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Είστε μεθοριακός εργαζόμενος; Είστε μεθοριακός εργαζόμενος αν εργάζεστε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος κατοικίας σας (δηλαδή εργάζεστε σε μια χώρα και επιστρέφετε τακτικά στη χώρα στην οποία κατοικείτε). 
Σε περίπτωση ανεργίας, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τις παροχές ανεργίας για τους μεθοριακούς εργαζομένους 
που δεν επιστρέφουν, κατ’ αρχήν, στον τόπο κατοικίας τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Είστε αποσπασμένος εργαζόμενος; Είστε αποσπασμένος εργαζόμενος αν ο εργοδότης σας, ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος, σας έχει στείλει προσωρινά να εργαστείτε σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου 
να παράσχετε κάποια υπηρεσία. Για τους σκοπούς της κάλυψης κοινωνικής ασφάλειας, θεωρείστε αποσπασμένος σε 
περίπτωση που σας έχει στείλει ο εργοδότης σας να διεκπεραιώσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την εργασία 
σε άλλο κράτος μέλος για λογαριασμό του εργοδότη σας, ή, επίσης, αν ασκείτε μη μισθωτή δραστηριότητα και έχετε 
μεταβεί στο εξωτερικό για να ασκήσετε παρόμοια δραστηριότητα με αυτή που ασκείτε κανονικά στο κράτος μέλος 
καταγωγής σας.   

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τη 
σύμβαση εργασίας σας και τα πιθανά μέτρα που πρέπει ενδεχομένως να λάβετε σχετικά με την ασφάλιση 
υγείας σας και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πληροφορία όσον 
αφορά ειδικά την δική σας περίπτωση. 

Το παρόν έγγραφο δεν απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν και εργάζονται σε κράτος μέλος του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι2. Οι εν λόγω πολίτες της ΕΕ δικαιούνται την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους 
του οικείου κράτους μέλους από κάθε άποψη. Παρακαλείσθε να διαβάσετε σε αυτό το πλαίσιο τις πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη 
διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών3. 

1.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και αξιολογούν κατά πόσον ενδέχεται να χρειαστεί να 
δοθούν περισσότερες πληροφορίες σε εύθετο χρόνο.  Το έγγραφο αυτό θα επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
επικαιρότητας.
2. Οι εν λόγω εργαζόμενοι της ΕΕ επωφελούνται από τις διασφαλίσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν 
και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση 
των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 
της 30.4.2004, σ. 77).
3. C(2020) 1753 final.

Πληροφορίες υπόψη των μεθοριακών και των αποσπασμένων εργαζομένων που θίγονται 
από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων οι οποίοι επιβάλλονται 
από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19
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Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αρνούνται την είσοδο σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο έδαφός τους. 
Οι εν λόγω πολίτες της ΕΕ μπορούν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματά τους με 
τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να μετακινούνται εντός του 
κράτους μέλους ή να εξέρχονται από αυτό). Επίσης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως 
να απαιτούν από τους πολίτες της ΕΕ να υποβληθούν σε αυτοαπομόνωση ή παρόμοια μέτρα, υπό την προϋπόθεση 
ότι επιβάλλουν τις ίδιες απαιτήσεις στους δικούς τους υπηκόους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ειδικά μέτρα σχετικά με 
τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την 
εφαρμογή των πράσινων λωρίδων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των 
συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών4. 
 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
περιγράφουν τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν ότι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι, ιδίως όσοι ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας 
του κορονοϊού, μπορούν να φτάνουν στον χώρο εργασίας τους5.

Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές, απρόσκοπτες και ταχείες διαδικασίες για τη διέλευση 
των συνόρων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ.

Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν διοικητικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ των δημόσιων αρχών τους, 
προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των μετακινούμενων 
εργαζομένων6. Η Επιτροπή ενθαρρύνει αυτή την πρακτική και θα εντοπίσει από κοινού με τα κράτη μέλη τις βέλτιστες 
πρακτικές που μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα κράτη μέλη. 

ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΜΕΘΟΡΊΑΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας 
και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών και τις Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά 
με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη διέλευση των μεθοριακών και των εποχιακών εργαζομένων και θα πρέπει 
να θεσπίσουν ειδικές, απρόσκοπτες και ταχείες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης των εν λόγω 
εργαζομένων.    

