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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0820/2011 του J. A. A. Huijsman, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το δικαίωμα στην κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την αναπηρία του 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ολλανδός πολίτης, αλλά ζει στην Τσεχική Δημοκρατία. Λαμβάνει σύνταξη 
αναπηρίας από το 2005. Επειδή ζει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα για 
επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την αναπηρία του, για παράδειγμα μέσω του 
προσωπικού προϋπολογισμού (PGB) από τις Κάτω Χώρες. Για κάποιο διάστημα λάμβανε 
επίδομα αναπηρίας από την τσεχική κυβέρνηση, αλλά αυτό διακόπηκε το 2010 με την 
αιτιολογία ότι μπορούσε να υποβάλει αίτημα για επιστροφή των εξόδων του στις Κάτω 
Χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές (Συμβούλιο Ασφάλισης Υγείας), αυτό δεν 
είναι εφικτό. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση πολίτη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων είναι ολλανδός πολίτης και ζει στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο αναφέρων 
λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από τις Κάτω Χώρες από το 2005, ωστόσο, δεν μπορεί να 
αξιώσει την επιστροφή εξόδων που σχετίζονται με την αναπηρία του, παραδείγματος χάριν 
μέσω του προσωπικού προϋπολογισμού (PGB) από τις Κάτω Χώρες. Για κάποιο διάστημα 
λάμβανε επίδομα αναπηρίας από την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά αυτό διακόπηκε το 2010 με 
την αιτιολογία ότι μπορούσε να υποβάλει αίτημα για επιστροφή των εξόδων του στις Κάτω 
Χώρες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο ολλανδικό φορέα, αυτό δεν είναι εφικτό. Ο αναφέρων 
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θεωρεί ότι αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση πολίτη της ΕΕ.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20041, οι συνταξιούχοι δικαιούνται να 
λαμβάνουν παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής, οι οποίες βαρύνουν το 
κράτος μέλος που καταβάλλει τη σύνταξη. Το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει σύνταξη από ένα 
κράτος μέλος αλλά διαμένει σε άλλο, στο οποίο δεν δικαιούται παροχές ασθενείας σε είδος, 
λαμβάνει τις εν λόγω παροχές από τον φορέα του τόπου διαμονής. Οι παροχές χορηγούνται 
εκ μέρους και βαρύνουν το κράτος που είναι υπεύθυνο για την καταβολή της σύνταξης, στο 
μέτρο που, βάσει της νομοθεσίας του κράτους που φέρει την ευθύνη καταβολής της 
σύνταξης, ο συνταξιούχος θα δικαιούταν τις εν λόγω παροχές, εάν διέμενε στην επικράτειά 
του.

Ο συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει παροχή αναπηρίας από τις Κάτω Χώρες και διαμένει στην 
Τσεχική Δημοκρατία δικαιούται να λαμβάνει παροχές ασθενείας σε είδος από την Τσεχική 
Δημοκρατία σαν να δικαιούταν σύνταξη σε αυτό το κράτος μέλος. Το κόστος των εν λόγω 
παροχών σε είδος επιβαρύνει τον ολλανδικό φορέα και καταβάλλεται βάσει των συντελεστών 
που ισχύουν στην Τσεχική Δημοκρατία σαν το πρόσωπο να ήταν ασφαλισμένο εκεί. 

Όσον αφορά τις παροχές ασθενείας σε χρήμα, πρέπει να χορηγούνται απευθείας από τον 
αρμόδιο φορέα των Κάτω Χωρών σύμφωνα με την νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει.

Ο αναφέρων ζητεί την επιστροφή εξόδων που σχετίζονται με την αναπηρία του. Δεδομένου 
ότι γίνεται αναφορά στον προσωπικό προϋπολογισμό (PGB), η Επιτροπή υποθέτει ότι ο 
αναφέρων ζητεί παροχές μακροχρόνιας φροντίδας.

