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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - BUCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Αφορά τις διαδικασίες (BUCs)που εντάσσονται στο EESSI μέχρι 04/11/2021 

 

 

 

                      Το Παράρτημα ΙΙ θα επικαιροποιείται σταδιακά 

                             σύμφωνα με τη σειρά ένταξης των υπόλοιπων διαδικασιών 
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AWOD  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

SEDs 

Βασικός Κανονισμός 883/04 Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/09 

17 19 
(1) 

20 
(1) 

36 
(1) 

36 
(2) 

36 
(2a) 

24 
(1) 

24 
(2) 

25 
(1) 

26 
(1) 

33 
(1) 

33 
(2) 

DA001 - Αίτημα για 
πιστοποίηση του 
δικαιώματος για παροχές σε 
είδος 

            

DA002 - Πιστοποίηση 

δικαιώματος για παροχές σε 

είδος 

            

DA003 - Ακύρωση 
πιστοποίησης του 
δικαιώματος για παροχές σε 
είδος 

            

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που: 

1. Ο ασφαλισμένος είχε ένα εργατικό ατύχημα στο κράτος μέλος διαμονής ή 

κατοικίας και πρέπει να πιστοποιηθεί το δικαίωμά του σε παροχές σε είδος. 

2. Ο ασφαλισμένος που διαμένει σε κράτος μέλος χρήζει ιατρικής φροντίδας που 

σχετίζεται με εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, αλλά δεν διαθέτει 

έντυπο δικαιώματος.  

3. Ο ασφαλισμένος που έχει δικαίωμα σε παροχές σε είδος λόγω εργατικού 

ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας αποφάσισε να μετοικήσει σε άλλο 

κράτος μέλος, αλλά δεν διαθέτει έντυπο δικαιώματος.  

 

Case Owner είναι ο φορέας του κράτους μέλους διαμονής ή κατοικίας, ο οποίος 

αποστέλλει SED DA001 στον αρμόδιο για την ασφάλιση ενός προσώπου φορέα που 

βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος (Counterparty). Με το SED DA001 o φορέας Case 

Owner ζητά έντυπο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα του εν λόγω προσώπου σε 

παροχές σε είδος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. 

AW_BUC_01a 

Πιστοποίηση δικαιώματος για παροχές σε είδος –  Το κράτος μέλος 

διαμονής/κατοικίας αιτείται την επιβεβαίωση δικαιωμάτων  

 

 

Πιστοποίηση δικαιώματος για παροχές σε είδος –  Το κράτος μέλος 

διαμονής/κατοικίας αιτείται την επιβεβαίωση δικαιωμάτων  
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Ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους που διαθέτει την πληροφορία σχετικά με την 

ασφαλιστική κατάσταση και το δικαίωμα του προσώπου σε παροχές σε είδος λόγω 

εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας μπορεί είτε να απαντήσει θετικά, 

επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του προσώπου στις εν λόγω παροχές, είτε να 

απορρίψει το αίτημα, ενημερώνοντας τον φορέα περί μη ύπαρξης δικαιώματος στις εν 

λόγω παροχές. Η απάντηση προς τον φορέα-Case Owner, αποστέλλεται από τον 

φορέα-Counterparty με το SED DA002. 

 

Ο αρμόδιος φορέας δύναται, σε μεταγενέστερο χρόνο, να αποστείλει στον φορέα 

διαμονής ή κατοικίας SED DA003 (έντυπο ακύρωσης του δικαιώματος), εάν το 

δικαίωμα του ασφαλισμένου σε παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή 

επαγγελματικής ασθένειας έχει ακυρωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDs 

Βασικός Κανονισμός 883/04 Κανονισμός Εφαρμογής 987/09 

17 19 
(1) 

20 
(1) 

36 
(1) 

36 
(2) 

36 
(2a) 

24 
(1) 

24 
(2) 

25 
(1) 

26 
(1) 

33 
(1) 

33 
(2) 

DA002 - Πιστοποίηση 
δικαιώματος για 
παροχές σε είδος 

            

DA003 - Ακύρωση 
πιστοποίησης του 
δικαιώματος για 
παροχές σε είδος 

            

 

Η διαδικασία AW_BUC_01b εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένας ασφαλισμένος, ο 

οποίος διαμένει ή κατοικεί σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος μέλος, 

επιθυμεί να λάβει παροχές σε είδος λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής 

ασθένειας και δεν απευθύνεται στον φορέα του τόπου κατοικίας (ώστε αυτός να 

αποστείλει το SED DA001 μέσω της διαδικασίας AW_BUC_01a), αλλά στον φορέα του 

αρμόδιου κράτους μέλους.  

 

Case Owner επομένως είναι ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους, ο οποίος 

ενημερώνει τον φορέα διαμονής ή κατοικίας (Counterparty), με το SED DA002, ότι το 

AW_BUC_01b  

Πιστοποίηση δικαιώματος για παροχές σε είδος –  Το αρμόδιο κράτος 

μέλος αποστέλλει την πιστοποίηση  
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πρόσωπο έχει, ή δεν έχει, δικαίωμα σε παροχές ασθένειας λόγω εργατικού 

ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Ο αρμόδιος φορέας δύναται στη συνέχεια 

να αποστείλει έντυπο ακύρωσης του δικαιώματος μέσω του SED DA003, εάν το 

δικαίωμα του ασφαλισμένου σε παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή 

επαγγελματικής ασθένειας έχει ακυρωθεί. 

 

 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαδικασία επιτρέπει την ακύρωση του εντύπου που 

πιστοποιεί το δικαίωμα ενός προσώπου σε παροχές σε είδος που χορηγούνται σε 

περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, εφόσον έχουν 

μεταβληθεί οι συνθήκες βάσει των οποίων είχε κριθεί το εν λόγω δικαίωμα. Το 

δικαίωμα αυτό μπορεί να είχε πιστοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο με την έκδοση 

ενός SED DA002 «Βεβαίωση δικαιώματος σε παροχές σε είδος», ή ενός φορητού 

εγγράφου DA1 «Δικαίωμα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο ασφάλισης 

κατά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών»  ή ενός κοινοτικού 

εντύπου Ε123. 

 

Case Owner είναι ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους, ο οποίος έχει το δικαίωμα 

να ακυρώσει ένα έντυπο δικαιώματος που είχε εκδώσει νωρίτερα και με το οποίο 

πιστοποιούσε το δικαίωμα σε παροχές σε είδος που χορηγούνται σε περίπτωση 

εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Η διαδικασία AW_BUC_02 ξεκινά 

με την αποστολή του SED DA003 από τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους και 

ολοκληρώνεται όταν ο φορέας του κράτους μέλους διαμονής ή κατοικίας 

(Counterparty) λαμβάνει το SED DA003 και ενημερώνεται σχετικά με την ακύρωση του 

δικαιώματος. 

 

 

 

 

SED 
Βασικός 

Κανονισμός 
883/2004 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/2009 

36 24(1) 24(2) 25(1) 33(1) 33(2) 

DA003 - Ακύρωση πιστοποίησης του 
δικαιώματος για παροχές σε είδος   
 

      

AW_BUC_02 

Ακύρωση πιστοποίησης του  δικαιώματος για παροχές σε είδος  
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SED 

Βασικός 
Κανονισμός 

883/04 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/09 

21 36(3) 27(3) 27(8) 27(10) 33(1) 

DA031 - Αίτηση για παροχές σε 
χρήμα 

      

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένας ασφαλισμένος, ο 

οποίος διαμένει ή κατοικεί σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, καθίσταται 

ανίκανος για εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και 

υποβάλλει αίτηση προκειμένου να λάβει από τον φορέα του αρμόδιου κράτους τις 

παροχές σε χρήμα που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτός 

εφαρμόζει. 

 

Case Owner σε αυτή την επιχειρησιακή διαδικασία είναι ο φορέας του κράτους 

μέλους διαμονής/κατοικίας, ο οποίος αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα (Counterparty) 

το DA031 «Αίτηση για παροχές σε χρήμα» με το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από γιατρό που έχει ορίσει ο φορέας του κράτους μέλους διαμονής/κατοικίας, ώστε ο 

αρμόδιος φορέας να μπορέσει να εξετάσει το σχετικό αίτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SED 

Βασικός 
Κανονισμός 

883/04 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
987/09 

21 36(3) 27(7) 27(9) 27(10) 33(1) 

DA040 - Πληροφορίες σχετικά με 
καταβολή ή μη παροχών σε χρήμα 

      

AW_BUC_06a 

Αίτηση για παροχές σε χρήμα λόγω εργατικού ατυχήματος και 

επαγγελματικής ασθένειας  

 

AW_BUC_06b  

Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή, ή μη, παροχών σε χρήμα σε 

περίπτωση εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας  
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Η επιχειρησιακή διαδικασία AW_BUC_06b εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένας 

ασφαλισμένος, ο οποίος διαμένει ή κατοικεί σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, 

έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης παροχών σε χρήμα λόγω ανικανότητας για εργασία 

που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Εφόσον εγκριθεί το 

σχετικό αίτημα από τον αρμόδιο φορέα, οι εν λόγω παροχές χορηγούνται σύμφωνα με 

τη νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει. 

 

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαδικασία αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά 

με την πληρωμή ή την μη πληρωμή παροχών σε χρήμα. 

 

Case Owner είναι ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος καταβάλλει τις παροχές σε χρήμα 

απευθείας στον ασφαλισμένο και, όταν είναι απαραίτητο, ενημερώνει τον φορέα του 

τόπου κατοικίας του (Counterparty), διαβιβάζοντας το SED DA040.  

 

Η εν λόγω διαδικασία είναι προαιρετική στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας 

εγκρίνει τη χορήγηση των παροχών. Εάν όμως απορρίψει το αίτημα του 

ασφαλισμένου για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών σε χρήμα, η επιχειρησιακή 

διαδικασία AW_BUC_06b καθίσταται υποχρεωτική. 

 

 

 

 

 

.  

 

SED 

Βασικός 
Κανονισμός 

883/04 

Εφαρμοστικός Κανονισμός  

987/09 

21 36(3) 2(2) 27(3) 27(10) 33(1) 

DA041 - Πληροφορίες σχετικά με τη 
λήξη της περιόδου ανικανότητας 
προς εργασία 

      

 

Ένα πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο, 

μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση παροχών σε χρήμα λόγω ανικανότητας για εργασία 

που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Οι εν λόγω παροχές, 

εφόσον χορηγηθούν, καταβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει. 

