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Θέμα: Αναφορά 1679/2008, της G. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αναζήτηση 
εργασίας στο εξωτερικό και διατήρηση επιδόματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι όσοι λαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας ALG I και ALG II 
στη Γερμανία δεν μπορούν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να 
διατηρήσουν τα επιδόματά τους. Αναφέρει ότι μπορεί να βρει εργασία στην Ισπανία. 
Ισχυρίζεται ότι η γερμανική υπηρεσία απασχόλησης δεν παρέχει καμία βοήθεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα διαμένει στη Γερμανία, από την οποία και λαμβάνει επιδόματα ανεργίας. Η 
αναφέρουσα ήθελε να λάβει πρακτική κατάρτιση στη Μαγιόρκα (Ισπανία), για την οποία 
ζήτησε βοήθεια από τον αρμόδιο οργανισμό για θέματα ανεργίας στη Γερμανία.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται ότι η γερμανική υπηρεσία απασχόλησης δεν παρέχει καμία 
βοήθεια σε άτομα που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου του είδους των παροχών, των προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού των παροχών και του ύψους των εισφορών. Οι 
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κοινοτικές διατάξεις, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711, θεσπίζουν 
κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την 
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η 
εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στα πρόσωπα που 
ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το προερχόμενο από τη Γερμανία μέλος της διοικητικής 
επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων προέβη στην 
εξέταση της υπόθεσης, από την οποία προέκυψαν τα εξής:
Στις 23 Απριλίου 2008, η αναφέρουσα ενημερώθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό για θέματα 
ανεργίας της Γερμανίας σχετικά με το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας κατά την αναζήτηση 
εργασίας στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η αναφέρουσα ενημερώθηκε σχετικά με τη δυνατότητα 
να λάβει βοήθεια για τα έξοδα μετακίνησης και κατάρτισης. Η παροχή σχετικής βοήθειας 
βασίζεται στο άρθρο 16 του SGB II, καθώς και στα τότε άρθρα 48 και 54, παράγραφος 6, του
SGB III (Τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ του Κοινωνικού Κώδικα).

Η απόφαση για τη χορήγηση σχετικής βοήθειας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρμόδιου φορέα, ο οποίος επιβεβαιώνει κατά πόσον η εν λόγω βοήθεια είναι αναγκαία για 
την ανάληψη εργασίας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τον γερμανικό οργανισμό για θέματα 
ανεργίας, η συμβουλή που εδόθη στην αναφέρουσα ήταν πλήρης και ορθή. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση σχετικής βοήθειας 
υπάγεται στο εθνικό δίκαιο και, συνεπώς, δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. 

Σε ό,τι αφορά τις κοινοτικές διατάξεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή έμμεση διακριτική 
μεταχείριση κατά την εφαρμογή των γερμανικών κανόνων. 
Ειδικότερα, η αναφέρουσα δεν διαμαρτύρεται για πιθανή παραβίαση του άρθρου 69 του 
κανονισμού αριθ. 1408/71, το οποίο προβλέπει τη διατήρηση των επιδομάτων ανεργίας για 
διάστημα έως και τριών μηνών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Από τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν προκύπτει ότι δεν διακυβεύεται το άρθρο αυτό, δεδομένου ότι η αναφέρουσα 
λαμβάνει το γερμανικό επίδομα ALG II («Arbeitslosengeld II»). Το επίδομα αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙα σημείο Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΑ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71, το οποίο προβλέπει:
«Παροχές για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης σύμφωνα με τη βασική διάταξη για τα 
άτομα που ζητούν απασχόληση εκτός εάν, σε ό,τι αφορά αυτές τις παροχές, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για προσωρινή παροχή μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας
(άρθρο 24 παράγραφος 1 του τόμου II του Κοινωνικού Κώδικα)».
Από αυτό προκύπτει ότι οι παροχές ALG II για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης 
σύμφωνα με τη βασική διάταξη για τα άτομα που ζητούν απασχόληση είναι, γενικά, ειδικές 
μη ανταποδοτικές χρηματικές παροχές που δεν εξάγονται και, κατ’ επέκταση, μπορούν να 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 

κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
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ληφθούν μόνο στη χώρα διαμονής.

Η αναφέρουσα ενημέρωσε, στις 6 Μαΐου 2009, τον οργανισμό για θέματα ανεργίας ότι είχε 
εν τω μεταξύ βρει δουλειά σε γερμανικό εστιατόριο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα του 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.


