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Ώρες κοινού του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας 
 
 

Ημέρα Ώρες 

Δευτέρα 08.30 - 12.30 

Τρίτη 08.30 - 12.30 

Τετάρτη 08.30 - 12:30 

Πέμπτη 13:30 - 18:00 

Παρασκευή 08:30 - 12:30 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

 
Βάση των παροχών της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία (επίδομα ανεργίας ΙΙ και 
κοινωνικό επίδομα) αποτελεί ο δεύτερος τόμος του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II). Το 
ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο σκοπό έχει να παράσχει γενική πληροφόρηση, και εδώ θα βρείτε τα 
σημαντικότερα στοιχεία για το επίδομα ανεργίας ΙΙ και το κοινωνικό επίδομα. Επιπλέον, σας 
ενημερώνει για πιθανές πρόσθετες παροχές σε ειδικές περιπτώσεις, για την κοινωνική σας 
ασφάλιση, καθώς και για το τι πρέπει να προσέξετε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας όταν 
υποβάλλετε αίτηση για παροχές βάσει του SGB II ή λαμβάνετε τέτοιες παροχές. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι δεν είναι εφικτή η εξαντλητική επεξήγηση όλων των όρων σε αυτό το φυλλάδιο, παρακαλούμε σε 
περίπτωση ασαφειών να απευθύνεστε στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας για να λάβετε συμβουλές.  
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Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας της Περιφέρειας Ludwigsburg ως αδειοδοτημένος κοινοτικός 
φορέας είναι αρμόδιο για την βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία. Αυτή περιλαμβάνει 
παροχές για την εξάλειψη ή τη μείωση της ένδειας, ιδιαίτερα με την ένταξη στην εργασία, καθώς 
και παροχές για τη διασφάλιση της διαβίωσης. Οι επιμέρους παροχές είναι οι εξής: 
 
 
1) Χρηματικές παροχές  

 οι παροχές για τη διασφάλιση της διαβίωσης όλων των ατόμων που διαβιούν σε μια 
κοινότητα ανάγκης 
 (επίδομα ανεργίας ΙΙ για ικανούς προς εργασία δικαιούχους και κοινωνικό επίδομα για 
άτομα ανίκανα προς εργασία)  

 οι παροχές για στέγαση και θέρμανση,  

 η πληρωμή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας,  
ασφάλιση έναντι ατυχημάτων), 

 η κάλυψη ειδικών αναγκών που προκύπτουν μία φορά (όπως ο πρώτος εξοπλισμός 
κατοικίας, ο πρώτος εξοπλισμός σε περίπτωση εγκυμοσύνης και τοκετού),  

 οι πρόσθετες παροχές για συγκεκριμένες αυξημένες ανάγκες, 

 οι παροχές για εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση (σε περίπτωση λήψης επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ / κοινωνικού επιδόματος). 
 

2) Παρεχόμενες υπηρεσίες 
Όλες οι παροχές που υφίστανται στην αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη στην επαγγελματική 
ζωή. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη, η 
διαμεσολάβηση, τα μέτρα ενεργοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, η προώθηση μέτρων 
για επαγγελματική μετεκπαίδευση, η παροχή ευκαιριών εργασίας και η ενημέρωση για κοινοτικές 
παροχές ενσωμάτωσης (συμβουλευτική υποστήριξη οφειλετών, συμβουλευτική υποστήριξη 
εξαρτημένων ατόμων, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υποστήριξη, φροντίδα ανηλίκων ή 
αναπήρων παιδιών και κατ' οίκον φροντίδα συγγενών).  
 
3) Παροχές σε είδος 
Παροχές σε είδος θεωρούνται για παράδειγμα τα κουπόνια τροφίμων σε περίπτωση μείωσης ή 
κατάργησης της παροχής.  

ΟΙ αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας σε επισκόπηση 
 
Εκτός από τις δύο του έδρες, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας Ludwigsburg έχει και τρία 
παραρτήματα. Αυτά βρίσκονται στις πόλεις Bietigheim-Bissingen, Ditzingen και Vaihingen/Enz. 
Οι διευθύνσεις των αντίστοιχων Κέντρων Ανεύρεσης Εργασίας είναι οι εξής: 
 

 Ludwigsburg, Hindenburgstraße 4, 

 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 58, 

 Bietigheim-Bissingen, Freiberger Straße 51, 

 Ditzingen, Berblingerstraße 2,  

 Vaihingen/Enz, Franckstraße 20. 
 
Το ποιο από αυτά τα Κέντρα Ανεύρεσης Εργασίας είναι το αρμόδιο για εσάς εξαρτάται από τον 
τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής σας. 
 
Αυτοαπασχολούμενοι, όλες οι περιοχές της Περιφέρειας Ludwigsburg 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (τομέας πόλης Ludwigsburg 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
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Tηλ.: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9454 
E-mail: Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de 
  

Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Ost: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (τομέας πόλης Ludwigsburg 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tηλ.: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9455 
E-mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Ludwigsburg: Mitte, Nord, West:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (τομέας πόλης Ludwigsburg 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tηλ.: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9451 
E-mail: Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, Poppenweiler, 
Süd: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadtgebiet Ludwigsburg/Kreisgebiet) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg, 
Tηλ.: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9456 
E-mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 1), 
Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg 
Tηλ.: 07141 144-8885, Fax: 07141 144-9457 
Email: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach am Neckar, 
Murr, Oberstenfeld, Steinheim an der Murr: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tηλ.: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9454 
E-mail: Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Kornwestheim, Schwieberdingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 3) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Tηλ.: 07141 144-8885, Fax: 07141 144-9450 
E-mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Bietigheim-Bissingen, Tamm:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Tηλ.: 07141 144-8401, Fax: 07141 144-9452 
E-mail: Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de 
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Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, Walheim: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Τηλ.: 07141 144-8401, Fax: 07141 144-9447 
E-mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Ditzingen) 
Berblingerstraße 2 
71254 Ditzingen 
Τηλ.: 07141 144-8500, Fax: 07141 144-9449 
E-mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de 
  
Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Vaihingen) 
Franckstraße 20 
71665 Vaihingen/Enz 
Τηλ.: 07141 144- 8300, Fax: 07141 144-9448 
E-Mail: Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 

 Οι σημαντικότερες πληροφορίες με δυο λόγια   
 

 Αναγκαιότητα υποβολής αίτησης: Οι παροχές της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία 
λαμβάνονται μόνο μετά από αίτηση. Εάν έχετε ανάγκη αρωγής, παρακαλούμε να υποβάλετε την 
αίτησή σας το ταχύτερο στο αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας, στην περιοχή του οποίου 
βρίσκεται η συνήθης διαμονή σας. 

 Η αξίωση για παροχή υφίσταται από την υποβολή της αίτησης:  Για ημέρες πριν από την 
υποβολή της αίτησης δεν μπορείτε κατά κανόνα να λάβετε παροχές. Ωστόσο, η αίτηση για 
παροχές προς διασφάλιση της επιβίωσης έχει εφαρμογή από την πρώτη ημέρα του μήνα 
υποβολής της αίτησης. Αν συντρέχουν όλες οι άλλες προϋποθέσεις, τότε, ακόμη και αν έχετε 
υποβάλει την αίτησή σας π.χ. στις 15 του μήνα, λαμβάνετε αναδρομικά από την 1η του μήνα το 
επίδομα ανεργίας ΙΙ ή το κοινωνικό επίδομα. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη 
ότι από το σημείο αυτό και μετά λαμβάνεται υπόψη και η περιουσιακή σας κατάσταση, και ότι 
για συγκεκριμένες παροχές απαιτείται ειδική αίτηση (π.χ. για τον πρώτο εξοπλισμό σε 
περίπτωση εγκυμοσύνης και τοκετού ή για τις παροχές για εκπαίδευση και κοινωνική 
ενσωμάτωση, με την εξαίρεση των ατομικών σχολικών αναγκών). 

 Υποβολή αίτησης:  Κατ' αρχήν μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση χωρίς την τήρηση κάποιας 
μορφής, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας. Ωστόσο, για λόγους απλότητας 
παρακαλούμε για την προσωπική υποβολή της αίτησης κατά τις ώρες κοινού μας. Για το σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να έχετε μαζί την ταυτότητά σας. Παρακαλούμε να τηρείτε οπωσδήποτε την 
προθεσμία που σας τίθεται κατά την έκδοση των εγγράφων αίτησης για την υποβολή των 
αναγκαίων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων.  

 Η αίτηση αφορά όλα τα άτομα της κοινότητας ανάγκης: Αν υποβάλλετε αίτηση για ένα κοινό 
νοικοκυριό, μια χαρακτηριζόμενη ως κοινότητα ανάγκης, τότε η αίτηση ισχύει και για τα άλλα 
άτομα που συμβιώνουν μαζί σας. Εξαιρούνται ωστόσο τα άτομα στο νοικοκυριό σας, τα οποία 
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν την ιδιότητα του/της συντρόφου σας. 
Έτσι, για παράδειγμα, τα παιδιά (δικά σας ή του/της συντρόφου σας) που έχουν συμπληρώσει 
το 25ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να υποβάλουν δική τους αίτηση για βασική κάλυψη 

mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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αναζητούντων εργασία εάν δεν είναι σε θέση να προσπορίσουν τα προς το ζην με δικά τους 
μέσα ή δυνάμεις.  

 Το εισόδημα και η περιουσία λαμβάνονται υπόψη:  Αν εσείς (ή τα άλλα άτομα που διαβιούν μαζί 
σας σε κοινότητα ανάγκης) έχουν εισόδημα ή/και περιουσία, αυτά λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό της ανάγκης σας για παροχές, στο βαθμό που υπερβαίνουν το απαλλασσόμενο 
ποσό.  

 Απασχόληση και επίδομα ανεργίας ΙΙ:  Έχετε τη δυνατότητα να απασχολείστε και περισσότερο 
από 15 ώρες την εβδομάδα, χωρίς να χάνετε το δικαίωμα για επίδομα ανεργίας ΙΙ. Στο σημείο 
αυτό υπάρχει και μια διαφορά με το επίδομα ανεργίας. 

 Προαγωγή της απασχόλησης:  Αν θέλετε να αναλάβετε μια εργασία αλλά δεν έχετε τα μέσα που 
απαιτούνται γι' αυτό, μπορείτε να λάβετε συγκεκριμένες παροχές για να καταστεί δυνατή η 
ανάληψη εργασίας, όπως μια επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης. Σε περίπτωση τέτοιας 
ανάγκης, απευθυνθείτε στον προσωπικό σας σύμβουλο στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας.  

 Απαλλασσόμενο ποσό εισοδήματος από εργασία:  Αν αποκτάτε εισόδημα (ως 
υπάλληλος/αυτοαπασχολούμενος), αυτό δεν υπολογίζεται ολόκληρο για τον προσδιορισμό του 
ύψους της παροχής. Ένα μέρος αυτού παραμένει εκτός υπολογισμών ως απαλλασσόμενο 
ποσό, και δεν μειώνει την παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, με την εργασία τα οικονομικά σας είναι 
πάντοτε καλύτερα απ' ότι χωρίς.  

 Υποχρεώσεις που συνοδεύουν τη λήψη II:  Αν θέλετε να λάβετε παροχές, μεταξύ άλλων 
υποχρεούστε, τόσο εσείς όσο και όλα τα ικανά για εργασία μέλη της κοινότητας ανάγκης σας, να 
εκμεταλλεύεστε όλες τις δυνατότητες τερματισμού ή μείωσης της ανάγκης σας για αρωγή και να 
συμπράττετε ενεργά σε όλες τις προσφερόμενες ενέργειες για ένταξη στην εργασία. Οι 
αθετήσεις της υποχρέωσης οδηγούν κατά κανόνα σε κυρώσεις, δηλαδή σε μείωση της αξίωσής 
σας.  

 Ανάληψη κάθε εύλογης εργασίας:  Ως λήπτης επιδόματος ανεργίας ΙΙ, υποχρεούστε να 
αναλαμβάνετε κάθε εργασία, την οποία είστε σε θέση να εκτελέσετε από πνευματικής, ψυχικής 
και σωματικής πλευράς. Στα πλαίσια της λήψης παροχών δεν υφίσταται προστασία 
επαγγελμάτων βάσει του SGB II.  

 Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και δυνατότητα επικοινωνίας:  Εφόσον σας ζητηθεί, 
υποχρεούστε να εμφανιστείτε προσωπικά ή να προσέλθετε για ιατρική/ψυχολογική εξέταση. Οι 
αθετήσεις της υποχρέωσης οδηγούν κατά κανόνα σε κυρώσεις, δηλαδή σε μείωση της αξίωσής 
σας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας θα πρέπει να μπορούν να 
επικοινωνήσουν μαζί σας κάθε εργάσιμη ημέρα στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, και θα 
πρέπει να είστε σε θέση να επισκεφθείτε το αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας κάθε μέρα. 

 Υποχρεώσεις σύμπραξης και γνωστοποίησης:  Μεταβολές στις ατομικές συνθήκες (π.χ. 
απόκτηση εισοδήματος, έναρξη λήψης συντάξεων, αποχώρηση μέλους από την κοινότητα 
ανάγκης, μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας, ανικανότητα για εργασία, κλπ.) θα πρέπει να 
ανακοινώνεται στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας χωρίς καθυστέρηση.  

 Συνέπειες αθέτησης υποχρεώσεων:  Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων χωρίς 
αναγνωρισμένο σπουδαίο λόγο, το επίδομα ανεργίας ΙΙ μπορεί να μειωθεί. Μειώσεις μπορούν 
να γίνουν περισσότερες από μία φορές και να καταλήξουν και στην πλήρη κατάργηση του 
επιδόματος ανεργίας ΙΙ. Οι κυρώσεις διαρκούν 3 μήνες. 
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 Ασφάλιση ασθενείας:  Όταν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ΙΙ, είστε ασφαλισμένοι για ασθένεια και 
φροντίδα ή λαμβάνετε σε περίπτωση συνδρομής των αντίστοιχων προϋποθέσεων μια 
επιδότηση για ιδία εξασφάλιση. Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
είστε ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος. 

 Έμβασμα της παροχής στον τραπεζικό σας λογαριασμό: Δεδομένου ότι κατά κανόνα η παροχή 
εμβάζεται, χρειάζεστε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα γνωστοποιήσετε στο Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας, και ο οποίος μπορεί να είναι και λογαριασμός με προστασία από κατάσχεση. 

 Φόροι:  Η λήψη παροχών βασικής κάλυψης είναι αφορολόγητη.  

 Προσαύξηση λόγω τέκνων:  Για τα παιδιά σας που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της 
ηλικίας μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να λάβετε επίδομα τέκνων. Η σχετική αίτηση πρέπει να 
υποβληθεί γραπτώς στο αρμόδιο οικογενειακό Ταμείο της Υπηρεσίας Απασχόλησης (Stuttgarter 
Straße 55, 71638 Ludwigsburg). Το επίδομα τέκνων δεν είναι παροχή του Κέντρου Ανεύρεσης 
Εργασίας ή της Περιφερειακής Διοίκησης της Περιφέρειας Ludwigsburg. 

 Ένδικα μέσα / πώς μπορείτε να ενεργήσετε ενάντια σε ειδοποιήσεις:  Ενάντια σε κάθε 
ειδοποίηση του αρμόδιου για εσάς Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας, όπως είναι η απόφαση 
σχετικά με την αίτησή σας για παροχή και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής της 
απόφασης, μπορείτε, εσείς οι ίδιοι ή ένα άλλο άτομο που επηρεάζεται από την απόφαση, να 
υποβάλετε ένσταση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της περιεχόμενης 
στην ειδοποίηση απόφασης. Η ένσταση έχει ως αποτέλεσμα τον επανέλεγχο της απόφασης ως 
προς την ορθότητά της. Αν μετά από αυτό η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με το αίτημά σας, θα 
λάβετε μια γραπτή ειδοποίηση για την τύχη της ένστασης, η οποία σας ενημερώνει σχετικά. 
Ενάντια σε αυτήν την ειδοποίηση περί της ένστασης μπορείτε να προσφύγετε στα Δικαστήρια. 
Τα αρμόδια για την άσκηση προσφυγής Δικαστήρια, οι σχετικές προθεσμίες και η απαιτούμενη 
μορφή περιλαμβάνονται στην ενημέρωση για τα ένδικα μέσα, την οποία λαμβάνετε μαζί με την 
ειδοποίηση περί της ένστασης. Κατά κανόνα, η ένσταση και η προσφυγή δεν έχουν αναβλητικό 
αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι κατ' αρχήν επέρχεται η έννομη συνέπεια που γνωστοποιείται με 
μια ειδοποίηση. 