 

AW_BUC_06c 

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της ανικανότητας προς εργασία 
λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας  
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Για να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση των παροχών που προαναφέρθηκαν, ο 

ενδιαφερόμενος αποστέλλει ιατρικό πιστοποιητικό απευθείας στον αρμόδιο φορέα 

εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται από τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους 

μέλους (διαδικασία εκτός EESSI), ή μέσω του φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή 

διαμονής άλλου κράτους μέλους (όπως περιγράφεται στην επιχειρησιακή διαδικασία 

AW_BUC_06a). 

 

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαδικασία (AW_BUC_06c) αφορά την περίπτωση στην 

οποία το κράτος μέλος κατοικίας ή διαμονής προαιρετικά πληροφορεί το αρμόδιο 

κράτος μέλος σχετικά με τη λήξη της ανικανότητας για εργασία του ασφαλισμένου. 

Στην εν λόγω διαδικασία Case Owner είναι ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας ή 

διαμονής, ο οποίος διαβιβάζει το SED DA041 στον αρμόδιο φορέα του αρμόδιου 

κράτους μέλους (Counterparty). 

 

 

 

 

 

 

SED 
Εφαρμοστικός Κανονισμός  987/2009 

34(2) 

DA042 - Ιατρικό πιστοποιητικό ή έκθεση 
 

 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία AW_BUC_07a εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 

συντάσσεται και αποστέλλεται ιατρικό πιστοποιητικό για ένα ατύχημα που συνέβη 

στην εργασία ή μια επαγγελματική ασθένεια που διαγνώστηκε για πρώτη φορά σε 

κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο για τον ασφαλισμένο κράτος μέλος.  

 

Case Owner σε αυτή τη διαδικασία είναι ο φορέας του κράτους μέλους στο οποίο 

συνέβη το ατύχημα ή διαγνώστηκε για πρώτη φορά η επαγγελματική ασθένεια. Ο εν 

λόγω φορέας συντάσσει το ιατρικό πιστοποιητικό και διαβιβάζει SED DA042 στον 

φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους (Counterparty). Η επιχειρησιακή διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν το αρμόδιο κράτος μέλος λάβει το ιατρικό πιστοποιητικό. 

 

 

 

 

AW_BUC_07a  

Κοινοποίηση ιατρικού πιστοποιητικού για παροχές λόγω εργατικού 
ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας  
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SED 
Εφαρμοστικός Κανονισμός 

987/2009 

34(3) 

DA043 - Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που έχει 
οριστεί για διενέργεια έρευνας με αντικείμενο ατύχημα 
που συνέβη κατά τη μετακίνηση προς ή από τον τόπο 
εργασίας 

 

 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία AW_BUC_07b εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένα 

ατύχημα λαμβάνει χώρα κατά τη μετάβαση προς ή από την εργασία στο έδαφος 

κράτους μέλους άλλου από το αρμόδιο για την ασφάλιση του εργαζόμενου που 

υπέστη το ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας στο 

κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έλαβε χώρα το ατύχημα, ούτως ώστε να 

αποφασιστεί η ύπαρξη δικαιώματος σε σχετικές παροχές και για τον σκοπό αυτό 

ορίζεται ένα πρόσωπο από τον αρμόδιο φορέα.  

 

Case Owner είναι ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους, ο οποίος αποστέλλει το 

SED DA043 στον φορέα του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου συνέβη το 

ατύχημα (Counterparty), δίνοντας πληροφορίες για το πρόσωπο που θα διενεργήσει 

τη σχετική έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

SEDs 
Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/2009 

34(5) 

DA046 – Αίτημα για Απόφαση 

 
 

DA047 - Πληροφορίες σχετικά με 
την Απόφαση  

AW_BUC_07b 

Ορισμός προσώπου με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας -  Ατύχημα που 
συνέβη κατά την μετακίνηση προς ή από τον τόπο εργασίας  

 

AW_BUC_07d 

Απόφαση που ορίζει την ημερομηνία αποκατάστασης ή 

αποθεραπείας ή που αφορά τη χορήγηση σύνταξης  
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Η επιχειρησιακή διαδικασία AW_BUC_07d εφαρμόζεται όταν ένας ασφαλισμένος έχει 

υποστεί εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που έχει διαγνωστεί για πρώτη 

φορά στο έδαφος κράτους μέλους διαφορετικού από το αρμόδιο για την ασφάλισή 

του κράτος μέλος.  

 

Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει στον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής 

(Case Owner) να διαβιβάσει το SED DA046 στον αρμόδιο φορέα (Counterparty) 

προκειμένου να του γνωστοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την απόφαση που ορίζει 

την ημερομηνία αποκατάστασης ή αποθεραπείας (συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή 

επαγγελματικής ασθένειας) και, όταν απαιτείται, την απόφαση σχετικά με τη 

χορήγηση σύνταξης. Ο αρμόδιος φορέας (Counterparty) ενημερώνει σχετικά τον 

φορέα του κράτους μέλους κατοικίας ή διαμονής (Case Owner) διαβιβάζοντας το SED 

DA047. 

 

 

 

 

 

 

SEDs 

Βασικός Κανονισμός 
(883/04) 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός (987/09) 

36(2) 35(1) 35(2) 

DA048 - Κοινοποίηση αμφισβήτησης σχετικά 
με τον επαγγελματικό χαρακτήρα του 
ατυχήματος ή της νόσου 

   

DA049 - Κοινοποίηση της τελικής απόφασης 
για την αμφισβήτηση σχετικά με τον 
επαγγελματικό χαρακτήρα του ατυχήματος ή 
της νόσου 

   

 

Σε αυτή την επιχειρησιακή διαδικασία ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους (Case 

Owner) αμφισβητεί την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα 

ή τις επαγγελματικές ασθένειες, η οποία εφαρμόστηκε από το κράτος μέλος κατοικίας 

ή διαμονής του ενδιαφερόμενου και ενημερώνει τον φορέα του κράτους μέλους 

κατοικίας ή διαμονής (Counterparty) για την αμφισβήτησή του αποστέλλοντας SED 

DA048.  

 

AW_BUC_08  
Αμφισβήτηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά εργατικά 

ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες  
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Με το SED DA049 ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους (Case Owner) αποστέλλει 

την οριστική του απόφαση. 

 

 

 

 

 

 

 

SEDs 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/09 

37(1) 

DA052 - Γνωστοποίηση Προσφυγής  

DA055 - Γνωστοποίηση της τελικής απόφασης σχετικά 
με την προσφυγή 

 

 
Η επιχειρησιακή διαδικασία AW_BUC_10a εφαρμόζεται όταν ένας ασφαλισμένος 

προσφεύγει κατά απορριπτικής απόφασης σε αίτημά του για χορήγηση παροχών 

συνεπεία επαγγελματικής ασθένειας, όταν η απόφαση λαμβάνεται από φορέα 

κράτους μέλους στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του οποίου υπαγόταν ο 

ασφαλισμένος ενώ ασκούσε μία δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την εν λόγω 

επαγγελματική ασθένεια.  

 

Case Owner είναι ο φορέας που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση, ο οποίος και 

υποχρεούται να ενημερώσει, σχετικά με την προσφυγή, τον φορέα του κράτους 

μέλους στον οποίο είχε διαβιβάσει τη δήλωση ή κοινοποίησή του ότι δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36(2) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009. Για τον σκοπό αυτό, διαβιβάζει SED DA052 «Γνωστοποίηση 

Προσφυγής». 

 

Όταν ο φορέας - Case Owner λάβει την οριστική του απόφαση, διαβιβάζει SED DA055 

στον φορέα - Counterparty. 

 

 

 

 

AW_BUC_10a 

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων σε περίπτωση 
προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης σχετικά με τη χορήγηση 

παροχών λόγω επαγγελματικής ασθένειας  
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SEDs 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
(987/2009) 

37(2) 

DA053 - Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό 
των ποσών 
 

 

DA054 - Πληροφορίες για τον καθορισμό των ποσών  

 

Η διαδικασία AW_BUC_10b ακολουθεί τη διαδικασία AW_BUC_10a και βασίζεται στις 

διατάξεις του άρθ. 37 περ. 2 του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09, σύμφωνα με το 

οποίο: «Εάν το δικαίωμα παροχών αποκτήθηκε δυνάμει της νομοθεσίας που 

εφαρμόζει ο φορέας στον οποίο διαβιβάσθηκε η δήλωση ή κοινοποίηση, ο φορέας 

αυτός πληρώνει προκαταβολές, το ύψος των οποίων καθορίζεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ύστερα από διαβούλευση με το φορέα κατά της απόφασης του οποίου 

ασκήθηκε η προσφυγή, ώστε να αποφεύγονται οι καταβολές αχρεωστήτων. Ο 

τελευταίος αυτός φορέας αποδίδει το ποσό των προκαταβολών που έχουν καταβληθεί 

εάν, κατόπιν της προσφυγής, υποχρεωθεί να χορηγήσει τις παροχές. Στην περίπτωση 

αυτήν, το ποσό αυτό παρακρατείται από τις οφειλόμενες στον ενδιαφερόμενο 

παροχές, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 72 και 73 του Κανονισμού 

Εφαρμογής». 

 

Σε αυτό το BUC, Κάτοχος Υπόθεσης είναι ο φορέας του κράτους μέλους στον οποίο 

στάλθηκε η δήλωση ή κοινοποίηση σχετικά με τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων της 

νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Κανονισμού 987/09 (σχετ. η 

διαδικασία AW_BUC_09b) και αργότερα γνωστοποιήθηκε η προσφυγή κατά της 

απορριπτικής απόφασης καθώς και η τελική απόφαση για την προσφυγή (σχετ. η 

διαδικασία AW_BUC_10a).  

 

Εάν ένα πρόσωπο δικαιούται παροχές βάσει της νομοθεσίας του φορέα αυτού, ο 

Κάτοχος της Υπόθεσης καταβάλλει προκαταβολές, το ποσό των οποίων καθορίζεται 

μετά από διαβούλευση με τον φορέα κατά της απόφασης του οποίου ασκήθηκε η 

προσφυγή (Counterparty), ώστε να αποφεύγονται οι καταβολές αχρεωστήτων ποσών. 

Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας-Κάτοχος της Υπόθεσης αποστέλλει στον φορέα-

AW_BUC_10b 

Προκαταβολές σε περίπτωση προσφυγής κατά απορριπτικής 

απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παροχών λόγω επαγγελματικής 

ασθένειας  
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Counterparty το SED DA053 «Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των 

ποσών» και ο Counterparty απαντά με το SED DA054, δίνοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τα ποσά για τον καθορισμό των προκαταβολών. 

