περιπτώσεων.
Οί άποδόσεις καθορίζονται καί πραγματοποι
ούνται κατά τήν διαδικασία πού προβλέπεται
στόν κανονισμό έφαρμογής πού άναφέρεται στό
άρθρο 97.

Καταβολή τών παροχών καί άποδόσεις

1 , α) Οί οικογενειακές παροχές καταβάλλονται στίς
περιπτώσεις τού άρθρου 73 παράγραφοι 1 καί 3
άπό τόν άρμόδιο φορέα τού Κράτους, στήν νο
μοθεσία τού όποιου ύπάγεται ό έργαζόμενος , καί
στήν περίπτωση του άρθρου 74 παράγραφος 1
άπό τόν άρμόδιο φορέα τού Κράτους, δυνάμει
τής νομοθεσίας τού όποιου ό άνεργος λαμβάνει
παροχές άνεργίας . Οί παροχές καταβάλλονται
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού έφαρμόζονται άπό
τούς φορείς αύτούς, άνεξάρτητα άπό τό άν τό
φυσικό ή νομικό πρόσωπο , πρός τό όποιο πρέπει
νά καταβληθούν, κατοικεί ή διαμένει , ή εχει τήν
εδρα του στό έδαφος τού άρμοδίου Κράτους ή
στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους·

β) άν πάντως τό πρόσωπο , στό όποιο πρέπει νά
καταβληθούν οί οικογενειακές παροχές, δεν τίς
χρησιμοποιεί γιά τήν συντήρηση τών μελών τής
οικογενείας του, ό άρμόδιος φορέας άπαλλάσσε
ται τής ύποχρεώσεως μέ τήν καταβολή τών πα
ροχών αύτών στό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τό
όποιο φέρει πραγματικά τό βάρος συντηρήσεως
τών μελών τής οικογενείας , κατόπιν αιτήσεως
καί μεσολαβήσεως τού φορέα του τόπου κατοι
κίας τους ή του φορέα πού ύποδεικνύεται ή του
οργανισμού πού καθορίζεται, γιά τόν σκοπό αύ
τόν, άπό τήν άρμόδια άρχή τής χώρας κατοικίας
τους·

γ) δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη δύνανται νά
συμφωνήσουν, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού άρ
θρου 8 , νά καταβάλλει ό άρμόδιος φορέας τίς
οικογενειακές παροχές πού όφείλονται δυνάμει
τής νομοθεσίας ενός ή περισσότερων άπό τά
Κράτη αύτά, στό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τό
όποιο φέρει πραγματικά τό βάρος συντηρήσεως
τών μελών τής οικογενείας , εϊτε άπ' εύθείας , εϊτε
κατόπιν μεσολαβήσεως του φορέα τού τόπου κα
τοικίας τους .

"Αρθρο 76
Κανόνες προτεραιότητος σέ περίπτωση σωρεύσεως δικαιωμά
των οικογενειακών παροχών ή έπιδομάτων δυνάμει τών διατά
ξεων τών άρθρων 73 ή 74 καί λόγω τής άσκήσεως έπαγγελμα
τικής δραστηριότητος στήν χώρα κατοικίας τών μελών τής
οικογενείας

Τό δικαίωμα οικογενειακών παροχών ή έπιδομάτων
πού οφείλονται κατά τίς διατάξεις τών άρθρων 73 ή 74
άναστέλλεται , άν λόγω τής άσκήσεως έπαγγελματικής
δραστηριότητος όφείλονται έπίσης οικογενειακές πα
ροχές ή έπιδόματα δυνάμει τής νομοθεσίας τοϋ Κρά
τους μέλους, στό έδαφος τοϋ όποιου κατοικούν τά μέλη
τής οικογενείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΑ

"Αρθρο 77
Τέκνα συντηρούμενα άπό δικαιούχους συντάξεων

1 . Ό δρος «παροχές», ύπό τό πνεύμα τού παρόντος
άρθρου, καθορίζει τά οικογενειακά έπιδόματα πού
προβλέπονται γιά τούς δικαιούχους συντάξεως γήρα
τος, άναπηρίας , έργατικοΰ άτυχήματος ή έπαγγελματι
κής άσθενείας, καθώς καί τίς προσαυξήσεις ή τά συ
μπληρώματα τών συντάξεων αύτών λόγω τέκνων τών
δικαιούχων αύτών , μέ έξαίρεση τών συμπληρωμάτων
πού χορηγούνται βάσει συστημάτων άσφαλίσεως γιά
έργατικά άτυχήματα καί έπαγγελματικές άσθένειες .
2 . Οί παροχές χορηγούνται, οποιοδήποτε κι άν είναι
τό Κράτος μέλος στό έδαφος του όποιου κατοικεί ό
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δικαιούχος συντάξεων ή τά τέκνα, κατα τούς ακολού
θους κανόνες :

α) στόν δικαιούχο συντάξεως πού οφείλεται δυνάμει
της νομοθεσίας ενός μόνον Κράτους μέλους, σύμ
φωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους πού
είναι άρμόδιο γιά τήν σύνταξη·

β) στόν δικαιούχο συντάξεων πού όφείλονται δυνάμει
της νομοθεσίας περισσοτέρων Κρατών μελών:
ι) σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους , στό
έδαφος τοϋ όποιου κατοικεί ό δικαιούχος αύτός,

άν τό δικαίωμα γιά μία άπό τίς παροχές πού
άναφέρονται στήν παράγραφο 1 έγεννήθη κατ '
έφαρμογή της νομοθεσίας τοϋ Κράτους αύτοϋ,
άφοϋ ληφθοϋν ύπ ' όψη ένδεχομένως οί διατάξεις
τοϋ άρθρου 79 παράγραφος 1 περίπτωση α), ή
ιι) στίς ύπόλοιπες περιπτώσεις, σύμφωνα μέ έκείνη
άπό τίς νομοθεσίες τών Κρατών αύτών, ύπό τήν
όποία πραγματοποίησε ό ένδιαφερόμενος τή με
γαλύτερη άσφαλιστική περίοδο , άν τό δικαίωμα
γιά μία άπό τίς παροχές πού άναφέρονται στήν
παράγραφο 1 έγεννήθη κατ ' έφαρμογή της νομο
θεσίας αύτής , άφοϋ ληφθοϋν ύπ' όψη ένδεχομέ
νως οί διατάξεις τοϋ άρθρου 79 παράγραφος 1

περίπτωση α)· άν δέν γεννάται δικαίωμα κατ'
έφαρμογή της νομοθεσίας αύτής, οί προϋποθέ
σεις γενέσεως τοϋ δικαιώματος εξετάζονται σέ
σχέση μέ τίς νομοθεσίες τών υπολοίπων ενδια
φερομένων Κρατών κατά φθίνουσα σειρά της
διαρκείας τών περιόδων άσφαλίσεως πού έπραγ
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ι) σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία του Κράτους, στό
έδαφος του οποίου κατοικεί τό όρφανό, αν τό
δικαίωμα γιά μία άπό τίς παροχές πού αναφέρο
νται στήν παράγραφο 1 έγεννήθη κατά τή νομο
θεσία τοϋ Κράτους αύτοΟ, άφοϋ ληφθούν ύπ'
όψη ένδεχομένως οί διατάξεις τοϋ άρθρου 79
παράγραφος 1 περίπτωση α), ή

ιι) στίς υπόλοιπες περιπτώσεις, σύμφωνα μέ εκείνη
άπό τίς νομοθεσίες τών Κρατών αυτών, ύπό τήν
όποία είχε πραγματοποιήσει ό έργαζόμενος πού
απέθανε τή μεγαλύτερη ασφαλιστική περίοδο ,
άν τό δικαίωμα γιά μία άπό τίς παροχές πού
άναφέρονται στήν παράγραφο 1 έγεννήθη κατ'
έφαρμογή της νομοθεσίας αύτής, άφοϋ ληφθοϋν
ύπ' όψη ένδεχομένως οί διατάξεις τοϋ άρθρου 79
παράγραφος 1 περίπτωση α)· άν δέν γεννάται
δικαίωμα κατ' έφαρμογή της νομοθεσίας αύτής ,
οί προϋποθέσεις γενέσεως τοϋ δικαιώματος ε
ξετάζονται σέ σχέση μέ τίς νομοθεσίες τών υπο
λοίπων ένδιαφερομένων Κρατών κατά φθίνουσα
σειρά της διαρκείας τών περιόδων άσφαλίσεως
πού έπραγματοποιήθησαν ύπό τήν νομοθεσία
τών Κρατών αυτών .

Ή νομοθεσία τοϋ Κράτους μέλους πού Ισχύει γιά τήν
καταβολή τών παροχών πού άναφέρονται στό άρθρο 77
ύπέρ τών τέκνων δικαιούχου συντάξεων, έξακολουθει
έν τούτοις νά ισχύει μετά τόν θάνατο τοϋ δικαιούχου
αύτοϋ γιά τήν καταβολή τών παροχών στά όρφανά του.

ματοποιήθησαν ύπό τή νομοθεσία τών Κρατών
μελών αύτών .

'Άρθρο 79
Αρθρο 78
Ορφανά

1 . Ό όρος «παροχές», υπό τό πνεύμα τοϋ παρόντος

άρθρου, προσδιορίζει τά οικογενειακά έπιδόματα καί,
άνάλογα μέ τήν περίπτωση , τά συμπληρωματικά ή ει
δικά έπιδόματα πού προβλέπονται γιά τά όρφανά, κα
θώς καί τίς συντάξεις ορφανών, μέ εξαίρεση τών συ
ντάξεων όρφανών πού χορηγοϋνται βάσει συστημάτων
άσφαλίσεως γιά έργατικά άτυχήματα καί έπαγγελματι
κές άσθένειες.

2 . Οί παροχές γιά όρφανά χορηγούνται, οποιοδήποτε
κι αν είναι τό Κράτος μέλος κατοικίας τοϋ όρφανοϋ ή
τοϋ φυσικοϋ ή νομικοϋ προσώπου πού βαρύνεται μέ
τήν πραγματική συντήρησή του, κατά τούς άκόλου
θους κανόνες :

α) γιά τό όρφανό άποθανόντος έργαζομένου , ό όποιος
είχε ύπαχθεΐ στήν νομοθεσία ενός μόνον Κράτους
μέλους, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Κράτους
αύτοϋ-

β) γιά τό όρφανό άποθανόντος έργαζομένου, ό όποιος
είχε ύπαχθεΐ στίς νομοθεσίες πολλών Κρατών με
λών :

Κοινές διατάξεις παροχών γιά συντηρούμενα τέκνα δικαιού
χων συντάξεων καί γιά όρφανά

1 . Οί παροχές , ύπό τήν έννοια τών άρθρων 77 καί 78 ,
καταβάλλονται σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία πού ορίζε
ται κατ ' έφαρμογή τών άρθρων αύτών άπό τόν φορέα
πού είναι άρμόδιος γιά τήν έφαρμογή της νομοθεσίας
αύτής καί εις βάρος του, σάν νά είχε ύπαχθεΐ ό δικαι
ούχος τών συντάξεων ή ό έργαζόμενος πού άπέθανε
άποκλειστικά στήν νομοθεσία τοϋ αρμοδίου Κράτους .
Πάντως :

α) άν ή νομοθεσία αύτή προβλέπει δτι ή κτήση , ή
διατήρηση ή ή άνάκτηση τοϋ δικαιώματος παροχών
εξαρτάται άπό τήν διάρκεια τών περιόδων άσφαλί
σεως ή άπασχολήσεως, ή διάρκεια αύτή καθορίζε
ται , άφοϋ ληφθοϋν ύπ' όψη , έφ' όσον είναι άνάγκη ,
οί διατάξεις τοϋ άρθρου 45 ή τοϋ άρθρου 72, άνά
λογα μέ τήν περίπτωση·

β) άν ή νομοθεσία αύτή προβλέπει ότι τό ποσό τών
παροχών ύπολογίζεται βάσει τοϋ ποσοϋ της συντά
ξεως ή ότι έξαρτάται άπό τήν διάρκεια τών περι
όδων άσφαλίσεως, τό ποσό τών παροχών αύτών
ύπολογίζεται βάσει τοϋ θεωρητικού ποσοϋ πού κα
θορίζεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 46
παράγραφος 2.