 Αξιώσεις κατά τρίτων:  Αν λαμβάνετε βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία, οι αξιώσεις σας 
κατά τρίτων μεταβιβάζονται κατά κανόνα βάσει νόμου, για τον χρόνο για τον οποίο προέκυψαν 
οι δαπάνες, στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Σε αυτές τις μεταβιβαζόμενες στο Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας αξιώσεις περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η αξίωση κατά φορέα 
ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας και πρόνοιας, η αξίωση για αδικαιολόγητο πλουτισμό, η αξίωση 
νόμιμης μοίρας κατά κληρονόμων ή η αξίωση ανάκτησης από δωρεά. Επιπλέον, αυτό αφορά 
αστικές αξιώσεις διατροφής (π.χ. διατροφή λόγω διαζυγίου ή διάστασης, αξιώσεις διατροφής 
έναντι γονέων), ωστόσο μόνο έως το ύψος της καταβαλλόμενης παροχής. Η αξίωση δεν 
μεταβιβάζεται εφόσον η αξίωση διατροφής καλύπτεται με τρέχουσες καταβολές.  

 Απόδειξη λήψης παροχής ενώπιον άλλων Αρχών:  Σε περίπτωση που χρειάζεται, η λήψη 
παροχών βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία μπορεί να αποδειχθεί με την απόφαση 
χορήγησης του αρμόδιου Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας και την απόδειξη για την τελευταία 
καταβολή της παροχής (π.χ. γνωστοποίηση πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού). Κάθε 
χρόνο ή μετά τον τερματισμό της λήψης παροχών, λαμβάνετε επιπλέον μια βεβαίωση παροχών 
από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας σας, την οποία πρέπει να φυλάξετε με προσοχή. Από 
αυτήν προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λαμβάνετε την παροχή. Στην απόφαση 
χορήγησης θα βρείτε, ως πρόσθετη σελίδα, μια βεβαίωση που επέχει θέση αποδεικτικού 
στοιχείου για τη λήψη παροχών, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ζητήσετε 
απαλλαγή από τα ραδιοφωνικά τέλη από την Υπηρεσία συνδρομών των φορέων ARD, ZDF και 
Deutschlandradio. Υποδείγματα εντύπων αιτήσεων υπάρχουν στο Κέντρο Ανεύρεσης 
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Εργασίας. Υποβάλετε την αίτηση το ταχύτερο, αλλά το αργότερο την ίδια μέρα με την αίτηση για 
επίδομα εργασίας ΙΙ, δεδομένου ότι η απαλλαγή ορίζεται μόνο για το μέλλον, και ποτέ 
αναδρομικά. 

 Προστασία δεδομένων:  Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας χρειάζεται τα δεδομένα σας για να 
διαπιστώσει το δικαίωμά σας για βασική κάλυψη και να μπορεί να σας καταβάλει τις αντίστοιχες 
παροχές. Στα αναγκαία δεδομένα περιλαμβάνονται στα πλαίσια αυτά τα αποσπάσματα κίνησης 
λογαριασμού του τελευταίου τριμήνου για όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται από μέλη 
της κοινότητας ανάγκης. Παρακαλούμε να υποβάλλετε πάντοτε αντίγραφα, και όχι πρωτότυπα. 
Για συγκεκριμένες χρεωστικές εγγραφές, είναι επιτρεπτή η διαγραφή του παραλήπτη και του 
σκοπού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εισφορές σε πολιτικά 
κόμματα, συνδικάτα ή θρησκευτικές ενώσεις. Αντίθετα, όλες οι πιστωτικές εγγραφές, τα 
υπόλοιπα λογαριασμών και οι χρεωστικές εγγραφές που σχετίζονται με το SGB II (πληρωμές 
ενοικίων, κόστους θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, διατροφής, ασφαλίστρων κλπ.) δεν 
επιτρέπεται να διαγράφονται και πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Ο Κώδικας Κοινωνικής 
Ασφάλισης σας προστατεύει από ανεπίτρεπτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. 
Μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε ποια από τα δεδομένα σας αποθηκεύονται ή περιλαμβάνονται 
σε φακέλους. Η διαβίβαση των δεδομένων σας (π.χ. σε ταμεία ασφάλισης ασθενείας, 
συνταξιοδοτικούς φορείς ή άλλες Αρχές) πραγματοποιείται μόνο στην έκταση που επιτρέπεται 
από τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ιατρικές και ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες και 
γνωματεύσεις εξαιρούνται από τη διαβίβαση, εφόσον έχετε εναντιωθεί ρητά στην κοινοποίηση. 
Για την αποφυγή κατάχρησης παροχών, οι αρμόδιοι φορείς διαθέτουν το δικαίωμα της 
αυτόματης σύγκρισης συγκεκριμένων δεδομένων των ληπτών παροχών με δεδομένα άλλων 
φορέων καταβολής παροχών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών από 
άλλες Αρχές. Σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας δικαιούται να 
προβεί, για τη διευκρίνιση επί ερωτημάτων που σχετίζονται με τις παροχές, σε διαπιστώσεις με 
τρόπους όπως η κατ' οίκον επίσκεψη. Βάσει του ασύλου της κατοικίας (Άρθρο 13 του 
Συντάγματος), έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την πρόσβαση στην κατοικία σας. Ωστόσο, αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αξίωσής σας για παροχές, στο βαθμό που μια 
ανάγκη την οποία παρουσιάζετε δεν μπορεί να διαπιστωθεί με άλλον τρόπο. Για την κάλυψη 
του ενδεχομένου κατάχρησης των παροχών, υφίσταται το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων σε 
μάρτυρες και πραγματογνώμονες. 

 Αξίωση για συμβουλευτική υποστήριξη και διαμεσολάβηση από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης:  
Εάν δεν δικαιούστε παροχές βάσει του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΙ (SGB II), έχετε ωστόσο 
κατ' αρχήν δικαίωμα χρήσης των δυνατοτήτων προώθησης που προβλέπονται από τον Κώδικα 
Κοινωνικής Ασφάλισης III (SGB III). Μπορείτε συνεπώς να εκμεταλλευθείτε τις συμβουλευτικές 
και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες των Υπηρεσιών Απασχόλησης ακόμη και αν η αίτησή σας για 
παροχές βάσει του SGB II έχει απορριφθεί. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε 
απευθείας από την Υπηρεσία Απασχόλησης, ή στο internet στη διεύθυνση 
www.arbeitsagentur.de. 

1. Η βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία 

1.1 Βασικά στοιχεία για τη βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία  
 
Η βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία βάσει του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης II (SGB 
II) υφίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2005, συνενώνοντας τις δύο έως τότε εφαρμοζόμενες 
κοινωνικές παροχές, δηλαδή το βοήθημα ανεργίας και το κοινωνικό βοήθημα για ικανά για 
εργασία αλλά χρήζοντα βοηθείας άτομα. Εκτός από τις παροχές υπηρεσιών και τις παροχές σε 
είδος, στις παροχές βάσει του SGB II περιλαμβάνονται ιδιαίτερα το επίδομα ανεργίας ΙΙ και το 
κοινωνικό επίδομα.  
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Το επίδομα ανεργίας ΙΙ μπορούν να το λάβουν όλα τα ικανά για εργασία άτομα, εφόσον 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις παροχής. Αντίθετα, τα ανίκανα για εργασία άτομα που διαβιούν σε 
κοινότητα ανάγκης με τουλάχιστον ένα ικανό για εργασία άτομο λαμβάνουν κοινωνικό επίδομα. 
Οι δύο αυτές παροχές (επίδομα ανεργίας ΙΙ και κοινωνικό επίδομα) θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τη βασική κάλυψη των αναγκών διαβίωσης. Όπως φαίνεται από τον χαρακτηρισμό "βασική 
κάλυψη", αυτή αφορά μόνο τη διασφάλιση της κάλυψης των ελάχιστων αναγκών, δηλαδή του 
ελάχιστου για τη διαβίωση μέσα στα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Η κοινωνική αυτή 
διασφάλιση προορίζεται για άτομα που δεν είναι σε θέση σε δεδομένη στιγμή να κερδίζουν 
(πλήρως) τα προς το ζην με δικά τους μέσα και δυνάμεις, δηλαδή για άτομα που το εισόδημα 
και η περιουσία τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των ελάχιστων αναγκών.  
 
Σε αντίθεση με το επίδομα ανεργίας, το επίδομα ανεργίας ΙΙ και το κοινωνικό επίδομα 
χρηματοδοτούνται από την φορολογία. Σε αντίθεση με το επίδομα ανεργίας, που καταβάλλεται 
από την Υπηρεσία Απασχόλησης, εδώ δεν πρόκειται για ασφαλιστική παροχή, η αξίωση για την 
οποία γεννάται με την καταβολή εισφορών για ασφάλιση ανεργίας, αλλά για μια κρατική 
προνοιακή παροχή.  Κατά συνέπεια, δεν έχει αποφασιστική σημασία το αν και για πόσον καιρό 
είχατε εργαστεί με υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης και είχατε καταβάλει εισφορές ασφάλισης 
ανεργίας. Το ύψος της παροχής δεν σχετίζεται επίσης με το προηγούμενο εισόδημα, αλλά 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις προβλέψεις του Νόμου όσον αφορά τα ελάχιστα που 
χρειάζεστε για τη διαβίωσή σας όταν δεν είστε σε θέση να τα αποκτήσετε οι ίδιοι. Για το λόγο 
αυτό, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχές στα πλαίσια της ανάγκης για αρωγή, ακόμη 
και αν έως τώρα δεν είχατε καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (δηλαδή αν πριν 
ήσασταν π.χ. μαθητές, σπουδαστές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ.). Αλλά ούτε και η ανεργία 
αποτελεί προϋπόθεση για αξίωση - αν το εισόδημά σας είναι ανεπαρκές, μπορεί να υφίσταται 
αξίωση για συμπληρωματικές παροχές βάσει του SGB II, ακόμη και αν εργάζεστε με πλήρες 
ωράριο. Επιπλέον, δεν έχει σημασία αν εργάζεστε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως 
αυτοαπασχολούμενος. Αυτό που έχει αποφασιστική σημασία είναι αν οι βασικές ανάγκες 
διαβίωσης καλύπτονται ή όχι.  
 
Το τι δικαιούται το κάθε άτομο σε περίπτωση που έχει ανάγκη αρωγής έχει οριστεί από τον 
νομοθέτη στις αποκαλούμενες "συνήθεις ανάγκες". Περισσότερα για το θέμα θα βρείτε στο 
κεφάλαιο 4.2.1. Εκτός από τις συνήθεις ανάγκες, από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας 
αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δαπάνες, όπως ένα εύλογο ενοίκιο, εύλογες δευτερεύουσες 
δαπάνες κατοικίας, και η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας.  
 
Δεδομένου ότι η βασική κάλυψη των αναζητούντων εργασία είναι κοινωνική παροχή 
χρηματοδοτούμενη από τη φορολογία, ασφαλώς και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει παροχές 
κάποιος που διαθέτει περιουσία. Για το λόγο αυτό, αξίωση για επίδομα ανεργίας ΙΙ δεν υφίσταται 
αν κάποιος διαθέτει αξιοποιήσιμη περιουσία που συνολικά ανέρχεται σε ύψος μεγαλύτερο από 
τα νόμιμα απαλλασσόμενα ποσά για τη λήψη παροχών βάσει του SGB II. Ωστόσο, στον 
συνυπολογισμό της περιουσίας δεν περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά αντικείμενα. Επίσης, 
το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μόνο από ένα ύψος που υπερβαίνει συγκεκριμένα 
απαλλασσόμενα ποσά. Λεπτομέρειες για τον συνυπολογισμό περιουσίας και εισοδήματος θα 
βρείτε στο κεφάλαιο 5. 
 

1.2 Ο όρος της κοινότητας ανάγκης 
 
Κατά τον υπολογισμό του δικαιώματος για παροχή, για την βασική κάλυψη για αναζητούντες 
εργασία λαμβάνεται υπόψη είτε ένα μεμονωμένο ικανό για εργασία άτομο που ζει μόνο του, είτε 
περισσότερα του ενός άτομα που ζουν μαζί σε αυτό που αποκαλείται κοινότητα ανάγκης 
(εφόσον τουλάχιστον ένα από αυτά τα άτομα είναι ικανό για εργασία με την έννοια του Άρθρου 
8 SGB II).  
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Αν στο ίδιο νοικοκυριό συμβιώνουν περισσότερα του ενός άτομα και ασκούν την οικονομική 
διαχείριση από κοινού, κατά κανόνα θεωρούνται ότι αποτελούν όλα μαζί μία μονάδα, μια 
κοινότητα ανάγκης, και συνεπώς θα πρέπει να υποστηρίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, δεν είναι 
απαραίτητο ότι τα άτομα που συμβιώνουν αποτελούν κοινότητα ανάγκης. Για παράδειγμα, αυτό 
δεν ισχύει για τα μέλη κοινοβίου, ούτε και τα παιδιά άνω των 25 ετών που ζουν ακόμη με τους 
γονείς τους θεωρείται ότι αποτελούν κοινότητα ανάγκης με αυτούς. Από την άλλη, για να 
θεωρηθούν κάποια πρόσωπα ως κοινότητα ανάγκης, δεν απαιτείται να υφίσταται μεταξύ τους 
γάμος ή συγγένεια. Κοινότητα ανάγκης μπορεί να αποτελούν και ομόφυλα άτομα, χωρίς να 
χρειάζεται για τον σκοπό αυτόν η καταχώρηση συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης. Το ποιος 
ανήκει σε μια κοινότητα ανάγκης και ποιος όχι ρυθμίζεται στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΙ 
και παρατίθεται στη συνέχεια: 
 
Σε μια κοινότητα ανάγκης ανήκουν: 
 

 Οι ικανοί για εργασία δικαιούχοι παροχών 

 Ως σύντροφοι ικανών για εργασία δικαιούχων παροχών:  
o η/ο όχι συνεχώς εν διαστάσει σύζυγος 
o η/ο όχι συνεχώς εν διαστάσει καταχωρημένη/ος σύντροφος συμβίωσης, 
o ένα πρόσωπο που συμβιώνει σε κοινό νοικοκυριό με τον δικαιούχο παροχών έτσι ώστε 

με στάθμιση της αμοιβαίας βούλησης να θεωρείται ότι τα άτομα αποτελούν κοινότητα 
ευθύνης και αμοιβαίας υποστήριξης. 

 Τα άγαμα παιδιά του ικανού για εργασία δικαιούχου παροχών ή του/της συντρόφου, εφόσον 
δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. 

 Ο πατέρας ή/και η μητέρα και, κατά περίπτωση, ο/η σύντροφος ενός ικανού για εργασία 
άγαμου παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, εφόσον αυτοί οι ίδιοι 
δεν είναι ικανοί προς εργασία. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι ικανοί για εργασία, 
σχηματίζουν ωστόσο κοινότητα ανάγκης με τα άγαμα, κάτω των 25 ετών παιδιά τους, σε 
περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα παιδιά είναι ικανό για εργασία, δηλαδή άνω των 15 
ετών. 
 

Όλα τα άτομα που εντάσσονται σε μια τέτοια κοινότητα ανάγκης συμπεριλαμβάνονται με τις 
προσωπικές τους συνθήκες (εισόδημα και περιουσία) σε έναν κοινό υπολογισμό, δηλαδή 
λαμβάνονται υπόψη ως σύνολο με όσα διαθέτουν και με όσα χρειάζονται. Κάθε μέλος της 
κοινότητας ανάγκης πρέπει να διαθέτει το εισόδημα και την περιουσία του και για την κάλυψη 
των αναγκών των άλλων μελών της κοινότητας ανάγκης, δεδομένου ότι το εισόδημα ενός 
ατόμου δεν αντιστοιχίζεται μόνο σε αυτό το ένα άτομο, αλλά λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
προσδιορισμό των αναγκών για όλη την κοινότητα ανάγκης.  
 
Διαφοροποίηση κοινότητας ανάγκης - κοινότητας νοικοκυριού:  Τα μέλη μιας κοινότητας 
ανάγκης αντιμετωπίζονται ως σύνολο για τον προσδιορισμό των αναγκών. Αντίθετα, όποιοι 
μοιράζονται μια κατοικία αλλά κατά τα λοιπά διαχειρίζονται ξεχωριστά τα οικονομικά τους, δεν 
είναι συγγενείς, δεν είναι ζευγάρι κλπ., σχηματίζουν μια κοινότητα νοικοκυριού με τα υπόλοιπα 
άτομα στο νοικοκυριό, και κατά τον υπολογισμό των αναγκών αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από 
αυτά. Η διάκριση μεταξύ κοινότητας ανάγκης και κοινότητας νοικοκυριού έχει συνεπώς 
εκτεταμένες (οικονομικές) συνέπειες.  
Κοινότητα ανάγκης θεωρούνται ότι αποτελούν, ενδεικτικά, άτομα που συμβιώνουν για πάνω 
από έναν χρόνο, συμβιώνουν με ένα κοινό τέκνο, είναι εξουσιοδοτημένα να διαθέτουν το 
εισόδημα ή την περιουσία του άλλου, κλπ. Στοιχείο ενάντια στην ύπαρξη κοινότητας ανάγκης 
είναι, για παράδειγμα, η χωριστή διαχείριση του νοικοκυριού (π.χ.: κοινόβιο). Εκτός αυτού, μια 
ιδιαίτερη κοινότητα ανάγκης σχηματίζεται από 
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 ένα άγαμο παιδί κάτω των 25 ετών που έχει δικό του παιδί, ή 

 ένα παιδί μόνο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. 
 