 

Σε περίπτωση που, συνεπεία της προσφυγής, ο φορέας-Counterparty υποχρεωθεί να 

χορηγήσει τις σχετικές παροχές, ο Κάτοχος Υπόθεσης ζητά την απόδοση των 

προκαταβολών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEDs 

Βασικός 
Κανονισμός 

(883/04) 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός 

(987/09) 

39 38 

DA057 - Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με 
επιδείνωση επαγγελματικής ασθένειας 
 

  

DA058 - Πληροφορίες σχετικά με επιδείνωση 
επαγγελματικής ασθένειας 
 

  

 

Σε αυτή την επιχειρησιακή διαδικασία, Case Owner είναι ο φορέας του κράτους 

μέλους στον οποίο υποβλήθηκε αίτημα για παροχές σχετιζόμενες με την επιδείνωση 

μιας επαγγελματικής ασθένειας, ο οποίος επικοινωνεί, διαβιβάζοντας το DA057, με 

κάθε προηγούμενο φορέα κράτους μέλους που χορηγούσε/χορηγεί παροχές 

(Counterparty), προκειμένου να λάβει, μέσω του DA058, τις πληροφορίες που θεωρεί 

αναγκαίες για να κρίνει το δικαίωμα σε συμπληρωματικό ποσό εξαιτίας της 

επιδείνωσης της επαγγελματικής ασθένειας.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AW_BUC_11 

Επιδείνωση επαγγελματικής ασθένειας  
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.  

 
SEDs 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
987/09 

39 

DA059 - Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό της 
προγενέστερης ή μεταγενέστερης ανικανότητας προς εργασία 

 

 

DA060 - Πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ανικανότητας 

 

 

 

Η διαδικασία AW BUC_12 εφαρμόζεται όταν η ανικανότητα προς εργασία, που επήλθε 

σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο στάδιο, προκλήθηκε από ατύχημα που συνέβη ενώ 

ο ενδιαφερόμενος υπαγόταν στη νομοθεσία κράτους μέλους που δεν κάνει διάκριση 

ανάλογα με την προέλευση της ανικανότητας προς εργασία.  

 

Case Owner στη διαδικασία αυτή, είναι ο αρμόδιος φορέας ενός κράτους μέλους, ο 

οποίος, μέσω του DA059, υποβάλλει αίτημα στον φορέα άλλου κράτους μέλους 

(Counterparty), για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον βαθμό της προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης ανικανότητας για εργασία, η οποία προκλήθηκε από ένα ατύχημα 

που συνέβη όταν ο ενδιαφερόμενος υπαγόταν στη νομοθεσία του τελευταίου αυτού 

κράτους μέλους. Ο εν λόγω φορέας (Counterparty) στην απάντησή του -DA060- 

σχετικά με τον βαθμό ανικανότητας, αποστέλλει, κατά το δυνατόν, πληροφορίες που 

επιτρέπουν στον αρμόδιο φορέα που έστειλε το αίτημα παροχής πληροφοριών, να 

διαπιστώσει αν η ανικανότητα ήταν αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος κατά την 

έννοια της νομοθεσίας που ο ίδιος (ο Case Owner) εφαρμόζει.  

 

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος παροχών και τον καθορισμό του ύψους των 

παροχών, ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τη νομοθεσία την 

οποία εφαρμόζει, τον βαθμό ανικανότητας που έχει προκληθεί σε προγενέστερο ή 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AW_BUC_12 

Πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ανικανότητας προς εργασία  
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LEGISLATION APPLICABLE 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

SEDs 

Βασικός Κανονισμός 
(883/04) 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
(987/09) 

Άρθρο 
13 

Τίτλος II Άρθρο 6 Άρθρο 16 Άρθρο 14 

A003 - Προσδιορισμός εφαρμοστέας 
νομοθεσίας 

     

A004 - Απόρριψη του προσδιορισμού 
σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία      

A005 - Αίτημα για πρόσθετες 
πληροφορίες 

     

A006 - Απάντηση σε αίτημα για 
πρόσθετες πληροφορίες      

A007 - Προσωρινός προσδιορισμός 
εφαρμοστέας νομοθεσίας      

A008 - Κοινοποίηση σχετικών 
πληροφοριών 

     

A012 - Αποδοχή της απόφασης σχετικά 
με την εφαρμοστέα νομοθεσία      

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_02 χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ο 

προσδιορισμός της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης στην οποία πρέπει να υπαχθεί 

ένα πρόσωπο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004. 

 

Οι φορείς των εμπλεκόμενων κρατών μελών πρέπει να ανταλλάξουν πληροφορίες και 

να συμφωνήσουν ως προς τον (προσωρινό) προσδιορισμό της εφαρμοστέας 

νομοθεσίας για ένα πρόσωπο που εργάζεται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. 

 

Η έκδοση του φορητού εγγράφου Α1 δεν περιλαμβάνεται στις διαδικασίες του EESSI 

και δεν είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία LA_BUC_02. Το Α1 μπορεί να εκδοθεί, 

ανεξάρτητα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 

 

LA_BUC_02  

Προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας  
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Στην επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_02, Case Owner είναι ο φορέας του κράτους 

μέλους κατοικίας ενός προσώπου, το οποίο υποβάλλει αίτημα προκειμένου να 

προσδιοριστεί η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει στην περίπτωσή του, 

επειδή ασκεί/έχει ασκήσει δραστηριότητα (μισθωτή ή/και μη μισθωτή). Ο εν λόγω 

φορέας υποχρεούται να ενημερώσει, μέσω του SED Α003, τους φορείς των 

εμπλεκόμενων κρατών μελών σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία στην περίπτωση 

του συγκεκριμένου προσώπου.  

 

Counterparty είναι ο φορέας ενός κράτους μέλους ο οποίος ενημερώνεται σχετικά με 

τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση 

και μπορεί να επιλέξει να λάβει υπόψη του την πληροφορία αυτή χωρίς να απαντήσει, 

ή μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 

Αναλυτικότερα:  

Ο φορέας Case Owner διαβιβάζει, μέσω του SED A003, στον φορέα Counterparty τον 

αρχικό προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Ο φορέας Counterparty έχει τη 

δυνατότητα να μην προβεί ή να προβεί σε κάποια ενέργεια. 

 

Στην πρώτη περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας Case Owner δεν έχει 

λάβει κάποια απάντηση μέσα σε 2 μήνες από τους φορείς (Counterparties) στους 

οποίους έστειλε το Α003 (εφόσον δηλαδή δεν έχει αμφισβητηθεί ο προσδιορισμός της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας), θεωρείται ότι έγινε δεκτός ο προσδιορισμός από όλους 

τους σχετικούς φορείς και καθίσταται οριστικός. Η υπόθεση ολοκληρώνεται στο 

σημείο αυτό.  

 

Στη δεύτερη περίπτωση ο φορέας Counterparty μπορεί να ενημερώσει τον φορέα 

Case Owner ότι: 

1. Αποδέχεται τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή 

διαβιβάζει το A012 «Αποδοχή της απόφασης σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία». 

2. Απορρίπτει τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή 

διαβιβάζει SED A004 «Απόρριψη του προσδιορισμού σχετικά με την εφαρμοστέα 

νομοθεσία». Μετά από την ενέργεια αυτή, ο φορέας Counterparty μπορεί να 

διαβιβάσει το SED A007 «Προσωρινός προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας» στον 

φορέα Case Owner και στους λοιπούς φορείς Counterparties, ή το A005 «Αίτημα για 

πρόσθετες πληροφορίες», ή το A008 «Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών».  

3. Χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες πριν καταλήξει σε απόφαση. Στην 

περίπτωση αυτή διαβιβάζει στον φορέα Case Owner και στους λοιπούς φορείς 

Counterparties A005 «Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες» και περιμένει να λάβει το 

A006 «Απάντηση σε αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες». 

Κατ’ επέκταση, γίνεται σαφές ότι ένας φορέας Counterparty είναι δυνατόν να λάβει 

SED Α007 «Προσωρινός προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας» από άλλον φορέα 
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Counterparty ή ένα νέο SED Α007 ή νέο SED Α003 «Προσδιορισμός εφαρμοστέας 

νομοθεσίας» από τον φορέα Case Owner, ή SED A005 «Αίτημα για πρόσθετες 

πληροφορίες», ή A008 «Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών». 

 

Στη διαδικασία αυτή, επομένως, ο φορέας Case Owner είναι δυνατόν να: 

1. Λάβει SED A012 «Αποδοχή της απόφασης σχετικά με την εφαρμοστέα 

νομοθεσία» από έναν ή από όλους τους φορείς Counterparties. Σε μια τέτοια 

περίπτωση ή εάν όλοι οι φορείς έχουν κάνει δεκτό το A003  «Προσδιορισμός 

εφαρμοστέας νομοθεσίας», ο φορέας Case Owner κλείνει την υπόθεση. 
2. Λάβει SED A004 «Απόρριψη του προσδιορισμού σχετικά με την εφαρμοστέα 

νομοθεσία». Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορέας Case Owner μπορεί να 

διαβιβάσει ένα νέο Α003 «Προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας» ή ένα 

SED Α007 «Προσωρινός προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας» ή A005 

«Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες» ή A008 «Κοινοποίηση σχετικών 

πληροφοριών». Είναι επίσης δυνατόν να λάβει SED Α007 «Προσωρινός 

προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας» ή SED A005 «Αίτημα για πρόσθετες 

πληροφορίες» ή SED A008 «Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών». 
 

 

 

 

 

      

 

SED 

Βασικός Κανονισμός 
(883/04) 

Εφαρμοστικός Κανονισμός (987/09) 

Τίτλος II Τίτλος II 

A008 - Κοινοποίηση σχετικών 
πληροφοριών 
 

  

 

Μέσω της επιχειρησιακής διαδικασίας LA_BUC_03, κοινοποιούνται, σύμφωνα με τον 

Τίτλο ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 883/2004, πληροφορίες στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη 

αναθεώρησης μιας προγενέστερης απόφασης προσδιορισμού εφαρμοστέας 

νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης ή ανάγκη να ενημερωθεί ο φορέας του κράτους 

μέλους κατοικίας ενός μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου, ο οποίος ασκεί 

δραστηριότητες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.  

 

 

 

LA_BUC_03 

Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών  
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Κοινοποίηση των σχετικών μεταβολών 

Εάν ένας από τους φορείς που συμμετείχαν στον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 

νομοθεσίας, πληροφορηθεί ότι έχουν λάβει χώρα σχετικές μεταβολές που επηρεάζουν 

τα δεδομένα που οδήγησαν στην προαναφερθείσα απόφαση, μπορεί να ενημερώσει 

τους λοιπούς φορείς σχετικά με τις εν λόγω μεταβολές, μέσω του LA_BUC_03. Αυτό 

μπορεί να έχει ως συνέπεια την έκδοση νέου φορητού εγγράφου Α1.  