100

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 . "Αν ή έφαρμογή τού κανόνος πού ορίζεται στήν
παράγραφο 2 περίπτωση β) ιι) τών άρθρων 77 καί 78
εχει ώς συνέπεια νά καταστούν αρμόδια πολλά Κράτη
μέλη λόγω ϊσης διαρκείας τών περιόδων άσφαλίσεως,
οί παροχές ύπό την έννοια τού άρθρου 77 ή τού άρθρου
78 , κατά περίπτωση , χορηγούνται σύμφωνα μέ τήν νο
μοθεσία τού Κράτους, στήν οποία ύπήχθη ό έργαζόμε
νος τελευταία .

3 . Τό δικαίωμα παροχών πού όφείλονται κατ ' έφαρ
μογή της παραγράφου 2 καί τών άρθρων 77 καί 78
άναστέλλεται, αν τά τέκνα δικαιούνται οικογενειακών
παροχών ή έπιδομάτων κατά την νομοθεσία Κράτους
μέλους λόγω άσκήσεως έπαγγελματικής δραστηριότη
τος. Στην περίπτωση αύτη οί ενδιαφερόμενοι θεωρού
νται σάν μέλη της οικογενείας έργαζομένου .

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

"Αρθρο 80
Σύνθεση καί λειτουργία

1 . Ή Διοικητική ' Επιτροπή γιά τήν Κοινωνική
'Ασφάλιση τών Διακινουμένων ' Εργαζομένων, καλου
μένη στό έξης « Διοικητική Επιτροπή», ή όποία ύπά
γεται στήν ' Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων,
αποτελείται άπό ένα κυβερνητικό αντιπρόσωπο κάθε
Κράτους μέλους , ό όποιος έπικουρειται , έφ' όσον είναι
άνάγκη , άπό τεχνικούς συμβούλους . "Ενας άντιπρόσω
πος της ' Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με
τέχει μέ συμβουλευτική ψήφο στίς συνεδριάσεις της
Διοικητικής ' Επιτροπής .
2. Ή Διοικητική ' Επιτροπή έπικουρειται σέ τεχνικά
θέματα άπό τό Διεθνές Γ ραφειο ' Εργασίας στό πλαίσιο
τών συμφωνιών πού συνήφθησαν πρός τόν σκοπό αύτό
μεταξύ τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καί
της Διεθνούς 'Οργανώσεως ' Εργασίας.

3 . Τό καταστατικό τής Διοικητικής ' Επιτροπής κα
ταρτίζεται μέ κοινή συμφωνία τών μελών της .
Οί αποφάσεις σέ θέματα έρμηνείας πού άφορούν τό
άρθρο 81 περίπτωση a), λαμβάνονται ομοφώνως. Στίς
άποφάσεις αύτές δίδεται ή απαραίτητη δημοσιότης .
4. Ή γραμματεία τής Διοικητικής 'Επιτροπής έξα
σφαλίζεται άπό τίς ύπηρεσίες τής ' Επιτροπής τών
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων .

"Αρθρο 81
Καθήκοντα τής Διοικητικής Επιτροπής

Ή Διοικητική 'Επιτροπή εχει τά έξης καθήκοντα :
a) χειρίζεται όλα τά διοικητικά θέματα ή τά θέματα
έρμηνείας πού άπορρέουν άπό τόν παρόντα κανο
νισμό, άπό μεταγενέστερους κανονισμούς ή άπό
οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση στό πλαίσιο
τών κανονισμών αύτών , μέ τήν έπιφύλαξη τού δι

καιώματος τών ένδιαφερομένων άρχών, φορέων
καί προσώπων νά προσφεύγουν στά δικαστήρια
καί σέ διαδικασίες πού προβλέπονται άπό τίς νο
μοθεσίες τών Κρατών μελών, άπό τόν παρόντα
κανονισμό καί άπό τήν συνθήκη·

β) μεριμνά, κατόπιν αιτήσεως τών άρμοδίων άρχών,
φορέων καί δικαστικών άρχών τών Κρατών μελών,
γιά δλες τίς μεταφράσεις τών έγγράφων πού άφο
ρούν τήν έφαρμογή τού παρόντος κανονισμού καί
κυρίως γιά τίς μεταφράσεις τών αιτήσεων προσώ
πων πού δικαιούνται τά πλεονεκτήματα πού άπορ
ρέουν άπό τόν παρόντα κανονισμό-

γ) προάγει καί άναπτύσσει τήν συνεργασία μεταξύ
τών Κρατών μελών έπί θεμάτων κοινωνικής άσφα
λίσεως, κυρίως όσον άφορα ύγειονομικά καί κοι
νωνικά μέτρα κοινού ένδιαφέροντος·

δ) προάγει καί άναπτύσσει τήν συνεργασία μεταξύ
τών Κρατών μελών γιά τήν έπίσπευση τής εκκα
θαρίσεως τών παροχών κατά τόν παρόντα κανονι
σμό καί κυρίως αύτών πού όφείλονται λόγω άνα
πηρίας , γήρατος καί θανάτου (συντάξεις), άφού
ληφθεί ύπ' όψη ή έξέλιξη τής τεχνικής τών διοι
κητικών διαδικασιών
ε) συγκεντρώνει τά στοιχεία πού πρέπει νά λαμβά
νονται ύπ' όψη γιά τήν κατάρτιση τών λογαρια
σμών πού άφορούν τά βάρη τών φορέων τών
Κρατών μελών βάσει τών διατάξεων τού παρόντος
κανονισμού καί εγκρίνει τους ετήσιους λογαρια
σμούς μεταξύ τών φορέων αυτών
στ) άσκεΐ άλλα /καθήκοντα, γιά τά όποια είναι άρμόδια
δυνάμει τών διατάξεων τού παρόντος κανονισμού ,
μεταγενεστέρων κανονισμών ή άλλων συμφωνιών
ή ρυθμίσεων στό πλαίσιο τών κανονισμών αύτών

ζ) ύποβάλλει προτάσεις στήν 'Επιτροπή τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων γιά τήν έπεξεργασία νεωτέ
ρων κανονισμών καθώς καί γιά τήν άναθεώρηση
του παρόντος καί τών μεταγενεστέρων κανονι
σμών .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 82
Σύσταση, σύνθεση καί λειτουργία

1 . Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή γιά τήν
Κοινωνική ' Ασφάλιση τών Διακινουμένων 'Εργαζομέ
νων πού καλείται στό έξης «Συμβουλευτική Επιτρο
πή » καί άποτελεΐται άπό τριάντα εξη μέλη , κατ ' άναλο
γία , γιά κάθε Κράτος μέλος, άπό :

α) δύο άντιπροσώπους τής κυβερνήσεως , ενας τουλά
χιστον άπό τούς οποίους πρέπει νά είναι μέλος τής
Διοικητικής ' Επιτροπής ,

β) δύο άντιπροσώπους τών συνδικαλιστικών όργανώ
σεων τών έργαζομένων ,

γ) δύο άντιπροσώπους τών συνδικαλιστικών όργανώ
σεων τών έργοδοτών .

Γιά κάθε μία άπό τίς άνωτέρω κατηγορίες διορίζεται
ενα άναπληρωματικό μέλος κατά Κράτος μέλος .

τών μελών . Ή αϊτηση αύτή πρέπει νά περιλαμβάνει
συγκεκριμένες προτάσεις, δσον άφορα τήν ημερησία
διάταξη .

6 . Μέ πρόταση τοϋ προέδρου της ή Συμβουλευτική
' Επιτροπή δύναται νά άποφασίσει , κατ' έξαίρεση , νά
συμβουλευτεί πρόσωπα ή έκπροσώπους οργανισμών μέ
εύρεία πείρα σέ θέματα κοινωνικής άσφαλίσεως . Έξ
άλλου , ή Επιτροπή έπικουρειται σέ τεχνικά θέματα,
ύπό τούς ϊδιους όρους μέ τήν Διοικητική Επιτροπή ,
άπό τό Διεθνές Γραφείο Εργασίας στό πλαίσιο τών
συμφωνιών πού έχουν συναφθεί μεταξύ τής Εύρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητος καί τής Διεθνούς ' Οργα
νώσεως ' Εργασίας .

7 . Οι γνώμες καί οί προτάσεις τής Συμβουλευτικής
' Επιτροπής πρέπει νά είναι αιτιολογημένες. Λαμβά
νονται μέ άπόλυτη πλειοψηφία τών έγκύρων ψήφων .
Ή Συμβουλευτική ' Επιτροπή καταρτίζει κατά πλει
οψηφία τών μελών της τόν έσωτερικό κανονισμό της , ό
όποιος έγκρίνεται άπό τό Συμβούλιο κατόπιν γνώμης
τής ' Επιτροπής .

2 . Τά τακτικά καί τά άναπληρωματικό μέλη τής Συμ
βουλευτικής Επιτροπής διορίζονται άπό τό Συμβού
λιο, τό όποιο έπιδιώκει , κατά τήν έκλογή τών άντιπρο
σώπων τών συνδικαλιστικών όργανώσεων έργαζομέ
νων καί έργοδοτών, νά έπιτύχει δίκαιη έκπροσώπηση
τών διαφόρων ένδιαφερομένων τομέων στήν σύνθεση
τής ' Επιτροπής .

8 . Ή γραμματεία τής Συμβουλευτικής Επιτροπής έ
ξασφαλίζεται άπό τίς υπηρεσίες τής ' Επιτροπής τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ό κατάλογος τών τακτικών καί τών άναπλη ρωματικών
μελών δημοσιεύεται άπό τό Συμβούλιο στήν 'Επίσημη
' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Άρθρο 83

3 . Ή θητεία τών τακτικών καί τών άναπλη ρωματικών
μελών είναι διετής . Ό έπαναδιορισμός τους έπιτρέπε

Καθήκοντα τής Συμβουλευτικής Επιτροπής

ται . Μετά τήν λήξη τής θητείας τους τά τακτικά καί τά
άναπλη ρωματικά μέλη παραμένουν έν ένεργεία μέχρι
τής άντικαταστάσεώς τους ή μέχρι άνανεώσεως τής
θητείας τους .