Αν είστε μεθοριακός εργαζόμενος και επηρεάζεστε από τους περιορισμούς που επιβάλλει το κράτος μέλος στο οποίο 
εργάζεστε ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, μπορείτε να βρείτε παρακάτω ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 
τις συνθήκες απασχόλησης και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβασή σας;

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ [άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 
ενοχές], το εφαρμοστέο δίκαιο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι κατά κανόνα το δίκαιο του κράτους μέλους στο 
οποίο εκτελείται συνήθως η εργασία. Με άλλα λόγια, αν, λόγω των περιορισμών εξόδου ή εισόδου, εσείς, ως μεθοριακός 
εργαζόμενος, δεν μπορείτε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της σύμβασης εργασίας, το δίκαιο του κράτους 

4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
5. C(2020) 2051 final
6. Βλ. για παράδειγμα:
Βέλγιο: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
Γαλλία: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
Γερμανία: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
Κάτω Χώρες: https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/
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μέλους στο οποίο εργάζεστε συνήθως θα καθορίσει τις έννομες συνέπειες της αδυναμίας εργασίας. Σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό 
της Ένωσης, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγεί το κράτος 
μέλος στο οποίο εργάζεστε με εκείνα που χορηγεί στους ημεδαπούς εργαζομένους, των οποίων τα δικαιώματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας υπόκεινται σε περιορισμούς.

Αν είστε μεθοριακός εργαζόμενος και δεν μπορείτε να εργαστείτε στο άλλο κράτος μέλος αλλά πρέπει να 
τηλεργαστείτε από το κράτος μέλος κατοικίας σας, γίνεστε αποσπασμένος εργαζόμενος;

Όχι. Δεν θα θεωρηθείτε αποσπασμένος εργαζόμενος σύμφωνα με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων7. Αυτό 
σημαίνει ότι οι βασικοί όροι απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας σας δεν θα καταστούν εφαρμοστέοι για σας, 
καθώς δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών / αποδέκτης υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατοικίας σας. Η σύμβαση εργασίας 
σας θα εξακολουθήσει να διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους απασχόλησής σας όπως προηγουμένως, εκτός 
εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά με τον εργοδότη σας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υποβάλετε 
συγκεκριμένο αίτημα ή έντυπο για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, θα πρέπει να έχετε 
πρόσβαση στα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγεί το κράτος μέλος στο οποίο εργάζεστε με 
εκείνα που χορηγεί στους εργαζομένους υπηκόους του, των οποίων τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας υπόκεινται 
σε περιορισμούς. Όσον αφορά την εκ περιτροπής εργασία, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
εργαζομένους που κατοικούν στη χώρα και τους ημεδαπούς εργαζομένους8. Σημειωτέον επίσης ότι ορισμένες χώρες 
έχουν ήδη συμφωνήσει μεταξύ τους και έχουν εισαγάγει τις σχετικές διοικητικές ρυθμίσεις για να επιβεβαιώσουν ότι η 
τηλεργασία δεν θα μεταβάλει τον ορισμό της αρμόδιας χώρας9.

Αν είστε μεθοριακός ή εποχιακός εργαζόμενος και έχετε περιέλθει σε πλήρη ανεργία κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω περιόδου

Αν είστε μεθοριακός εργαζόμενος και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής έχετε περιέλθει σε πλήρη ανεργία, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο ανεργίας στο κράτος μέλος κατοικίας σας. Θα έχετε δικαίωμα σε παροχές 
ανεργίας από το κράτος μέλος κατοικίας σας υπό τους ίδιους όρους με τους ανέργους στο εν λόγω κράτος μέλος, και 
θα πρέπει να είστε στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας σας. Σε περίπτωση που 
είστε μεθοριακός εργαζόμενος που δεν επιστρέφει, κατ’ αρχήν, στον τόπο κατοικίας σας τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα, μπορείτε να αναζητήσετε εργασία είτε στο κράτος μέλος κατοικίας σας είτε στο κράτος μέλος της τελευταίας 
απασχόλησής σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο ανεργίας του κράτους μέλους στο οποίο αποφασίσατε να 
αναζητήσετε εργασία. Θα έχετε δικαίωμα σε παροχές ανεργίας από αυτό το κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους με τους 
ανέργους στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να είστε στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του εν λόγω 
κράτους μέλους. 