 

Κοινοποίηση δραστηριότητας σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

Όταν ένας φορέας επιθυμεί να ενημερώσει άλλα κράτη μέλη για την άσκηση 

δραστηριότητας ενός κατοίκου τους σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, χρησιμοποιεί 

τη διαδικασία LA_BUC_03. Αυτό επιτρέπει στον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας 

να προβεί σε προσωρινό προσδιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Καν. (ΕΚ) 987/2009. 

 

Case Owner στην επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_03, ο οποίος διαβιβάζει το SED 

Α008, είναι ο φορέας που εντοπίζει τις σχετικές μεταβολές ή ο φορέας που επιθυμεί 

να ενημερώσει άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες ενός κατοίκου τους σε 

δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Counterparty είναι ο φορέας που λαμβάνει το SED 

Α008. 

 

  
 

.  

 

 Βασικός Κανονισμός 
883/2004 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
987/2009 

SED 12 15 

A009 – Κοινοποίηση απόσπασης 
 

 

 

Αυτή η επιχειρησιακή διαδικασία επιτρέπει στον φορέα ενός κράτους μέλους να 

πληροφορήσει τους αρμόδιους φορείς σε άλλα κράτη μέλη ότι ένα πρόσωπο 

αποσπάστηκε στο έδαφός τους ή ότι ένας μη μισθωτός ασκεί εκεί μια δραστηριότητα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καν. (ΕΚ) 883/2004.  

 

Η πιο απλή και συνηθισμένη περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία ο φορέας που 

ξεκινά την επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_04 (Case Owner), ο αρμόδιος δηλαδή 

φορέας του κράτους μέλους στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του οποίου 

υπάγεται ο εργαζόμενος, έχει εκδώσει ένα φορητό έγγραφο Α1 και αποστέλλει ένα 

LA_BUC_04 

Κοινοποίηση απόσπασης  
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SED A009 «Κοινοποίηση απόσπασης» στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο 

οποίο αποσπάται για εργασία ο εν λόγω εργαζόμενος (Counterparty).  

 

Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών και το κράτος μέλος 

που έστειλε το SED A009, δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση από τον φορέα που το 

έλαβε, ο φορέας Case Owner κλείνει την υπόθεση χρησιμοποιώντας την επιχειρησιακή 

υποδιαδικασία AD_BUC_01 «Κλείσιμο Υπόθεσης». Ο φορέας που αποστέλλει το SED 

A009 δεν λαμβάνει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. 

 

.  

 

  

 Βασικός Κανονισμός 883/2004 Εφαρμοστικός 
Κανονισμός 987/2009 

SED Art. 11 
(3)(b)(c)(d) 

Art. 11 (4) Art. 11 (5) Art. 15 Art.15 Art.17 

A010 - Κοινοποίηση 
εφαρμοστέας 
νομοθεσίας 

 

      

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_05 εφαρμόζεται όταν ένα πρόσωπο ασκεί 

δραστηριότητες σχετιζόμενες με εργασία σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στη 

νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του οποίου υπάγεται, οπότε και το πρώτο κράτος 

μέλος πρέπει να ενημερωθεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Το πρόσωπο είναι δημόσιος υπάλληλος  

 Το πρόσωπο καλείται να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία ή πολιτική υπηρεσία 

σε ένα κράτος μέλος 

 Το πρόσωπο είναι ναυτικός 

 Το πρόσωπο είναι μέλος πληρώματος πτήσης ή καμπίνας θαλάμου επιβατών 

 Το πρόσωπο είναι συμβασιούχος υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Το πρόσωπο λαμβάνει επιδόματα ανεργίας με βάση τη νομοθεσία του κράτους 

μέλους κατοικίας  

 

Αυτή η επιχειρησιακή διαδικασία επιτρέπει σε έναν φορέα να κοινοποιήσει σε φορέα 

άλλου κράτους μέλους την πληροφορία ότι ένα από τα παραπάνω πρόσωπα υπάγεται 

στη νομοθεσία του κράτους μέλους που αποστέλλει την σχετική κοινοποίηση. 

 

Τη διαδικασία του LA_BUC_05 ξεκινά συνήθως ο αρμόδιος φορέας του κράτους 

μέλους η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται. 

LA_BUC_05 

Κοινοποίηση εφαρμοστέας νομοθεσίας  
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Τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της διαδικασίας LA_BUC_05 στις περιπτώσεις που δεν 

εμπίπτουν στα άρθρα 12, 13 ή 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004.  

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει μόνο το SED A010 «Κοινοποίηση 

εφαρμοστέας νομοθεσίας». Ο φορέας που το αποστέλλει μπορεί να επαναλάβει τη 

διαδικασία και να το ξαναστείλει όσες φορές απαιτείται από τις μεταβολές των 

σχετικών συνθηκών και/ή από την έκδοση νέων αποφάσεων σχετικών με την 

εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε κάθε αποστολή, παραλήπτης (Counterparty) μπορεί να 

είναι ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός φορείς. 

 

 

 

 

 

 Βασικός Κανονισμός 
883/04 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
987/09 

SED Title II Title II Art 2.2 

A005 -Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες    

A006 - Απάντηση σε αίτημα για πρόσθετες 
πληροφορίες 

   

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία LA_BUC_06 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο o φορέας 

ή η αρμόδια Αρχή ενός κράτους μέλους (Case Owner) μπορεί να ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες από τον φορέα ή την αρμόδια Αρχή (Counterparty) άλλου κράτους 

μέλους (ή κρατών μελών), προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

 

Η εν λόγω διαδικασία είναι πολυμερής και αφορά την απλή ανταλλαγή μηνυμάτων 

(τύπου ερώτησης-απάντησης) μεταξύ ενός αρμόδιου φορέα ή μίας αρμόδιας Αρχής 

ενός κράτους μέλους και του αρμόδιου φορέα ή της αρμόδιας Αρχής άλλων κρατών 

μελών. Ο φορέας που απαντά μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν ή 

να προωθήσει την αίτηση σε άλλον αρμόδιο φορέα ή σε άλλη αρμόδια Αρχή, οι οποίοι 

θα πρέπει να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες.  

 

 

 

 

 

LA_BUC_06 

Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες  
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RECOVERY 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ   

 

 

.  

 

 

 Εφαρμοστικός Κανονισμός 
987/2009 

SED 73 (2) 

R010 – Αίτημα απόδοσης προσωρινά καταβληθεισών 
εισφορών 

 

R011 – Απάντηση με ποσό επιστρεπτέων εισφορών  

R004 - Κοινοποίηση πληρωμής  

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία R_BUC_04 επιτρέπει, βάσει του άρθρου 73(2) του 

Κανονισμού 987/2009, στον αρμόδιο φορέα, να υποβάλει αίτηση στον φορέα κράτους 

μέλους που εισέπραξε προσωρινά εισφορές σύμφωνα με το άρθ. 6 του ίδιου 

Κανονισμού, προκειμένου ο τελευταίος φορέας να παρακρατήσει το οφειλόμενο (στον 

αρμόδιο φορέα) ποσό από το ποσό που έλαβε προσωρινά και να το εμβάσει σε αυτόν. 

Συνήθως, πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία είσπραξης (R_BUC_04), έχει 

προηγηθεί η επιχειρησιακή διαδικασία που αφορά τον (προσωρινό) προσδιορισμό της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, LA_BUC_02 «Προσδιορισμός Εφαρμοστέας Νομοθεσίας», ή 

έχει προηγουμένως εκδοθεί φορητό έγγραφο A1 «Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία 

περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο». 

 

Σε μία χώρα, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορείς, αρμόδιοι για την 

απόδοση εισφορών, εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του 

κράτους μέλους ορίζονται διαφορετικοί φορείς/Οργανισμοί για διαφορετικούς 

κλάδους κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας που υποβάλλει την 

αίτηση πρέπει να ξεκινήσει ξεχωριστή διαδικασία R_BUC_4 με κάθε αρμόδιο φορέα. 

 

R_BUC_04 

 

Συμψηφισμός προσωρινά καταβληθεισών εισφορών με εισφορές 

πληρωτέες σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 73 (2) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009  
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Το αίτημα απόδοσης (R010) πρέπει να αποστέλλεται εντός 3 μηνών από την 

ημερομηνία της απόφασης που προσδιορίζει τον φορέα που είναι αρμόδιος να λάβει 

τις εισφορές. 

 

Εάν το ποσό των προσωρινά καταβληθεισών εισφορών υπερβαίνει το ποσό που 

οφείλεται στον αρμόδιο φορέα, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί στο 

φυσικό/νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέβαλε τις εισφορές.  

  

 

 

      

 
 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία R_BUC_06 επιτρέπει στον φορέα ενός κράτους μέλους 

(Case Owner) να ζητήσει από φορέα άλλου κράτους μέλους (Counterparty) να 

κοινοποιήσει σε οφειλέτη του (του πρώτου κράτους μέλους) μία πράξη ή μία 

απόφαση σχετικά με μια απαίτηση ή/και την είσπραξή της. Η εν λόγω διαδικασία 

πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που η νομοθεσία του αιτούντος κράτους 

μέλους απαιτεί την επίδοση μίας πράξης ή μίας απόφασης στον εν λόγω παραλήπτη, 

πριν από την εκτέλεση της απαίτησης. 

 

Η Πράξη ή Απόφαση μπορεί να ζητηθεί να επιδοθεί απευθείας στον οφειλέτη και όχι 

απλά να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση. Η φύση της Πράξης ή 

της Απόφασης δεν προσδιορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 987/2009, καθώς βασίζεται 

στις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας. 

 

Η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της μη παρέλευσης της 

πενταετούς περιόδου που ορίζει το άρθρο 82 (1) (b) του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 

και του ελάχιστου ποσού των 350 ευρώ, εκτός και αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό 

σε διμερές επίπεδο μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής προς την οποία 

υποβάλλεται το αίτημα. 

 

Για κάθε νέο αίτημα κοινοποίησης ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία R_BUC_06. 

 

 

 Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/2009 

SED 77 

R015 –  Αίτημα κοινοποίησης  

R016 – Απάντηση σε αίτημα κοινοποίησης  

 

R_BUC_06 

Αίτημα κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 987/2009  
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 Εφαρμοστικός Κανονισμός (987/09) 

SED 75 78 79 80 81 82 83 84 85 90 

R004 – Κοινοποίηση πληρωμής           

R017 – Αίτημα 
είσπραξης/συντηρητικά μέτρα 

          

R018 – Απάντηση σε αίτημα 
είσπραξης/ συντηρητικά μέτρα 

          

R019 – Κοινοποίηση 
αμφισβήτησης 

          

R025 – Κοινοποίηση ανάκλησης ή 
μείωσης της απαίτησης 

          

R028 – Αίτημα απόδοσης εξόδων           

R029 – Απάντηση σε αίτημα 
απόδοσης εξόδων 

          

R033 – Απάντηση σε κοινοποίηση 
αμφισβήτησης   

          

R034 – Απόφαση για αμφισβήτηση             

R036 – Παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών 

          

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία R_BUC_07 αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90 του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 και 

επιτρέπει σε έναν φορέα (Case Owner) να υποβάλει στον φορέα άλλου κράτους 

μέλους (Counterparty) αίτημα για είσπραξη οφειλής από έναν οφειλέτη για 

λογαριασμό του ή να λάβει συντηρητικά μέτρα για να εγγυηθεί την είσπραξη, για 

παράδειγμα μέσω κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.   