Ή Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτή
σεως τής ' Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τής Διοικητικής ' Επιτροπής ή μέ δική της πρωτοβου
λία :

4 . Ή Συμβουλευτική ' Επιτροπή προεδρεύεται άπό
μέλος τής ' Επιτροπής ή άπό άντιπρόσωπό του . Ό πρό
εδρος δέν μετέχει στήν ψηφοφορία .
5 . Ή Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχι
στον μία φορά τό χρόνο . Συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο
της, εϊτε μέ δική του πρωτοβουλία , εϊτε κατόπιν έγγρά
φου αιτήσεως πρός αύτόν τοϋ ένός τρίτου τουλάχιστον

α) νά εξετάζει θέματα γενικά ή θέματα άρχής καί προ
βλήματα πού προκύπτουν άπό τήν έφαρμογή τών
κανονισμών πού έξεδόθησαν κατά τίς διατάξεις τοϋ
άρθρου 51 τής συνθήκης·

β) νά διατυπώνει άνάλογες γνώμες πρός τήν Διοικη
τική Επιτροπή καθώς καί προτάσεις γιά ένδεχό
μενη άναθεώρηση τών κανονισμών .

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΤΙΤΛΟΣ VI

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 84
Συνεργασία τών άρμοδίων άρχων

1 . Οί αρμόδιες άρχές τών Κρατών μελών κοινοποιούν
μεταξύ τους κάθε πληροφορία πού άφορα:

α) τά μέτρα πού έλήφθησαν γιά τήν έφαρμογή τού
παρόντος κανονισμού -

β) τίς τροποποιήσεις τής νομοθεσίας τους πού δύνα
νται νά έχουν έπίδραση στήν έφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού .

2 . Γιά τήν έφαρμογή του παρόντος κανονισμού οί
άρχές καί οί φορείς τών Κρατών μελών παρέχουν
μεταξύ τους κάθε δυνατή διευκόλυνση , ώς νά έπρόκειτο
γιά τήν έφαρμογή τής δικής τους νομοθεσίας . Ή διοι
κητική άλληλοβοήθεια τών άνωτέρω άρχών καί φο
ρέων παρέχεται κατ' άρχήν δωρεάν . Οί άρμόδιες άρχές
τών Κρατών μελών δύνανται πάντως νά συμφωνήσουν
τήν απόδοση ορισμένων δαπανών .
3 . Γιά τήν έφαρμογή του παρόντος κανονισμού οί
άρχές καί οί φορείς τών Κρατών μελών δύνανται νά
επικοινωνούν άπ ' ευθείας μεταξύ τους , καθώς καί μέ τά
ένδιαφερόμενα πρόσωπα ή τούς έκπροσώπους τους .
4. Οί άρχές, οί φορείς καί τά δικαστήρια Κράτους
μέλους δεν δύνανται νά άπορρίψουν τίς αιτήσεις ή
άλλα έγγραφα , τά όποια τούς άπευθύνονται , έπειδή
έχουν συνταχθεί στήν έπίσημη γλώσσα άλλου Κράτους
μέλους. Προσφεύγουν , έφ ' όσον συντρέχει λόγος στίς
διατάξεις τού άρθρου 81 περίπτωση β).
"Αρθρο 85
' Απαλλαγές ή μειώσεις φόρων - ' Απαλλαγή έπικυρώσεως

1 . Τό προνόμιο τών άπαλλαγών ή μειώσεων φόρων,
χαρτοσήμου , δικαστικών τελών ή τελών έγγραφής πού
προβλέπεται άπό τήν νομοθεσία Κράτους μέλους γιά
τά πιστοποιητικά ή τά έγγραφα, τά όποια πρέπει νά
προσκομισθούν κατ' έφαρμογή τής νομοθεσίας του
Κράτους αύτού, επεκτείνεται στά άντίστοιχα πιστο
ποιητικά ή έγγραφα, τά όποια πρέπει νά προσκομι
σθούν κατ' έφαρμογή τής νομοθεσίας άλλου Κράτους
μέλους ή τού παρόντος κανονισμού .

2 . Κάθε πράξη , έγγραφο καί άλλου είδους πιστοποι
ητικό, τό όποιο πρέπει νά προσκομισθεί κατ' έφαρμογή
τού παρόντος κανονισμού, άπαλλάσσεται τής έπικυ
ρώσεως τών διπλωματικών ή προξενικών άρχών.

Αρθρο 86
Αιτήσεις , δηλώσεις ή προσφυγές πού ύποβάλλονται πρός τήν
άρχή, τόν φορέα ή τό δικαστήριο Κράτους μέλους άλλου άπό τό
άρμόδιο Κράτος

Οί αιτήσεις, δηλώσεις ή προσφυγές , οί όποιες κατ '
έφαρμογή τής νομοθεσίας Κράτους μέλους πρέπει νά
ύποβληθούν έντός καθορισμένης προθεσμίας πρός τήν
άρχή , τόν φορέα ή τό δικαστήριο τού Κράτους αύτού ,
γίνονται δεκτές , άν ύποβληθούν έντός τής ίδιας προθε
σμίας πρός άντίστοιχη άρχή , φορέα ή δικαστήριο άλ
λου Κράτους μέλους . Στήν περίπτωση αυτή ή έπιλη
φθείσα άρχή , ό φορέας ή τό δικαστήριο διαβιβάζει
άμελλητί τίς αιτήσεις, δηλώσεις ή προσφυγές αυτές
πρός τήν άρμόδια άρχή , τόν φορέα ή τό δικαστήριο τού
πρώτου Κράτους, ε'ΐτε άπ' ευθείας είτε κατόπιν μεσο
λαβήσεως τών άρμοδίων άρχών τών ένδιαφερομένων
Κρατών . Ή ήμερομηνία , κατά τήν όποία οί αιτήσεις ,
δηλώσεις ή προσφυγές αυτές ύπεβλήθησαν πρός τήν
άρχή , τόν φορέα ή τό δικαστήριο τού δευτέρου Κρά
τους , θεωρείται ώς ή ήμερομηνία υποβολής τους πρός
τήν άρμόδια άρχή , τόν άρμόδιο φορέα ή τό άρμόδιο
δικαστήριο .
"Αρθρο 87
'Ιατρικές γνωματεύσεις

1 . Οί ιατρικές γνωματεύσεις πού προβλέπονται άπό
τήν νομοθεσία Κράτους μέλους δύνανται νά διενερ
γούνται, κατόπιν αιτήσεως τού άρμοδίου φορέα, στό
έδαφος άλλου Κράτους μέλους άπό τόν φορέα τού τό
που διαμονής ή κατοικίας τού δικαιούχου παροχών,
κατά τούς όρους πού προβλέπονται στόν κανονισμό
έφαρμογής τού άρθρου 97 ή , έν έλλείψει, κατά τούς
όρους πού συμφωνούνται μεταξύ τών άρμοδίων άρχών
τών ένδιαφερομένων Κρατών μελών .
2. Οί ιατρικές γνωματεύσεις πού πραγματοποιούνται
κατά τούς όρους πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 ,
θεωρούνται ότι έπραγματοποιήθησαν στό έδαφος του
άρμοδίου Κράτους .
"Αρθρο 88
Μεταφορά άπό ενα Κράτος μέλος σέ άλλο ποσών πού όφείλο
νται βάσει τοϋ παρόντος κανονισμού

Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τού άρθρου 106 τής
συνθήκης οί μεταφορές ποσών πού προκύπτουν άπό
τήν έφαρμογή τού παρόντος κανονισμού γίνονται σύμ
φωνα μέ τίς ισχύουσες σχετικές συμφωνίες κατά τόν

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
χρονο τής μεταφοράς μεταξύ τών ένδιαφερομένων
Κρατών μελών. "Αν δέν ύφίστανται τέτοιες συμφωνίες
μεταξύ δύο Κρατών μελών, οί αρμόδιες άρχές τών
Κρατών αύτών ή οί αρμόδιες άρχές γιά τίς διεθνείς
πληρωμές καθορίζουν άπό κοινού τά αναγκαία μέτρα
γιά τήν διενέργεια τών μεταφορών αύτών .
"Αρθρο 89
Ειδικές περιπτώσεις έφαρμογής όρισμένων νομοθεσιών

σια και μέ τίς έγγυήσεις καί τά προνόμια πού ισχύουν
γιά τήν είσπραξη τών εισφορών πού όφείλονται στόν

άντίστοιχο φορέα τοΰ τελευταίου αύτού Κράτους .
2. Ό τρόπος έφαρμογής τών διατάξεων τής παραγρά
φου 1 ρυθμίζεται κατά τό άναγκαΐο μέτρο άπό τόν κα
νονισμό έφαρμογής τοΰ άρθρου 97 , ή άπό συμφωνίες
μεταξύ τών Κρατών μελών . Ό τρόπος αύτός έφαρμο
γής δύναται επίσης νά άφορα καί τήν διαδικασία άνα
γκαστικής εισπράξεως .

Οί ειδικές περιπτώσεις έφαρμογής τών νομοθεσιών
όρισμένων Κρατών μελών άναφέρονται στό παράρ
τημα V.
"Αρθρο 90
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"Αρθρο 93
Δικαίωμα τών όφειλετών φορέων έναντι τρίτων ύπευθύνων

Επιδόματα στέγης καί οικογενειακές παροχές πού καθιερώ
νονται μετά τήν θέση σέ ισχύ τοΰ παρόντος κανονισμού

Τά έπιδόματα στέγης καί , όσον άφορα τό Λουξεμβούρ
γο , οί οικογενειακές παροχές , οί όποιες θά καθιερω
θούν γιά δημογραφικούς λόγους μετά τήν θέση σέ ισχύ
τοΰ παρόντος κανονισμού, δέν θά χορηγούνται στούς
ενδιαφερομένους πού κατοικούν στό έδαφος Κράτους
μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κράτος .
"Αρθρο 91
Εισφορές εις βάρος έργοδοτών ή επιχειρήσεων μή εγκατεστη
μένων στό άρμόδιο Κράτος

Ό εργοδότης δέν δύναται νά ύποχρεωθεΐ σέ πληρωμή
αύξημένων εισφορών, έπειδή ή κατοικία του ή ή έδρα
τής έπιχειρήσεώς του εύρίσκεται στό έδαφος Κράτους
μέλους άλλου άπό τό άρμόδιο Κράτος .
"Αρθρο 92
Είσπραξη εισφορών

1 . Οι εισφορές πού όφείλονται σέ φορέα Κράτους
μέλους δύνανται νά εισπραχθούν στό έδαφος άλλου
Κράτους μέλους, σύμφωνα μέ τήν διοικητική διαδικα

1 . "Αν δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους χορη
γούνται παροχές γιά ζημία προκληθείσα άπό περιστα
τικά πού συνέβησαν στό έδαφος άλλου Κράτους μέ
λους, τά τυχόν δικαιώματα τοΰ όφειλέτου φορέα έναντι
τοΰ τρίτου, ό όποιος ύποχρεοΰται σέ άποκατάσταση
τής ζημίας, ρυθμίζονται κατά τόν άκόλουθο τρόπο :

α) όταν ό φορέας όφειλέτης υποκαθιστά σύμφωνα μέ
τήν νομοθεσία πού έφαρμόζεται άπ ' αυτόν τόν δι
καιούχο στά δικαιώματα , τά όποια αύτός έχει έναντι
τοΰ τρίτου , ή ύποκατάσταση αύτή άναγνωρίζεται
άπό κάθε Κράτος μέλος·

β) όταν ό φορέας όφειλέτης έχει άμεσο δικαίωμα ένα
ντι τοΰ τρίτου, κάθε Κράτος μέλος άναγνωρίζει τό
δικαίωμα αύτό .