Αν είστε εποχιακός εργαζόμενος και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής έχετε περιέλθει σε πλήρη ανεργία10, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο ανεργίας στο κράτος μέλος στο οποίο είστε ασφαλισμένος. Αν ασκείτε κανονικά 
δραστηριότητα και στο κράτος μέλος κατοικίας σας, αυτό θα πρέπει να είναι και το κράτος μέλος στο οποίο είστε 
ασφαλισμένος. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε δικαίωμα σε παροχές ανεργίας από το κράτος μέλος κατοικίας σας υπό 
τους ίδιους όρους με τους ανέργους στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να είστε στη διάθεση των υπηρεσιών 
απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας σας.

7. Οδηγία 96/71/EΚ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071 και
Οδηγία 2014/67/EΕ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
8. Δυνάμει του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.
9. Για παράδειγμα, εκδόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.  Παραπομπή στην ανωτέρω 
υποσημείωση 5.
10. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μείνει άνεργος τόσο στο κράτος μέλος της εποχιακής απασχόλησης όσο και στο κράτος μέλος κατοικίας σας. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
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Ποια νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για σας, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιορισμών 
σχετικά με τη διέλευση των συνόρων και των συστάσεων για τηλεργασία λόγω της πανδημίας της νόσου 
COVID-19;

Σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.  Ωστόσο, 
οι κανόνες προσφέρουν κάποια ευελιξία στους εργαζομένους που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ασφαλισμένοι στο 
κράτος μέλος στο οποίο ήταν ασφαλισμένοι πριν από την πανδημία της νόσου COVID-19. Τα ακόλουθα σενάρια και οι 
προτεινόμενες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι:

Αν είστε μεθοριακός εργαζόμενος που απασχολείται αποκλειστικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος κατοικίας σας

Είστε ασφαλισμένος επί του παρόντος στο κράτος μέλος απασχόλησής σας. Αν δεν μπορείτε τώρα να εργαστείτε στο 
σύνηθες κράτος μέλος απασχόλησής σας και για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα πρέπει να εργαστείτε από το σπίτι, 
η κατάσταση αυτή δεν θα πρέπει κατ’ αρχήν να οδηγήσει σε αλλαγή της εφαρμοστέας νομοθεσίας όσον αφορά την 
κάλυψη της κοινωνικής σας ασφάλισης, δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή.  Θα συνεχίσετε να δικαιούστε 
όλες τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος μέλος απασχόλησής σας.

ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΊ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΥΟ Η 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Αν εργάζεστε τόσο στο κράτος μέλος απασχόλησής σας όσο και στο κράτος μέλος κατοικίας σας και είστε 
ασφαλισμένος στο κράτος μέλος απασχόλησής σας επειδή η δραστηριότητα που ασκείτε στο κράτος μέλος 
κατοικίας σας δεν είναι ουσιώδης (λιγότερο από το 25 % του χρόνου εργασίας σας)

Είστε ασφαλισμένος επί του παρόντος στο κράτος μέλος απασχόλησής σας. Τώρα που η δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
κατοικίας σας θα αυξηθεί, μπορεί να καταστεί ουσιώδης (δηλαδή να ανέλθει σε πάνω από το 25 % του χρόνου εργασίας 
σας για περίοδο 12 μηνών). Στην περίπτωση αυτή, η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας σας θα μπορούσε να 
καταστεί εφαρμοστέα σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 μόνον εάν ο μέσος χρόνος 
εργασίας για περίοδο 12 μηνών υπερβεί το 25 % του συνολικού χρόνου εργασίας σας σε όλα τα κράτη μέλη.  Ως εκ 
τούτου, το γεγονός ότι για τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα ασκείτε ουσιώδη δραστηριότητα στο κράτος μέλος κατοικίας 
σας, δεν θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στην κοινωνική σας ασφάλιση.  Θα πρέπει να έχετε ήδη στην κατοχή σας ένα 
φορητό έγγραφο (ΦΕ) A1 που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 από τον 
αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος απασχόλησής σας.