 

Όσο διάστημα η επιχειρησιακή διαδικασία R_BUC_07 βρίσκεται σε εξέλιξη (κατά τη 

διάρκεια δηλαδή της διαδικασίας είσπραξης), είναι δυνατόν να συμβούν τα εξής: 

 ο φορέας που έχει υποβάλει το αίτημα είσπραξης (Case Owner) μπορεί να 

αποφασίσει να το ανακαλέσει ή να μειώσει το ποσό της απαίτησης. 

 ο οφειλέτης μπορεί να αμφισβητήσει την απαίτηση, τα μέτρα είσπραξης, τον 

τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση της είσπραξης ή τα συντηρητικά μέτρα, είτε 

έναντι του φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση είσπραξης  (Case Owner), είτε 

έναντι του φορέα που έχει λάβει την αίτηση (Counterparty).  

R_BUC_07 

Αίτημα είσπραξης  
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 ο φορέας που έχει λάβει το αίτημα είσπραξης (Counterparty) μπορεί να 

χρειαστεί επιπρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να εκτελέσει την είσπραξη. 

 ο φορέας που έχει λάβει το αίτημα είσπραξης (Counterparty) μπορεί να 

ζητήσει την απόδοση εξόδων από τον φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα  

(τον Case Owner). 

 ο φορέας που έχει λάβει το αίτημα είσπραξης (Counterparty) μπορεί να 

αποστείλει στον φορέα που του το έχει αποστείλει (Case Owner) έμβασμα 

τμηματικών πληρωμών ή πληρωμών σε δόσεις που εισέπραξε από τον 

οφειλέτη.  

 

Case Owner: είναι ο φορέας ενός κράτους μέλους που αποστέλλει στον φορέα άλλου 

κράτους μέλους αίτημα για να εισπράξει για λογαριασμό του μία οφειλή ή να λάβει 

συντηρητικά μέτρα για να εγγυηθεί την είσπραξη μιας οφειλής. 

Counterparty: είναι ο φορέας του άλλου κράτους μέλους στον οποίο αποστέλλεται το 

αίτημα προκειμένου να εισπράξει μία οφειλή ή να λάβει συντηρητικά μέτρα (επειδή 

για παράδειγμα στο εν λόγω κράτος μέλος ο οφειλέτης κατοικεί ή διαθέτει 

περιουσιακά στοιχεία). 

Debtor (οφειλέτης): είναι το πρόσωπο που έλαβε αχρεωστήτως ποσά ή το πρόσωπο ή 

ο εργοδότης που δεν κατέβαλε τις οφειλόμενες εισφορές. Ο οφειλέτης δεν αποτελεί 

άμεσο μέλος της επιχειρησιακής διαδικασίας R_BUC_07, ορισμένες όμως μεταβολές 

στις συνθήκες που σχετίζονται με τον οφειλέτη μπορούν να επηρεάσουν τη 

διαδικασία (π.χ. άμεση πληρωμή της οφειλής, αμφισβήτηση της απαίτησης ή θάνατος 

του οφειλέτη). 

 

Υποβολή αιτήματος με SED Απάντηση σε αίτημα με SED 

R017 – Αίτημα είσπραξης/ συντηρητικά 
μέτρα          

R018 – Απάντηση σε αίτημα είσπραξης/ συντηρητικά 
μέτρα                     

R019 – Κοινοποίηση αμφισβήτησης R033 – Απάντηση σε κοινοποίηση αμφισβήτησης   

R028 – Αίτημα για απόδοση εξόδων R029 – Απάντηση σε αίτημα για απόδοση εξόδων 
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SICKNESS 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 
Βασικός Κανονισμός 

883/2004 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός 

987/2009 

SED 17 22 24 25 26 24 

S071 Αίτημα για έγγραφο δικαιώματος – 
κατοικία 

     
 

S072 Έγγραφο δικαιώματος – κατοικία      
 

S073 Πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή – κατοικία 

     
 

S050 Αμφισβήτηση της ημερομηνίας      
 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά άρθρα των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και  

987/2009, ο ασφαλισμένος και/ή τα μέλη της οικογένειάς του εγγράφονται στα 

Μητρώα του φορέα του κράτους μέλους κατοικίας τους. Το δικαίωμα των εν λόγω 

προσώπων σε παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος κατοικίας πιστοποιείται 

μέσω εγγράφου που εκδίδει ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους μετά από 

αίτημα του ασφαλισμένου ή μετά από αίτημα του φορέα του κράτους μέλους 

κατοικίας.   

 

To S_BUC_01 περιγράφει τη διαδικασία που οδηγεί στην εγγραφή ενός προσώπου 

ή/και των μελών της οικογένειάς του στο κράτος μέλος κατοικίας, λόγω δικαιώματος 

σε παροχές ασθένειας σε είδος από άλλο κράτος μέλος, όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει 

στην κατοχή του έντυπο δικαιώματος.  

 

Η διαδικασία ξεκινά από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους κατοικίας (Case 

Owner), ο οποίος διαβιβάζει στον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους 

(Counterparty) SED S071 «Αίτημα για την αποστολή εντύπου δικαιώματος» για τον 

ασφαλισμένο που κατοικεί στο έδαφός του.  

 

O φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους (Counterparty) συμπληρώνει και αποστέλλει 

στον φορέα του κράτους κατοικίας το SED S072, αναγράφοντας είτε την περίοδο 

S_BUC_01 

Δικαίωμα –  Κατοικία εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους χωρίς 

φορητό έγγραφο  
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ισχύος του εγγράφου δικαιώματος, είτε τον λόγο της απόρριψης (στην περίπτωση που 

δεν χορηγήσει το έγγραφο δικαιώματος).  Όταν ο φορέας του κράτους κατοικίας (Case 

Owner) λάβει το S072, πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στον φορέα 

Counterparty το SED S073, είτε αναγράφοντας την περίοδο ισχύος του δικαιώματος σε 

παροχές που είχε δηλώσει ο φορέας Counterparty στο S072, είτε τον λόγο για τον 

οποίο διαφωνεί με τον φορέα Counterparty.  

 

Εάν, ο φορέας Counterparty δεν διαφωνήσει ως προς τις πληροφορίες που δήλωσε ο 

φορέας Case Owner στο S073, σχετικά με την περίοδο εγγραφής του δικαιώματος, η 

επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_01 ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό. Εάν όμως ο 

φορέας Counterparty διαφωνήσει, αποστέλλει στον φορέα Case Owner το SED S050 

«Αμφισβήτηση της ημερομηνίας». Στη συνέχεια, ο φορέας Case Owner πρέπει να 

συμπληρώσει σε SED S073 τα νέα στοιχεία της εγγραφής ή τα αρχικά στοιχεία και να 

αποστείλει το SED στον φορέα Counterparty. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί 

να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι οι δύο φορείς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η 

διαδικασία S_BUC_01 ολοκληρώνεται όταν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν ως προς 

τις πληροφορίες σχετικά με την περίοδο εγγραφής του δικαιώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

  Βασικός Κανονισμός No 
883/2004 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός No 987/2009 

SED 17 22 24 25 26 24 

S072 Έγγραφο δικαιώματος - Κατοικία      
 

S073 Πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή - Κατοικία 

     
 

S050 Αμφισβήτηση της ημερομηνίας      
 

  

To S_BUC_01a περιγράφει επίσης τη διαδικασία που οδηγεί στην εγγραφή ενός 

δικαιώματος σε παροχές ασθένειας σε είδος ενός προσώπου ή/και των μελών της 

οικογένειάς του στο κράτος μέλος κατοικίας, όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει στην 

κατοχή του έντυπο δικαιώματος.  

 

S_BUC_01a 

Κατοικία εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους χωρίς φορητό 

έγγραφο  –  Έκδοση εντύπου δικαιώματος από το αρμόδιο κράτος 

μέλος  
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Ωστόσο, σε αντίθεση με το S_BUC_01, η διαδικασία S_BUC_01a ξεκινά από τον φορέα 

του αρμόδιου κράτους μέλους (Case Owner) ο οποίος διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα 

του κράτους μέλους κατοικίας (Counterparty) το SED S072 (έντυπο δικαιώματος) για 

τον ασφαλισμένο, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του φορέα κατοικίας. Όταν 

ο φορέας του κράτους κατοικίας λάβει το S072, πρέπει να συμπληρώσει και να 

αποστείλει στον φορέα Case Owner το SED S073, είτε αναγράφοντας την περίοδο 

ισχύος του δικαιώματος σε παροχές που είχε δηλώσει  ο φορέας  Case Owner στο 

S072, είτε τον λόγο για τον οποίο διαφωνεί με τον φορέα Case Owner.  

 

Εάν, ο φορέας Case Owner δεν διαφωνήσει ως προς την περίοδο εγγραφής του 

δικαιώματος που δήλωσε ο φορέας Counterparty, η επιχειρησιακή διαδικασία 

S_BUC_01a τελειώνει. Εάν όμως ο φορέας Case Owner διαφωνήσει ως προς την 

περίοδο εγγραφής του δικαιώματος, αποστέλλει στον φορέα Counterparty το SED 

S050 (Αμφισβήτηση της ημερομηνίας). Στη συνέχεια, ο φορέας Counterparty πρέπει 

να συμπληρώσει και να αποστείλει στον φορέα Case Owner SED S073 με τα νέα ή τα 

αρχικά στοιχεία της εγγραφής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές 

φορές μέχρι οι δύο φορείς να καταλήξουν σε συμφωνία.  

   

 

 

 

 

  

 Βασικός Κανονισμός No 
883/2004 

 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός No 

987/2009 

SED 17 22 24 25 26 24 

S073 Πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή - Κατοικία 

     
 

S050 Αμφισβήτηση της ημερομηνίας      
 

 

Όταν ένας ασφαλισμένος και/ή τα μέλη της οικογένειάς του κατοικούν σε κράτος 

μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο του φορέα 

του κράτους μέλους κατοικίας προκειμένου να λαμβάνουν παροχές ασθένειας σε 

είδος στο εν λόγω κράτος, μέσω ενός εγγράφου (έντυπο δικαιώματος) που εκδίδει ο 

αρμόδιος φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους μετά από αίτημα του ασφαλισμένου 

ή μετά από αίτημα του φορέα του κράτους μέλους κατοικίας. Η διαδικασία S_BUC_02 

S_BUC_02 

Δικαίωμα  –  Κατοικία εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους με 

φορητό έγγραφο  
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αναφέρεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του το έντυπο 

δικαιώματος S1. 