Βάσει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, οι παροχές μακροχρόνιας 
φροντίδας συντονίζονται ως παροχές ασθενείας. Μπορεί να έχουν διάφορες μορφές. Όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση των παροχών ασθενείας, υπάρχουν δύο είδη παροχών –
παροχές σε είδος και παροχές σε χρήμα. Εξαγώγιμες είναι μόνο οι παροχές σε χρήμα. 

Όπως απεφάνθη και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες περιπτώσεις, οι 
ασφαλιστικές παροχές που συνίστανται στην άμεση κάλυψη ή την επιστροφή κόστους 
εξειδικευμένης περίθαλψης εμπίπτουν στον ορισμό των παροχών σε είδος2. Παρ' όλο που 
ορισμένες από τις εν λόγω παροχές καταβάλλονται σε χρήμα, πρόκειται κατ’ αρχήν για 
παροχές σε είδος και, συνεπώς, για μη εξαγώγιμες παροχές. Αυτό συμβαίνει λόγω της γενικής 
αρχής που ισχύει και σύμφωνα με την οποία οι παροχές σε είδος χορηγούνται μόνο από το 
κράτος διαμονής ή παραμονής. Ωστόσο, το αρμόδιο κράτος μέλος υποχρεούται να 
αποζημιώσει πλήρως το κράτος μέλος διαμονής για τις παροχές σε είδος που χορήγησε το 
τελευταίο. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 200 της 7.6.2001, σελ. 1 (Διορθωτικό), 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 
22.12.2010, σελ. 35).
2Βλ., μεταξύ άλλων, την υπόθεση C-208/07, Von Chamier-Glisczinski Συλλ. [2009] ECR I-06095, 
σκέψη 48 και την υπόθεση C-160/96 Molenaar Συλλ. [1998] ECR I843, σκέψεις 6 και 32.
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Ενδέχεται επίσης το κράτος μέλος διαμονής να μην χορηγεί παροχές μακροχρόνιας φροντίδας 
σε είδος. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το 
πρόσωπο δεν δύναται να απαιτήσει τις εν λόγω παροχές ακόμα κι αν η νομοθεσία του 
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης προβλέπει 
τέτοιου είδους παροχές1. Ως εκ τούτου, η μεταφορά της διαμονής σε άλλο κράτος μέλος θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης σε ορισμένες παροχές. Αυτό 
οφείλεται στην απουσία εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ και στην ελευθερία του κάθε κράτους 
μέλους να καθορίζει τη φύση και το είδος των παροχών που προβλέπονται στη νομοθεσία 
του.

Όσον αφορά τον προσωπικό προϋπολογισμό PGB, η εν λόγω παροχή συνιστά παροχή 
μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος και, συνεπώς, χορηγείται μόνο σε άτομα που διαμένουν 
στις Κάτω Χώρες. Παρ’ όλο που η συγκεκριμένη παροχή χορηγείται υπό τη μορφή 
προχρηματοδότησης, δεν εμπίπτει στο σύστημα συντονισμού των παροχών σε είδος και, κατά 
συνέπεια, δεν είναι εξαγώγιμη. Επομένως, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι ολλανδικοί φορείς 
παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ όταν αρνούνται τη χορήγηση της εν λόγω παροχής, λόγω του 
ότι ο αναφέρων διαμένει στην Τσεχική Δημοκρατία.

