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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1450/2009 της Ulrike Büker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προκαταβολή διατροφής προς γερμανούς δικαιούχους που είναι κάτοικοι άλλου 
κράτους μέλους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, κάτοικος Ισπανίας και μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών από τρεις 
διαφορετικούς άνδρες, εκ των οποίων οι δύο κατοικούν στη Γερμανία, περιγράφει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά τις αιτήσεις της για προκαταβολή διατροφής, 
επειδή οι πατέρες των παιδιών που κατοικούν στη Γερμανία είναι άνεργοι (λαμβάνουν το 
επίδομα Hartz IV). Οι γερμανικές αρχές την ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να αιτηθεί τη 
χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος στη χώρα όπου κατοικεί, εν προκειμένω στην Ισπανία, 
αλλά η καταβολή αυτού του επιδόματος (ανώτατο ποσό 100 ευρώ μηνιαίως) κατά την άποψη 
της αναφέρουσας συνεπάγεται χρονοβόρα διαδικασία και σε κάθε περίπτωση έχει διάρκεια 
μόνο 18 μηνών. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι, λόγω των ανωτέρω, η ίδια και τα παιδιά της είναι 
θύματα πλημμελούς εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και, ως 
εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Οι προκαταβολές παροχών διατροφής είναι ανακτήσιμες προκαταβολές, οι οποίες έχουν 
στόχο να αντισταθμίσουν την αδυναμία του γονέα να εκπληρώσει την εκ του νόμου 
υποχρέωσή του να συντηρεί τα τέκνα του, υποχρέωση η οποία απορρέει από το οικογενειακό 
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δίκαιο.

Οι προκαταβολές παροχών διατροφής έχουν αποτελέσει αντικείμενο τριών αποφάσεων του 
ΔΕΚ1. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι αυτό το επίδομα συνιστά οικογενειακή παροχή κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά, η Ισπανία είναι το κύριο 
αρμόδιο κράτος μέλος για την παροχή οικογενειακών επιδομάτων στην αναφέρουσα λόγω 
του γεγονότος ότι αυτή εργάζεται και διαμένει εκεί μαζί με τα παιδιά της.

Προκύπτει το ερώτημα εάν η Γερμανία ενδέχεται να είναι το δευτερεύον αρμόδιο κράτος 
μέλος για την παροχή οικογενειακών επιδομάτων για τα εν λόγω παιδιά καθώς ο πατέρας 
τους διαμένει στη Γερμανία.

 Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1408/71 προβλέπει ότι ο κανονισμός ισχύει 
για μισθωτούς ή μη μισθωτούς εργαζόμενους που υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι όροι «μισθωτός» και «μη μισθωτός» που περιέχονται στη συγκεκριμένη διάταξη ορίζονται 
στο άρθρο 1 στοιχείο α του εν λόγω κανονισμού. Περιλαμβάνουν κάθε πρόσωπο που είναι 
ασφαλισμένο σε κάποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 
στοιχείο α, κατά των κινδύνων και υπό την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη διάταξη.

Από την απόφαση του γερμανικού διοικητικού δικαστηρίου καθίσταται σαφές ότι ο πατέρας 
δεν είναι ούτε μισθωτός, ούτε μη μισθωτός, και ότι ούτε λαμβάνει επίδομα ανεργίας. 
Λαμβάνει επίδομα για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στο πλαίσιο της βασικής διάταξης 
για άτομα που αναζητούν εργασία χωρίς συμπλήρωμα, η οποία είναι μια ειδική μη 
ανταποδοτικού τύπου παροχή σύμφωνα με το άρθρο 10α του κανονισμού 1408/71 σε σχέση 
με το παράρτημα IIα, Ε. «Γερμανία». Στη Γερμανία, ο πατέρας καλύπτεται μόνο όσον αφορά 
την υγειονομική περίθαλψη (παροχές ασθένειας σε είδος) ως πρόσθετη παροχή στην ειδική 
μη ανταποδοτικού τύπου παροχή που περιγράφηκε ανωτέρω.

 Αν ο γερμανικός φορέας είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση οικογενειακών παροχών, 
σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 7 του κανονισμού 1408/71, τότε κατά την έννοια του 
άρθρου 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού 1408/71 σε σχέση με το παράρτημα Ι, Ε. 
«Γερμανία» θεωρείται:

α) ως μισθωτός, ένα πρόσωπο ασφαλισμένο υποχρεωτικά κατά του κινδύνου της ανεργίας ή 
πρόσωπο το οποίο λαμβάνει, σε συνάρτηση με την ασφάλιση αυτή, παροχές εις χρήμα λόγω 
ασθένειας ή ανάλογες παροχές ή και οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει 
του καθεστώτος δημοσίου υπαλλήλου στο οποίο υπόκειται, μισθοδοτείται με ποσόν το οποίο 
είναι τουλάχιστον ίσο με εκείνο το οποίο, καταβαλλόμενο σε μισθωτό, γεννά υποχρέωση 
ασφάλισης κατά του κινδύνου ανεργίας·

β) ως μη μισθωτός, ένα πρόσωπο που ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα και το οποίο 
υποχρεούται:

                                               
1 Υπόθεση C-85/99, Offenmanns, υπόθεση C-255/99, Humer, και υπόθεση C-302/02, Effing.
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- να ασφαλισθεί ή να καταβάλλει εισφορές κατά του κινδύνου γήρατος σε σύστημα 
ασφαλίσεως μη μισθωτών

ή

- να ασφαλισθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεως.

Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο πατέρας δεν είναι πρόσωπο που καλύπτεται από το 
άρθρο 2 του κανονισμού 1408/71 («προσωπικό πεδίο εφαρμογής») αναφορικά με τις 
οικογενειακές παροχές και, συνεπώς, η Γερμανία δεν είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την 
παροχή οικογενειακού επιδόματος.

Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των προκαταβολών παροχών διατροφής, ο νομοθέτης1

επέλεξε να εξαιρέσει πλήρως αυτά τα επιδόματα από το πεδίο εφαρμογής του νέου 
κανονισμού για τον συντονισμό2, ο οποίος ισχύει από την 1η Μαΐου 2010. Ο νομοθέτης 
θεώρησε ότι αυτές οι προκαταβολές δεν πρέπει να θεωρούνται άμεση παροχή από συλλογική 
στήριξη υπέρ των οικογενειών και ότι, συνεπώς, οι κοινοτικοί κανόνες συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν ισχύουν για τις προκαταβολές παροχών διατροφής. 
Ομοίως, ο νέος κανονισμός για τον συντονισμό προβλέπει ρητά ότι οι προκαταβολές 
παροχών διατροφής που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού 883/2004 
εξαιρούνται από τον κανονισμό για τον συντονισμό.

Συμπέρασμα

Η αναφέρουσα δικαιούται να λάβει προκαταβολή διατροφής στην Ισπανία, που είναι το 
κράτος διαμονής τόσο της ιδίας όσο και των παιδιών της, καθώς επίσης και το κράτος 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ από τους φορείς ή τα δικαστήρια της Γερμανίας. Η αναφέρουσα πρέπει να 
ακολουθήσει την εθνική διαδικασία της Ισπανίας και να ζητήσει προκαταβολή παροχών 
διατροφής από την εν λόγω χώρα εάν επιθυμεί να τη λάβει. Το εάν δικαιούται να λάβει το 
επίδομα ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από τους όρους που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση και κατόπιν εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2 Βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο οποίος ισχύει από την 1η Μαΐου 2010, την 
αιτιολογική σκέψη αριθ. 36 και το άρθρο 1 στοιχείο κστ).