 

Το S_BUC_02 χρησιμοποιείται προκειμένου ο φορέας του κράτους κατοικίας του 

ασφαλισμένου, στον οποίο έχει κατατεθεί το σχετικό έντυπο δικαιώματος (S1), να 

ενημερώσει τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους σχετικά με την απόφασή του να 

εγγράψει στο Μητρώο του τον εν λόγω ασφαλισμένο ή να απορρίψει την εγγραφή.   

 

Στο  SED S073  (Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή - Κατοικία), το οποίο διαβιβάζει 

ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας (Case Owner) στον φορέα του αρμόδιου 

κράτους μέλους (Counterparty), πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα (ανοικτό 

ή συγκεκριμένο) της εγγραφής του προσώπου στο μητρώο του φορέα του κράτους 

κατοικίας, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της εγγραφής πρέπει να αναφέρεται ο λόγος 

της απόρριψης. 

 

Στο S073 πρέπει να αναγράφεται το έγγραφο με βάση το οποίο προέβη στην εγγραφή 

ο φορέας του τόπου κατοικίας. Επειδή το SED S073 χρησιμοποιείται σε διαφορετικές 

περιπτώσεις, ο φορέας που το συμπληρώνει πρέπει να επιλέξει το σωστό έγγραφο. 

Για παράδειγμα, είτε το φορητό έγγραφο S1 (αν το S073 εκδίδεται με βάση την 

επιχειρησιακή διαδικασία  S_BUC_02) ή το SED S072 (αν το S073 εκδίδεται με βάση 

την επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_01 ή S_BUC_01a), ή το SED S050 (εάν το S073 

εκδίδεται μετά την παραλαβή του S050 σχετικά με την αμφισβήτηση της 

ημερομηνίας). 

 

Κατά τη συμπλήρωση του SED073 είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας 

έναρξης της εγγραφής. Εάν το διάστημα της εγγραφής του δικαιώματος είναι ανοικτό 

(δεν υπάρχει δηλαδή ημερομηνία λήξης), ο ασφαλισμένος θα έχει δικαίωμα σε 

παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος κατοικίας του μέχρι να εκδοθεί SED 

σχετικά με την ακύρωση του δικαιώματος. 

 

Εάν ο φορέας κατοικίας (Case Owner) δεν λάβει απάντηση από τον αρμόδιο φορέα, η 

διαδικασία S_BUC_02 ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό. Εάν όμως ο φορέας 

Counterparty διαφωνήσει ως προς την περίοδο εγγραφής του δικαιώματος, 

αποστέλλει το S050 (Αμφισβήτηση της ημερομηνίας). Η διαδικασία S_BUC_02 

ολοκληρώνεται όταν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σχετικά με την περίοδο 

εγγραφής του δικαιώματος. 
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 Βασικός Κανονισμός No 
883/2004 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός No 

987/2009 

SED 17 22 24 25 26 24 

S016 Ακύρωση εγγράφου δικαιώματος 
από τον αρμόδιο φορέα 

     
 

S017 Απάντηση σε ακύρωση εγγράφου 
δικαιώματος από τον αρμόδιο φορέα 

     
 

S050 Αμφισβήτηση της ημερομηνίας      
 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_03 χρησιμοποιείται για την ακύρωση του 

δικαιώματος σε παροχές ασθένειας σε είδος του ασφαλισμένου ή/και των μελών της 

οικογένειάς του στο κράτος μέλος κατοικίας.  

 

Τη διαδικασία ξεκινά, ως Case Owner, ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους. Ο 

φορέας αυτός ενημερώνει, μέσω του SED S016, τον φορέα του κράτους μέλους 

κατοικίας σχετικά με την ακύρωση του εγγράφου δικαιώματος που αφορά τον 

ασφαλισμένο ή/και τα μέλη της οικογένειάς του. Counterparty που λαμβάνει το S016 

είναι ο φορέας του τόπου κατοικίας, στο μητρώο του οποίου έχει εγγραφεί ο 

ασφαλισμένος, και ο οποίος πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσει και να αποστείλει 

στον φορέα Case Owner το SED S017 για να τον ενημερώσει ότι καταχώρησε την 

ακύρωση της εγγραφής του δικαιώματος.  

 

Αφού ο φορέας Case Owner λάβει το S017 μπορεί είτε να συμφωνήσει, είτε να 

αμφισβητήσει την ημερομηνία ακύρωσης της εγγραφής του δικαιώματος. Στη δεύτερη 

περίπτωση, ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους συμπληρώνει και αποστέλλει 

στον φορέα κατοικίας SED S050 (Αμφισβήτηση της ημερομηνίας). Ο φορέας 

Counterparty μπορεί να απαντήσει με ένα νέο SED S017 και η όλη διαδικασία μπορεί 

να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Το S_BUC_03 ολοκληρώνεται όταν και οι 

δύο φορείς συμφωνήσουν στα στοιχεία που αναγράφονται στο S017. 

 

 

 

 

 

S_BUC_03 

Ακύρωση εγγράφου δικαιώματος (από τον αρμόδιο φορέα)  
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 Βασικός Κανονισμός No 
883/2004 

 

Εφαρμοστικός 
Κανονισμός No 987/2009 

SED 17 22 24 25 26 24 

S018 Ακύρωση εγγραφής      
 

S019 Απάντηση σε ακύρωση 
εγγραφής 

     
 

S050 Αμφισβήτηση ημερομηνίας       

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_04 χρησιμοποιείται για την ακύρωση της 

εγγραφής του δικαιώματος σε παροχές ασθένειας σε είδος του ασφαλισμένου ή/και 

των μελών της οικογένειάς του στο κράτος μέλος κατοικίας. Τη διαδικασία ξεκινά ο 

φορέας του κράτους μέλους κατοικίας (Case Owner), αποστέλλοντας στον φορέα του 

αρμόδιου κράτους μέλους (Counterparty) το SED S018 σχετικά με την ακύρωση της 

εγγραφής –και τους λόγους της ακύρωσης- ενός ασφαλισμένου (ή/και των μελών 

οικογένειας του) στα Μητρώα του.  

 

O φορέας Counterparty, εφόσον συμφωνήσει με την ακύρωση της εγγραφής και 

ειδικότερα με την ημερομηνία ακύρωσης, συμπληρώνει και αποστέλλει στον φορέα 

Case Owner SED S019 για να τον ενημερώσει ότι καταχωρήθηκε η ακύρωση της 

εγγραφής του δικαιώματος και ότι η ακύρωση τέθηκε σε ισχύ με βάση τα στοιχεία του 

S018. Στην περίπτωση που ο Case Owner διαφωνήσει, μπορεί να αμφισβητήσει την 

ημερομηνία ακύρωσης της εγγραφής του δικαιώματος, αποστέλλοντας στον φορέα 

Counterparty SED S050. Ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους μπορεί να απαντήσει 

με ένα νέο S019 και η όλη διαδικασία να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. H 

διαδικασία S_BUC_04 ολοκληρώνεται όταν και οι δύο φορείς συμφωνήσουν στα 

στοιχεία που αναγράφονται στο SED S019. 

 

 

 

 

 

 

 

S_BUC_04 

Ακύρωση εγγραφής (από τον φορέα του κράτους μέλους κατοικίας)  
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SED 

Βασικός 
Κανονισμός 

(883/04) 

Εφαρμοστικός Κανονισμός 
(987/09) 

19 27(1) 25 (1) 25 (2) 25 (3) 

S044 Αίτημα για έγγραφο δικαιώματος -
προσωρινή διαμονή 

     

S045 Έγγραφο δικαιώματος- προσωρινή 
διαμονή 

     

 

Σε αυτή την επιχειρησιακή διαδικασία, ο φορέας του κράτους μέλους προσωρινής 

διαμονής (Case Owner) ενός προσώπου διαβιβάζει στον φορέα του αρμόδιου για την 

ασφάλισή του κράτους μέλους (Counterparty), μέσω SED S044, αίτημα για να του 

χορηγηθεί έγγραφο που να πιστοποιεί το δικαίωμα του προσώπου σε παροχές 

ασθένειας σε είδος κατά τη διάρκεια της προσωρινής του διαμονής.  

 

Ο φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους, μέσω SED S045, είτε αποστέλλει στον φορέα 

διαμονής το προαναφερόμενο έγγραφο δικαιώματος για τον ενδιαφερόμενο, είτε τον 

ενημερώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα σε παροχές ασθένειας σε είδος 

κατά τη διάρκεια της προσωρινής του διαμονής σε άλλο κράτος μέλος. 

 

 

 

 

 

 

  

SED 

Βασικός 

Κανονισμός 

(883/04) 

Εφαρμοστικός 

Κανονισμός 

(987/09) 

6 12(1) 

S040 – Αίτημα για τις περιόδους - Είδος ασφαλιστικού 

κινδύνου: Ασθένεια, μητρότητα ή πατρότητα 

  

S041 – Απάντηση σε αίτημα για τις περιόδους - Είδος   

S_BUC_05 

Ιατρικά αναγκαίες παροχές σε είδος (ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη) στο κράτος μέλος διαμονής –Αίτημα για έγγραφο 

δικαιώματος  

 

S_BUC_24 

Συνυπολογισμός περιόδων -  Είδος ασφαλιστικού κινδύνου: 

Ασθένεια, μητρότητα ή πατρότητα  
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SED 

Βασικός 

Κανονισμός 

(883/04) 

Εφαρμοστικός 

Κανονισμός 

(987/09) 

6 12(1) 

ασφαλιστικού κινδύνου: Ασθένεια, μητρότητα ή 

πατρότητα 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_24 βασίζεται στα άρθρα 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 

883/2004 και 12 του Καν. (ΕΚ) 987/2009 και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 

πληροφοριών που απαιτούνται για τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, 

μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, ή κατοικίας που πραγματοποιήθηκαν υπό 

τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους διαφορετικού από το αρμόδιο κράτος μέλος. Ο 

φορέας του αρμόδιου κράτους μέλους θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις περιόδους 

ασφάλισης, μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας που 

πραγματοποιήθηκαν με βάση τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, 

σαν να ήταν περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν υπό τη δική του νομοθεσία. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να επικοινωνήσει με όλους τους φορείς 

των κρατών μελών στη νομοθεσία των οποίων είχε επίσης υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος, 

προκειμένου να προσδιορίσει όλες τις περιόδους που πραγματοποιήθηκαν υπό τη 

νομοθεσία τους. 