2. "Αν δυνάμει τής νομοθεσίας Κράτους μέλους χορη
γούνται παροχές γιά ζημία προκληθείσα άπό περιστα
τικά πού συνέβησαν στό έδαφος άλλου Κράτους μέ
λους, οί διατάξεις τής νομοθεσίας αύτή ς, οί όποιες
καθορίζουν σέ ποιές περιπτώσεις άποκλείεται ή άστική
εύθύνη τών έργοδοτών ή τών έργαζομένων , τούς όποι
ους άπασχολοΰν, Ισχύουν έναντι τοϋ ένδιαφερομένου
προσώπου ή τοΰ άρμοδίου φορέα .
Οί διατάξεις τής παραγράφου 1 ισχύουν έπίσης γιά τά
τυχόν δικαιώματα τοΰ όφειλέτου φορέα έναντι τοΰ έρ
γοδότου ή τών έργαζομένων τούς όποιους άπασχολεΐ,
σέ όσες περιπτώσεις δέν άποκλείεται ή εύθύνη τους .

ΤΙΤΑΟΣ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 94
Διάφορες διατάξεις

1 . Ό παρών κανονισμός δέν δημιουργεί κανένα δι
καίωμα παροχών γιά περίοδο προγενέστερη τής ημε
ρομηνίας ένάρξεως τής ισχύος του .

2 . Κάθε περίοδος άσφαλίσεως, καί ένδεχομένως, κάθε
περίοδος άπασχολήσεως ή κατοικίας, ή όποία έπραγ
ματοποιήθη ύπό τήν νομοθεσία Κράτους μέλους πρό
τής ήμερομηνίας ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος
κανονισμοϋ, λαμβάνεται ύπ ' όψη γιά τόν προσδιορισμό
τών δικαιωμάτων πού γεννώνται σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις τοΰ παρόντος κανονισμοϋ .
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3 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τής παραγράφου
1 , δικαίωμα γεννάται , δυνάμει τοΰ παρόντος κανονι
σμού, άκόμη καί άν άναφέρεται σέ άσφαλιστικό κίν
δυνο πού επήλθε πρό τής ήμερομηνίας ένάρξεως τής

οδοι εισπράξεως παροχών άσθενείας καί άνεργίας . Ή
διαδικασία έφαρμογής τών διατάξεων αύτών καθορίζε
ται στόν κανονισμό έφαρμογής πού προβλέπεται στό
άρθρο 97.

ίσχύος τοΰ κανονισμού αύτοΰ.
"Αρθρο 95

4. Κάθε παροχή , ή όποία δέν έχει έκκαθαρισθεϊ ή
εχει άνασταλεΐ λόγω τής ιθαγενείας ή τής κατοικίας
τού ένδιαφερομένου, εκκαθαρίζεται ή έπαναφέρεται
κατόπιν αιτήσεως αύτοΰ άπό τήν ήμερομηνία ένάρξεως
τής ίσχύος του παρόντος κανονισμοΰ, μέ τήν επιφύ
λαξη ότι τά προηγουμένως έκκαθαρισθέντα δικαι
ώματα δέν έρυθμίσθησαν δι ' έφ' άπαξ καταβολής .
5 . Τά δικαιώματα τών ένδιαφερομένων, οί όποιοι έπέ
τυχαν πρό τής ένάρξεως τής ίσχύος τού παρόντος κα
νονισμού τήν έκκαθάριση συντάξεως, δύνανται νά
άναθεωρηθοΰν, κατόπιν αίτήσεώς τους, άφοΰ ληφθούν
ύπ' όψη οί διατάξεις τοΰ κανονισμοΰ αύτοΰ . Ή διάταξη
αυτή ισχύει έπίσης γιά τίς ύπόλοιπες παροχές πού
άναφέρονται στό άρθρο 78 .
6 . "Αν ή αίτηση πού προβλέπεται στήν παράγραφο 4 ή

στήν παράγραφο 5 ύποβληθεΐ έντός προθεσμίας δύο
ετών άπό τήν ήμερομηνία ένάρξεως τής ίσχύος τοΰ
παρόντος κανονισμού, τά δικαιώματα πού γεννώνται
δυνάμει τοΰ κανονισμού αύτοΰ άποκτώνται άπό τήν
ήμερομηνία αυτή , χωρίς νά είναι δυνατόν νά άντιτα
χθοΰν στούς ένδιαφερομένους οί διατάξεις τής νομοθε
σίας Κράτους μέλους περί έκπτώσεως ή παραγραφής
δικαιωμάτων.
7 . "Αν ή αίτηση πού προβλέπεται στήν παράγραφο 4 ή
στήν παράγραφο 5 ύποβληθεΐ μετά τήν λήξη τής δι
ετοΰς προθεσμίας άπό τήν έναρξη τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος κανονισμού, τά δικαιώματα, άπό τά όποια δέν
εξέπεσε ό δικαιούχος ή τά όποια δέν παρεγράφησαν,
άποκτώνται άπό τήν ήμερομηνία ύποβολής τής αιτή
σεως μέ τήν έπιφύλαξη τυχόν εύνοϊκοτέρων διατάξεων
τής νομοθεσίας ένός Κράτους μέλους.

Παραρτήματα τοΰ παρόντος κανονισμού

Τά παραρτήματα τού παρόντος κανονισμού δύνανται
νά τροποποιούνται μέ κανονισμό πού εκδίδεται άπό τό
Συμβούλιο προτάσει τής ' Επιτροπής, κατόπιν αιτή
σεως ένός ή περισσοτέρων ένδιαφερομένων Κρατών
μελών μετά άπό γνώμη τής Διοικητικής ' Επιτροπής .

"Αρθρο 96
Κοινοποιήσεις πού άφοροΰν όρισμένες διατάξεις

1 . Οί κοινοποιήσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 1
περίπτωση ι), στό άρθρο 5 καί στό άρθρο 8 παράγραφος
2 άπευθύνονται πρός τόν πρόεδρο τοΰ Συμβουλίου τών
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων . ' Αναφέρουν τήν ημερομη
νία ένάρξεως τής ίσχύος τών σχετικών νόμων καί συ
στημάτων ή , προκειμένου περί κοινοποιήσεων κατά τό
άρθρο 1 περίπτωση ι), τήν ήμερομηνία, άπό τήν όποία
ίσχύει ό παρών κανονισμός γιά τά συστήματα πού άνα
φέρονται στίς δηλώσεις τών Κρατών μελών.

2 . Οί κοινοποιήσεις πού λαμβάνονται σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τής παραγράφου 1 δημοσιεύονται στήν Επί
σημη ' Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων .

"Αρθρο 97
Κανονισμός εφαρμογής

Μεταγενέστερος κανονισμός ρυθμίζει τόν τρόπο έφαρ
μογής τοΰ παρόντος κανονισμοΰ .

8 . Σέ περίπτωση σκληρογόνου πνευμονοκονιώσεως ,
ή διάταξη τοΰ άρθρου 57 παράγραφος 3 περίπτωση γ)
ισχύει γιά τίς παροχές εις χρήμα γιά έπαγγελματική
άσθένεια , αν δέν κατέστη δυνατόν νά κατανεμηθούν οί
δαπάνες γιά τίς παροχές αύτές μεταξύ τών ένδιαφερο
μένων φορέων πρό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος
κανονισμού, λόγω έλλείψεως συμφωνίας μεταξύ τών
φορέων αύτών .

9. Ή έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ άρθρου 73 παρά
γραφος 2 δέν δύναται νά εχει ώς άποτέλεσμα τήν μεί
ωση τών δικαιωμάτων, τών όποιων άπολαύουν οί ένδι
αφερόμενοι κατά τήν ήμερομηνία ένάρξεως τής ισχύος
τοΰ παρόντος κανονισμοΰ . Προκειμένου περί προσώ
πων, τά όποια , κατά τήν ήμερομηνία αύτή , άπολαύουν
εύνοϊκοτέρων παροχών δυνάμει διμερών συμβάσεων
πού έχουν συναφθεί μέ τήν Γαλλία, οί συμβάσεις αύτές
έξακολουθοΰν νά ισχύουν γιά τά πρόσωπα αύτά, έπί
όσο χρονικό διάστημα έξακολουθοΰν νά ύπόκεινται
στήν γαλλική νομοθεσία . Δέν λαμβάνονται ύπ' όψη
διακοπές διαρκείας μικρότερης τοΰ μηνός, ούτε περί

"Αρθρο 98
Επανεξέταση τοΰ προβλήματος πληρωμής των οικογενειακών
παροχών

Πρό τής 1ης ' Ιανουαρίου 1973 τό Συμβούλιο έπανεξε
τάζει, προτάσει τής Επιτροπής, τό σύνολο τοΰ προ
βλήματος τής πληρωμής τών οικογενειακών παροχών
στά μέλη τής οικογενείας πού δέν κατοικούν στό έδα

φος τοΰ άρμοδίου Κράτους, γιά νά έπιτύχει ένιαία λύση
γιά δλα τά Κράτη μέλη .
"Αρθρο 99
Έναρξη τής Ισχύος

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν πρώτη
ήμέρα τοΰ έβδομου μηνός άπό τής δημοσιεύσεως στήν
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Επίσημη '.Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
του κανονισμού εφαρμογής πού προβλέπεται στό όρ
θρο 97 . Οί δύο αυτοί κανονισμοί καταργούν τούς έξής
κανονισμούς :

σεως τών διατάξεων τοϋ κανονισμοΰ άριθ. 3( ), καί
- τόν κανονισμό άριθ. 36/63/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου, τής
2ας ' Απριλίου 1963 , περί τής κοινωνικής άσφαλί

σεως τών μεθοριακών έργαζομένων(2).

- τόν κανονισμό αριθ . 3 του Συμβουλίου περί τής κοι
νωνικής άσφαλίσεως τών διακινουμένων έργαζομέ
νων ,

- τόν κανονισμό άριθ. 4 τοϋ Συμβουλίου περί καθορι
σμού τής διαδικασίας έφαρμογής καί συμπληρώ

Οί διατάξεις τών άρθρων 82 καί 83 περί τής συστάσεως
τής Συμβουλευτικής ' Επιτροπής άρχίζουν έν τούτοις
νά ισχύουν άπό τήν ημέρα τής δημοσιεύσεως τοϋ κα
νονισμού έφαρμογής , ό όποιος άναφέρεται στό άρθρο
97.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα
σέ κάθε Κράτος μέλος .
Έγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 14 ' Ιουνίου 1971 .

