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ΣΥΣΤΑΣΗ αριθ. 18
της 18ης Φεβρουαρίου 1986
σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στους άνεργους με μερική απασχόληση σε κράτος μέλος
άλλο από το κράτος διαμονής, η οποία εκδόθηκε από τη διοικητική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της
202ας συνόδου, της 27ης και 28ης Φεβρουαρίου 1986
(86/C 284/05)
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εκτιμώντας,
ότι στην περίπτωση των εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος ενός κράτους μέλους και
απολαύουν παροχών ανεργίας δυνάμει της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην περίπτωση τους, επιτρέ
πεται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μειωμένου χρόνου στο έδαφος άλλου κράτους
μέλους, διατηρώντας τα δικαιώματα τους για παροχές ανεργίας σε βάρος του κράτους στο έδαφος
του οποίου διαμένουν
ότι είναι αναγκαίο, στην κατάσταση αυτή, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες συγκρούσεις
νόμων, να καθοριστεί η νομοθεσία που εφαρμόζεται στους εργαζόμενους αυτούς·
ότι είναι ευκταίο να συνεχίσουν να υπάγονται οι εργαζόμενοι αυτοί στη νομοθεσία της χώρας δια
μονής τους τόσον όσον αφορά την καταβολή εισφορών που οφείλονται λόγω της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας όσο και τη χορήγηση των παροχών
συνιστά στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών να συνάψουν οι ίδιες, ή οι προσδιορι
σμένοι οργανισμοί από αυτές τις αρμόδιες αρχές, συμφωνίες δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, υπό τους εξής όρους:
1. Οι συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι που δικαιούνται στο κράτος διαμονής
παροχές ανεργίας και ασκούν ταυτόχρονα μερική επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος
μέλος, θα υπάγονται αποκλειστικά στη νομοθεσία του πρώτου κράτους, τόσο για την καταβολή
των εισφορών όσο και για τη χορήγηση των παροχών.
2. Για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, θα πρέπει να τηρούνται οι εξής διοικητικές διατυπώ
σεις:
α) ο φορέας που χορηγεί την παροχή ανεργίας στο κράτος διαμονής του ενδιαφερομένου ενη
μερώνει τον προσδιορισμένο φορέα από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους για κάθε μερική
επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος·
6) ο τελευταίος αυτός φορέας χοργηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα πιστοποιητικό με το οποίο
πιστοποιείται ότι υπάγεται στη νομοθεσία του και διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του πιστοποιη
τικού στον προσδιορισμένο φορέα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην επικρά
τεια του οποίου ασκεί ο ενδιαφερόμενος τη μερική επαγγελματική δραστηριότητα.
Στο πιστοποιητικό αυτό επισυνάπτονται, για ενημέρωση του εργοδότη, όλες οι πληροφορίες
που απαιτούνται λόγω της υπαγωγής του ενδιαφερόμενου στην νομοθεσία του κράτους δια
μονής του. Το πιστοποιητικό εξακολουθεί να ισχύει για τόσο χρονικό διάστημα όσο ο φορέας
στην χώρα εργασίας δεν έλαβε κοινοποίηση της ακύρωσης του*
γ) οι σχετικοί φορείς χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα
σύσταση.
Ο Πρόεδρος
της διοικητικής επιτροπής
C. van den BERG
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Βλέπε οδηγίες στην επόμενη σελίδα

Ε 101α

(')

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π Α ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύσταση της 28ης Φεβρουαρίου 1986 της διοικητικής επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των μετακινούμενων εργαζομένων, σχετικά με τη
νομοθεσία που εφαρμόζεται στους άνεργους με μερική απασχόληση σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος διαμονής.
1.

Ο ενδιαφερόμενος

1.1.

Επίθετο Ο

Ονόματα

Το γένος

1.2.

Ημερομηνία γέννησης

Υπηκοότης

D.N.I. Ο

1.3.

Διεύθυνση κατοικίας ( 4 ):

1.4.

Αριθμός ασφαλιστικού μητρώου:

2.

Ο παραπάνω ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για παροχές ανεργίας

3.

Υπάγεται στη νομοθεσία της χώρας:

4.

Απασχολείται μερικώς από

Ο
στον εργοδότη

που ορίζεται στο σημείο 5.
5.

Εργοδότης

5.1.

Ονομασία ή επωνυμία της επιχείρησης:

5.2.

Διεύθυνση ( 4 ):

6.

Προσδιορισμένος φορέας του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος

6.1.

Επωνυμία:

6.2.

Διεύθυνση ("):.

6.3.

Σφραγίδα

7.

Κοινοποίηση διακοπής του δικαιώματος για παροχές ανεργίας (6)

7.1.

Το δικαίωμα για παροχές ανεργίας έληξε στις

7.2.

Σφραγίδα

Κωδικός αριθμός (5)

6.4.

Ημερομηνία:

6.5.

Υπογραφή

7.3.

Ημερομηνία:

7.4.

Υπογραφή
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Ε 101α
ΟΔΗΓΙΕΣ
Το έντυπο συμπληρώνεται με γραφομηχανή και μόνο στις διάστικτες γραμμές
Ο φορέας που ορίζει το κράτος μέλος στη νομοθεσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος, όταν ενημερωθεί για
τη μερική επαγγελματική απασχόληση στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους από το φορέα που χορηγεί τις
παροχές ανεργίας, συμπληρώνει το έντυπο και το παραδίνει στον ενδιαφερόμενο. Επίσης στέλνει αντίγραφο του
εντύπου στον προσδιορισμένο φορέα του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ασκεί ο ενδιαφερόμενος τη
μερική απασχόληση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(') Σύμβολο του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπάγεται ο εργαζόμενος:
Β » Βέλγιο, DK - Δανία, D = Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ε « Ισπανία, GR = Ελλάδα, F = Γαλλία, IRL =
Ιρλανδία, Ι •» Ιταλία, L - Λουξεμβούργο, NL - Κάτω Χώρες, Ρ = Πορτογαλία, GB » Ηνωμένο Βασίλειο.
(2) Για τους Ισπανούς πολίτες, να σημειωθούν και τα δύο επώνυμα. Για τους Πορτογάλους πολίτες, να σημειωθούν όλα τα ονόματα
(ονόματα, επώνυμο, γένος) κατά τη σειρά που αναγράφονται στην αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.
(3) Για τους Ισπανούς πολίτες, να σημειωθεί ο αριθμός που αναφέρεται στην πολιτική τους ταυτότητα (D.N.I.) εάν υπάρχει, ακόμη και
αν η ισχύ της ταυτότητας έχει λήξει. Αλλοιώς, να σημειωθεί «ουδέν».
4

( ) Οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα.
(5) Να συμπληρωθεί εφόσον υπάρχει κωδικός αριθμός.
(6) Ο φορέας που αναγράφεται στο σημείο 6 συμπληρώνει το έντυπο, τετράγωνα 1 και 7 και το απευθύνει στον προσδιορισμένο
φορέα του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ο ενδιαφερόμενος ασκεί την μερική απασχόληση του.