 

Σύμφωνα με τους ως άνω Κανονισμούς, αίτημα για χορήγηση πληροφοριών 

αναφορικά με τις σχετικές περιόδους μπορεί να υποβάλει μόνον ο αρμόδιος φορέας. 

Δεν χορηγείται φορητό έγγραφο απευθείας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά 

με τις προαναφερόμενες περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά των 

κινδύνων ασθένειας, μητρότητας ή πατρότητας. 

 

Την επιχειρησιακή διαδικασία S_BUC_24 ξεκινά, ως Case Owner, ο φορέας του 

κράτους μέλους στο οποίο ασφαλίζεται ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος και διαβιβάζει 

SED S040 στον φορέα άλλου κράτους μέλους (Counterparty), προκειμένου ο 

τελευταίος να του γνωστοποιήσει τις περιόδους που πραγματοποιήθηκαν στη 

νομοθεσία του από τον ενδιαφερόμενο, κατά των κινδύνων ασθένειας, μητρότητας ή 

πατρότητας. O φορέας Counterparty, στη νομοθεσία του οποίου είχε επίσης υπαχθεί ο 

ενδιαφερόμενος, προσδιορίζει τις σχετικές περιόδους και τις γνωστοποιεί 

αποστέλλοντας το SED S041 στον αρμόδιο φορέα (Case Owner). Με το S041 ο φορέας 

Counterparty μπορεί επίσης να ενημερώσει τον Case Owner ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν περίοδοι ασφάλισης υπό τη νομοθεσία του. 

  

Για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο (ασθένειας, μητρότητας ή πατρότητας) και για κάθε 

τύπο παροχών (σε είδος ή σε χρήμα) αποστέλλεται ξεχωριστό SED S040. Με το SED 

S041 δίνεται απάντηση σε συγκεκριμένο S040. 
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HORIZONTAL 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 

 

 

 

      

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία H_BUC_07 αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004. 

 

Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο αρμόδιος φορέας ενός κράτους μέλους (Case Owner) 

ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα άλλου κράτους μέλους (ή τους φορείς άλλων κρατών 

μελών) σχετικά με τον θάνατο ενός προσώπου, διαβιβάζοντας SED H070. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ο φορέας που αποστέλλει τη γνωστοποίηση θανάτου ενός 

προσώπου (Case Owner) είναι ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας του, ενώ ο 

φορέας (ή οι φορείς) που λαμβάνει (λαμβάνουν) τη γνωστοποίηση (Counterparty/-ies) 

είναι ο αρμόδιος φορέας άλλου κράτους μέλους, διαφορετικού από αυτό της 

κατοικίας, ο οποίος και πρέπει να ενημερωθεί για τον θάνατο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βασικός Κανονισμός 883/04 

SED  76 

H070  Γνωστοποίηση θανάτου  

 

H_BUC_07 

Γνωστοποίηση θανάτου  
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UNEMPLOYMENT BENEFITS 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Βασικός Κανονισμός 883/2004 Εφαρμοστικός Κανονισμός 987/2009 

SED 
Άρθρο 

5 

Άρθρο 

61 

Άρθρο 

62 

Άρθρο 

65 
54 (1) 54(2) 54(3) 

U001        

U002        

U003        

U004        

U005        

U006        

U001CB         

U017        

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία UB_BUC_01 επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα για παροχές ανεργίας. 

Οι εν λόγω πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αφορούν το ασφαλιστικό ιστορικό, 

στοιχεία που αφορούν τον μισθό ή την οικογενειακή κατάσταση, είναι απαραίτητες 

προκειμένου το αρμόδιο κράτος μέλος να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα 

χορήγησης παροχών ανεργίας.  

UB_BUC_01 

Ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την εξέταση αίτησης για 

χορήγηση παροχών ανεργίας  
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Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτημα για παροχές ανεργίας μπορεί να είναι, είτε 

εργαζόμενος που υποβάλλει το αίτημά του στο τελευταίο κράτος εργασίας του, είτε 

διασυνοριακός εργαζόμενος. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

αιτηθεί τις παροχές ανεργίας από το κράτος κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 65 

του Καν. (ΕΚ) 883/2004. 

 

Η χρήση των SEDs που προβλέπει η συγκεκριμένη διαδικασία είναι προαιρετική: 

U001 – Αίτημα ιστορικού ασφάλισης   

U002 - Ιστορικό ασφάλισης 

U003 - Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τον μισθό 

U004 - Πληροφορίες σχετικά με τον μισθό 

U005 – Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια 

U006 - Στοιχεία για την οικογένεια 

U001CB - Αίτημα ιστορικού ασφάλισης - Διασυνοριακός εργαζόμενος  

U017 - Ιστορικό ασφάλισης - Διασυνοριακός εργαζόμενος (Crossborder worker) 

 

Ο Κάτοχος Υπόθεσης (Case Owner), ο οποίος ξεκινά τη διαδικασία υποβολής 

αιτήματος για παροχή πληροφοριών, πρέπει να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα SEDs όταν 

απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες από άλλο κράτος μέλος. Σε αυτή την 

επιχειρησιακή διαδικασία, τα διαφορετικά είδη αιτημάτων παροχής πληροφοριών 

(Ασφάλιση, Μισθός, Οικογένεια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα ή με 

οποιαδήποτε σειρά. 

 

Το περιεχόμενο των SEDs δεν είναι δομημένο με βάση τις ανάγκες συγκεκριμένου 

κράτους μέλους. Πολλά πεδία μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 

κρατών μελών, αλλά όχι άλλων. Παρόλο που τα περισσότερα πεδία δεν είναι 

υποχρεωτικά, οι φορείς θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 

συμπληρώνουν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν, ακόμα και αν είναι 

προαιρετικές, καθώς συχνά, χωρίς τις πληροφορίες των προαιρετικών πεδίων, τα 

κράτη μέλη αδυνατούν να απαντήσουν ή και να επεξεργαστούν το αίτημα χορήγησης 

παροχών ανεργίας.  

 

Συστήνεται στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν, σε διμερές επίπεδο, σχετικά με το 

εύρος των πληροφοριών που απαιτούνται από την εθνική τους νομοθεσία, ούτως 

ώστε να προσδιορίσουν τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται στα SEDs κατά τις 

διμερείς τους ανταλλαγές πληροφοριών. 
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SED 

Βασικός Κανονισμός (883/04) Εφαρμοστικός Κανονισμός (987/09) 

64 65(5)b 65a(3) 55(1) 55(2) 55(4) 55(5) 56(3) 55 

U007          

U008          

U009          

U010          

U011          

U012          

U013          

U014          

U015          

U016          

  

U007 - Αίτηση εγγράφου εξαγωγής 
U008 - Έγγραφο εξαγωγής 
U009 - Κοινοποίηση εγγραφής - Εξαγωγή 
U010 - Περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το Δικαίωμα – Εξαγωγή  
U011 - Επίπτωση στο δικαίωμα - Εξαγωγή 
U012 - Αίτημα για μηνιαία παρακολούθηση - Εξαγωγή 
U013 - Μηνιαία παρακολούθηση - Εξαγωγή 
U014 - Κοινοποίηση επιστροφής - Εξαγωγή 
U015 - Παράταση περιόδου εξαγωγής 
U016 - Λήξη του δικαιώματος - Εξαγωγή 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία UB_BUC_02 επιτρέπει σε διαφορετικά κράτη μέλη να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή παροχών ανεργίας (UB) για 

άνεργους που αναζητούν εργασία σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο.  

 

Τα εν λόγω πρόσωπα/αιτούντες πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Να είναι άνεργοι και να έχουν δικαίωμα σε παροχές ανεργίας, οι οποίες τους 

έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο κράτος μέλος, 

2. Να έχουν ενημερώσει τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους σχετικά με την 

απόφασή τους να αναζητήσουν εργασία σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 64 του Καν. (ΕΚ) 883/2004.  

 

UB_BUC_02 

Εξαγωγή παροχών ανεργίας  
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Το πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα και βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας μπορεί 

να ανήκει σε μία από τις τρεις διαφορετικές ομάδες διακινούμενων εργαζομένων: 

 

Ι. Στην πρώτη ομάδα ανήκει η πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πρόκειται για πρόσωπα 

που κατοικούν στο αρμόδιο κράτος μέλος, έχουν δικαίωμα σε παροχές ανεργίας και 

επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 64 Καν. 883/2004). 

 

ΙΙ. Σπάνιες περιπτώσεις: Ο αιτών μπορεί να ανήκει σε μία ειδική κατηγορία πρώην 

διασυνοριακών εργαζομένων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 65 (5) (β) του Καν. 

883/2004. Αυτοί οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι επιστρέφουν στο κράτος μέλος 

κατοικίας, έχοντας λάβει προηγουμένως  παροχές ανεργίας στο κράτος μέλος όπου 

άσκησαν την τελευταία τους δραστηριότητα. Εάν ένας τέτοιος διασυνοριακός 

εργαζόμενος υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθούν παροχές ανεργίας στο κράτος 

μέλος κατοικίας, το κράτος κατοικίας πρέπει να εξακριβώσει εάν ο ενδιαφερόμενος 

έχει δικαίωμα σε εξαγωγή παροχών ανεργίας από το κράτος μέλος της τελευταίας του 

δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν. 883/2004. Αυτό το δικαίωμα έχει 

προτεραιότητα, οπότε το δικαίωμα στο κράτος κατοικίας εξετάζεται μόνον όταν λήξει 

το δικαίωμα εξαγωγής των παροχών από το κράτος μέλος της τελευταίας 

δραστηριότητας. Το κράτος μέλος κατοικίας μπορεί να λάβει τη σχετική πληροφορία 

υποβάλλοντας αίτημα -U007- στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας του 

ενδιαφερόμενου, προκειμένου να του αποσταλεί το έγγραφο εξαγωγής του 

δικαιώματος. Εάν δεν υφίσταται εξαγωγή παροχών από το κράτος μέλος της 

τελευταίας δραστηριότητας, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί αυτήν την 

πληροφορία σε ένα ειδικό τμήμα του SED U008 και το BUC ολοκληρώνεται. 

 

ΙΙΙ. Το πρόσωπο που αναζητά εργασία μπορεί να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 

65 α) (3) του Καν. 883/2004 (μεθοριακοί αυτοαπασχολούμενοι που η νομοθεσία του 

κράτους κατοικίας τους δεν προβλέπει παροχές ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους). 

Σε αυτή την περίπτωση, η χρονική περίοδος εξαγωγής μπορεί να παραταθεί μέχρι το 

τέλος ολόκληρης της περιόδου για την οποία υφίσταται δικαίωμα σε παροχές στο 

κράτος όπου ασκήθηκε η τελευταία δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου.  