Αν είστε εργαζόμενος που εργάζεται τόσο στο κράτος μέλος απασχόλησής σας όσο και στο κράτος μέλος 
κατοικίας σας και είστε ασφαλισμένος στο κράτος μέλος κατοικίας σας επειδή ήδη σήμερα η επαγγελματική 
σας δραστηριότητα στο κράτος μέλος κατοικίας σας είναι ουσιώδης (πάνω από το 25 % του χρόνου εργασίας 
σας)

Είστε ασφαλισμένος επί του παρόντος στο κράτος μέλος κατοικίας σας.  Θα πρέπει να έχετε ήδη στην κατοχή σας ένα 
φορητό έγγραφο (ΦΕ) A1 που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 από τον 
αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος κατοικίας σας. Οι περιορισμοί στα σύνορα και η τηλεργασία δεν θα πρέπει να έχουν 
αντίκτυπο στην κάλυψη της κοινωνικής σας ασφάλισης.

Τι ισχύει αν τα παραπάνω σενάρια δεν ισχύουν στην περίπτωσή σας και, ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
COVID-19, ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή του κράτους μέλους κοινωνικής ασφάλισής σας;

Αν η κατάστασή σας δεν καλύπτεται από τα παραπάνω σενάρια και, ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή 
του κράτους μέλους κοινωνικής ασφάλισής σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να υποβάλει αίτηση 
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στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου η νομοθεσία επιθυμείτε να συνεχίσει να εφαρμόζεται, ώστε να 
εξακολουθήσετε να υπάγεστε στη νομοθεσία του.  Ο εργοδότης θα πρέπει να τεκμηριώσει την αίτησή του, δηλαδή να 
αναφέρει του λόγους για τους οποίους εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά σας να παραμείνετε ασφαλισμένος στο 
κράτος μέλος στο οποίο καλύπτεσθε επί του παρόντος11.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που αρρωστήσω κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στο κράτος μέλος της 
απασχόλησής μου ή ενώ τηλεργαζόμουν από το κράτος μέλος κατοικίας μου;

Αν εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ζείτε σε άλλη, έχετε δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις δύο χώρες. 

Κατά πάσα πιθανότητα έχετε ήδη καταχωριστεί στη χώρα όπου εργάζεστε και έχετε λάβει το έντυπο S1  από τον  φορέα 
ασφάλισης υγείας σας (εάν δεν το έχετε κάνει ακόμη, θα πρέπει να καταχωριστείτε και να ζητήσετε αυτό το έντυπο και 
στη συνέχεια να το υποβάλετε σε φορέα ασφάλισης υγείας της χώρας στην οποία ζείτε). Το έντυπο αυτό σας δίνει το 
δικαίωμα να λάβετε υγειονομική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ημεδαπούς που είναι 
ασφαλισμένοι στη χώρα αυτή.

Πληροφορίες για το φορητό έγγραφο A1 και τα εθνικά σημεία επαφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φορητό έγγραφο A1, μπορείτε να συμβουλευθείτε:
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=el

Για πληροφορίες σχετικά με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είναι αρμόδιος για την έκδοση του φορητού εγγράφου 
Α1, μπορείτε να συμβουλευθείτε:
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf

ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εργασία;

Αν βρίσκεστε στο κράτος μέλος στο οποίο σας έστειλε ο εργοδότης σας για παροχή υπηρεσιών (στο εξής: κράτος μέλος 
υποδοχής) και θα συνεχίσετε να εργάζεστε εκεί, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά τους βασικούς όρους απασχόλησης (κατώτατος μισθός, μέγιστος χρόνος εργασίας και ελάχιστος 
χρόνος ανάπαυσης, κανόνες που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία κ.λπ.). Σε περίπτωση που 
δεν επιτρέπεται η μετάβαση στον χώρο εργασίας λόγω περιορισμών για τη νόσο COVID-19, πρέπει να ακολουθήσετε 
τους κανόνες του κράτους μέλους υποδοχής. Ωστόσο, θα εξακολουθήσετε να δικαιούστε παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
από το κράτος μέλος στο οποίο καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και όχι από το κράτος μέλος υποδοχής.