Εκτός από τα ικανά για εργασία άτομα, παροχές βάσει του SGB II μπορούν να λάβουν και 
άτομα ανίκανα για εργασία, εφόσον σχηματίζουν κοινότητα ανάγκης με (τουλάχιστον) ένα ικανό 
για εργασία άτομο. Η παροχή SGB II που μπορούν να λάβουν τα ανίκανα για εργασία άτομα 
ονομάζεται κοινωνικό επίδομα. Η παροχή SGB II που μπορούν να λάβουν τα ανίκανα για 
εργασία άτομα ονομάζεται κοινωνικό επίδομα. Το κοινωνικό επίδομα ξεχωρίζει από το 
κοινωνικό βοήθημα στο ότι το κοινωνικό βοήθημα είναι παροχή βάσει του δωδέκατου τόμου του 
Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB ΧII), υποδεέστερη έναντι των παροχών βάσει του SGB II. 
 

1.3 Υποβολή αίτησης 
 
Για τις παροχές της βασικής κάλυψης θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση. Στο αρμόδιο Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας λαμβάνετε τα έγγραφα της αίτησης και έναν κατάλογο ελέγχου με τα 
αναγκαία έγγραφα, και συμφωνείται μία προθεσμία, κατά την οποία θα πρέπει να παραδώσετε 
την αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά στον αρμόδιο για τη χορήγηση της παροχής σας. Η επεξεργασία της αίτησής 
σας είναι εφικτή μόνο εφόσον υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά.  
 
Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο για σας Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας, στην περιοχή του 
οποίου έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας. Στις σελίδες 2-3 μπορείτε να βρείτε τις 
αρμοδιότητες.  
 

Εάν δεν μπορείτε πλέον να κερδίσετε τα προς το ζην με δικά σας μέσα και δυνάμεις, θα πρέπει 
να υποβάλετε την αίτηση για παροχή της βασικής κάλυψης το συντομότερο δυνατόν. Η αίτησή 
σας καλύπτει την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής της, αλλά για προηγούμενα χρονικά 
διαστήματα δεν χορηγούνται σε καμία περίπτωση παροχές. 

 
Για την αποφυγή διακοπής μιας τακτικής λήψης, λάβετε υπόψη και ότι θα πρέπει να υποβάλετε 
στο αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας εγκαίρως πριν από την εκπνοή του τρέχοντος 
χρονικού διαστήματος χορήγησης μια αίτηση για συνέχιση της χορήγησης. Στα πλαίσια αυτά, η 
τήρηση των προθεσμιών είναι εξαιρετικά σημαντική.  
 
Η αίτηση για παροχές προς διασφάλιση της επιβίωσης έχει εφαρμογή από την πρώτη ημέρα 
του μήνα υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει: Αν υποβάλετε την αίτησή σας π.χ. στις 20 του 
μήνα, μπορείτε να λάβετε παροχές για τη διασφάλιση της επιβίωσης που να καλύπτουν από την 
πρώτη ημέρα του σχετικού μήνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και το κατά περίπτωση εισόδημα 
λαμβάνεται υπόψη κι αυτό από το χρονικό αυτό σημείο (1η ημέρα του μήνα αίτησης). Για 
συγκεκριμένες παροχές (π.χ. για τον πρώτο εξοπλισμό κατοικίας / παροχές για εκπαίδευση και 
συμμετοχή) απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, για την οποία θα πρέπει να ενημερωθείτε στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από το αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας, ώστε να μην 
προκύψουν για εσάς μειονεκτήματα. Αν υποβάλετε μια αίτηση, η αίτηση αυτή ισχύει και για τα 
άτομα που συμβιώνουν μαζί σας σε κοινότητα ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι: Για όλα αυτά τα 
άτομα προκύπτουν από την υποβολή της αίτησης / τη λήψη της παροχής συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις.  
 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη:  Θα πρέπει να υποβάλετε δική σας αίτηση αν συμβιώνετε στο ίδιο 
νοικοκυριό με άλλους, αλλά δεν ανήκετε στη δική τους κοινότητα ανάγκης (π.χ. κοινόβιο). Αλλά 
και τα παιδιά σας ή τα παιδιά του/της συντρόφου σας θα πρέπει να υποβάλουν δική τους αίτηση 
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αν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας! Αλλά και ένα παιδί κάτω των 25 ετών, το οποίο 
έχει δικό του παιδί ή συμβιώνει με σύντροφο, θα πρέπει να υποβάλει δική του αίτηση!  
 
 

2. Παροχές με προτεραιότητα: Επίδομα τέκνων και στεγαστικό 
επίδομα   

2.1 Επίδομα τέκνων 
 
Το επίδομα τέκνων είναι μια οικογενειακή παροχή των οικογενειακών ταμείων της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εργασίας με προτεραιότητα έναντι της βασικής κάλυψης για 
αναζητούντες εργασία, με την οποία στοχεύεται η παρεμπόδιση της παιδικής και νεανικής 
φτώχειας έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας. Στόχος της είναι η υποστήριξη 
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και μονογονεϊκών οικογενειών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
ανάγκη για αρωγή βάσει του SGB II. Στα πλαίσια αυτά, η ταυτόχρονη λήψη επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ / κοινωνικού επιδόματος και επιδόματος τέκνων αποκλείεται.  
 
Το επίδομα τέκνων απευθύνεται σε γονείς που είναι σε θέση να καλύψουν με το εισόδημά τους 
τις δικές τους ανάγκες, αλλά όχι και τις ανάγκες του παιδιού ή των παιδιών που ζει/ζουν μαζί 
τους. Έχει εφαρμογή ιδιαίτερα σε πολύτεκνες οικογένειες. Το επίδομα τέκνων βελτιώνει την 
εισοδηματική κατάσταση της δικαιούχου οικογένειας, και ανέρχεται σε ποσό έως 140 ευρώ ανά 
παιδί το μήνα. Το επίδομα τέκνων χορηγείται κατ' αρχήν για έξι μήνες κάθε φορά.  
 
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων μπορούν να λάβουν για τα παιδιά τους και 
παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή. Οι επιμέρους παροχές είναι οι εξής: ημερήσιες 
εκδρομές σχολείων / παιδικών σταθμών, πολυήμερες εκδρομές σχολείων / παιδικών σταθμών, 
ατομικές σχολικές ανάγκες, μεταφορά μαθητών στο σχολείο, προαγωγή της μάθησης, 
επιδότηση για το μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο, τον παιδικό σταθμό ή το κέντρο παιδικής 
φροντίδας, παροχές για τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Ως 
λήπτες επιδόματος τέκνων, για παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στην αρμόδια κοινοτική υπηρεσία. Η διεύθυνση είναι Schwieberdinger Straße 58, 
71636 Ludwigsburg. Εκτός από την αξίωση για επίδομα τέκνων, κατά κανόνα υφίσταται 
ταυτόχρονα και αξίωση για στεγαστικό επίδομα. Γι' αυτό χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση (βλ. 
κεφάλαιο 2.2). 
 
Προϋποθέσεις αξίωσης: Αξίωση για επίδομα τέκνων έχουν οι μονογονείς και τα ζευγάρια 
γονέων για τα άγαμα τέκνα κάτω των 25 ετών, τα οποία ζουν μαζί τους, όταν 
 

 για τα τέκνα αυτά λαμβάνεται επίδομα τέκνων, 

 τα μηνιαία έσοδα των γονέων φτάνουν στο ελάχιστο όριο εισοδήματος (900/600 ευρώ 
μηνιαίως), 

 η λαμβανόμενη υπόψη περιουσία δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος, και 

 οι ανάγκες της οικογένειας καλύπτονται με την καταβολή του επιδόματος τέκνων και του 
τυχόν στεγαστικού επιδόματος και συνεπώς δεν υφίσταται αξίωση για επίδομα ανεργίας ΙΙ / 
κοινωνικό επίδομα. 

 
Υποβολή αίτησης:  Η αίτηση για επίδομα τέκνων θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και 
ξεχωρ5ιστά στο Οικογενειακό ταμείο της Υπηρεσίας Απασχόλησης. Για χρονικά διαστήματα 
πριν από την υποβολή της αίτησης δεν παρέχεται κατ' αρχήν κανένα επίδομα. Περισσότερες 
πληροφορίες θα λάβετε από το τοπικό αρμόδιο Οικογενειακό Ταμείο της Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (για την Περιφέρεια Ludwigsburg στη διεύθυνση Stuttgarter Straße 55, 71638 
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Ludwigsburg, τηλ. 07141 137-561, ώρες κοινού: Δε-Τε, 08:30-12:00, Πε έως 18) και στο internet 
στη διεύθυνση www.familienkasse.de. Εκεί, καθώς και στο internet, θα λάβετε και το 
ενημερωτικό δελτίο "Επίδομα τέκνων" που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα. 
 
Αν έχετε υποβάλει στο οικογενειακό Ταμείο αίτηση για επίδομα τέκνων αλλά δεν υφίσταται 
αξίωση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επίδομα ανεργίας ΙΙ με εφαρμογή στο παρελθόν. Την 
αίτηση αυτή θα πρέπει να την υποβάλετε αμέσως μετά τον μήνα που η απόφαση για τη μη 
χορήγηση του επιδόματος τέκνων κατέστη δεσμευτική, και καλύτερα αμέσως μετά τη 
γνωστοποίηση. 
 

2.2 Στεγαστικό επίδομα 
 
Η αξίωση για επίδομα τέκνων και στεγαστικό επίδομα υφίσταται κατά κανόνα ταυτόχρονα, και οι 
δύο αυτές παροχές έχουν προτεραιότητα έναντι των παροχών βάσει του SGB II. Αυτό σημαίνει 
ότι υποχρεούστε να υποβάλετε αίτηση για επίδομα τέκνων και στεγαστικό επίδομα εφόσον 
δικαιούστε τέτοιες παροχές, και ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να λάβετε παροχές 
βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία. Το στεγαστικό επίδομα παρέχεται για νοικοκυριά 
που δεν λαμβάνουν παροχές βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία, για την οικονομική 
διασφάλιση με τη μορφή επιδότησης για τις δαπάνες κατοικίας. Μπορεί να αφορά τόσο 
ενοικιαστές (ως επιδότηση ενοικίου) όσο και ιδιοκτήτες κατοικίας (ως επιδότηση βαρών).  
Υποβολή αίτησης:  Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται μόνο με αίτηση. Η αίτηση αυτή 
υποβάλλεται γραπτώς στην δημοτική διοίκηση του τόπου κατοικίας. Το στεγαστικό επίδομα δεν 
μπορεί να χορηγηθεί για νωρίτερα από την αρχή του μήνα, κατά τον οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση. Οι αιτήσεις για στεγαστικό επίδομα χορηγούνται και υφίστανται επεξεργασία από τις 
πόλεις Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Remseck am Neckar και 
Vaihingen/Enz, καθώς και από την Υπηρεσία στεγαστικών επιδομάτων της Περιφερειακής 
Διοίκησης Ludwigsburg (για τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας. Μια επισκόπηση για τις 
αρμοδιότητες και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο θα βρείτε στην αρχική σελίδα της Περιφέρειας 
Ludwigsburg. 
 
 

3. Η επανένταξη στην αγορά εργασίας ως πρωταρχικός στόχος 
 

Κατά τη χορήγηση της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία, η επανένταξη στην αγορά 
εργασίας αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο. Χρηματικές παροχές για την εξασφάλιση της 
επιβίωσης επιτρέπεται να χορηγούνται μόνο σε περίπτωση που η ανάγκη για αρωγή δεν μπορεί 
να εξαλειφθεί με άλλον τρόπο - και ιδιαίτερα με την εργασία.  

Όποιος βρίσκεται σε ανάγκη αρωγής λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας, μπορεί να υπολογίζει 
στην υποστήριξη της κοινότητας. Σε αντιστάθμισμα, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να 
μπορέσει και πάλι να κερδίζει τα προς το ζην ο ίδιος. Με τις παροχές για ένταξη στην αγορά 
εργασίας του SGB II, όλα τα ικανά για εργασία άτομα ενισχύονται έτσι ώστε  μελλοντικά να 
είναι σε θέση να εξασφαλίζουν με δικά τους μέσα τα προς το ζην για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους - κατά το δυνατόν ανεξάρτητα από την βασική κάλυψη. 

Για το λόγο αυτόν, οι παροχές για τη βασική κάλυψη στοχεύουν ιδιαίτερα στα εξής: 

 στη μείωση ή εξάλειψη της ανάγκης σας για αρωγή μέσω ανάληψης εργασίας και τη μείωση 
της διάρκειας ή της έκτασης της ανάγκης για αρωγή, 

 τη διατήρηση, τη βελτίωση ή την επαναφορά της ικανότητάς σας για εργασία, 

 την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων που σχετίζονται με το φύλο σας, 
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 τον συνυπολογισμό των οικογενειακών σας συνθηκών (ιδιαίτερα της ανατροφής παιδιών / 
της φροντίδας συγγενών που χρήζουν φροντίδας),  

 την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων που σχετίζονται με κάποια αναπηρία, 

 την παροχή και τη διατήρηση ερεθισμάτων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 

3.1 Eνίσχυση και απαίτηση 
 
Για την ταχύτερη δυνατή ενσωμάτωσή σας στην επαγγελματική ζωή, μπορούν να χορηγηθούν 
παροχές για επαγγελματική ή κοινωνική ένταξη. Σε μια διεξοδική συζήτηση, διεξάγεται μαζί σας 
μια ανάλυση της κατάστασής σας. Με τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτήν, 
καθορίζεται στη συνέχεια ένας προσωπικός στόχος, καθώς και η διαδρομή προς τα εκεί, στα 
πλαίσια μιας συμφωνίας ενσωμάτωσης, η οποία αντιμετωπίζεται ως σύμβαση.  
 
Ο προσωπικός σας σύμβουλος θα σας συνοδεύει και θα σας στηρίζει στον δρόμο προς την 
εργασία, αλλά θα σας φέρνει και μπροστά σε προκλήσεις. Σε περίπτωση λήψης επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ, εσείς οι ίδιοι, αλλά και όλα τα ικανά για εργασία μέλη της κοινότητας ανάγκης σας, 
θα πρέπει να εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες για τον τερματισμό ή τουλάχιστον τη μείωση 
της ανάγκης για αρωγή. Ο στόχος είναι να έλθετε και πάλι σε θέση να προσπορίζετε τα προς το 
ζην με δικά σας μέσα και δυνάμεις, ανεξάρτητα από τυχόν κοινωνικές παροχές. Στα πλαίσια 
αυτά, αντιμετωπίζετε την πρόκληση στα πλαίσια της ατομικής σας ευθύνης: Θα πρέπει πρώτα 
απ' όλα να προσπαθείτε ενεργά για τον τερματισμό της ανεργίας σας, και περαιτέρω να 
συνεργάζεστε σε όλες τις ενέργειες που σας παρουσιάζονται στα πλαίσια της επίτευξης αυτού 
του σκοπού. Θα πρέπει να εκμεταλλεύεστε τις ενέργειες για δραστηριοποίηση και 
επαγγελματική ένταξη, για εξειδίκευση, ευκαιρίες εργασίας και προσφορές για απασχόληση 
κάθε είδους (περιορισμένη, μερική ή πλήρη, ορισμένου χρόνο κλπ.)  Οι ενέργειες που 
θεωρούνται κατάλληλες για την περίπτωσή σας συζητούνται ανάμεσα σε εσάς και τον 
προσωπικό σας σύμβουλο και καθορίζονται γραπτώς στο συμφωνητικό ένταξης. Σε περίπτωση 
που αρνείστε να συνάψετε συμφωνητικό ένταξης, οι αναγκαίες ενέργειες μπορούν να 
καθοριστούν με πράξη της διοίκησης. Η πράξη αυτή είναι νομικά έγκυρη και δεσμευτική χωρίς 
την υπογραφή σας. Αν δεν συμπράττετε στις συμφωνημένες δραστηριότητες, αυτό μπορεί να 
έχει και εκτεταμένες συνέπειες, όπως είναι η μείωση ή και η κατάργηση των παροχών (βλ. 
κεφάλαιο 8).  
 
