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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0088/2006, του Claus Dieter Most, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα όσον αφορά την επιστροφή εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για 
επαγγελματική κατάρτιση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που κατοικεί στη Γαλλία (Αλσατία), άνεργος από το 2003, 
ενημερώθηκε από τις γερμανικές αρχές απασχόλησης ότι έχει λίγες πιθανότητες να βρει νέα 
θέση εργασίας στον ίδιο τομέα με την προηγούμενη εργασία του (αποθηκάριος) και ότι 
θεωρείται μεγάλης ηλικίας για να καταρτιστεί εκ νέου ως νοσηλευτής. Ωστόσο, τον Απρίλιο 
του 2005, βρήκε απασχόληση ως οδηγός αμαξοστοιχίας, για την οποία έπρεπε να 
ολοκληρώσει ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στη Λειψία. Η αίτησή του για επιστροφή των 
σχετικών εξόδων απορρίφθηκε από τις γαλλικές αρχές με το επιχείρημα ότι το πρόγραμμα 
κατάρτισης δεν πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, και από τις γερμανικές αρχές επίσης, παρά το 
γεγονός ότι ο αναφέρων προσκόμισε έγγραφη βεβαίωση του μελλοντικού εργοδότη του ότι 
θα καταλάμβανε θέση μόνιμης απασχόλησης αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος κατάρτισης. Η επιστολή διαμαρτυρίας του αναφέροντα απορρίφθηκε επίσης, 
καθώς και το αίτημα που υπέβαλε στη συνέχεια για άτοκο δάνειο προκειμένου να καλύψει το 
κόστος του προγράμματος κατάρτισης, το οποίο ξεκίνησε πλέον να παρακολουθεί με δικά 
του έξοδα. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 15 000 και 20 000 ευρώ, στο οποίο μετά βίας 
μπορεί να αντεπεξέλθει. Ωστόσο, θεωρεί ότι αυτό αποτελεί τη μόνη του διέξοδο από την 
ανεργία. Επισημαίνει ότι το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει στη Γαλλία επιστρέφεται από τις 
γερμανικές αρχές και επιθυμεί να πληροφορηθεί γιατί δεν θα μπορούσε να ισχύει η ίδια 
ρύθμιση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα έξοδα κατάρτισης και επανακατάρτισης, δεδομένου 
ιδίως ότι οι μελλοντικοί εργοδότες του προφανώς προτίθενται να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στη Γαλλία, οπότε θα μπορούσε να εργαστεί εκεί. Ισχυρίζεται ότι πέρα 
από το να εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο πλαίσιο μιας ενωμένης 
Ευρώπης, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
ρυθμίσεων για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα (επανα)κατάρτισης. Για τον λόγο αυτόν 
ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

I. Περίληψη

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που κατοικεί στη Γαλλία από το 1997, έμεινε άνεργος την 
1η Μαρτίου 2003. Έως τις 20 Απριλίου 2004 λάμβανε επίδομα ανεργίας. Τον Απρίλιο του 
2005, βρήκε θέση εργασίας ως οδηγός αμαξοστοιχίας στη Γερμανία, υπό την προϋπόθεση να 
ολοκληρώσει ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στη Λειψία της Γερμανίας. Η αίτησή του για 
επιστροφή των σχετικών εξόδων απορρίφθηκε από τον γερμανικό οργανισμό ανεργίας και 
προφανώς και από τον αντίστοιχο γαλλικό οργανισμό.

II. Καταγγελία

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση ούτε από τον γερμανικό 
ούτε από τον γαλλικό οργανισμό ανεργίας.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Οι κοινοτικές διατάξεις για τις παροχές ανεργίας όπως ορίζονται συγκεκριμένα στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος1,
προβλέπουν ως γενικό κανόνα ότι μόνον ένα κράτος μέλος ευθύνεται για την καταβολή των 
παροχών. Αφού προσδιοριστεί ποιο είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος, αυτό καθορίζει 
ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματός του κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του είδους των παροχών, των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή του 
τρόπου υπολογισμού των παροχών, δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Από την περιγραφή του αναφέροντα δεν προκύπτει σαφώς εάν το υπεύθυνο για την καταβολή 
των παροχών κράτος μέλος είναι η Γερμανία ή η Γαλλία. Ωστόσο, ο αναφέρων μάλλον δεν 
πληρούσε τις εθνικές προϋποθέσεις ούτε της Γερμανίας ούτε της Γαλλίας για πρόσβαση σε 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

IV. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή χρειάζεται να εξετάσει περαιτέρω την αναφορά, ιδίως όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η Επιτροπή επικοινώνησε με τον αναφέροντα 
και ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες και θα τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο.

  
1 Όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 629/2006 (ΕΕ αριθ. L 114/1 της 27.4.2006)