Ποια νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για σας, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιορισμών 
σχετικά με τη διέλευση των συνόρων και των συστάσεων για τηλεργασία λόγω της πανδημίας της νόσου 
COVID-19;

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας άρχισε πριν από την εκδήλωση της 
πανδημίας COVID-19

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας στο άλλο κράτος μέλος άρχισε πριν από την εκδήλωση 
της πανδημίας της νόσου COVID 19, δεν θα πρέπει να επηρεάζεστε από τυχόν εθνικούς περιορισμούς στα σημεία 
διέλευσης των συνόρων, αν βρίσκεστε ήδη στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε αποσπαστεί.  Θα πρέπει να συνεχίσετε την 
περίοδο απόσπασης, όπως ορίζεται στο φορητό έγγραφο Α1, και θα παραμείνετε ασφαλισμένος στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την έδρα του ο εργοδότης σας ή στο οποίο είστε ασφαλισμένος ως μη μισθωτός εργαζόμενος.

11.  Βλέπε επίσης το μέρος 2 των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την πιθανή χρήση συμφωνιών εξαίρεσης.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf  
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=el
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας άρχισε πριν από την εκδήλωση 
της πανδημίας COVID-19, αλλά μεταβαίνετε σε άλλο κράτος μέλος, για παράδειγμα όταν δεν 
εργάζεστε.

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας στο άλλο κράτος μέλος άρχισε πριν από την εκδήλωση 
της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται να επηρεαστείτε αν βγείτε από το κράτος μέλος στο οποίο είστε αποσπασμένος και 
θέλετε να επιστρέψετε αργότερα. Αυτό ισχύει αν η δραστηριότητά σας ασκείται σε κράτος μέλος που επιβάλλει εθνικούς 
περιορισμούς εισόδου στα πρόσωπα που έρχονται από περιοχές εκτός της χώρας ή από ορισμένες πληγείσες περιοχές.  
Συνεπώς, πριν από την έξοδο από το κράτος μέλος στο οποίο είστε αποσπασμένος, θα πρέπει να ενημερωθείτε από 
τις αρμόδιες αρχές για το κατά πόσον θα σας επιτραπεί η είσοδος κατά την επιστροφή σας.  Αν δεν σας επιτραπεί η 
είσοδος και, ως εκ τούτου, δεν είστε σε θέση να συνεχίσετε την περίοδο απόσπασης, ο εργοδότης σας θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τον αρμόδιο φορέα που εξέδωσε το φορητό έγγραφο A1 για περαιτέρω οδηγίες.

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει 
μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στο άλλο κράτος μέλος 
μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η έναρξη της περιόδου απόσπασής σας μπορεί να καθυστερήσει λόγω των εθνικών 
περιορισμών εισόδου που επιβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης σας ή εσείς ως μη 
μισθωτός εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους που εξέδωσε το 
φορητό έγγραφο A1 για περαιτέρω οδηγίες.

Αν είστε εποχιακός εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει 
κατά τη διάρκεια ή μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19

Αν είστε εποχιακός εργαζόμενος και η δραστηριότητά σας στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η εποχιακή 
εργασία ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει κατά τη διάρκεια ή μετά την εκδήλωση της πανδημίας της νόσου COVID-19, 
η έναρξη της εποχιακής περιόδου απασχόλησής σας μπορεί να καθυστερήσει λόγω των εθνικών περιορισμών εισόδου 
που επιβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας στο 
κράτος μέλος εποχιακής απασχόλησης για περαιτέρω οδηγίες.12

Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία που επιβάλλονται από το κράτος μέλος στο πλαίσιο της τρέχουσας 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και την οδηγία 2004/38/ΕΚ, περιορισμοί στο δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων μπορούν να επιβληθούν για λόγους δημόσιας τάξης ή εσωτερικής ασφάλειας, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση κινδύνου που προκαλείται από μεταδοτική ασθένεια. Ωστόσο, οι λόγοι που δικαιολογούν τους 
περιορισμούς πρέπει να ερμηνεύονται στενά13 και οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να βασίζονται 
σε αντικειμενικά και μη εισάγοντα διακρίσεις κριτήρια.

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: europa.eu/european-union/
contact_el

12.  Βλ. επίσης το μέρος 3 των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εποχιακούς εργαζομένους.
13. Σε αυτό το πλαίσιο βλ. τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 115/81 και 116/81, Adoui και Cornuaille, EΕ:C:1982:183
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