Για τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
M. COINTAT

O ΕΕ άριθ. 30 τής 16.12.1958, σ . 597/58 .

( 2) ΕΕ άριθ. 62 τής 20.4.1963, σ. 1314/63 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

("Αρθρο 1 περίπτωση κα) του κανονισμού)
Ειδικά έπιδόματα τοκετού πού δεν έμπίπτουν στό πεδίο εφαρμογής τοΰ κανονισμού δυνάμει
του άρθρου 1 περίπτωση κα )
A. ΒΕΛΓΙΟ

' Επίδομα τοκετού
B. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κανένα

Γ . ΓΑΛΛΙΑ

α) Έπιδόματα πρό τοΰ τοκετού
β) Έπιδόματα μητρότητος του Κώδικος κοινωνικής άσφαλίσεως (Code de la sécurité
sociale)
Δ . ΙΤΑΛΙΑ
Κανένα

E. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Επιδόματα τοκετού
ΣΤ . ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Κανένα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

("Αρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ) καί άρθρο 3 παράγραφος 3 τοϋ κανονισμού)

Διατάξεις συμβάσεων περί κοινωνικής άσφαλίσεως πού εξακολουθούν νά έφαρμόζονται
κατά παρέκκλιση τοϋ άρθρου 6 τοΰ κανονισμού - Διατάξεις συμβάσεων περί κοινωνικής
άσφαλίσεως, τό πεδίο εφαρμογής τών όποιων δέν έκτείνεται επί όλων τών προσώπων, επί
τών όποιων εφαρμόζεται ό κανονισμός
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 . Κατά τό μέτρο πού οί διατάξεις, οί όποιες άναφέρονται στό παρόν παράρτημα περι

έχουν αναφορές σέ άλλες συμβατικές διατάξεις, αντικαθίστανται οί αναφορές αύτές μέ
άναφορές στίς άντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, έκτός άν οί έν λόγω συμ
βατικές διατάξεις καθ' εαυτές άναφέρονται στό παρόν παράρτημα.
2. Ή ρήτρα καταγγελίας πού προβλέπεται σέ σύμβαση περί κοινωνικής άσφαλίσεως,
ορισμένες διατάξεις τής όποιας άναφέρονται στό παρόν παράρτημα, διατηρείται όσον
άφορα τίς διατάξεις αύτές .
A

Διατάξεις συμβάσεων περί κοινωνικής άσφαλίσεως πού εξακολουθούν νά ισχύουν κατά
παρέκκλιση τοΰ άρθρου 6 τοϋ κανονισμού

("Αρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ) τοΰ κανονισμού)
1 . ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Τά άρθρα 3 καί 4 τοΰ υπό ήμερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1957 τελικοΰ πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας, όπως εϊναι διατυπωμένα στό συμπλη
ρωματικό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960.
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β) H ύπ' αριθ . 3 καί ύπό ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1957 συμπληρωματική συμφωνία
της γενικής συμβάσεως της ϊδιας ήμερομηνίας, όπως είναι διατυπωμένη στό συ
μπληρωματικό πρωτόκολλο της 1 0ης Νοεμβρίου 1960 (καταβολή συντάξεων γιά τόν
χρόνο πρό τής ένάρξεως ισχύος της γενικής συμβάσεως).
2 . ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ

α) Τά άρθρα 13 , 16 καί 23 τής ύπό ήμερομηνία 17 ' Ιανουαρίου 1948 συμπληρωματικής
συμφωνίας τής γενικής συμβάσεως τής αύτής ήμερομηνίας (εργάτες ορυχείων καί
παρεμφερών έπιχει ρήσεων) .

β) Ή ανταλλαγή έπιστολών τής 27ης Φεβρουαρίου 1953 (εφαρμογή του άρθρου 4
παράγραφος 2 τής γενικής συμβάσεως τής 17ης ' Ιανουαρίου 1948).

γ) Ή ανταλλαγή έπιστολών τής 29ης ' Ιουλίου 1953 περί επιδομάτων σέ ύπερήλικες
μισθωτούς .
3 . ΒΕΛΓΙΟ - ΙΤΑΛΙΑ

Τό άρθρο 29 τής συμβάσεως τής 30ής 'Απριλίου 1948 .
4 . ΒΕΛΓΙΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 3 , 4, 5 , 6 καί 7 τής συμβάσεως τής 16ης Νοεμβρίου 1959, όπως είναι διατυπω
μένα στήν σύμβαση τής 12ης Φεβρουαρίου 1964 (μεθοριακοί εργαζόμενοι).
5 . ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
6 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

α) Τό άρθρο 1 1 παράγραφος 1 , τό άρθρο 16 παράγραφος δεύτερη , καί τό άρθρο 19 τής
γενικής συμβάσεως τής 10ης 'Ιουλίου 1950 .
β) Τό άρθρο 9 τής ύπ' άριθ. 1 καί ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1950 συμπληρωματι
κής συμφωνίας τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας (έργάτες ορυχείων
καί παρεμφερών επιχειρήσεων).

γ) Ή ύπ' άριθ. 4 καί ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1950 συμπληρωματική συμφωνία
τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας, όπως εϊναι διατυπωμένη στήν
τροποποιητική πράξη ύπ' άριθ. 2 τής 18ης ' Ιουνίου 1955 .

δ) Οί τίτλοι I καί III τής τροποποιητικής πράξεως ύπ' άριθμ. 2 τής 18ης ' Ιουνίου
1955 .

ε) Τά σημεία 6, 7 καί 8 του ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1950 γενικού πρωτοκόλλου
τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας .
στ) Οί τίτλοι II , III καί IV τής συμφωνίας τής 20ής Δεκεμβρίου 1963 (κοινωνική
άσφάλιση στό ομόσπονδο κράτος του Σάαρ).
7 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 , τό άρθρο 23 παράγραφος 2, τό ά'ρθρο 26 καί τό άρθρο 36
παράγραφος 3 τής συμβάσεως τής 5ης Μαΐου 1953 (κοινωνικές άσφαλίσεις).
β) Ή ύπό ήμερομηνία 12 Μαΐου 1953 συμπληρωματική συμφωνία τής συμβάσεως τής
5ης Μαΐου 1953 (καταβολή συντάξεων γιά τόν χρόνο πρό τής ένάρξεως τής ισχύος
τής συμβάσεως).
8 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 4, 5 , 6 καί 7 τής συνθήκης τής 1 1ης ' Ιουλίου 1959 (διευθέτηση τής διαφοράς
μεταξύ Γερμανίας καί Λουξεμβούργου) καί τό άρθρο 11 παράγραφος 2 περίπτωση β)
τής συμβάσεως τής 14ης ' Ιουλίου 1960 (παροχές άσθενείας καί μητρότητος γιά τά
πρόσωπα πού έχουν επιλέξει τήν έφαρμογή τής νομοθεσίας τής χώρας καταγωγής
τους).
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9 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμβάσεως της 29ης Μαρτίου 1951 .

β) Τά άρθρα 2 καί 3 της ύπ' άριθ . 4 καί υπό ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1956 συμπλη
ρωματικής συμφωνίας τής συμβάσεως τής 29ης Μαρτίου 1951 (διακανονισμός δι
καιωμάτων ολλανδών έργαζομένων πού άπεκτήθησαν μεταξύ 13ης Μαΐου 1940 καί
1ης Σεπτεμβρίου 1945, σύμφωνα μέ τό γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφαλί
σεως .

10 . ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

α) Τά άρθρα 20 καί 24 τής γενικής συμβάσεως τής 31ης Μαρτίου 1948 .

β) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 3ης Μαρτίου 1956 (παροχές λόγω ασθενείας σέ έπο
χιακά έργαζομένους στά γεωργικά επαγγέλματα).
11 . ΓΑΛΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 1 1 καί 14 τής ύπό ήμερομηνία 12 Νοεμβρίου 1949 συμπληρωματικής συμφω
νίας τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας (έργάτες ορυχείων καί παρεμφε
ρών επιχειρήσεων).
12 . ΓΑΛΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Τό άρθρο 11 τής ύπό ήμερομηνία 1 'Ιουνίου 1954 συμπληρωματικής συμφωνίας τής
γενικής συμβάσεως τής 7ης 'Ιανουαρίου 1950 (έργάτες ορυχείων καί παρεμφερών
επιχειρήσεων).
13 . ΙΤΑΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τό άρθρο 18 παράγραφος 2 καί τό άρθρο 24 τής γενικής συμβάσεως τής 29ης Μαΐου
1951 .

14 . ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Τό άρθρο 21 παράγραφος 2 τής γενικής συμβάσεως τής 28ης Οκτωβρίου 1952.
15 . ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
B

Διατάξεις συμβάσεων, τό πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν εκτείνεται επί όλων των προσώ
πων, επί των οποίων εφαρμόζεται ό κανονισμός
("Αρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού)
1 . ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Τά άρθρα 3 καί 4 του ύπό ήμερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1957 τελικού πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας, όπως είναι διατυπωμένα στό συμπλη
ρωματικό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960.

β) Ή ύπ ' άριθ . 3 καί ύπό ήμερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1957 συμπληρωματική συμφωνία
τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας, όπως είναι διατυπωμένη στό συ
μπληρωματικό πρωτόκολλο τής 1 0ης Νοεμβρίου 1960 (καταβολή συντάξεων γιά τόν
χρόνο πρό τής ενάρξεως τής ισχύος τής γενικής συμβάσεως).
2 . ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ

α) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 29ης ' Ιουλίου 1953 περί έπιδομάτων σέ ύπερήλικες
μισθωτούς .

β) Τό άρθρο 23 τής ύπό ήμερομηνία 17 'Ιανουαρίου 1948 συμπληρωματικής συμφω
νίας τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας (έργάτες ορυχείων καί παρεμ
φερών έπιχειρήσεων).

γ) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 27ης Φεβρουαρίου 1953 (έφαρμογή του άρθρου 4
παράγραφος 2 τής γενικής συμβάσεως τής 17ης ' Ιανουαρίου 1948).
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3 . ΒΕΛΓΙΟ - ΙΤΑΛΙΑ

Καμμία
4 . ΒΕΛΓΙΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμμία
5 . ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
6 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

α) Τό άρθρο 16 δεύτερη παράγραφος καν τό άρθρο 19 της γενικής συμβάσεως τής 10ης
' Ιουλίου 1950 .

β) Ή ύπ' αριθμ . 4 καί ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1950 συμπληρωματική συμφωνία
τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας, όπως είναι διατυπωμένη στήν τρο
ποποιητική πράξη ύπ' άριθ . 2 τής 18ης ' Ιουνίου 1955 .
γ) Οί τίτλοι I καί III τής τροποποιητικής πράξεως ύπ' άριθ . 2 τής 18ης ' Ιουνίου 1955 .
δ) Τά σημεία 6, 7 καί 8 του ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1950 γενικού πρωτοκόλλου
τής γενικής συμβάσεως τής ϊδιας ήμερομηνίας.

ε) Οί τίτλοι II, III καί IV τής συμφωνίας τής 20ής Δεκεμβρίου 1963 (κοινωνική Ασφά
λιση στό ομόσπονδο κράτος του Σάαρ).
7 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 καί τό άρθρο 26 τής συμβάσεως τής 5ης Μαΐου 1953
(κοινωνικές άσφαλίσεις).