Παρά το γεγονός ότι είναι ασφαλισμένος βάσει του ολλανδικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, ο αναφέρων δικαιούται να λάβει παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος οι 
οποίες χορηγούνται βάσει της τσεχικής νομοθεσίας υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για 
τους ασφαλισμένους στην Τσεχική Δημοκρατία. Εάν στην Τσεχική Δημοκρατία η παροχή 
αναπηρίας ανήκει στις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος, τότε δεν είναι σαφές στην 
Επιτροπή για ποιο λόγο η Τσεχική Δημοκρατία διέκοψε τη χορήγηση της παροχής αναπηρίας 
εξαιτίας του ότι ο αναφέρων μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή των σχετικών με την 
αναπηρία του εξόδων στις Κάτω Χώρες. Βάσει του καθεστώτος συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ο αναφέρων δικαιούται να λαμβάνει παροχή 
μακροχρόνιας φροντίδας σε είδος στην Τσεχική Δημοκρατία, ακόμα κι αν δεν δύναται να 
ζητήσει την επιστροφή των εξόδων για τη συγκεκριμένη παροχή στις Κάτω Χώρες. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης όσον αφορά την 
κατηγορία στην οποία ανήκει η εν λόγω παροχή στην Τσεχική Δημοκρατία και τους λόγους 
διακοπής της.

Συμπέρασμα

Δεν προκύπτει ότι οι ολλανδικές αρχές, αρνούμενες την επιστροφή των δαπανών για τις 
παροχές σε είδος που χορήγησε η Τσεχική Δημοκρατία, παραβιάζουν το άρθρο 34 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Ωστόσο, θα ήταν επιθυμητές περαιτέρω διευκρινίσεις 
σχετικά με την κατηγορία της παροχής αναπηρίας και τους λόγους διακοπής της από τις 
τσεχικές αρχές. Εάν ο αναφέρων συγκατατίθεται στην αποκάλυψη των στοιχείων του, η 
Επιτροπή είναι διατεθειμένη να επικοινωνήσει με τις τσεχικές αρχές προκειμένου να ζητήσει 
διευκρινίσεις για την υπόθεσή του. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

                                               
1 Υπόθεση C-208/07, Von Chamier-Glisczinski, Συλλ.2009, ECR I-06095, σκέψη 53.
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Στις πρώτες της παρατηρήσεις η Επιτροπή θεώρησε ότι το θέμα απαιτούσε περαιτέρω 
διερεύνηση με τις τσεχικές αρχές όσον αφορά την κατηγορία στην οποία ανήκει η εν λόγω 
παροχή στην Τσεχική Δημοκρατία και τους λόγους διακοπής της. 

Η απάντηση από τις τσεχικές αρχές επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Στην 
περίπτωση συνταξιούχων, οι παροχές ασθενείας σε χρήμα πρέπει να χορηγούνται από το 
κράτος που είναι αρμόδιο για την ασφάλιση ασθενείας του ενδιαφερομένου (άρθρο 28, 
παράγραφος 1, (β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711 και άρθρο 29 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20042). Καθώς ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη από τις Κάτω 
Χώρες και όχι από την Τσεχική Δημοκρατία, οι Κάτω Χώρες είναι το αρμόδιο κράτος για την 
ασφάλιση ασθενείας του αναφέροντος. Ως εκ τούτου οι Κάτω Χώρες πρέπει να εξάγουν τις 
(μακροπρόθεσμες) παροχές τους σε χρήμα. Το αποκαλούμενο 'PGB' δεν θεωρείται ωστόσο 
παροχή σε χρήμα, αλλά παροχή σε είδος. Οι παροχές σε είδος δεν είναι εξαγώγιμες και 
χορηγούνται μόνον από το κράτος διαμονής του ενδιαφερομένου.  Παρόλο που ένας 
συνταξιούχος δικαιούται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 να διεκδικήσει 
παροχές ασθενείας σε χρήμα από το αρμόδιο κράτος, τέτοιου είδους παροχή πρέπει όντως να 
υφίσταται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. 