Αν σε δεδομένη στιγμή βρίσκεστε σε δύσκολη φάση της ζωής σας, στην οποία η ανάληψη 
εργασίας δυσκολεύεται από άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν κατά προτεραιότητα, αντί 
για έναν προσωπικό σύμβουλο μπορεί να σας ενθαρρύνει και να σας υποστηρίξει ένας ειδικός 
διαχείρισης περιστατικών. Η υποστήριξη στη διαχείριση περιστατικών είναι εντατικότερη, και 
αναζητάτε από κοινού εναύσματα για λύση των προβλημάτων σας. Στα πλαίσια αυτά, συχνά 
προσφέρονται προσεγγίσεις όπως συμβουλευτική υποστήριξη οφειλετών ή εξαρτημένων 
ατόμων ή ψυχοκοινωνική στήριξη, για να σας βοηθήσουν στο ξεπέρασμα των τρεχουσών 
δυσχερειών και να σας ανοίξουν νέους δρόμους για την απασχόληση.  
 
Αν είστε κάτω από 25 ετών, ικανός για εργασία και χρειάζεστε αρωγή, θα σας ενθαρρύνει μια 
εντατική, συνεχής στήριξη σε συνδυασμό με ειδικές ενέργειες. Για τη στήριξη μαθητών και 
αναζητούντων επαγγελματική εκπαίδευση υπάρχει στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μια ομάδα 
ειδικών. Αυτό έχει ως σκοπό να επιτρέψει στους νέους ανθρώπους τη γρήγορη ένταξη στην 
επαγγελματική εκπαίδευση ή την εργασία και να συμβάλει στη μέγιστη δυνατή αποφυγή της 
νεανικής ανεργίας. Η άρνηση των από κοινού καταρτισμένων προσφορών έχει νομικές 
συνέπειες ως προς τις παροχές, οι οποίες είναι ακόμη πιο εκτεταμένες απ' ότι σε μεγαλύτερους 
σε ηλικία ικανούς για εργασία δικαιούχους (κεφάλαιο 8.3.3). 
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Εκτός αυτού, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας της Περιφέρειας Ludwigsburg συμμετέχει στο 
ομοσπονδιακό πρόγραμμα Perspektive 50plus – Regionalpakte Silverstars, μια 
χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών πρωτοβουλία για 
την αναβάθμιση των ευκαιριών απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους με ηλικία από 50 ετών 
και άνω. Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας ή 
στη διεύθυνση www.perspektive50plus.de. Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί 
μας. Το πρόγραμμα προβλέπεται να βρίσκεται σε ισχύ έως το τέλος του 2015.  
 

3.2 Παροχές ένταξης  
 
Για να επανέλθετε στην αγορά εργασίας, μπορούν να προβλεφθούν για εσάς ειδικές παροχές 
ένταξης. Προϋπόθεση είναι κάτι τέτοιο να είναι αναγκαίο για την εξάλειψη, τη μείωση ή τη 
συντόμευση της ανάγκης σας για αρωγή. Ο προσωπικός σας σύμβουλος / ειδικός διαχειριστής 
περιπτώσεων αξιολογεί αν τέτοιες παροχές είναι απαραίτητες στην περίπτωσή σας, και αν ναι, 
σε ποια έκταση. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από την ατομική σας καταλληλότητα εξετάζονται για 
παράδειγμα και οι συνθήκες ζωής σας. Προτεραιότητα έχει η πραγματοποίηση ενεργειών που 
προωθούν την άμεση ανάληψη μιας εργασίας.  
 
Αν είστε δικαιούχος παροχών ικανός/ή για εργασία και δεν έχετε συμπληρώσει ακόμη το 25ο 
έτος της ηλικίας, σύντομα μετά την υποβολή αίτησης για βασική κάλυψη για αναζητούντες 
εργασία θα σας προσφερθεί επαγγελματική εκπαίδευση ή εργασία. Αν δεν έχετε μάθει κάποιο 
επάγγελμα και δεν μπορεί να βρεθεί για σας ούτε επαγγελματική εκπαίδευση, ο στόχος είναι να 
βρεθεί για σας μια εργασία που να μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επαγγελματικών σας 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να προαχθούν προς την κατεύθυνση μιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης με μια εκπαιδευτική ενέργεια που προετοιμάζει για ένα 
επάγγελμα. Στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής εκπαιδευτικής ενέργειας, οι νέοι έχουν 
αξίωση για προετοιμασία για τη μεταγενέστερη λήψη του απολυτηρίου της βασικής 
εκπαίδευσης, στο βαθμό που ο στόχος αυτός φαίνεται ρεαλιστικός. Στους ενήλικες, η αξίωση 
αυτή για μεταγενέστερη λήψη του απολυτηρίου της βασικής εκπαίδευσης υφίσταται στα πλαίσια 
μιας επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, εφόσον αναμένεται επιτυχής συμμετοχή στην ενέργεια 
και εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες ενισχυτικές προϋποθέσεις. 
 
Για τη στήριξη της έναρξης ή της ανάληψης μιας υποκείμενης σε ασφάλιση 
απασχόλησης, είναι εφικτή η ανάληψη των αναγκαίων και εύλογων δαπανών. Για το 
ποιες μπορεί να είναι μεμονωμένα αυτές οι δαπάνες, παρακαλούμε να συνεννοηθείτε 
οπωσδήποτε πριν αυτές προκύψουν με τον προσωπικό σας σύμβουλο.  Εκτός από τις 
χρηματικές παροχές για τη διασφάλιση της επιβίωσης, παρέχονται ιδιαίτερα οι ακόλουθες 
υπηρεσίες:   
 

 Σχεδιασμός και παροχή συμβουλών, 

 εκτεταμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, 

 κοινωνικο-παιδαγωγική παρακολούθηση και οργανωτική στήριξη στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και την προετοιμασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

 προετοιμασία για τη μεταγενέστερη λήψη του απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης, 

 διαχείριση περιπτώσεων με προσανατολισμό στην απασχόληση (για πελάτες με ιδιαίτερες 
ανάγκες στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τους, μεταξύ άλλων π.χ. με συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαρτημένα άτομα και οφειλέτες, 
ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, παροχή συμβουλών για τη φροντίδα παιδιών και την οικιακή 
φροντίδα συγγενών), 

 ενίσχυση από τον προϋπολογισμό διαμεσολάβησης για την έναρξη ή την ανάληψη μιας 
απασχόλησης υποκείμενης σε κοινωνική ασφάλιση, 
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 ενέργειες για την ενεργοποίηση και την επαγγελματική ένταξη, 

 παροχές για την ένταξη αυτοαπασχολουμένων, 

 ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας για επαγγελματική 
εκπαίδευση, 

 ενίσχυση της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, 

 ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες στην εργασιακή ζωή, 

 οικονομικές ενισχύσεις ένταξης για εργοδότες, 

 προώθηση της δημιουργίας εργασιακών συνθηκών (στους εργοδότες) για μακροχρόνια 
άνεργους ικανούς για εργασία δικαιούχους παροχών με εμπόδια στην εύρεση εργασίας 

 εισαγωγική κατάρτιση, 

 εργασιακές ευκαιρίες με αποζημίωση υπερβαλλουσών δαπανών, 

 χρηματική ενίσχυση ένταξης για την ανάληψη μιας υποκείμενης σε κοινωνική ασφάλιση ή 
ανεξάρτητης εργασίας, 

 κουπόνια εύρεσης εργασίας. 
 

Πέραν αυτού, μπορούν να χορηγηθούν και άλλες παροχές στα πλαίσια της επονομαζόμενης 
Ελεύθερης Ενίσχυσης βάσει του Άρθρου 16a SGB II, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την 
ένταξή σας στην επαγγελματική ζωή. Οι παροχές αυτές είναι κατά κανόνα παροχές, τις οποίες 
το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μπορεί να σας χορηγήσει κατά την εύλογη κρίση του, 
αλλά δεν έχετε νόμιμη αξίωση γι' αυτές. Σε κάθε περίπτωση, εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα της 
προσωπικής συνομιλίας για να συζητήσετε με τον προσωπικό σας σύμβουλο / ειδικό 
διαχειριστή περιπτώσεων τις παροχές ενίσχυσης που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας. 
 
 

3.3 Η συμφωνία ένταξής σας 
 
Ο προσωπικός σας σύμβουλος / ειδικός διαχειριστής περιστατικών κι εσείς συμφωνείτε και 
διατυπώνετε γραπτώς στην αποκαλούμενη συμφωνία ένταξης τα ακόλουθα:  
 

 ποια πρέπει να είναι η δική σας σύμπραξη στις προσπάθειες για εύρεση εργασίας (δηλαδή 
με ποιον τρόπο, πότε και πόσο συχνά θα πρέπει να δραστηριοποιείστε κι εσείς),  

 ποιες παροχές ή/και ενέργειες προβλέπονται για εσάς, και  

 για ποιες παροχές τρίτων θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση κατά προτεραιότητα.  
 

Η συμφωνία ένταξης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύμβαση. Οι υποχρεώσεις σας που 
περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι δεσμευτικές, και τυχόν αθέτησή τους έχει κατά κανόνα 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των παροχών (βλ. κεφάλαιο 8).  

 
Οι συμφωνίες ένταξης συνάπτονται κατά κανόνα για διάστημα έξι μηνών, και μετά την 
παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος θα πρέπει να συναφθεί νέα συμφωνία. Αν κάποιες 
αλλαγές είναι επιθυμητές ή απαραίτητες – όπως σε περίπτωση μεταβολής της αρχικής 
κατάστασης -, μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει αναπροσαρμογή με τη σύναψη νέας συμφωνίας 
ένταξης. Μια συμφωνία ένταξης συνάπτεται με όλους τους ικανούς για εργασία δικαιούχους 
παροχών της κοινότητας ανάγκης σας, οι οποίοι αναζητούν εργασία ή εκπαίδευση.  
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3.4 Ποια εργασία θεωρείται εύλογη για εσάς; 
 
Ως ικανός για εργασία λήπτης παροχών της βασικής κάλυψης για αναζητούντες 
εργασία, υποχρεούστε κατ' αρχήν να αναλαμβάνετε κάθε εργασία, την οποία είστε σε 
θέση να εκτελέσετε από πνευματικής, ψυχικής και σωματικής πλευράς. Στα πλαίσια αυτά 
εμπίπτουν και εργασίες ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, mini jobs και προσλήψεις σε 
επιχειρήσεις παροχής προσωπικού, δεδομένου ότι και τέτοιες εργασίες μπορούν να εξαλείψουν 
ή τουλάχιστον να μειώσουν την ανάγκη σας για αρωγή. 
 
Εξαιρέσεις από τον κανόνα που προβλέπει την υποχρέωση ανάληψης κάθε εύλογης εργασίας 
υφίστανται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 

 όταν η ανάληψη μιας εργασίας θα έθετε σε κίνδυνο την ανατροφή του παιδιού σας / του 
παιδιού του/της συντρόφου σας, σε περίπτωση που το παιδί είναι μικρότερο από 3 ετών. Αν 
το παιδί είναι μεγαλύτερο, η ανατροφή δεν θεωρείται κατά κανόνα ότι τίθεται σε κίνδυνο όταν 
η φροντίδα εξασφαλίζεται ή μπορεί να εξασφαλιστεί σε εγκατάσταση διημέρευσης, κέντρο 
παροχής ημερήσιας φροντίδας ή με άλλον τρόπο. 

 αν η έως τώρα κύρια απασχόλησή σας ήταν ιδιαίτερα απαιτητική από σωματική άποψη και η 
νέα εργασία θα δυσκόλευε σημαντικά την εκ νέου ανάληψη της προηγούμενης κύριας 
απασχόλησης στο μέλλον, 

 αν η φροντίδα ενός συγγενούς δεν συνδυάζεται με την εκτέλεση μιας εργασίας και η 
φροντίδα αυτή δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλον τρόπο, 

 αν υπάρχει αποδεδειγμένα άλλος σοβαρός λόγος. 
 
Σοβαρός λόγος άρνησης μιας εργασίας δεν υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 η εργασία δεν αντιστοιχεί στην εκπαίδευσή σας ή την προηγούμενή σας απασχόληση (στα 
πλαίσια της λήψης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ δεν υφίσταται προστασία των επαγγελμάτων) 

 η εργασία θεωρείται υποδεέστερη ή/και αμείβεται λιγότερο σε σχέση με την εκπαίδευσή σας, 

 ο τόπος απασχόλησης βρίσκεται πιο μακριά από την προηγούμενή σας απασχόληση 
(εύλογος χρόνος μετακίνησης θεωρείται περ. 1 1/2 ώρα ανά διαδρομή, δηλαδή τρεις ώρες 
την ήμέρα), 

 οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενέστερες σε σχέση με την προηγούμενη εργασία σας, 

 πρέπει να διακοπεί μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα (εξαίρεση: η ανάγκη αρωγής 
προβλέπεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί στο μέλλον με την υπάρχουσα εργασία 

 
Αν ο προσφερόμενος μισθός είναι χαμηλότερος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα ΣΣ ή 
από τη συνήθη για την περιοχή αμοιβή, η εργασία θεωρείται μη εύλογη μόνο όταν η αμοιβή 
είναι ενάντια στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Κατ' αρχήν, τα προσωπικά σας συμφέροντα θα 
πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το κοινό συμφέρον. Οι εξαιρέσεις 
αναφέρονται παραπάνω. Οι βασικές αυτές αρχές ισχύουν για τη συμμετοχή σε ενέργειες για την 
ένταξη στην εργασία. 
 
Επιπλέον, δώστε προσοχή στο κεφάλαιο 8 αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου (κυρώσεις), στο 
οποίο εξηγείται ποιες είναι κατά κανόνα οι συνέπειες όσον αφορά τα δικαιώματα για παροχές σε 
περίπτωση που απορρίψετε μια εύλογη εργασία, εκπαίδευση, ευκαιρία εργασίας ή μια βάσει του 
Άρθρου 16e  προωθούμενη εργασιακή σχέση, αν διακόψετε κάτι από τα παραπάνω ή αν 
εμποδίσετε την έναρξή τους με τη συμπεριφορά σας.  
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4. Επίδομα ανεργίας ΙΙ και Κοινωνικό επίδομα 

4.1 Προϋποθέσεις αξίωσης 
 
Αξίωση για επίδομα ανεργίας II έχουν, σε περίπτωση που βρίσκονται σε ανάγκη αρωγής, όλα 
τα ικανά για εργασία και δικαιούμενα παροχές άτομα ηλικίας από 15 ετών έως το νόμιμο 
όριο ηλικίας μεταξύ 65 και 67 ετών, εφόσον η συνήθης διαμονή τους βρίσκεται στη Γερμανία. 
 
Ως αλλοδαπός/ή έχετε τη δυνατότητα να λάβετε παροχές εφόσον σας επιτρέπεται η ανάληψη 
εργασίας στη Γερμανία ή θα μπορούσε να σας δοθεί η σχετική άδεια. Ωστόσο, για τους τρεις 
πρώτους μήνες της παραμονής σας στη Γερμανία, κατ' αρχήν δεν λαμβάνετε παροχές βάσει 
του SGB II. Από τον αποκλεισμό αυτόν εξαιρούνται οι αλλοδαποί που έχουν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ομοσπονδιακή Γερμανία ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις ακούσιας ανεργίας ή για μη 
υπαίτια διακοπή αυτοαπασχόλησης μετά από εργασία άνω του ενός έτους. Σε περίπτωση μη 
υπαίτιας ανεργίας μετά από λιγότερο από ένα έτος απασχόλησης, η κατάσταση παραμένει ως 
έχει μόνο για διάστημα έξι μηνών. Επίσης, ως αλλοδαπός/ή δεν λαμβάνετε παροχές βάσει του 
SGB II σε περίπτωση που διαμένετε στη Γερμανία με μοναδικό σκοπό την αναζήτηση εργασίας 
(η εξαίρεση αυτή αφορά και τα μέλη της οικογένειάς σας) ή όταν δικαιούστε παροχές βάσει του 
Άρθρου 1 του Νόμου για τις παροχές προς αιτούντες άσυλο (AsylbLG).  
 
Δικαίωμα διαμονής "Ρύθμιση παλαιών περιπτώσεων": Βάσει της αποκαλούμενης "Ρύθμισης 
παλαιών περιπτώσεων", οι αλλοδαποί με τίτλο διαμονής βάσει των άρθρων 104a, 104b και 23 
παρ. 1 του Νόμου περί διαμονής μπορούν να λάβουν παροχές βάσει του SGB II. Επιπλέον, 
παροχές μπορούν να λάβουν και άτομα που ζουν σε κοινότητα ανάγκης με ένα ικανό για 
εργασία άτομο που δικαιούται παροχές. 
 