β) Ή ύπό ήμερομηνία 12 Μαΐου 1953 συμπληρωματική συμφωνία τής συμβάσεως τής
5ης Μαΐου 1953 (καταβολή συντάξεων γιά τόν χρόνο πρό τής ενάρξεως τής ισχύος
τής συμβάσεως).
8 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 4 , 5 , 6 καί 7 τής συνθήκης τής 11ης ' Ιουλίου 1959 (διευθέτηση τής διαφοράς
μεταξύ Γερμανίας καί Λουξεμβούργου).
9 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 τής συμβάσεως τής 29ης Μαρτίου 1951 .

β) Τά άρθρα 2 καί 3 τής ύπ' άριθ . 4 καί ύπό ήμερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1956 συμπλη
ρωματικής συμφωνίας τής συμβάσεως τής 29ης Μαρτίου 1951 (διακανονισμός δι
καιωμάτων ολλανδών εργαζομένων πού άπεκτήθησαν μεταξύ τής 13ης Μαΐου 1940
καί 1ης Σεπτεμβρίου 1945, σύμφωνα μέ τό γερμανικό σύστημα κοινωνικής άσφαλί
σεως).
10 . ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

α) Τά ςίρθρα 20 καί 24 τής γενικής συμβάσεως τής 31ης Μαρτίου 1948 .
β) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 3ης Μαρτίου 1956 (παροχές ασθενείας σέ εποχιακά
έργαζομένους στά γεωργικά επαγγέλματα).
11 . ΓΑΛΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμμία
12 . ΓΑΛΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
13 . ΙΤΑΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμμία
14 . ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
15 . ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμμία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

("Αρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού)
Νομοθεσίες πού άναφέρονται στό άρθρο 37 παράγραφος 1 τοΰ κανονισμού, σύμφωνα με τίς
όποιες τό ϋψος των παροχών άναπηρίας είναι άνεξάρτητο άπό την διάρκεια της άσφαλί
σεως

A. ΒΕΛΓΙΟ

Οί νομοθεσίες πού άφορουν τό γενικό σύστημα άναπηρίας, τό ειδικό σύστημα αναπη
ρίας των εργατών ορυχείων καί τό ειδικό σύστημα τών ναυτικών του εμπορικού ναυτι
κού .

B. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Καμμία
Γ . ΓΑΛΛΙΑ

Τό σύνολο τών νομοθεσιών περί της ασφαλίσεως άναπηρίας, μέ εξαίρεση τήν νομοθε
σία περί της άσφαλίσεως άναπηρίας στό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως τών έργα
τών ορυχείων.
Δ . ΙΤΑΛΙΑ

Καμμία
E ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμμία
ΣΤ . ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ό νόμος της 18ης Φεβρουαρίου 1966 περί τής άσφαλίσεως κατά τής άνικανότητος
πρός εργασία .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

("Αρθρο 40 παράγραφος 3 τοϋ κανονισμού)

Συμφωνία μεταξύ τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών περί τών όρων τών σχετικών με τόν
βαθμό άναπηρίας

ΒΕΛΓΙΟ

Κράτη
μέλη

Συστήματα έφαρμοζόμενα άπό τούς βελγικούς φορείς γιά τούς όποιους
ή άπόφαση είναι υποχρεωτική σέ περίπτωση συμφωνίας

Συστήματα έφαρμοζόμενα άπό
τούς φορείς τών Κρατών μελών ,
οί όποιοι έχουν λάβει
άπόφαση πού άναγνωρίζει
τόν βαθμό άναπηρίας

Γενικό

σύστημα

Σύστημα έργατών όρυχείων
έπαγγελματική

γενική

άναπηρία

άναπηρία

Σύστημα
ναυτικών

1 . Γενικό σύστημα:

- ' Ομάδα III (συνεχής
φροντίδα)

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

- ' Ομάδα II
- ' Ομάδα I
2. Γεωργικό σύστημα:
- Γενική όλική άνα
πηρία
- Γενική άναπηρία δύο
τρίτων
<

- Συνεχής φροντίδα

3
<
<
U

3 . Σύστημα έργατών όρυχείων :
- Γενική μερική άνα
πηρία
- Συνεχής φροντίδα
- ' Επαγγελματική άνα
πηρία
4 . Σύστημα ναυτικών:

- Γενική άνα
πηρία
- Συνεχής φροντίδα
- ' Επαγγελματική άνα
πηρία

1 . Γενικό σύστημα:
<
<
<

- Άναπηρία έργατών

'

Συμφωνία

' Συμφωνία

» Συμφωνία

Συμφωνία

- Άναπηρία ύπαλλήλων

H

2 . Σύστημα ναυτικών :

- Άνικανότης πρός

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

ναυσιπλοΐα

s o
w U

w & Άναπηρία έργατών
£ ^
9
o Άναπηρία ύπαλλήλων
< «

j Συμφωνία

j Συμφωνία j Συμφωνία

j Συμφωνία

Άναπηρία υπαλλήλων

Αναπηρία έργατών

ναυσιπλοΐα

2. Σύστημα ναυτικών:
άνικανότης πρός

A

Σ

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Σ = συμφωνία
A = άσυμφωνία

(2) Μόνον άν ό βελγικός φορέας έχει άναγνωρίσει τήν Ανικανότητα πρός έργασία ύπεδάφους καί έπιφανείας.

( ) Έφ* δσον ή άναγνωρισθείσα άπό τόν βελγικό φορέα άναπηρία είναι γενική .

9°
< 0Q

£^

[I] CU

H

- άναπηρία ύπαλλήλων

- άναπηρία έργατών

Σ

Σ()

3 . Σύστημα ναυτικών

A

A

A

A

A

A

Ομαδα II

A

Σ

A

A

A

A

A

A

A

\

Σί1)

Σ

A

A

A

Ολική
άναπη
ρία

Γεωρτικο σύστημα

A

Σ

Σ

Αναπη
ρία
2/3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

δα

φροντί

Συνεχής

A

Σ

A

A

Σ

Σ()

A

Σ

Σ

Γενική
άναπη
ρία 2/ 3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

δα

Συνεχής
φροντί

A

A

A

A

A

A

Α(2)

A

A

Επαγγελ
ματική
άναπηρία

Σύστημα έργατών όρυχείων

A

A

A

A

A

A

A

A

Γενική
άναπη
ρία 2/ 3

A

A

A

A

A

A

A

A

έπαγγελματική
άναπηρία

ολική

Σύστημα ναυτικών

Συστήματα εφαρμοζόμενα άπο ιούς γαλλικούς φορείς γιά τους όποιους ή απόφαση είναι υποχρεωτική σέ περίπτωση συμφωνίας

Ομάδα III
συνεχής
φροντίδ*

Γενικό σύστημα

A

A

A

A

A

A

A

A

δα

Συνεχής
φροντί

των

1 . Γενικό σύστημα:

A

Σ

Σ

Ομάδα I

- έπαγγελματική
άναπηρία

- γενική μερική
άναπηρία

2 . Σύστημα εργατών
ορυχείων:

1 . Γενικό σύστημα

Συστήματα εφαρμοζόμενα ύπό
τούς φορείς τδ>ν Κρατών μελών,
ο{ όποιοι ίχουν λάβει
άπόφαση πού άναγνωρίζει
τόν βαθμό άναπηρίας

' Επίσημη ' Εφημερίδα

<
<
<

U
«

<

U

O

Κράτη
μέλη

ΓΑΛΛΙΑ
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ΙΤΑΛΙΑ

Κράτη
μέλη

Συστήματα εφαρμοζόμενα άπό
τούς φορείς τών Κρατών μελών,
οί όποιοι έχουν λάβει
άπόφαση πού άναγνωρίζει
τόν βαθμό άναπηρίας

u

<
ω

Ναυτικοί

Γενικό σύστημα
υπάλληλοι

' Ανικανότης
πρός ναυσιπλοΐα

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

- γενική μερική
άναπηρία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

- επαγγελματική
άναπηρία

' Ασυμφωνία

' Ασυμφωνία

' Ασυμφωνία

3 . Σύστημα ναυτικών

' Ασυμφωνία

' Ασυμφωνία

' Ασυμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Ασυμφωνία

Συμφωνία

Συμφωνία

' Ασυμφωνία

' Ασυμφωνία

1 . Γενικό σύστημα

O

Συστήματα έφαρμοζόμενα από τούς ιταλικούς φορείς , για τούς όποιους
ή άπόφαση είναι υποχρεωτική , σέ περίπτωση συμφωνίας

εργάτες

2. Σύστημα έργατών
ορυχείων :

n

1 . Γενικό σύστημα:

- ' Ομάδα III (συνε
χής φροντίδα)
- Όμάδα II
- Όμάδα I

2 . Γεωργικό σύστημα:
- γενική όλική
άναπηρία
- γενική μερική
άναπηρία
<
<
<
<
U

- συνεχής φροντίδα
3 . Σύστημα εργατών
ορυχείων:
- γενική μερική
* άναπηρία

- συνεχής φροντίδα
- επαγγελματική
άναπηρία
4 . Σύστημα ναυτικών :
- γενική μερική
άναπηρία

- συνεχής φροντίδα
- επαγγελματική
άναπηρία

Ιε

ss

Og
< «

Αναπηρία έργατών

' Αναπηρία ύπαλλήλων

Ασυμφωνία
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Συστήματα έφαρμοζόμενα άπό τούς φορείς τοΟ Λουξεμβούργου γιά τούς όποίους
ή άπόφαση είναι ύποχρεωτική σέ περίπτωση συμφωνίας
Κράτη
μέλη

Συστήματα έφαρμοζόμενα άπό τούς φορείς τών Κρατών μελών, οί όποιοι
έχουν λάβει άπόφαση πού άναγνωρίζει τόν βαθμό άναπηρίας
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( ) ' Εφ' δσον ή άναγνωρισθείσα άπό τόν Βελγικό φορέα άναπηρία είναι γενική .
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Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

("Αρθρο 89 του κανονισμού)
Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής τών νομοθεσιών όρισμένων Κρατών μελών
A. ΒΕΛΓΙΟ

1 . Οί διατάξεις του άρθρου 1 περίπτωση α) εδάφιο ι) του κανονισμού δέν Ισχύουν γιά
τούς μή μισθωτούς έργαζομένους ή γιά άλλα πρόσωπα, τά όποια δικαιούνται ύγειο
νομικής περιθάλψεως δυνάμει τοΟ νόμου τής 9ης Αυγούστου 1963 περί δημιουργίας
καί οργανώσεως συστήματος υποχρεωτικής άσφαλίσεως κατά τής άσθενείας καί
άναπηρίας, έφ' όσον δέν άπολαύουν ως πρός τήν ύγειονομική περίθαλψη τής ϊδιας
προστασίας μέ τούς μισθωτούς .
2 . Γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τών κεφαλαίων 7 καί 8 του τίτλου III του κανονι
σμού υπό του άρμοδίου βελγικού φορέα, τό τέκνο θεωρείται ότι άνετράφη στό Κρά
τος μέλος, στό έδαφος του όποιου κατοικεί.