 

Πιθανές περιπτώσεις που καλύπτονται από τη διαδικασία UB_BUC_02: 

Κανονικά, όταν ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να αναζητήσει εργασία σε κράτος 

μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος (το οποίο του καταβάλλει παροχές 

ανεργίας) και πληροφορήσει σχετικά τον αρμόδιο φορέα, θα πρέπει να λάβει το 

φορητό έγγραφο U2. Με αυτό το έντυπο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο 

μητρώο των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο μετέβη για 

αναζήτηση εργασίας. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να έχει απολέσει ο 

ενδιαφερόμενος το φορητό έγγραφο U2 και, για αυτόν ή για άλλο λόγο, να μην είναι 
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σε θέση να το προσκομίσει κατά την εγγραφή του στον αρμόδιο φορέα του κράτους 

μέλους στο οποίο μετέβη. 

 

Η εγγραφή του ανέργου στο κράτος μέλος στο οποίο μεταβαίνει, ενεργοποιεί την 

επιχειρησιακή διαδικασία UB_BUC_02 (δηλ. την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών 

που αφορά την εξαγωγή παροχών ανεργίας) με την οποία καλύπτονται δύο πιθανές 

περιπτώσεις:  

 

Εγγραφή με φορητό έγγραφο U2 (η συνήθης περίπτωση)  

Το αρμόδιο κράτος μέλος χορηγεί στον άνεργο, αιτούντα εργασία, ένα φορητό 

έγγραφο U2 πριν την αναχώρησή του. Ο άνεργος υποβάλλει κατά την άφιξή του το 

ανωτέρω έγγραφο στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο οποίο μεταβαίνει και 

εγγράφεται στο μητρώο του. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω φορέας ενημερώνει, το 

συντομότερο δυνατό -μέσω του SED U009- τον αρμόδιο φορέα του αρμόδιου κράτους 

μέλους σχετικά με την ημερομηνία που ενέγραψε τον άνεργο στο μητρώο του, 

γνωστοποιώντας του επίσης τη νέα του διεύθυνση στο έδαφός του. Αυτή η διαδικασία 

είναι απαραίτητη προκειμένου ο αρμόδιος φορέας να συνεχίσει να καταβάλλει 

παροχές ανεργίας στον άνεργο. 

 

Εγγραφή χωρίς φορητό έγγραφο U2 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) 

Σε αυτή την περίπτωση, ο άνεργος (ο αιτών εργασία), δεν μπορεί να προσκομίσει το 

φορητό έγγραφο U2 στον φορέα του κράτους στο οποίο μεταβαίνει. Το εν λόγω 

κράτος διαβιβάζει SED U007 για να αιτηθεί το έγγραφο εξαγωγής των παροχών από 

τον φορέα του αρμόδιου κράτους μέλους, δηλώνοντας την ημερομηνία της εγγραφής. 

Ο αρμόδιος φορέας διαβιβάζει το SED U008 που ζητήθηκε από τον φορέα του κράτους 

μέλους στο οποίο μετέβη ο άνεργος (ο αιτών εργασία) και συνεχίζει να καταβάλλει τις 

παροχές ανεργίας.  

 

Μόλις το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εγγραφεί στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του 

κράτους στο οποίο μετέβη, υπάγεται στις διαδικασίες ελέγχου που ισχύουν εκεί και 

τηρεί τους όρους της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους (σχετικά με τους 

άνεργους που αναζητούν εργασία). Ο φορέας του τελευταίου αυτού κράτους 

παρακολουθεί την κατάσταση του ανέργου και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, παρέχει 

τις σχετικές πληροφορίες στον αρμόδιο φορέα.  

 

Με την επιχειρησιακή διαδικασία UB_BUC_02 πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

προαιρετικές ανταλλαγές πληροφοριών, ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε 

περίπτωσης, μετά την εγγραφή του άνεργου-αιτούντα εργασία και κατά τη διάρκεια 

της περιόδου εξαγωγής των παροχών ανεργίας: 
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1. Μηνιαία παρακολούθηση  

Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον φορέα του κράτους στο οποίο 

μετέβη ο άνεργος, να του παρέχει κάθε μήνα τις σχετικές πληροφορίες 

προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση του ανέργου. Αυτό μπορεί να 

συμβεί, είτε, μέσω του φορητού εγγράφου U2 (πεδίο 3.2), είτε με την αποστολή 

του SED U012. Εάν έχει υποβληθεί αίτημα για τη μηνιαία παρακολούθηση, ο 

φορέας του κράτους στο οποίο μετέβη ο άνεργος πρέπει να διαβιβάζει SED U013 

κάθε μήνα, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος συμμορφώνεται με τις 

διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στο έδαφός του.  

 

2. Περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας 

Εάν σημειωθεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει το 

δικαίωμα σε παροχές ανεργίας (οι σχετικές περιστάσεις αναφέρονται στο φορητό 

έγγραφο U2 ή στο SED U008), ο φορέας του κράτους μέλους στο οποίο μετέβη ο 

άνεργος πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο φορέα, διαβιβάζοντάς του 

άμεσα ένα SED U010. Μέσω του SED U010 ο φορέας που το αποστέλλει μπορεί να 

ζητήσει από τον αρμόδιο φορέα πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες των εν 

λόγω περιστάσεων στο δικαίωμα του ανέργου στις παροχές ανεργίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες 

αποστέλλοντας SED U011. Εάν αυτό συμβεί περισσότερες από μία φορές, πρέπει 

να αποσταλεί ένα νέο SED U010 στον αρμόδιο φορέα. Κάθε φορά που ο φορέας 

του κράτους μέλους στο οποίο μετέβη ο άνεργος αποστέλλει ένα SED U010, πρέπει 

να στέλνει και το φορητό έγγραφο U3 στον άνεργο/αιτούντα εργασία.   

 

3. Επιστροφή πριν τη λήξη της περιόδου εξαγωγής του δικαιώματος 

Εάν ο άνεργος/αιτών εργασία επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος πριν τη λήξη της 

περιόδου εξαγωγής του δικαιώματος και ο αρμόδιος φορέας πληροφορηθεί ότι το 

εν λόγω πρόσωπο δεν ενημέρωσε τον φορέα του κράτους στο οποίο μετέβη 

σχετικά με την επιστροφή του, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος 

τον δεύτερο φορέα σχετικά με την επιστροφή του ανέργου αποστέλλοντας SED 

U014. 

 

4. Παράταση περιόδου εξαγωγής 

Εάν ο αρμόδιος φορέας παρατείνει την περίοδο εξαγωγής, πρέπει να ενημερώσει 

σχετικά τον φορέα του κράτους στο οποίο μετέβη ο άνεργος, διαβιβάζοντάς του 

SED U015. Εάν αυτό συμβεί περισσότερες από μία φορές, θα πρέπει να 

αποστέλλεται νέο U015 κάθε φορά. 

 

5. Λήξη του δικαιώματος σε παροχές ανεργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εξαγωγής 
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Εάν το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας λήξει κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εξαγωγής και η ημερομηνία λήξης είναι διαφορετική από την προηγούμενη 

βεβαιωμένη ημερομηνία στο φορητό έγγραφο U2 ή στο SED U008, ο αρμόδιος 

φορέας πρέπει να ενημερώσει τον φορέα του κράτους στο οποίο μετέβη ο 

άνεργος σχετικά με τη νέα ημερομηνία διακοπής αποστέλλοντας ένα SED U016. 

 

6. Συνέχιση της περιόδου εξαγωγής 

Εάν διακοπεί η περίοδος εξαγωγής (π.χ. επειδή ο άνεργος επέστρεψε στο αρμόδιο 

κράτος πριν τη λήξη της περιόδου εξαγωγής, διέμεινε εκεί για κάποιο διάστημα 

και μετά υπέβαλε νέο αίτημα εξαγωγής παροχών ανεργίας για το υπόλοιπο της 

περιόδου εξαγωγής που είχε εγκριθεί αρχικά) και, ως εκ τούτου, η εξαγωγή των 

παροχών ανεργίας εγκρίνεται εκ νέου για το υπόλοιπο της αρχικώς εγκριθείσας 

περιόδου εξαγωγής, πρέπει να χορηγηθεί στον άνεργο/αιτούντα εργασία ένα νέο 

φορητό έγγραφο U2 και να εφαρμοστεί μία νέα διαδικασία UB_BUC_02. 

 

Ενώ λοιπόν οι παροχές ανεργίας καταβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα, την ευθύνη 

για την επίβλεψη-παρακολούθηση του ανέργου/αιτούντα εργασία και την υπαγωγή 

του στις τοπικές διαδικασίες ελέγχου έχει ο φορέας του κράτους στο οποίο μεταβαίνει 

για αναζήτηση εργασίας το εν λόγω πρόσωπο. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να 

γνωστοποιείται στο αρμόδιο κράτος, χωρίς καθυστέρηση, η ημερομηνία εγγραφής του 

προσώπου στο κράτος στο οποίο μεταβαίνει για αναζήτηση εργασίας, ή οποιαδήποτε 

άλλη μεταβολή στην κατάστασή του, διότι αυτή η πληροφορία μπορεί να έχει άμεση 

επίπτωση στο δικαίωμα του σε παροχές ανεργίας. 

 

Κάτοχος Υπόθεσης (Case Owner) στην επιχειρησιακή διαδικασία UB_BUC_02 είναι ο 

φορέας του κράτους μέλους στο οποίο μεταβαίνει ένας άνεργος και εγγράφεται στις 

Υπηρεσίες Απασχόλησής του. Για το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

εξαγωγή των παροχής ανεργίας.  

Αντισυμβαλλόμενος (Counterparty) είναι ο φορέας του κράτους μέλους που 

χορήγησε και καταβάλλει τα επιδόματα ανεργίας. Σε αυτό το BUC υπάρχει μόνον ένας 

φορέας Counterparty. 

Αιτών (Petitioner) είναι ο άνεργος που αναζητά εργασία σε άλλο κράτος μέλος από 

αυτό που του καταβάλλει τις παροχές και υποβάλλει αίτηση για εξαγωγή των 

παροχών ανεργίας. 

 

Η διαδικασία UB_BUC_02 μπορεί να ξεκινήσει είτε με SED U007, είτε με SED U009. Αν 

διαβιβαστεί SED U007, η απάντηση πρέπει να διαβιβαστεί μέσω SED U008. Το BUC 

μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω SEDs. 

Όταν λήξει η περίοδος εξαγωγής ή παύσει το δικαίωμα του εν λόγω προσώπου σε 

παροχές ανεργίας με βάση την εθνική νομοθεσία του αρμόδιου κράτους, το BUC 

ολοκληρώνεται. 
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