Δεν λαμβάνουν παροχές άτομα, τα οποία λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή αντισταθμιστικές 
παροχές εργατών ορυχείων, καθώς και άτομα που διαβιούν σε εγκαταστάσεις μόνιμης 
παραμονής (σε αυτές περιλαμβάνονται κατά κανόνα και τα σωφρονιστικά καταστήματα). Κατά 
παρέκκλιση, όποιος βρίσκεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα με προβλεπόμενη διάρκεια νοσηλείας 
μικρότερη των έξι μηνών, έχει τη δυνατότητα να λάβει παροχές. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι, οι 
συμμετέχοντες σε προπαρασκευαστική επαγγελματική εκπαιδευτική δραστηριότητα και οι 
σπουδάζοντες δεν λαμβάνουν κατά κανόνα επίδομα ανεργίας ΙΙ, κοινωνικό επίδομα και 
παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή. Υπό συνθήκες υπάρχει ωστόσο αξίωση για 
συμπληρωματικές παροχές στα πλαίσια της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία (βλ. 
κεφ. 4.2.4). 
 
Ικανός/ή για εργασία είστε βάσει του Νόμου αν στα πλαίσια των συνηθισμένων συνθηκών της 
γενικής αγοράς εργασίας έχετε τη δυνατότητα απασχόλησης για τουλάχιστον τρεις ώρες την 
ημέρα χωρίς να σας εμποδίζει σε αυτό για το προβλέψιμο μέλλον κάποια ασθένεια ή αναπηρία. 
Ωστόσο, κατ' αρχήν ως ικανός/ή για εργασία κρίνεστε και αν επί του παρόντος δεν μπορεί να 
απαιτηθεί από εσάς η ανάληψη κάπο9ιας εργασίας – π.χ. λόγω ανατροφής παιδιού κάτω των 3 
ετών ή λόγω φροντίδας συγγενούς.   
 
Ανάγκη αρωγής έχετε αν δεν μπορείτε να διασφαλίσετε καθόλου ή επαρκώς, από το 
λαμβανόμενο υπόψη εισόδημά σας και την περιουσία σας, τα προς το ζην για εσάς και τα άτομα 
που ζουν μαζί σας σε κοινότητα ανάγκης, και δεν (μπορείτε να) λαμβάνετε την αναγκαία 
βοήθεια από άλλους, και ιδιαίτερα από συγγενείς ή από φορείς άλλων κοινωνικών παροχών.  
 
Ανίκανοι για εργασία δικαιούχοι παροχών, που ζουν σε κοινότητα ανάγκης με ένα ικανό για 
εργασία άτομο – δικαιούχο παροχών, λαμβάνουν ως παροχή για τη διασφάλιση της επιβίωσής 
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τους κοινωνικό επίδομα, εφόσον δεν έχουν αξίωση για παροχές βάσει του Τετάρτου 
Κεφαλαίου του Δωδεκάτου Τόμου του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (βασική κάλυψη λόγω 
ηλικίας και μείωσης της ικανότητας για εργασία). Επιπλέον, κοινωνικό επίδομα μπορούν να 
λάβουν και οι λήπτες συντάξεων λόγω προσωρινής μερικής ή πλήρους ανικανότητας για 
εργασία.  Αντίθετα, τα μέλη μιας κοινότητας ανάγκης που λαμβάνουν σύνταξη λόγω πλήρους 
και μόνιμης ανικανότητας για εργασία ή έχουν υπερβεί το ηλικιακό όριο που κυμαίνεται μεταξύ 
65 και 67 ετών, δεν έχουν αξίωση για κοινωνικό επίδομα.  
 
Το κοινωνικό επίδομα περιλαμβάνει τα εξής: τις συνήθεις ανάγκες, τις αυξημένες ανάγκες και τις 
ανάγκες για στέγαση και θέρμανση. Και οι λήπτες κοινωνικού επιδόματος έχουν υπό συνθήκες 
αξίωση για παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή, καθώς και για χορήγηση δανείου σε 
περίπτωση αδήριτης ανάγκης. Οι παροχές για αυξημένες ανάγκες αντιστοιχούν σε μεγάλο 
βαθμό σε αυτές που προβλέπονται για το επίδομα ανεργίας ΙΙ.  
 

4.2 Ποιες παροχές υπάρχουν; 
 
Οι ικανοί για εργασία δικαιούχοι παροχών λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ΙΙ. Οι παροχές 
περιλαμβάνουν: 
 

 τις συνήθεις ανάγκες, 

 τις αυξημένες ανάγκες 

 και τις ανάγκες για στέγαση και θέρμανση. 
 

Εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, υφίσταται αξίωση για παροχές εκπαίδευσης 
και συμμετοχής και για τα παιδιά και τους εφήβους που εντάσσονται στην κοινότητα ανάγκης 
(κεφάλαιο 6). To εισόδημα και η περιουσία του δικαιούχου παροχής μειώνουν τη χρηματική 
παροχή, εφόσον υπερβαίνουν συγκεκριμένα απαλλασσόμενα ποσά. 
 

4.2.1 Συνήθεις ανάγκες  
 
Η αρχική κατάσταση: Τα απαραίτητα για τη διαβίωσή σας - κατά περίπτωση και για τη διαβίωση 
των άλλων ατόμων στην κοινότητα ανάγκης σας - δεν είναι διασφαλισμένα. Βάσει του SGB II, 
εσείς και οι συγγενείς σας έχετε ανάγκη αρωγής αν δεν είστε σε θέση να προσπορίσετε σε 
μηνιαία βάση με δικά σας μέσα τα βασικά ποσά του κατωτέρω πίνακα, τις δαπάνες για στέγαση 
και θέρμανση και τυχόν αυξημένες ανάγκες. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό που υπολείπεται 
μπορείτε να το λάβετε μετά από αίτηση ως επίδομα ανεργίας ΙΙ / κοινωνικό επίδομα. Οι 
συνήθεις ανάγκες καλύπτουν τρέχουσες και εφάπαξ ανάγκες κατ' αποκοπή. Λαμβάνονται 
υπόψη ιδιαίτερα η διατροφή, η ένδυση, η φροντίδα του σώματος, ο οικιακός εξοπλισμός και η 
ενέργεια του νοικοκυριού (χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό). Στις ατομικές ανάγκες της 
καθημερινότητας περιλαμβάνεται επιπλέον, σε εύλογη έκταση, η συμμετοχή στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προστίθενται επιπλέον 
παροχές για αυξημένες ανάγκες, και κατά περίπτωση και για ειδικές ανάγκες. 
 
Οι συνήθεις ανάγκες ορίζονται κάθε φορά την 1η Ιανουαρίου του έτους για όλη την 
Ομοσπονδιακή Γερμανία, με την εφαρμογή ενός εξισορροπημένου συνδυασμού δεικτών τιμών 
και μισθολογικών αποδοχών. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανατολής και δύσης. Οι συνήθεις 
ανάγκες όπως ισχύουν σήμερα περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα. 
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Ύψος των συνήθων αναγκών από 01.01.2016 

Άτομα που διαβιούν μόνα 
 

404 ευρώ 
Μονογονείς 
 

Ενήλικες με ανήλικο/η σύντροφο 
 
 

Ενήλικος σύντροφος 
 

364 Euro 
 

Ενήλικες έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους 
(18-24 ετών) 
 

324 ευρώ 
Άτομα κάτω των 25 ετών που μετοικούν χωρίς την 
κάλυψη του κοινοτικού φορέα (15-24 ετών) 
 
 

Παιδιά και έφηβοι από την έναρξη του 15ου έτους της 
ηλικίας έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας  
(14-17 ετών) 
 

306 ευρώ  

Ανήλικοι σύντροφοι (14-17 ετών) 
 
 

Παιδιά από την έναρξη του 7ου έτους της ηλικίας έως 
τη συμπλήρωση του 14ου έτους της ηλικίας (6-13 
ετών) 
 

270 ευρώ 

 

Παιδιά έως τη συμπλήρωση του 6ου έτους  
(0-5 ετών) 
 

237 ευρώ 

 

4.2.2 Αυξημένες ανάγκες 
 
Ανάγκες που δεν καλύπτονται στα πλαίσια των συνήθων αναγκών, μπορεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις να ληφθούν υπόψη ως αυξημένες ανάγκες. Η προσαύξηση αυτή (ενδεχ. και 
σταθερά εφάπαξ ποσά) των συνήθων αναγκών υφίσταται για τα ακόλουθα άτομα: 
 

 εγκυμονούσες από την 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης: 17% των καθοριστικών συνήθων 
αναγκών, 

 (ενήλικοι) μονογονείς ανήλικων παιδιών: 36 % για 1 παιδί κάτω των 7 ετών ή 2 έως 3 παιδιά 
κάτω των 16 ετών ή 12 % για κάθε ανήλικο παιδί, αλλά συνολικά έως 60 % των 
καθοριστικών συνήθων αναγκών, 

 ανάπηροι που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές βάσει των SGB IX και SGB ΧΙΙ  
: 35 % των καθοριστικών συνήθων αναγκών, 

 δικαιούχοι παροχών που για ιατρικούς λόγους χρειάζονται δαπανηρή διατροφή  
(εφόσον αυτή είναι αποδεδειγμένα αναγκαία): δαπάνες σε εύλογο ύψος, κατά κανόνα 10 % ή 
20 % των καθοριστικών συνήθων αναγκών, 

 Πλήρως ανίκανα για εργασία άτομα, κάτοχοι ταυτότητας ατόμου με βαριά αναπηρία με το 
σύμβολο "G": 17 % των καθοριστικών συνήθων αναγκών, 
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 άτομα με αδιάψευστη, τρέχουσα ειδική ανάγκη που διαφέρει σημαντικά  
(„ρύθμιση για έκτακτες καταστάσεις“): σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες. 
 

Το σύνολο της καταβαλλόμενης προσαύξησης για τις ατομικές αυξημένες ανάγκες δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις καθοριστικές συνήθεις ανάγκες του αντίστοιχου λήπτη παροχών.  
 
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλες αναπόφευκτες ειδικές 
ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω ειδικών συνθηκών ζωής. 
Στα πλαίσια αυτά, για παράδειγμα, δικαιούχοι παροχών στους οποίους η παραγωγή ζεστού 
νερού γίνεται με συστήματα εγκατεστημένα στο χώρο διαμονής (αποκεντρωμένη παραγωγή 
ζεστού νερού) θεωρείται ότι έχουν αυξημένη ανάγκη με βάση ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
συνήθων αναγκών. 
 

4.2.3 Ανάγκες για στέγαση και θέρμανση 
 
Οι δαπάνες για στέγαση και θέρμανση, εφόσον είναι εύλογες, αναλαμβάνονται κατά κανόνα 
στο πραγματικό τους ύψος και αποδίδονται σε εσάς. Τις παροχές αυτές υποχρεούστε να τις 
χρησιμοποιείτε μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό (δηλαδή για στέγαση και θέρμανση). Σε 
περίπτωση αμφιβολιών, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μπορεί να καταβάλει την πληρωμή 
απευθείας στον εκμισθωτή ή σε άλλον δικαιούχο, ώστε να διασφαλιστεί η χρήση των χρημάτων 
για τον αντίστοιχο σκοπό. Μια τέτοια απευθείας πληρωμή στον εκμισθωτή μπορεί να ζητηθεί και 
από εσάς τους ίδιους.  
 
Εάν κατοικείτε σε ιδιόκτητη μονοκατοικία ή διαμέρισμα, στις δαπάνες στέγασης 
περιλαμβάνονται και τα σχετικά βάρη, όπως εύλογοι τόκοι υποθήκης, φόροι ακινήτων, 
ασφάλιση κτιρίου κατοικίας, έγγειοι πρόσοδοι και δευτερεύουσες δαπάνες όπως στις 
ενοικιαζόμενες κατοικίες. Αλλά και οι αδιαμφισβήτητες δαπάνες για συντήρηση και επισκευή 
μπορούν υπό συνθήκες να αναγνωριστούν ως ανάγκες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι δόσεις 
εξόφλησης, με τις οποίες δημιουργείται περιουσία, δεν υπολογίζονται, δεδομένου ότι η 
δημιουργία περιουσίας δεν αποτελεί σκοπό μιας προνοιακής παροχής. 
 
Σε περίπτωση που οι δαπάνες στέγασης δεν είναι εύλογες, σας ζητείται να τις μειώσετε, π.χ. με 
μετακόμιση. Σε τέτοια περίπτωση παρέχεται κατά κανόνα χρονικό περιθώριο έξι μηνών. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα, οι δαπάνες στέγασης αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου. Εάν κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα δεν βρείτε οικονομικότερη στέγη παρά τις αποδεδειγμένες σας 
προσπάθειες, οι δαπάνες μπορούν κατά περίπτωση να συνεχίσουν να αναλαμβάνονται. Εάν 
δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες προσπάθειες, ή εάν δεν επιθυμείτε να μετακομίσετε, 
αναλαμβάνονται μόνο οι εύλογες δαπάνες στέγασης. Σχετικά με το εύλογο των δαπανών 
αποφασίζει το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας με βάση πίνακες για ανώτατα όρια ενοικίων, οι 
οποίοι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Τα ανώτατα όρια ενοικίων μπορείτε να τα 
πληροφορηθείτε από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας.  
 

4.2.4 Παροχές κατά παρέκκλιση  
 
Δάνεια για εξειδικευμένες ανάγκες: Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει μια 
ανάγκη που θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωσή σας, αλλά δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Σε μια 
τέτοια περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρασχεθεί μια παροχή σε είδος ή σε χρήμα υπό μορφή 
δανείου. Μια τέτοια αδιαμφισβήτητη ανάγκη μπορεί για παράδειγμα να προκύψει από την 
απώλεια ενός πράγματος ή από την επείγουσα ανάγκη επισκευών. Το δάνειο είναι άτοκο. 
Εξοφλείται με συμψηφισμό, με την παρακράτηση του 10 % των καθοριστικών συνήθων 
αναγκών κάθε μήνα. 
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Εφάπαξ παροχές: Οι μηνιαίες συνήθεις ανάγκες που παρατίθενται στον πίνακα 4.2.1 
προβλέπονται για την τρέχουσα διαβίωση. Πέραν αυτών, μπορούν να χορηγηθούν εφάπαξ 
παροχές για 
 

 πρώτο εξοπλισμό κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συσκευών, 

 ανάγκες ένδυσης και πρώτου εξοπλισμού για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, 

 προμήθεια και επισκευή ορθοπεδικών υποδημάτων, επισκευή ιατρικών συσκευών και 
ιατρικού εξοπλισμού, και ενοίκιο θεραπευτικών συσκευών 

 
Οι εφάπαξ αυτές παροχές χορηγούνται σε χρήμα ή σε είδος (με τη μορφή κουπονιών). 
Εξετάζεται και ο καθορισμός ενός ποσού κατ' αποκοπή. Αξίωση για τέτοιες παροχές υφίσταται 
και αν δεν λαμβάνετε παροχές για διασφάλιση της επιβίωσης, αλλά δεν έχετε και επαρκές 
εισόδημα ή περιουσία για την κάλυψη της συγκεκριμένης ειδικής ανάγκης. Στα πλαίσια αυτά 
μπορεί ωστόσο να ληφθεί υπόψη το εισόδημα των έξι μηνών που έπονται του χρόνου της 
απόφασης. 
 
Συνήθεις ανάγκες ως παροχή σε είδος: Οι συνήθεις ανάγκες που αντιστοιχούν σε εσάς ή/και 
στα άτομα που ζουν σε κοινότητα ανάγκης μαζί σας μπορούν να καλυφθούν και πλήρως ή κατά 
ένα μέρος με παροχή σε είδος, δηλαδή με τη μορφή κουπονιών. Η ενέργεια αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί π.χ. σε περιπτώσεις όπου τα συνήθως αναγκαία σας είδη εξαντλούνται 
επανειλημμένα πολύ γρήγορα δεδομένου ότι η διαβίωσή σας δεν προσαρμόζεται στο ύψος της 
παροχής, δηλαδή σε περίπτωση αντιοικονομικής συμπεριφοράς. 
 
Παροχές για εκπαιδευόμενους: Οι εκπαιδευόμενοι κατά κανόνα δεν έχουν αξίωση για 
παροχές βάσει του SGB II, αλλά αντί γι' αυτές έχουν κατά προτεραιότητα αξίωση για οικονομική 
ενίσχυση εκπαιδευομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι αναγκαίο για τη 
διασφάλιση της επιβίωσης να παρέχονται σε εκπαιδευομένους συμπληρωματικές παροχές της 
βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία, και δη στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες τους δεν 
μπορούν να καλυφθούν από το λαμβανόμενο υπόψη εισόδημα ή/και από περιουσία. Οι 
συμπληρωματικές αυτές παροχές δεν θεωρούνται επίδομα ανεργίας ΙΙ, και από αυτές δεν 
προκύπτει υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης. 
 
