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Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθ δίκαιθ μεταχείριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν, που
διαμζνουν νόμιμα ςτθν επικράτεια των κρατϊν – μελϊν τθσ και να τουσ παράςχει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ
ςυγκρίςιμα με εκείνα που απολαμβάνουν οι πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εξζδωςε τον Κανονιςμό (ΕΚ) 859/145-03 του υμβουλίου τθσ.
Με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρ. 859/03 (άρκρο 1) που τζκθκε ςε ιςχφ από 1/6/03, επεκτείνονται οι διατάξεισ των
Κανονιςμϊν (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που δεν καλφπτονται από αυτζσ τισ
διατάξεισ, αποκλειςτικά λόγω τθσ ικαγζνειάσ τουσ, εφόςον διαμζνουν νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ κράτουσ μζλουσ και
όλα τα πραγματικά περιςτατικά δεν ζχουν λάβει χϊρα εντόσ του εδάφουσ ενόσ και μόνο κράτουσ μζλουσ.
Επομζνωσ, μετά τθν ζκδοςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 859/03, για όλουσ τουσ διακινοφμενουσ ςε τουλάχιςτον δφο
κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε. εργαηόμενουσ – υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που ιδθ διαμζνουν νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ
κράτουσ μζλουσ, εφαρμόηονται πλζον οι Κανονιςμοί (ΕΟΚ) αρ. 1408/71 και 574/72.
Επιςθμαίνεται ότι το νόμιμο τθσ διαμονισ ςτο ζδαφοσ ενόσ κράτουσ – μζλουσ είναι προαπαιτοφμενο τθσ
εφαρμογισ αυτϊν των διατάξεων και διαπιςτϊνεται βάςει τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ κάκε κράτουσ – μζλουσ .
Επίςθσ, διευκρινίηεται ότι οι Κανονιςμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 δεν εφαρμόηονται όταν ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ
ζχει αποκλειςτικοφσ δεςμοφσ με ζνα μόνο κράτοσ – μζλοσ και με μία τρίτθ χϊρα. Αντίκετα, εφαρμόηονται ςε κάκε
περίπτωςθ, κατά τθν οποία πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ζχει διακινθκεί εντόσ τθσ Ζνωςθσ, ι ακόμα μετζβθ ςε κράτοσ –
μζλοσ, επαναπατρίςτθκε / μετακινικθκε ςε τρίτθ χϊρα και ςτθ ςυνζχεια μετζβθ (εκ νζου) ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ.
Σζλοσ, ςτθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 859/03 δεν υπόκεινται οι χϊρεσ του ΕΟΧ (δθλαδι: Λιχτενςτάιν,
Νορβθγία και Ιςλανδία), θ Ελβετία και θ Δανία.
Οι νζοι Κανονιςμοί (ΕΚ) αρ. 883/04, 987/09 και 988/09, για το ςυντονιςμό των ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλειασ
ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε. που ωσ γνωςτόν αντικατζςτθςαν τουσ προχπάρχοντεσ και τζκθκαν ςε ιςχφ από 1/5/2010,
δεν είχαν εφαρμογι ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, για τουσ οποίουσ εξακολοφκθςε να ιςχφει ο Κανονιςμόσ
859/2003, για τθν επζκταςθ των διατάξεων των Κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρ. 1408/71 και 574/72 ςτουσ υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν…
Από 1/1/2011 όμωσ, τζκθκε ςε ιςχφ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, για τθν επζκταςθ των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρ. 883/04 και 987/09 ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, οι
οποίοι δεν διζπονται ιδθ από τουσ Κανονιςμοφσ αυτοφσ μόνο λόγω τθσ ικαγζνειάσ τουσ.

Ωσ εκ τοφτου, από 1/1/2011 ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 859/2003 καταργείται μεταξφ των κρατϊν – μελϊν, που
δεςμεφονται από το νζο Κανονιςμό.
Επιςθμαίνεται ότι ο εν λόγω Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ. 1231/10 δεν εφαρμόηεται ςτισ χϊρεσ του ΕΟΧ, ςτθν Ελβετία, ςτθ
Δανία και ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο εξακολουκεί να δεςμεφεται και να υπόκειται ςτθν
εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 859/03.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ωσ άνω αναγραφομζνων, παρακζτουμε τα παρακάτω παραδείγματα :
– Κινζηοσ που αςκεί αυτοτελι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα, για τθν οποία αςφαλίηεται ςτον Ο.Α.Ε.Ε., ξεκινά
παράλλθλα αυτοτελι δραςτθριότθτα και ςτθ Βουλγαρία. Εφ’ όςον διαμζνει νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ο Ο.Α.Ε.Ε. κα του
εκδϊςει το κοινοτικό ζντυπο Α1, προκειμζνου να το προςκομίςει ςτο βουλγαρικό φορζα και να απαλλαγεί τθσ εκεί
αςφάλιςισ του.
– Ιρακινόσ που διαμζνει νόμιμα και δραςτθριοποιείται ςτθν Κφπρο, ςυμμετζχει ςε ελλθνικι εταιρεία,
δραςτθριότθτα για τθν οποία κακίςταται αςφαλιςτζοσ ςτον Ο.Α.Ε.Ε.. Εφ’ όςον προςκομίςει ςτον Ο.Α.Ε.Ε. το
κοινοτικό ζντυπο Α1, που κα του ζχει εκδϊςει ο κυπριακόσ φορζασ, κα απαλλαγεί τθσ αςφάλιςισ του ςτον Ο.Α.Ε.Ε..
Σζλοσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ο εν λόγω Κανονιςμόσ είναι διακζςιμοσ ςε μορφι Pdf ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτο
ακόλουκο link :
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:344:SOM:EN:HTML .
Για κάκε προβλθματιςμό που τυχόν προκφψει κατά τθν εφαρμογι των παραπάνω, παρακαλοφμε να επικοινωνείτε
άμεςα με τθν Τπθρεςία μασ.
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