Εάν σύμφωνα με την τσέχικη νομοθεσία, ο αναφέρων δικαιούται παροχές σε είδος, η Τσεχική 
Δημοκρατία πρέπει να καταβάλει αυτές τις παροχές στον αναφέροντα.  Το επίδομα 
ασφάλισης ασθενείας, ωστόσο είναι παροχή σε χρήμα και όχι σε είδος.  Αυτό σημαίνει ότι 
ενώ θα έπρεπε να είναι εξαγώγιμες εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, χορηγούνται μόνο σε 
πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στην υγειονομική περίθαλψη στην Τσέχικη Δημοκρατία.  
Δεδομένου ότι ο αναφέρων καλύπτεται από την ολλανδική νομοθεσία όσον αφορά την 
ιατρική του περίθαλψη, μπορεί να λαμβάνει μόνο παροχές μακροχρόνιας περίθαλψης σε 
είδος στην Τσεχική Δημοκρατία. 

Ο αναφέρων λάμβανε επίδομα ασφάλισης ασθενείας για την περίοδο από τις 3 Ιανουαρίου 
2007 έως και το τέλος του Απριλίου του 2010. Οι τσεχικές αρχές παραδέχτηκαν ότι η 
καταβολή του επιδόματος ασθενείας του αναφέροντα έγινε εκ παραδρομής, καθώς δεν ήταν 
αρμόδιες να παρέχουν αυτές τις παροχές σε χρήμα, και ότι διόρθωσαν το σφάλμα τους με την 
έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, 
της 1ης Μαΐου 2010 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.883/2004 και (ΕΚ) αριθ.987/2009). 

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα μακροχρόνιας 
κοινωνικής ασφάλισης και οι όροι χορήγησης αυτών των επιδομάτων διαφέρουν πολύ από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο.  Οι διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν 
                                               
1 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, ΕΕ L 
149, 5.7.1971, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2008 (ΕΕ L 177, 4.7.2008, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 200, 7.6.2001, σ. 1 (Διορθωτικό), 
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012 (ΕΕ L 149, 8.6.2012, σ. 4) και τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 που 
καθορίζει τη διαδικασία για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 284, 30.10.2009, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 465/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Μαΐου 2012 (ΕΕ L 149, 8.6.2012, σ. 4).
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αντικαθιστούν τα διάφορα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα.  Αντί να εναρμονίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, οι διατάξεις της ΕΕ 
μεριμνούν για τον συντονισμό τους. Εναπόκειται επομένως στη νομοθεσία του κάθε κράτος 
μέλους να προσδιορίσει τους όρους χορήγησης των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. 

Συνεπώς μπορεί να συμβεί ένα κράτος μέλος να έχει βασίσει το σύστημά του στις παροχές σε 
είδος, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος, στις παροχές σε χρήμα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι 
τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία ένας μετανάστης λαμβάνει 
χαμηλότερες ή διαφορετικές παροχές από αυτές που λάμβανε πριν μετακίνησή του/της σε ένα 
άλλο κράτος μέλος. Δεδομένων των διαφορών των κρατών μελών στη νομοθεσία για 
κοινωνική ασφάλιση, οι οποίες δεν έχουν αρθεί από τις διατάξεις περί συντονισμού, η 
μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή 
για το ασφαλιζόμενο πρόσωπο από απόψεως παροχών 1.  

Συμπέρασμα

Ο προσωπικός προϋπολογισμός (PGB), ανήκει στις παροχές μακροχρόνιας περίθαλψης σε 
είδος, που παρέχεται από το κράτος μέλος κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 24 (1) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Ο αρμόδιος ολλανδικός φορέας δεν υποχρεούται ως εκ 
τούτου να καταβάλει αυτές τις παροχές σε άτομα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος. Ούτε 
όμως και ο αρμόδιος φορέας στην Τσεχική Δημοκρατία υποχρεούται να καταβάλει στον 
αναφέροντα παροχές μακροχρόνιας περίθαλψης σε χρήμα σύμφωνα με το άρθρο 29(1) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Aυτό δεν αποτελεί άνιση μεταχείριση ως προς το δίκαιο 
της ΕΕ, αλλά οφείλεται στις διαφορές των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, πράγμα που 
δεν μπορεί να υπερκεραστεί από τους ισχύοντες κανόνες για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
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