 Σε περίπτωση ανάγκης αρωγής, μπορούν να χορηγηθούν μετά από αίτηση οι ακόλουθες 
παροχές: 
 

 για αυξημένες ανάγκες λόγω εγκυμοσύνης,  

 για αυξημένες ανάγκες μονογονέων,  

 για δαπανηρή διατροφή και ιδιαίτερες τρέχουσες αδιάψευστες  
ανάγκες,  

 για πρώτο εξοπλισμό ένδυσης, 

 για πρώτο εξοπλισμό σε περίπτωση εγκυμοσύνης και τοκετού. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν βοήθημα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επίδομα 
εκπαίδευσης βάσει του SGB III ή παροχές βάσει του ομοσπονδιακού Νόμου για την προώθηση 
της εκπαίδευσης ή δεν τα λαμβάνουν μόνο λόγω συνυπολογισμού εισοδήματος/περιουσίας, 
μπορούν να λάβουν μια επιδότηση για τις μη καλυπτόμενες εύλογες δαπάνες στέγασης.  
Παροχές για συνήθεις ανάγκες, ανάγκες για δαπάνες στέγασης και θέρμανσης και αναγκαίες 
εισφορές ασφάλισης ασθένειας και φροντίδας μπορούν να χορηγηθούν ως δάνειο παρά την 
προτεραιότητα της αξίωσης για παροχή ενίσχυσης της εκπαίδευσης, όταν υπάρχουν ιδιαίτερες 
συνθήκες που καθιστούν τη μη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ΙΙ ασυνήθιστα σκληρή 
ενέργεια και συνεπώς μη εύλογη (ρήτρα επιείκειας).  Η απλή πτώση του επιπέδου ζωής ενός 
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λήπτη επιδόματος ανεργίας ΙΙ / κοινωνικού βοηθήματος δεν αποτελεί από μόνη της συνθήκη 
ιδιαίτερης σκληρότητας, δεδομένου ότι η διαφορά μπορεί να καλυφθεί από (πρόσθετο) 
εισόδημα από εργασία. Ένα δάνειο μπορεί να χορηγηθεί μετά από αίτηση και στις περιπτώσεις 
όπου οι εκπαιδευόμενοι τον πρώτο μήνα της εκπαίδευσης θα λάβουν παροχές (και ιδιαίτερα 
αμοιβές εκπαίδευσης και παροχές ενίσχυσης της εκπαίδευσης) μόνο στο τέλος του μήνα. 
 

4.3 Πότε, πώς και για πόσον καιρό γίνονται οι καταβολές;  
 
Οι χρηματικές καταβολές για τη διασφάλιση της επιβίωσης πραγματοποιούνται για κάθε μήνα 
προκαταβολικά. Για το σκοπό αυτόν, όλοι οι πλήρεις μήνες υπολογίζονται πάντα με 30 
ημερολογιακές ημέρες, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μήνας έχει 28, 29, 30 ή 31 ημέρες.  
 
Αν δεν δικαιούστε παροχές για ολόκληρο μήνα (π.χ. γιατί στις 17 του μηνός μετακομίζετε σε 
άλλη Περιφέρεια), για κάθε μέρα που δικαιούστε την παροχή σας καταβάλλεται το ένα 
τριακοστό της μηνιαίας παροχής, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση 17 τριακοστά. Αν στην αρχή 
του μήνα έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό που δικαιούστε για ολόκληρο τον μήνα, τα 13 τριακοστά 
(30-17) που σας καταβλήθηκαν επιπλέον αναζητούνται για επιστροφή από το Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με το 
επίδομα ανεργίας, η αξίωση για επίδομα ανεργίας ΙΙ δεν λήγει αυτόματα την ημέρα ανάληψης 
εργασίας. Η αξίωση ελέγχεται πάντοτε για ολόκληρους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι 
σημασία έχει το αν το εισόδημα του σχετικού μήνα, με τον συνυπολογισμό των 
απαλλασσομένων ποσών, υπερβαίνει την ανάγκη για παροχές.  
 
Κατά κανόνα, το εμβασμένο ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας την πρώτη ημέρα του τρέχοντος 
μήνα, ή και νωρίτερα. Ωστόσο, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας δεν έχει επιρροή σε τυχόν 
καθυστερήσεις στη διαδικασία πληρωμής (π.χ. καθυστερημένη πίστωση στον λογαριασμό σας 
ή καθυστερημένη επίδοση εντολής πληρωμής). Αυτά αποτελούν θέμα της Τράπεζας. Το πόσο 
γρήγορα θα λάβετε τις παροχές σας εξαρτάται και από το πότε θα υποβάλετε τα πλήρη 
δικαιολογητικά της αίτησης στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Οι αρμόδιοι για τη χορήγηση της 
παροχής επεξεργάζονται την αίτησή σας το ταχύτερο, ωστόσο γι' αυτό χρειάζεται κάποιος 
χρόνος.  
 

Για τον λόγο αυτόν, είναι σκόπιμο η υποβολή της αίτησής σας για χορήγηση (συνέχιση) της 
παροχής και τα σχετικά δικαιολογητικά να γίνεται το ταχύτερο και να είναι πλήρης.  Η 
επεξεργασία της αίτησής σας είναι εφικτή μόνο εφόσον υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά και 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Αν έχετε λάβει προκαταβολή παροχής και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δικαιούστε μικρότερο 
ποσό ή ότι δεν δικαιούστε παροχή, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να επιστραφεί. Το ίδιο 
ισχύει και για την περίπτωση όπου έχετε δώσει εσφαλμένα στοιχεία και ως συνέπεια η παροχή 
έχει υπολογιστεί δυσανάλογα υπέρ σας.  

 
Για την αίτησή σας αποφασίζει μόνο το αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Αυτό εντέλλει και 
τα εμβάσματα και τηρεί όλα τα σχετικά με την παροχή έγγραφα. Ως εκ τούτου, αν θέλετε 
πληροφορίες για θέματα παροχών θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο για τη χορήγηση 
της παροχής στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας της περιοχής σας. Στις πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ερωτήματα για το ύψος παροχών, ανώτατα όρια ενοικίων, 
προκαταβολές, δάνεια, επιστροφές, ανάληψη τελών αποκομιδής απορριμμάτων και άλλων 
δαπανών, κλπ. 
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Οι παροχές για την βασική κάλυψη εμβάζονται στον λογαριασμό που αναφέρετε στην αίτησή 
σας. Το έμβασμα αυτό είναι χωρίς έξοδα μόνο εφόσον πρόκειται για λογαριασμό σε Τράπεζα 
της Γερμανίας. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα πρέπει να είστε δικαιούχος ή τουλάχιστον 
συνδικαιούχος. Αν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό, σας αποστέλλεται μια "εντολή πληρωμής 
για εκκαθάριση", δηλαδή μια επιταγή. Αυτήν την εντολή πληρωμής μπορείτε να την 
εξαργυρώσετε με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας σε υποκατάστημα της Kreissparkasse. 
Στην περίπτωση αυτή ωστόσο υπάρχουν έξοδα 7,10 ευρώ κατ' αποκοπή, τα οποία 
παρακρατούνται απευθείας από την παροχή. Εξαίρεση: Τα κατ' αποκοπή αυτά έξοδα δεν 
αφαιρούνται στην περίπτωση που αποδείξετε ότι το άνοιγμα λογαριασμού δεν είναι εφικτό για 
σας χωρίς δική σας υπαιτιότητα. Για τις πληρωμές ισχύει ελάχιστο ποσό 10 ευρώ. Μεμονωμένα 
ποσά κάτω από τα 10 ευρώ συγκεντρώνονται μέχρις ότου το συνολικό ποσό ανέλθει 
τουλάχιστον στα 10 ευρώ.  Αν, ωστόσο, έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες χωρίς 
πληρωμή, η πληρωμή γίνεται και για ποσόν μικρότερο των 10 ευρώ. 
 
Διάρκεια χορήγησης: Για να είναι εφικτό να ελέγχεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα αν 
εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις για την αξίωσή σας, οι παροχές βάσει του SGB II 
χορηγούνται κατά κανόνα για έξι μήνες. Αποκλίσεις από αυτόν τον κανόνα είναι εφικτές, για 
παράδειγμα όταν είναι γνωστό ότι οι προϋποθέσεις παύουν να υφίστανται νωρίτερα. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε έξι μήνες ή νωρίτερα πριν από την εκπνοή του τρέχοντος χρονικού 
διαστήματος χορήγησης θα πρέπει να υποβάλετε στο αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας 
αίτηση για συνέχιση της χορήγησης και να συνυποβάλετε όλα τα αναγκαία για την επεξεργασία 
του αιτήματός σας δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή 
διαδικασία, λάβετε υπόψη τις σχετικές προθεσμίες.  
 
Κατάσχεση παροχών: Οι αξιώσεις για παροχές για τη διασφάλιση της επιβίωσης είναι κατά 
κανόνα ακατάσχετες, και για τον λόγο αυτόν δεν είναι εφικτή και η μεταβίβαση ή η κατάσχεσή 
τους. Ωστόσο, αυτόματη προστασία από κατάσχεση απολαμβάνετε μόνο εφόσον μετατρέψετε 
τον τρεχούμενο λογαριασμό σας σε λογαριασμό με προστασία από κατάσχεση (P-Konto). Σε 
έναν τέτοιον λογαριασμό P-Konto, η κατάσχεση συγκεκριμένων απαλλασσομένων ποσών είναι 
αδύνατη. Κάθε άτομο μπορεί να διαθέτει μόνο έναν λογαριασμό P-Konto. Ενημερωθείτε από 
την Τράπεζά σας για τους ακριβείς όρους, και σε περίπτωση που χρειάζεται μετατρέψτε 
εγκαίρως τον υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό σας σε P-Konto, ώστε να προστατεύσετε 
στον νόμιμο βαθμό τις χρηματικές σας παροχές από πρόσβαση πιστωτών. Αν υπάρχουν για 
εσάς κατασχέσεις στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή σε άλλα σημεία από τα οποία λαμβάνετε 
χρήματα (π.χ. Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας), έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τα 
Ειρηνοδικεία προστασία έναντι εκτέλεσης. Για τις λεπτομέρειες μπορεί να σας ενημερώσει π.χ. 
η συμβουλευτική υπηρεσία οφειλετών. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες οφειλετών της 
Περιφερειακής Διοίκησης, οι πελάτες του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας έχουν πρόσβαση κατά 
προτίμηση. Σε περίπτωση που χρειάζεται, απευθυνθείτε σχετικά στον προσωπικό σας 
σύμβουλο.  
 

5. Πώς επιδρούν το εισόδημα και η περιουσία; 
 
Υπενθύμιση: Οι παροχές για τη διασφάλιση της επιβίωσης – επίδομα ανεργίας ΙΙ και κοινωνικό 
επίδομα - καταβάλλονται μόνο εφόσον υφίσταται ανάγκη αρωγής. Ανάγκη αρωγής έχει 
όποιος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει με το λαμβανόμενο υπόψη εισόδημα ή την περιουσία 
του την επιβίωσή του και την επιβίωση των συγγενών του που διαβιούν σε κοινότητα ανάγκης 
μαζί του. Η αρχή είναι απλή: Θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας μέσα προτού 
αποκτήσετε αξίωση για οικονομική βοήθεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επίδομα ανεργίας 
ΙΙ / το κοινωνικό επίδομα δεν είναι ασφαλιστική παροχή, αλλά κοινωνική παροχή 
χρηματοδοτούμενη από τη φορολογία, την οποία δικαιούνται μόνο οι έχοντες ανάγκη. Αν λοιπόν 
έχετε εισόδημα ή περιουσία, τότε η ανάγκη αρωγής μπορεί να εκλείψει προσωρινά, κατά ένα 



 

25 

 

μέρος ή εντελώς, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ή της περιουσίας και το ποσοστό αυτών 
που συμψηφίζεται με τις παροχές σας.  
 
Στα ίδια μέσα περιλαμβάνονται: 
 
a) Το εισόδημά σας: Εισόδημα είναι κατ' αρχήν κάθε έσοδο σε χρήμα ή αποτιμώμενο σε 

χρήμα. Στα πλαίσια αυτά δεν παίζει ρόλο το είδος και η πηγή των εσόδων, αν προορίζονται 
για την κάλυψη αναγκών διαβίωσης, αν φορολογούνται η όχι ή αν εισπράττονται εφάπαξ ή 
επαναλαμβανόμενα. 

 
b) Η περιουσία σας: Στην περιουσία περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά που έχουν χρηματική 

αξία και είναι αξιοποιήσιμα, ανεξάρτητα από το αν η περιουσία βρίσκεται στο εσωτερικό της 
χώρας ή το εξωτερικό. 
 

c) Εισόδημα και περιουσία των ατόμων που συμβιώνουν μαζί σας σε κοινότητα 
αναγκών: Όλα τα άτομα που ανήκουν στην κοινότητα αναγκών λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό των παροχών. Ως εκ τούτου, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα και η 
περιουσία αυτών των ατόμων, όπως το εισόδημα του/της συντρόφου. Το εισόδημα των 
άγαμων παιδιών σας που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας ή των παιδιών 
του/της συντρόφου σας συμψηφίζονται με τις ανάγκες τους. Αν οι ίδιοι είστε άγαμοι και κάτω 
των 25 ετών, συνυπολογίζεται και το εισόδημα και η περιουσία των γονέων σας.  

 
Με βάση αυτά τα δεδομένα, στην αίτηση και στα αντίστοιχα συνημμένα έγγραφα τίθενται 
ερωτήσεις για τα λοιπά άτομα που συμβιώνουν μαζί σας και σχηματίζουν μαζί σας μια 
κοινότητα ανάγκης. 
 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Η περιουσία και το εισόδημα θα πρέπει να αναφέρονται πλήρως 
στην αίτηση / στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και σε κάθε αίτηση για συνέχιση της 
χορήγησης. Το αν κάτι θα ληφθεί υπόψη ή όχι, αποφασίζεται μόνο από το Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας με βάση το Νόμο. Τα απαλλασσόμενα ποσά που δικαιούστε ρυθμίζονται κι αυτά με 
βάση το Νόμο.  
 
Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας δικαιούται και υποχρεούται να ελέγχει τα στοιχεία σας και τα 
στοιχεία των άλλων ατόμων στο νοικοκυριό. Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της 
αίτησης με προσοχή, και στην περίπτωση ασαφειών να προτιμήσετε να ρωτήσετε. Μην 
διακινδυνεύετε να αποκρύψετε εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία! Το Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας λαμβάνει με αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή των δεδομένων στοιχεία από τρίτους 
(π.χ. από την ομοσπονδιακή κεντρική φορολογική υπηρεσία, από συνταξιοδοτικούς φορείς 
κλπ.) και τα αξιοποιεί. Έτσι, για παράδειγμα, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας εντοπίζει 
αδήλωτες εργασιακές συνθήκες. Σε συνδυασμό με αδήλωτο εισόδημα ή περιουσία, το 
αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι μεγάλες ανταπαιτήσεις, και σε περίπτωση εξαπάτησης ακόμη και 
ποινικές διαδικασίες και χρηματικά πρόστιμα. Μην το διακινδυνεύετε, αλλά δηλώστε στοιχεία 
αληθή και πλήρη.  

 
Επαγγελματική δραστηριότητα και επίδομα ανεργίας II: Επίδομα ανεργίας ΙΙ μπορείτε να λάβετε 
ακόμη και αν π.χ. έχετε μια εργασία πλήρους απασχόλησης, αλλά οι αποδοχές δεν επαρκούν 
για τη διαβίωση της οικογένειάς σας. Το ισχύον για το επίδομα ανεργίας της Υπηρεσίας 
Απασχόλησης όριο δευτερεύοντος εισοδήματος 15 ωρών εργασίας την εβδομάδα δεν ισχύει για 
το επίδομα ανεργίας ΙΙ. Η ανεργία δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ! Επίσης, δεν ισχύουν και τα απαλλασσόμενα ποσά που ισχύουν για το επίδομα 
ανεργίας. Αν έχετε εισόδημα από εξαρτημένη εργασία, είστε ασφαλώς υποχρεωμένοι να 
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επιλέξετε την ευνοϊκότερη φορολογική κλάση, ώστε να επιτύχετε το μέγιστο δυνατό καθαρό 
εισόδημα. 
 
 

5.1 Εισόδημα  
 
Όταν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ΙΙ, εσείς και όλα τα ικανά για εργασία άτομα που ζουν μαζί 
σας και δικαιούνται παροχές υποχρεούστε, στο μέτρο του δυνατού, να εξαλείψετε την ανάγκη 
σας για αρωγή ή τουλάχιστον να τη μειώσετε, αναλαμβάνοντας για τον σκοπό αυτόν κάθε 
εύλογη εργασία. Ταυτόχρονα, το αποκτώμενο εισόδημα – εκτός από τα απαλλασσόμενα ποσά, 
που διασφαλίζουν ότι κάποιος που εργάζεται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιον που 
δεν εργάζεται – συμψηφίζεται με τις ανάγκες σας.  
 