3 . Γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 2 του κανονισμού θεω
ρούνται επίσης ώς περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν ύπό τήν βελγική
νομοθεσία περί του γενικού συστήματος άναπηρίας καί τοΟ συστήματος τών ναυτι
κών οί περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν ύπό τήν βελγική νομοθεσία πρό
τής 1ης 'Ιανουαρίου 1945.
B. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1 , α) Έφ' όσον ή γερμανική νομοθεσία περί τής άσφαλίσεως κατά τών άτυχημάτων δέν
τό προβλέπει ήδη , οί γερμανικοί φορείς άποζημιώνουν έπίσης, σύμφωνα μέ τήν
νομοθεσία αύτή , τά έργατικά άτυχήματα (καί τίς έπαγγελματικές άσθένειες) πού
συνέβησαν στήν ' Αλσατία - Λωραίνη πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1919, τό βάρος τών
όποιων δέν άνελήφθη άπό τούς γαλλικούς φορείς κατ' έφαρμογή τής ύπό ήμερο

μηνία 21 'Ιουνίου 1921 άποφάσεως του Συμβουλίου τής Κοινωνίας τών 'Εθνών
(Reichsgesetzblatt σ. 1289), ύπό τόν ôpov ότι τό θύμα ή οί έπιζώντες του κατοικούν
στό έδαφος Κράτους μέλους.

β) Τό άρθρο 10 του κανονισμού δέν θίγει τίς διατάξεις, κατά τίς όποιες δέν καταβάλ
λονται παροχές ή καταβάλλονται μόνον ύπό ορισμένους όρους γιά άτυχήματα
(καί έπαγγελματικές άσθένειες) πού συνέβησαν έκτός του έδάφους τής 'Ομοσπον
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, καθώς καί γιά περιόδους πού συνεπληρώθη
σαν έκτός τοϋ έδάφους αύτοϋ, έφ' όσον οί δικαιούχοι τών παροχών αύτών κατοι
κούν έκτός τοϋ έδάφους τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας.
2 , α) Γιά νά καθορισθεί άν οί περίοδοι πού θεωρούνται κατά τήν γερμανική νομοθεσία
ώς περίοδοι διακοπής {Ausfallzeiteri) ή ώς συμπληρωματικές περίοδοι (Zurech-

nungszeiten ), πρέπει νά λαμβάνονται ύπ' όψη σάν τέτοιες, οί υποχρεωτικές εισφο
ρές πού καταβάλλονται κατά τήν νομοθεσία άλλου Κράτους μέλους καί ή ύπα
γωγή στήν άσφάλιση συντάξεων άλλου Κράτους μέλους εξομοιώνονται μέ τίς
υποχρεωτικές εισφορές πού καταβάλλονται βάσει τής γερμανικής νομοθεσίας καί
μέ τήν ύπαγωγή στήν γερμανική άσφάλιση συντάξεων.

Κατά τόν ύπολογισμό τοϋ άριθμοΰ τών ήμερολογιακών μηνών άπό τήν ύπαγωγή
στήν άσφάλιση μέχρι τήν έπέλευση τοϋ κινδύνου, δέν λαμβάνονται ύπ' όψη οΰτε
οί έξομοιούμενες περίοδοι δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους πού
περιλαμβάνονται μεταξύ τών δύο αύτών ημερομηνιών, οΰτε οί περίοδοι λήψεως
συντάξεως δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους .

β) Οί διατάξεις τής περιπτώσεως α) δέν έφαρμόζονται επί τής κατ' άποκοπήν περι
όδου διακοπής (pauschale Ausfallzeit). Αύτή καθορίζεται άποκλειστικά βάσει τών
περιόδων άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν στήν Γερμανία .
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γ) H λήψη ύπ' όψη συμπληρωματικής περιόδου ( Zurechnungszeit ), βάσει τής γέρμα*
νικής νομοθεσίας έπί τής ασφαλίσεως συντάξεως τών εργατών ορυχείων, έξαρτα
ται επιπλέον άπό τόν όρο , ότι ή τελευταία εισφορά πού κατεβλήθη δυνάμει τής
γερμανικής νομοθεσίας εχει καταβληθεί πρός τήν άσφάλιση συντάξεως τών εργα
τών ορυχείων.

δ) Γιά τήν λήψη ύπ' όψη τών γερμανικών περιόδων άντικαταστάσεως (Ersatzzeiten)
ισχύει άποκλειστικά ή γερμανική έθνική νομοθεσία .

ε) Κατά παρέκκλιση τής διατάξεως τής περιπτώσεως δ) ισχύει γιά τούς ύπαγομένους
στήν γερμανική άσφάλιση συντάξεων, οί όποιοι κατοικούν κατά τήν διάρκεια τής
περιόδου άπό 1 'Ιανουαρίου 1948 μέχρι 31 'Ιουλίου 1963 στά γερμανικά έδάφη
ύπό ολλανδική διοίκηση , ή έξής διάταξη : γιά τήν λήψη ύπ' όψη τών γερμανικών
περιόδων άντικαταστάσεως (Ersatzzeiten ) κατά τήν έννοια του άρθρου 1251 παρά
γραφος 2 του γερμανικού νόμου περί κοινωνικής άσφαλίσεως (RVO) ή άντιστοί

χων διατάξεων, έξομοιώνεται ή καταβολή εισφοράς στήν ολλανδική άσφάλιση ,
κατά τήν διάρκεια τής περιόδου αύτής, μέ τήν άσκηση έπαγγέλματος ή δραστη
ριότητος πού ύπάγεται στήν υποχρεωτική άσφάλιση κατά τήν έννοια τής γερμα
νικής νομοθεσίας .
3 . "Οσον άφορα τίς πρός διενέργεια πληρωμές πρός τά γερμανικά ταμεία άσφαλίσεως
άσθενείας, άναστέλλεται ή ύποχρέωση πληρωμής τών εισφορών πού άναφέρονται
στό άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού, μέχρι τής εκδόσεως τής άποφάσεως έπί
τής αιτήσεως συνταξιοδοτήσεως.
4 . Γιά νά προσδιορισθεί, αν ύπάρχει τέκνο πού δικαιούται συντάξεως ορφανού, έξο
μοιούται ή λήψη μιας άπό τίς παροχές πού άναφέρονται στό άρθρο 78 , ή άλλης
οικογενειακής παροχής πού χορηγείται, δυνάμει τής γαλλικής νομοθεσίας, γιά άνή
λικο τέκνο πού κατοικεί στήν Γαλλία, μέ τήν λήψη συντάξεως όρφανού δυνάμει τής
γερμανικής νομοθεσίας .

5 . "Αν ή έφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή μεταγενεστέρων κανονισμών περί κοι
νωνικής άσφαλίσεως συνεπάγεται έξαιρετικές επιβαρύνσεις γιά όρισμένους φορείς
άσφαλίσεως άσθενείας, δύνανται νά άποδοθούν οί έπιβαρύνσεις αυτές όλικώς ή μερι
κώς . Ή ' Ομοσπονδιακή "Ενωση τών Περιφερειακών Ταμείων Άσθενείας, μέ τήν
ιδιότητά της σάν οργανισμός συνδέσεως (άσφάλιση άσθενείας), άποφασίζει, άπό
κοινού μέ τίς άλλες κεντρικές ένώσεις ταμείων άσθενείας, περί τής έν λόγω άποδό
σεως. Οί άναγκαΐοι πόροι γιά τήν πραγματοποίηση τής άποδόσεως προέρχονται άπό
φόρους πού έπιβάλλονται σέ όλους τούς φορείς άσφαλίσεως άσθενείας, κατ' άναλο
γίαν του μέσου άριθμού τών μελών τους, περιλαμβανομένων καί τών συνταξιούχων,
κατά τήν διάρκεια τού προηγουμένου έτους .

6. "Αν ό γερμανικός φορέας είναι ό άρμόδιος φορέας γιά τήν χορήγηση οικογενειακών
παροχών σύμφωνα μέ τόν τίτλο III κεφάλαιο 7 τού κανονισμού, θεωρείται ως έργαζό
μενος (άρθρο 1 περίπτωση α) του κανονισμού) πρόσωπο, άσφαλισμένο ύποχρεωτικά
κατά τού κινδύνου τής άνεργίας ή πρόσωπο, τό όποιο λαμβάνει, σέ συνάρτηση μέ τήν
άσφάλιση αύτή , παροχές είς χρήμα λόγω άσθενείας ή άνάλογες παροχές.
Γ . ΓΑΛΛΙΑ

1 , α) Τό επίδομα πρός ύπερήλικες μισθωτούς έργαζομένους χορηγείται, ύπό τούς όρους
πού προβλέπει ή γαλλική νομοθεσία γιά τούς γάλλους έργαζομένους, πρός όλους
τούς έργαζομένους, οί όποιοι είναι ύπήκοοι τών ύπολοίπων Κρατών μελών καί
κατοικούν, κατά τόν χρόνο υποβολής τής αίτήσεώς τους, στό γαλλικό έδαφος.
β) Τό ϊδιο ίσχύει γιά τούς πρόσφυγες καί τούς άπάτριδες .
γ) Οί διατάξεις τού κανονισμού δέν θίγουν τίς διατάξεις τής γαλλικής νομοθεσίας,
δυνάμει τών όποιων λαμβάνονται ύπ' όψη άποκλειστικά οί περίοδοι μισθωτής ή
έξομοιουμένης πρός αυτήν έργασίας πού έπραγματοποιήθησαν στά έδάφη τών
εύρωπαϊκών διαμερισμάτων καί τών ύπερποντίων διαμερισμάτων (Γουαδελούπης,
Γουιάνας, Μαρτινίκας καί Ρεΰνιόν) τής Γαλλικής Δημοκρατίας, γιά νά άποκτή
σουν οί ύπερήλικες μισθωτοί τό δικαίωμα έπιδόματος .
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2 . Τό ειδικό επίδομα καί ή σωρεύσιμη άποζημίωση πού προβλέπονται άπό τήν ειδική
νομοθεσία περί κοινωνικής Ασφαλίσεως γιά τά ορυχεία, καταβάλλοντα μόνον στούς
εργαζομένους πού άπασχολοΰνται στά όρυχεια τής Γαλλίας .

3 . Ό υπ ' άριθ . 65-655 καί υπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου 1965 νόμος, ό όποιος παρέχει
στούς Γάλλους πού άσκοϋν ή ήσκησαν στό έξωτερικό έπαγγελματική δραστηριό
τητα, τό δικαίωμα προσχωρήσεως στό σύστημα προαιρετικής ασφαλίσεως γήρατος,
εφαρμόζεται έπί των υπηκόων των υπολοίπων Κρατών μελών υπό τούς ακόλουθους
όρους :

- ή έπαγγελματική δραστηριότης πού παρέχει τήν δυνατότητα προαιρετικής άσφα
λίσεως κατά τό γαλλικό σύστημα, δέν πρέπει νά άσκειται ή νά εχει ασκηθεί οΰτε
στό γαλλικό έδαφος οΰτε στό έδαφος του Κράτους μέλους, του όποιου είναι υπή
κοος ό εργαζόμενος·
- ό εργαζόμενος οφείλει, κατά τήν υποβολή τής αιτήσεως προσχωρήσεως στά δι
καιώματα τοϋ εν λόγω νόμου, νά άποδείξει εϊτε ότι εχει κατοικήσει στήν Γαλλία έπί
δέκα τουλάχιστον έτη , συνεχόμενα ή μή , εϊτε ότι εχει υπαχθεί κατά τήν ϊδια διάρ
κεια στήν γαλλική νομοθεσία, ύπό μορφή υποχρεωτικής άσφαλίσεως ή προαιρετι
κής συνεχίσεως άσφαλίσεως.