Στο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής: 
 

 έσοδα από εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση,  

 παροχές αναπλήρωσης όπως επιδόματα ανεργίας, γονέων ή ασθενείας, 

 έσοδα από κεφάλαια και τόκους, καθώς και από κατοχή μετοχών, 

 έσοδα από ενοικίαση ακινήτων και γαιών, από τη γεωργία και τη δασοκομία,  

 διατροφές, επιδόματα τέκνων,  

 συντάξεις (π.χ. τέκνων ορφανών από τον έναν γονέα, χηρείας, αναπηρίας), 

 εφάπαξ έσοδα (π.χ. επιστροφές φόρων, αποζημιώσεις, κληρονομιές, επιστροφές 
λειτουργικών δαπανών). 
 

5.1.1 Απαλλασσόμενα ποσά και άλλα ποσά αφαιρούμενα από το εισόδημα 
 
Από το μικτό εισόδημα αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά: 
 
α) Οι αναλογούντες φόροι, όπως για παράδειγμα: φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος 
εισοδήματος, προσαύξηση αλληλεγγύης, εκκλησιαστικός φόρος, φόρος επιτηδεύματος, φόρος 
απόδοσης κεφαλαίου, 
 
β) οι υποχρεωτικές εισφορές για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, στο ύψος που 
προδιαγράφεται από τον Νόμο. Εδώ εμπίπτουν οι εισφορές ασφάλισης ασθενείας, φροντίδας 
και συνταξιοδότησης, η ενίσχυση της εργασίας και οι υποχρεωτικές εισφορές που 
καταβάλλονται στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης από τους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους 
αυτοαπασχολούμενους για την ελάχιστη σύνταξη γήρατος αγροτών, η ασφάλιση βιοτεχνών, η 
ασφάλιση ατυχημάτων και οι υποχρεωτικές εισφορές για την ασφάλιση φροντίδας των 
οικειοθελώς ασφαλισμένων για ασθένεια. 

 
γ) προδιαγραφόμενες από τον Νόμο και εύλογες ιδιωτικές ασφαλίσεις Οι προδιαγραφόμενες 
από τον νόμο ασφαλίσεις μπορούν να εκπέσουν από το εισόδημα εξ ολοκλήρου. Εδώ εμπίπτει 
π.χ. η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. Για εύλογες ιδιωτικές ασφαλίσεις εκπίπτουν στους 
ενηλίκους κατ' αποκοπή 30 ευρώ μηνιαίως. Για τους ανηλίκους, το κατ' αποκοπή αυτό ποσό 
λαμβάνεται υπόψη όταν οι ανήλικοι έχουν όντως συνάψει αντίστοιχη ασφάλεια και αυτή είναι 
εύλογη ως προς το αντικείμενο και το ύψος. Για δικαιούχους παροχών που δεν είναι 
ασφαλισμένοι στην υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας και απαλλάσσονται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση συνταξιοδότησης, η δαπάνη για εύλογες ασφαλίσεις δεν εμπίπτει στο "κατ' αποκοπή 
ποσό 30 ευρώ". Οι αντίστοιχες εισφορές μπορούν να εκπέσουν πλήρως στο αποδεδειγμένο 
ύψος. Τέτοιες ασφάλειες είναι π.χ. η οικειοθελής/ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας/φροντίδας, η 
συνταξιοδοτική ασφάλιση, η ασφάλιση ατυχήματος, η ασφάλιση ανικανότητας άσκησης 
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επαγγέλματος και εργασίας για αυτοαπασχολούμενους / ελεύθερους επαγγελματίες και οι 
ασφάλειες ζωής. Αν παίρνετε κάποια επιδότηση για τις δαπάνες, η επιδότηση αυτή μειώνει το 
ποσό που εκπίπτει. 
 
δ) τα ποσά που επιδοτούνται βάσει του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος για τη 
συνταξιοδότηση γήρατος, εφόσον δεν είναι υψηλότερα από την ίδια ελάχιστη εισφορά για τις 
επιδοτούμενες κατά Riester καταβολές. 
 
ε) οι αναγκαίες δαπάνες για την απόκτηση, τη διασφάλιση και τη διατήρηση των εσόδων 
(επαγγελματικά έξοδα), όπως για παράδειγμα το κόστος για τη διατήρηση διπλής κατοικίας, οι 
εισφορές σε επαγγελματικούς συνδέσμους και συνδικάτα, τα έξοδα για υλικά και ενδυμασία 
εργασίας, τα μεταφορικά έξοδα. Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας αφαιρεί και εδώ κατ' αποκοπή 
ποσά προτού λάβει υπόψη το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία, δηλαδή κάθε μήνα 15,33 
ευρώ ως κατ' αποκοπή ποσό για αναγκαία έξοδα, και επιπλέον τις δαπάνες που προκύπτουν 
για τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς για την άσκηση της εργασίας, ή ποσό 0,20 για κάθε 
οδικό χιλιόμετρο απόστασης όταν χρησιμοποιείται ΙΧ αυτοκίνητο (ως βάση λαμβάνεται η 
συντομότερη διαδρομή) εφόσον το κόστος που προκύπτει δεν είναι δυσανάλογα υψηλό σε 
σχέση με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση που προκύπτουν για εσάς έξοδα 
που το ύψος τους υπερβαίνει το άθροισμα των δύο κατ' αποκοπή ποσών, τα υψηλότερα αυτά 
έξοδα μπορούν να ληφθούν υπόψη εφόσον ήταν απαραίτητα και αποδεικνύονται.  
 

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να αποδεικνύετε τα έσοδα και τα έξοδα που 
αφορούν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έγκρισης της παροχής. Περισσότερες πληροφορίες θα 
βρείτε στις Οδηγίες για τη δήλωση εισοδημάτων από αυτοαπασχόληση, βιοτεχνική εργασία ή 
αγροτική/δασοκομική εργασία κατά το χρονικό διάστημα έγκρισης της παροχής, που μπορείτε 
να λάβετε από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. 

 
στ) δαπάνες για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων διατροφής. Εδώ μπορούν να 
εκπέσουν ποσά έως το ύψος που ορίζεται σε τίτλους διατροφής ή συμβολαιογραφικά 
συμφωνητικά διατροφής. 
 
ζ) ποσά που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη ως εισόδημα όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση 

ή επαγγελματική προπαρασκευή για ένα παιδί. Εισόδημα που έχει ληφθεί υπόψη για τον 
υπολογισμό της παροχής βάσει των προβλέψεων του ομοσπονδιακού νόμου για την 
προώθηση της εργασίας ή του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΙΙ δεν υπολογίζεται δεύτερη 
φορά. 

 
η) απαλλασσόμενα ποσά σε επαγγελματική δραστηριότητα. Από το μικτό εισόδημα εκπίπτει, 
αντί για τις δαπάνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 γ, δ και ε (ιδιωτικές ασφαλίσεις, 
πρόνοια για ασθένεια και γήρας, αναγκαία έξοδα), ένα κατ' αποκοπή ποσό 100 ευρώ ως 
απαλλασσόμενο. Αν οι δαπάνες είναι υψηλότερες, μπορούν να εκπέσουν, εφόσον ασκείται 
δραστηριότητα με υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης. Για αποζημιώσεις δαπανών σε 
εθελοντικά εργαζομένους ή διευθυντές ασκήσεων και άλλους δραστηριοποιούμενους σε 
πάρεργα (αφορολόγητα έσοδα βάσει του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος) και για τη 
χρηματική παροχή για μικροέξοδα σε περίπτωση συμμετοχής σε ομοσπονδιακή ή νεανική 
εθελοντική υπηρεσία, ισχύει βασικό απαλλασσόμενο ποσό 200 ευρώ μηνιαίως. Υπό συνθήκες 
μπορούν επιπλέον να εκπέσουν από το εισόδημα και άλλες αποδεδειγμένες δαπάνες.  
 
Πέραν αυτών, υπάρχει και ένα ακόμη μέρος που δεν συμψηφίζεται: 
 

 Από το μικτό εισόδημα από 100,01 έως 1.000 ευρώ, το 20 % απαλλάσσεται. 
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 Από το μικτό εισόδημα από 1.000,01 έως 1.200 ευρώ, απαλλάσσεται και πάλι το 10 %. Αν 
έχετε ανήλικο παιδί ή ζείτε σε κοινότητα ανάγκης με ανήλικο παιδί, το ποσό αυξάνεται από 
τα 1.200 στα  1.500 ευρώ. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για το εισόδημα που 
αποκτάται από συμμετοχή σε εθελοντική υπηρεσία. 

  

5.1.2 Εισόδημα που δεν λαμβάνεται υπόψη 
 
Συγκεκριμένα έσοδα δεν θεωρούνται εισόδημα με την έννοια των κανόνων της βασικής 
κάλυψης για αναζητούντες εργασία. Τα έσοδα αυτά συνεπώς δεν συμψηφίζονται στα πλαίσια 
του ελέγχου για την ύπαρξη ανάγκης αρωγής, και χαρακτηρίζονται ως προνομιούχο εισόδημα. 
 
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Βασικές συντάξεις βάσει του ομοσπονδιακού νόμου 
περί πρόνοιας και νόμων που προβλέπουν αντίστοιχη εφαρμογή / επιδόματα τυφλότητας / 
επιδόματα φροντίδας βάσει του όγδοου τόμου του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, που 
καταβάλλονται για 24ωρη και ημερήσια φροντίδα (για 24ωρη φροντίδα υπολογίζονται ως 
εισόδημα 92-159 ευρώ, ενώ για ημερήσια φροντίδα τα έσοδα που υπερβαίνουν τις αναγκαίες 
δαπάνες υπολογίζονται ως εισόδημα από μη εξαρτημένη εργασία) / ειδικές παροχές, όπως π.χ. 
άμεσα βοηθήματα σε περίπτωση καταστροφών, τιμητικές παροχές από δημόσια μέσα (για 
ιωβηλαία ηλικίας και γάμου, διάσωση ζωής) ή δωρεές από λοταρίες για άτομα σε ανάγκη. 
 
Τα έσοδα από δυνατότητα απασχόλησης με αποζημίωση υπερβαλλουσών δαπανών δεν 
υπολογίζονται για το επίδομα ανεργίας ΙΙ. Αυτές οι δυνατότητες απασχόλησης δεν συνιστούν 
απασχόληση με την έννοια της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και συνεπώς δεν προκύπτουν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
 

5.1.3 Χρονικό σημείο υπολογισμού του εισοδήματος 
 
Το εισόδημα υπολογίζεται πάντοτε τον μήνα, κατά τον οποίο εισρέει. Ωστόσο, δεδομένου ότι το 
επίδομα ανεργίας ΙΙ καταβάλλεται κατ' αρχήν στην αρχή του μήνα, ενδέχεται – σε περίπτωση 
μεταγενέστερης είσπραξης του εισοδήματος τον ίδιο μήνα – να έχουν ήδη καταβληθεί 
περισσότερα του δέοντος (υπερβάλλουσα πληρωμή). Σε τέτοια περίπτωση, το υπερβάλλον 
ποσό θα πρέπει να επιστραφεί από εσάς στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. 
 
Αν το μηνιαίο σας εισόδημα παρουσιάζει διακυμάνσεις, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μπορεί 
να αποφασίσει προσωρινά για την παροχή που δικαιούστε. Στα πλαίσια αυτά σχηματίζεται ένα 
μέσο μηνιαίο εισόδημα, έτσι ώστε για κάθε μήνα του εγκεκριμένου διαστήματος παροχής να 
υπολογίζεται το ίδιο ποσό. Στο τέλος του χρονικού διαστήματος έγκρισης πραγματοποιείται μια 
τελική εκκαθάριση. Αν έχει υπολογιστεί πολύ μεγάλο εισόδημα, θα λάβετε μια εκ των υστέρων 
πληρωμή, ενώ αν έχει υπολογιστεί μικρότερο του δέοντος και συνεπώς έχει προκύψει 
υπερβάλλουσα πληρωμή, θα κληθείτε να επιστρέψετε το υπερβάλλον ποσό.  
 

5.2 Περιουσία 
 
Η περιουσία λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι αξιοποιήσιμη. Περιουσία θεωρούνται όλα τα 
αγαθά ενός ατόμου, που η αξία τους μετράται σε χρήμα. Στα πλαίσια αυτά είναι αδιάφορο αν η 
περιουσία βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό. Αξιοποιήσιμη είναι η περιουσία 
όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβίωση απευθείας ή όταν η χρηματική της αξία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη διαβίωση με κατανάλωση, πώληση, δανεισμό, ενοικίαση ή εκμίσθωση 
γαιών. Αντίθετα, μη αξιοποιήσιμα είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν 
μπορεί να διαθέσει ελεύθερα (π.χ. γιατί είναι κατασχεμένα). Το εισόδημα που έχει εισρεύσει 
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πριν από τον χρόνο ανάγκης (δηλαδή πριν από τον μήνα, κατά τον οποίο έγινε η αίτηση) 
συνυπολογίζεται στην περιουσία.  
 
Η αίτηση για βασική κάλυψη για αναζητούντες εργασία διαθέτει ένα παράρτημα VM, στο οποίο 
θα πρέπει να καταχωρήσετε τα διάφορα είδη περιουσίας, εφόσον υπάρχουν. 
 

Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται π.χ. μετρητά, πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών 
καταθέσεων, πιστωτικά υπόλοιπα ταμιευτηρίου, πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών στεγαστικής 
πίστης, αποταμιευτικά ομόλογα, αξιόγραφα (π.χ. μερίσματα μετοχών και ταμείων), 
κεφαλαιοποιητικές ασφάλειες ζωής, ιδιοκτησία κτιρίων και γαιών, ιδιόκτητα διαμερίσματα και 
άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε γαίες. Κατ' αρχήν υπολογίζεται η δική σας αξιοποιήσιμη 
περιουσία, και πέραν αυτής και η περιουσία των ατόμων που διαβιούν μαζί σας σε κοινότητα 
ανάγκης. 

 

5.2.1 Ποσά που εκπίπτουν από την περιουσία  
 
Από την περιουσία εκπίπτουν τα εξής:  
 
α) απαλλασσόμενα ποσά: Κατά τον υπολογισμό της περιουσίας σας έχετε ένα βασικό 
απαλλασσόμενο ποσό για εσάς και για τον/την σύντροφό σας ύψους 150 ευρώ για κάθε 
συμπληρωμένο έτος της ηλικίας (υπολογισμός του απαλλασσόμενου ποσού: ηλικία επί 150).  
Αυτό το βασικό απαλλασσόμενο ποσό, που αποκαλείται προστατευόμενη περιουσία, είναι 
τουλάχιστον 3.100 ευρώ. Επί του παρόντος, η προστατευόμενη περιουσία που δεν λαμβάνεται 
υπόψη για κάθε άτομο στην κοινότητα ανάγκης είναι 9.750 ευρώ. Για άτομα που έχουν γεννηθεί 
πριν από την 01.01.1948, υπάρχει μια ειδική ρύθμιση: Τα άτομα αυτά έχουν ετήσιο 
απαλλασσόμενο ποσό 520 ευρώ, και μέγιστο 33.800 ευρώ. Το βασικό απαλλασσόμενο ποσό 
3.100 ευρώ ισχύει και για κάθε ανήλικο παιδί που είναι δικαιούχος παροχών. 
 
β) Πρόβλεψη για συνταξιοδότηση γήρατος από χρηματοοικονομικά προϊόντα Riester: Ως 
περιουσία δεν λογίζονται οι αποταμιεύσεις από συμβάσεις Rieter, συμπεριλαμβανομένων των 
προσόδων από αυτές μέχρι το ύψος του ελάχιστου ποσού βάσει του Άρθρου 86 ΝΦορΕισ. 
Προϋπόθεση: Ο κάτοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει πρόωρα την περιουσία της 
πρόβλεψης για συνταξιοδότηση γήρατος. 
 
γ) Άλλου είδους πρόβλεψη για συνταξιοδότηση γήρατος: Άλλη περιουσία στα πλαίσια της 
πρόβλεψης για συνταξιοδότηση γήρατος παραμένει εκτός υπολογισμών έως το ύψος των 750 
ευρώ ανά συμπληρωμένο έτος της ηλικίας του δικαιούχου και του συντρόφου (επί του παρόντος 
έως 48.750 ανά άτομο). Προϋπόθεση: Η αξιοποίηση πριν από τη συνταξιοδότηση πρέπει να 
αποκλείεται συμβατικά και αμετάκλητα. Ο συμβατικός αποκλεισμός ποσών που υπερβαίνουν το 
απαλλασσόμενο δεν επιτρέπεται βάσει του Άρθρου 168 παρ. 3 του Νόμου περί ασφαλιστικών 
συμβάσεων. Ο αποκλεισμός της αξιοποίησης μπορεί κατ' αρχήν να συμφωνηθεί και εκ των 
υστέρων. Για την παροχή σχετικών συμβουλών αρμόδια είναι η ασφαλιστική σας εταιρεία. 
 