4 . Κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 73 παράγραφος 3 του κανονισμού, ό όρος «οικογενεια
κές παροχές» περιλαμβάνει:

α) τά έπιδόματα πρό του τοκετού πού προβλέπει τό άρθρο L 516 τοϋ κώδικος κοινω
νικής άσφαλίσεως (code de la sécurité sociale).
β) τά οικογενειακά έπιδόματα πού προβλέπουν τά άρθρα L 524 καί L 531 τοϋ κώδι
κος κοινωνικής άσφαλίσεως (code de la sécurité sociale).

γ) τήν άντισταθμιστική άποζημίωση τοϋ άναλογικοϋ φόρου (impôt cédulaire) πού
προβλέπει τό άρθρο L 532 τοϋ κώδικος κοινωνικής άσφαλίσεως (code de la
sécurité sociale).

Ή παροχή αυτή πάντως δύναται νά καταβληθεί μόνον, άν ό μισθός πού λαμβάνεται
μέ τήν ευκαιρία τής άποσπάσεως, υπόκειται στόν φόρο εισοδήματος στήν Γαλλία.

δ) τό έπίδομα υπέρ τής οικοκυράς συζύγου πού προβλέπει τό άρθρο L 533 τοϋ κώδι
κος κοινωνικής άσφαλίσεως (code de la sécurité sociale).

Δ . ΙΤΑΛΙΑ

Καμμία .
E. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τοϋ άρθρου 94 παράγραφος 2 τοϋ κανονισμού, οι
περίοδοι άσφαλίσεως καί οί έξομοιούμενες πρός αυτές περίοδοι πού συνεπληρώθησαν
πρό τής 1ης ' Ιανουαρίου 1946 σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τοϋ Λουξεμβούργου γιά τήν
άσφάλιση συντάξεως λόγω άναπηρίας, γήρατος ή θανάτου λαμβάνονται υπ' όψη γιά τήν
έφαρμογή τής νομοθεσίας αύτής μόνον, κατά τό μέτρο πού οί άσφαλιστικές προσδοκίες
έχουν διατηρηθεί μέχρι τήν 1η ' Ιανουαρίου 1959, ή έχουν άνακτηθεΐ μεταγενέστερα
σύμφωνα μέ τή νομοθεσία αυτήν μόνον ή μέ τίς ισχύουσες ή ύπό σύναψη διμερείς
συμβάσεις . Έφ' όσον ύφίστανται περισσότερες διμερείς συμβάσεις, λαμβάνονται υπ'
όψη οί περίοδοι άσφαλίσεως ή οί εξομοιούμενες πρός αυτές περίοδοι άπό τήν παλαιό
τερη ήμερομηνία .
ΣΤ . ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1 . 'Ασφάλιση άσθενείας τών συνταξιούχων γήρατος

α) Πρόσωπο πού λαμβάνει σύνταξη γήρατος δυνάμει τής ολλανδικής νομοθεσίας
καί συγχρόνως σύνταξη δυνάμει τής νομοθεσίας άλλου Κράτους μέλους θεω
ρείται, γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 27 καί / ή 28, ότι δικαιού
ται παροχών εις είδος, άν πληροί - άφοΰ ληφθοΰν ύπ' δψη ενδεχομένως οί
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διατάξεις του άρθρου 9 - τίς απαιτούμενες προϋποθέσεις γιά τήν ύπαγωγή στήν
προαιρετική ασφάλιση άσθενείας των ήλικιωμένων.

β) Ή εισφορά γιά τήν προαιρετική άσφάλιση άσθενείας τών ηλικιωμένων ανέρχε
ται, γιά τούς ενδιαφερομένους πού κατοικούν σέ άλλο Κράτος μέλος, στό ήμισυ
τών μέσων εξόδων πού άπαιτούνται στίς Κάτω Χώρες γιά τήν ιατρική περί
θαλψη τών ήλικιωμένων καί τών μελών τής οικογενείας τους.

2 . ' Εφαρμογή τής ολλανδικής νομοθεσίας περί τής γενικής άσφαλίσεως γήρατος
α) Ώς περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν δυνάμει τής ολλανδικής νομο
θεσίας περί τής γενικής άσφαλίσεως γήρατος, θεωρούνται έπίσης οί περίοδοι

πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1957, κατά τήν διάρκεια τών όποιων δικαιούχος μή
πληρών τίς προϋποθέσεις, υπό τίς όποιες δύνανται νά έξομοιωθοϋν οί έν λόγω
περίοδοι μέ περιόδους άσφαλίσεως, κατοικούσε στό έδαφος τών Κάτω Χωρών
μετά τήν συμπλήρωση τού 15ου έτους τής ήλικίας του, ή κατά τήν διάρκεια τών
οποίων ό έν λόγω δικαιούχος, ένώ κατοικούσε στό έδαφος άλλου Κράτους
μέλους, άσκούσε μισθωτή δραστηριότητα στίς Κάτω Χώρες γιά λογαριασμό
έργοδότου εγκατεστημένου στήν χώρα αύτήν.

β) Οί περίοδοι πού πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψη σύμφωνα μέ τήν περίπτωση α) δέν
ύπολογίζονται, άν συμπίπτουν μέ περιόδους πού ελήφθησαν ύπ' όψη γιά τόν
υπολογισμό τής όφειλομένης συντάξεως δυνάμει τής νομοθεσίας περί τής
άσφαλίσεως γήρατος άλλου Κράτους μέλους.
γ) Όσον άφορα τήν ύπανδρό γυναίκα, ό σύζυγος τής όποιας δικαιούται συντάξεως
δυνάμει τής ολλανδικής νομοθεσίας περί τής γενικής άσφαλίσεως γήρατος,
λαμβάνονται έπίσης ύπ ' όψη ώς περίοδοι άσφαλίσεως οί περίοδοι αύτού τού
γάμου, οί όποιες προηγούνται τής ήμερομηνίας, κατά τήν όποία ή ένδιαφερό

μενη συνεπλήρωσε τό 65ο ετος τής ήλικίας της καί κατά τήν διάρκεια τών
όποιων κατοικούσε στό έδαφος ένός ή περισσοτέρων Κρατών μελών, εφ' δσον
οί περίοδοι αύτές συμπίπτουν μέ τίς περιόδους άσφαλίσεως πού συνεπλήρωσε ό
σύζυγος της ύπό τήν νομοθεσία αύτήν καί μέ τίς περιόδους άσφαλίσεως πού
πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψη σύμφωνα μέ τήν περίπτωση α).
δ) Οί περίοδοι πού πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψη σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής
περιπτώσεως γ) δέν ύπολογίζονται, αν συμπίπτουν μέ περιόδους, οί όποιες
έλήφθησαν ύπ' όψη γιά τόν ύπολογισμό τής συντάξεως πού οφείλεται στήν
ϋπανδρο γυναίκα δυνάμει τής νομοθεσίας περί τής άσφαλίσεως γήρατος άλλου
Κράτους μέλους ή μέ περιόδους, κατά τήν διάρκεια τών όποιων ελαβε σύνταξη
γήρατος δυνάμει τέτοιας νομοθεσίας .

ε) "Οσον άφορα τή γυναίκα, ή όποία εϊχε ύπανδρευθεϊ καί τής όποιας ό σύζυγος
εϊχε ύπαχθει στήν όλλανδική νομοθεσία περί τής άσφαλίσεως γήρατος ή θεω
ρείται ότι εχει συμπληρώσει περιόδους άσφαλίσεως δυνάμει τών διατάξεων τής
περιπτώσεως α), έφαρμόζονται άναλόγως οί διατάξεις τών δύο προηγουμένων
περιπτώσεων.

στ) Οί περίοδοι πού άναφέρονται στίς περιπτώσεις α) καί γ) λαμβάνονται ύπ' όψη
γιά τόν ύπολογισμό τής συντάξεως γήρατος μόνον, άν ό ένδιαφερόμενος κατοί
κησε έπί εξη ετη στό έδαφος ένός ή περισσοτέρων Κρατών μελών μετά τήν
συμπλήρωση του 59ου έτους τής ήλικίας του καί εφ' όσον κατοικεί στό έδαφος
ένός άπό αύτά τά Κράτη μέλη .

3 . 'Εφαρμογή τής ολλανδικής νομοθεσίας περί τής γενικής άσφαλίσεως χηρών καί
ορφανών

α) Για τήν εφαρμογή τών διατάξεων τού άρθρου 46 παράγραφος 2 τού κανονισμού
θεωρούνται έπίσης ώς περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν δυνάμει τής
όλλανδικής νομοθεσίας περί τής γενικής άσφαλίσεως χηρών καί ορφανών οί
περίοδοι πρό τής 1ης ' Οκτωβρίου 1959, κατά τήν διάρκεια τών όποίων κατοι
κούσε ό έργαζόμενος στό έδαφος τών Κάτω Χωρών μετά τήν συμπλήρωση τού
15ου έτους τής ήλικίας του ή κατά τήν διάρκεια τών όποίων, ένώ κατοικούσε
στό έδαφος άλλου Κράτους μέλους, άσκούσε μισθωτή δραστηριότητα στίς
Κάτω Χώρες γιά λογαριασμό έργοδότου εγκατεστημένου στήν χώρα αύτήν.
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β) Οί περίοδοι πού πρέπει νά ληφθούν ύπ ' όψη σύμφωνα μέ τήν περίπτωση α) δέν
ύπολογίζονται, άν συμπίπτουν μέ περιόδους άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν
υπό τήν νομοθεσία περί συντάξεων επιζώντων άλλου Κράτους μέλους.
4 . ' Εφαρμογή της ολλανδικής νομοθεσίας περί τής άσφαλίσεως κατά τής άνικανότη
τος πρός εργασία
α) Γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 2 του κανονισμού
θεωρούνται , επίσης ώς περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν δυνάμει τής
ολλανδικής νομοθεσίας περί τής άσφαλίσεως κατά τής άνικανότητος πρός έρ
γασία , οί περίοδοι μισθωτής εργασίας καί οί έξομοιούμενες περίοδοι πού συ
νεπληρώθησαν στίς Κάτω Χώρες πρό τής 1ης 'Ιουλίου 1967 .
β) Οί περίοδοι πού πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψη σύμφωνα μέ τήν περίπτωση α)
θεωρούνται ώς περίοδοι άσφαλίσεως πού συνεπληρώθησαν ύπό νομοθεσία τοΰ
τύπου πού άναφέρεται στό άρθρο 37 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμού.
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