δ) Απαλλασσόμενο ποσό για αναγκαίες αγορές: Ένα απαλλασσόμενο ποσό 750 ευρώ για 
αναγκαίες αγορές υφίσταται για κάθε δικαιούχο παροχών που ζει στην κοινότητα ανάγκης. 
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5.1.2 Περιουσία που δεν λαμβάνεται υπόψη 
 
Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη: 
 
α) Εύλογος οικιακός εξοπλισμός: Στον εύλογο οικιακό εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα τα 
αντικείμενα που είναι απαραίτητα ή τουλάχιστον συνήθη για το νοικοκυριό και την κατοικία. 
 
β) Κατάλληλο όχημα: για κάθε ικανό για εργασία άτομο. Ως κατάλληλο κρίνεται ένα δίκυκλο ή 
αυτοκίνητο, κατά κανόνα με τρέχουσα εμπορική αξία έως 7.500 ευρώ. Κατά τον έλεγχο 
καταλληλότητας, ο φορέας της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία εξετάζει εκτός από 
την αξία του οχήματος και άλλες παραμέτρους, όπως το μέγεθος της κοινότητας ανάγκης, ο 
αριθμός των υπαρχόντων οχημάτων και ο χρόνος κτήσης. Εάν η τιμή του οχήματος υπερβαίνει 
τα 7.500 ευρώ, η υπερβάλλουσα τιμή λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της περιουσίας, 
δηλαδή μειώνει αντίστοιχα την απαλλασσόμενη περιουσία.  
 
γ) προοριζόμενα για τη διασφάλιση του γήρατος αντικείμενα και δικαιώματα σε περίπτωση 
απαλλαγής από την υποχρέωση συνταξιοδοτικής ασφάλισης: Σε περίπτωση που εσείς ή ο/η 
σύντροφός σας απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ασφάλισης στα πλαίσια της υποχρεωτικής 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης, η περιουσία που χρησιμεύει (αποδεδειγμένα) για τη διασφάλιση 
του γήρατος δεν λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδεικνύεται πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι η περιουσία αυτή προορίζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ως απόδειξη μπορεί 
να χρησιμεύσει π.χ. το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για μια ασφάλεια ζωής με σχηματισμό 
κεφαλαίου και με διάρκεια έως το 60ό έτος της ηλικίας. 
 
δ) ένα ιδιοκατοικούμενο εύλογο διαμέρισμα ή μια ιδιοκατοικούμενη εύλογη μονοκατοικία με 
οικόπεδο: Εύλογη θεωρείται κατά κανόνα μια κατοικία εμβαδού έως 130 τ.μ. Ιδιόκτητη κατοικία 
που δεν κατοικείται από εσάς τους ίδιους προσμετράται στην περιουσία.  
 
ε) περιουσία για την αγορά ή απόκτηση εύλογης αγοράς ή απόκτησης κατοικίας με οικόπεδο για 
άτομα με αναπηρία ή χρήζοντα φροντίδας: Περιουσία που προορίζεται για επικείμενη αγορά η 
απόκτηση κατοικίας με οικόπεδο δεν λαμβάνεται υπόψη. Προϋπόθεση αποτελεί ωστόσο η 
κατοικία με οικόπεδο να προορίζεται για να κατοικηθεί από άτομα με αναπηρία ή χρήζοντα 
φροντίδας, και ο σκοπός αυτός να διακινδυνεύεται με τη χρήση ή την αξιοποίηση της 
περιουσίας. 
 
στ) αντικείμενα και δικαιώματα, η αξιοποίηση των οποίων θεωρείται εμφανώς αντιοικονομική: 
Στο ερώτημα αν η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι εμφανώς αντιοικονομική, 
αποφασιστικό ρόλο παίζει η τρέχουσα πραγματική αξία. Στα πλαίσια αυτά δεν παίζει ρόλο σε 
ποιο βαθμό η αξιοποίηση συνεπάγεται την προοπτική απώλειας μελλοντικών κερδών ή 
αποδόσεων. Αν η αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου αποφέρει αποτέλεσμα χαμηλότερο 
κατά περισσότερο από δέκα τοις εκατό σε σχέση με την πραγματική του αξία, η αξιοποίηση 
είναι εμφανώς αντιοικονομική.  
 
Αν η άμεση ανάλωση ή αξιοποίηση περιουσίας, η οποία θα λαμβανόταν υπόψη (με αποτέλεσμα 
τη μείωση ή την μη χορήγηση της παροχής), δεν είναι εφικτή ή αν η ανάλωση ή η αξιοποίηση θα 
αποτελούσε ενέργεια ιδιαίτερης σκληρότητας, οι παροχές χορηγούνται με τη μορφή δανείου. 
Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να εξαρτηθούν από το αν η αξίωση για αποπληρωμή 
εξασφαλίζεται εμπράγματα (π.χ. με υποθήκη) ή με άλλον τρόπο. 
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6. Παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή 

6.1 Ποιες παροχές υπάρχουν; 
 
Για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες υφίστανται εκτός από τις συνήθεις ανάγκες και οι 
αποκαλούμενες ανάγκες για εκπαίδευση και συμμετοχή: 
 

Παροχή για   

Μαθητές/Μαθ
ήτριες 

Προώθηση της μάθησης    Μετακίνηση μαθητών Σχολικές ανάγκες 

Μαθητές/Μαθ
ήτριες  
και παιδιά 
ολοήμερου 
νηπιαγωγείου 

Επιδότηση για κοινό 
μεσημεριανό γεύμα 

Μαθητικές μονοήμερες 
και πολυήμερες 
εκδρομές 

Πολιτισμός, 
αθλητισμός και  
συμμετοχή * 

* λαμβάνεται από παιδιά και εφήβους έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

 
Μαθητές/Μαθήτριες θεωρούνται όλα τα άτομα που 
 

 δεν είναι ακόμη 25 ετών, 

 φοιτούν σε σχολείο γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, και 

 δεν λαμβάνουν αποζημίωση εκπαίδευσης. 
 
Σχολικές εκδρομές: Για μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ή το νηπιαγωγείο μπορεί να 
αναληφθεί η δαπάνη για μονοήμερες ή πολυήμερες σχολικές εκδρομές. 
 
Εξοπλισμός με αναγκαία ατομικά σχολικά είδη: Οι μαθητές λαμβάνουν την 1η Αυγούστου κάθε 
έτους 70 ευρώ και την 1η Φεβρουαρίου 30 ευρώ για σχολικό εξοπλισμό. Τα ποσά αυτά έχουν 
στόχο να διευκολύνουν την απόκτηση ειδών όπως σχολικά σακίδια, αθλητικά είδη και υλικά 
γραφής, υπολογισμού και σχεδίασης (στυλογράφοι, στυλό διαρκείας, μπογιές, υπολογιστές 
τσέπης, τρίγωνα γεωμετρίας, τετράδια, σχολικές τσάντες, υλικά χειροτεχνίας κλπ.) 
 
Εύλογη προώθηση της μάθησης: Οι μαθητές χρειάζονται κάποιες φορές υποστήριξη για να 
επιτύχουν τους ουσιώδεις μαθησιακούς στόχους στο σχολείο. Εύλογη συμπληρωματική 
προώθηση της μάθησης μπορεί να παρασχεθεί όταν το σχολείο επιβεβαιώνει την ανάγκη και 
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν συγκρίσιμες σχολικές παροχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  
 
Επιδότηση για κοινό μεσημεριανό γεύμα: Όταν τα σχολεία, τα κέντρα φροντίδας, τα ολοήμερα 
νηπιαγωγεία ή οι παιδοκόμοι παρέχουν μεσημεριανό γεύμα, με τις παροχές για εκπαίδευση και 
συμμετοχή μπορεί να χορηγηθεί επιδότηση για το γεύμα αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι υπάρχει συμμετοχή των γονέων ύψους 1 ευρώ ανά ημέρα, και ότι δεν επιδοτείται το 
φαγητό σε καντίνα που διαθέτει ψωμάκια σάντουιτς και μικρογεύματα. 
 
Συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή; Τα παιδιά και οι έφηβοι έως 18 ετών λαμβάνουν 
ένα ποσό 10 ευρώ μηνιαίως για συμμετοχή σε δραστηριότητες συλλόγων, πολιτισμού ή 
ελευθέρου χρόνου, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν π.χ. σε μαθήματα μουσικής, 
αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, συναναστροφές ή δραστηριότητες διακοπών. 
 
Δαπάνες μετακίνησης μαθητών: Μαθητές που δεν είναι σε θέση να μεταβαίνουν στο 
κοντινότερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πεζοί ή με το ποδήλατο λαμβάνουν κατά 
κανόνα επιδότηση για τις δαπάνες μετακίνησής τους, εφόσον οι δαπάνες δεν αναλαμβάνονται 
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από άλλη πλευρά. Η ιδία συμμετοχή για τη μετακίνηση μαθητών ανέρχεται σε πέντε ευρώ το 
μήνα. 
 
Πώς χορηγούνται οι παροχές; Για να καταλήγει η ενίσχυση απευθείας στα παιδιά και να μην 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, οι περισσότερες παροχές δεν χορηγούνται σε 
χρήμα, αλλά με τη μορφή παροχών σε είδος ή υπηρεσιών (και ιδιαίτερα με τη μορφή 
κουπονιών). Για τον υπολογισμό των παροχών και την απόδοση δαπανών υπάρχουν διάφορες 
παραλλαγές. Οι κοινοτικοί φορείς προσδιορίζουν τη διαδικασία επιτόπου και σας ενημερώνουν 
αντίστοιχα. 
 

Παρακαλούμε να διατηρείτε με επιμέλεια τα τιμολόγια, τις αποδείξεις, τα εισιτήρια ή τις δηλώσεις 
που θέλετε να υποβάλετε στα πλαίσια παροχών εκπαίδευσης και συμμετοχής, γιατί αυτά κατά 
περίπτωση ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. 

 

6.2 Υποβολή αίτησης 
 
Για όλες τις παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή (εκτός από αυτές για τις ατομικές σχολικές 
ανάγκες) απαιτείται για κάθε παιδί ξεχωριστή αίτηση. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις 
αιτήσεις εγκαίρως, ώστε τα παιδιά σας να απολαμβάνουν τις παροχές σε όλη τους την έκταση. 
Επισήμανση: Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του πακέτου εκπαίδευσης πραγματοποιούνται 
πλήρως από τους κοινοτικούς φορείς. Για λήπτες επιδόματος ανεργίας ΙΙ / κοινωνικού 
επιδόματος, η υλοποίηση γίνεται από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Για οικογένειες που 
λαμβάνουν επίδομα στέγασης ή/και επίδομα τέκνων, η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται στη 
διεύθυνση Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg. Περισσότερες πληροφορίες για τις 
παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή θα βρείτε στο internet, στη διεύθυνση 
www.bildungspaket.bmas.de. 
 

7. Κοινωνική ασφάλιση και παροχές σε περίπτωση ανικανότητας 
για εργασία 
 
Λόγω της λήψης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ είστε κατ' αρχήν υπόχρεοι ένταξης στην 
υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας. Ο χρόνος λήψης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ 
δηλώνεται περαιτέρω και στην ασφάλιση συνταξιοδότησης, και κατά περίπτωση λαμβάνεται 
υπόψη ως περίοδος αναγνώρισης. Οι λήπτες κοινωνικού επιδόματος δεν ασφαλίζονται στην 
υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας, φροντίδας και συνταξιοδότησης μέσω του Κέντρου 
Ανεύρεσης Εργασίας. Όσον αφορά την ασφαλιστική σας προστασία, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε οι ίδιοι με το ασφαλιστικό ταμείο υγείας ή τον φορέα συνταξιοδοτικής 
ασφάλισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας καταβληθεί μέσω του Κέντρου 
Ανεύρεσης Εργασίας μια επιδότηση για τις εισφορές σας. 

7.1 Ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας 
 
Κατά τη διάρκεια της λήψης επιδόματος ανεργίας ΙΙ είστε κατ' αρχήν υποχρεωμένοι να 
ασφαλιστείτε για ασθένεια και φροντίδα, εφόσον δεν υφίσταται για εσάς δυνατότητα 
οικογενειακής ασφάλισης. Οι κατ' αποκοπή εισφορές ασφάλισης ασθενείας και φροντίδας στο 
προβλεπόμενο από το Νόμο ύφος καταβάλλονται μόνο από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας.  
 
Αν πριν από τη λήψη του επιδόματος ανεργίας ΙΙ ήσασταν ασφαλισμένοι σε ιδιωτική ασφάλιση 
ασθενείας, παραμένετε ιδιωτικά ασφαλισμένοι και κατά τη διάρκεια της λήψης της παροχής. Αν 
μέχρι τότε ήσασταν ανασφάλιστοι για ασθένεια και είστε κατά κύριο επάγγελμα 
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αυτοαπασχολούμενοι ή απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ασφάλισης βάσει του Άρθρου 6 
παρ. 1 ή 2 του πέμπτου τόμου του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, επίσης δεν ασφαλίζεστε 
υποχρεωτικά μέσω της λήψης του επιδόματος, αλλά πρέπει να μεριμνήσετε οι ίδιοι για την 
περίπτωση ασθενείας. Ωστόσο, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μπορεί να σας συνδράμει κατά 
περίπτωση οικονομικά με μια επιδότηση. Επιπλέον ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για την επέλευση 
της υποχρέωσης ασφάλισης ασθενείας για άτομα που κατά την έναρξη της λήψης του 
επιδόματος ανεργίας ΙΙ έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Δεν υφίσταται υποχρέωση 
ασφάλισης ασθενείας και φροντίδας όταν το επίδομα ανεργίας ΙΙ καταβάλλεται σε μορφή 
δανείου ή όταν σας καταβάλλονται μόνο παροχές για πρώτο εξοπλισμό κατοικίας, ένδυση 
(συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και του τοκετού) ή για την αγορά ορθοπεδικών 
υποδημάτων.  
 
Σε περίπτωση υποχρέωσης ασφάλισης στην υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας, το Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας σας δηλώνει κατ' αρχήν στο ίδιο ταμείο ασφάλισης ασθενείας, στο οποίο 
ήσασταν ασφαλισμένοι για ασθένεια και φροντίδα πριν από τη λήψη της παροχής. Ωστόσο, 
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα άλλο ταμείο αν έχετε διακόψει εγκαίρως την ασφάλισή σας 
στο προηγούμενο. Ως μέλος ενός γεωργικού ταμείου ασφάλισης ασθενείας, ωστόσο, δεν έχετε 
τη δυνατότητα να μεταβείτε σε άλλο ταμείο. Αν πριν από τη λήψη του επιδόματος ανεργίας ΙΙ 
δεν ήσασταν ασφαλισμένοι ούτε σε ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας ούτε ιδιωτικά, 
θα πρέπει να επιλέξετε ένα ταμείο ασφάλισης ασθενείας και να εγγραφείτε εκεί. Σε τέτοια 
περίπτωση, παρακαλούμε να υποβάλετε χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας 
μετά την εγγραφή σας στο νέο ταμείο ασφάλισης ασθενείας την αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής 
μέλους.  Αν δεν επιλέξετε οι ίδιοι κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, θα το κάνει για εσάς το Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας. Η απόφαση για την ισχύ της επιλογής του ταμείου λαμβάνεται 
αποκλειστικά από το ταμείο ασφάλισης ασθενείας, όχι από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας σας.  
 
Αν αλλάξετε ταμείο ασφάλισης ασθενείας, παρακαλούμε να υποβάλετε χωρίς καθυστέρηση τη 
βεβαίωση εγγραφής μέλους του νέου ταμείου στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Από την 
ειδοποίηση έγκρισης χορήγησης ή τροποποίησης μπορείτε να βρείτε σε ποιο ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας είστε ασφαλισμένοι. Το Κέντρο Ασφάλισης Ασθενείας δηλώνει στο ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας σας την έναρξη και τη λήξη της παροχής, καθώς και τυχόν διακοπές της. 
 

Προσέξτε οπωσδήποτε τα ακόλουθα: Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας σας ασφαλίζει μόνο όταν 
η ζητούμενη παροχή έχει εγκριθεί. Η ασφάλιση αρχίζει κατ' αρχήν – και αναδρομικά – την 
πρώτη ημέρα, για την οποία λαμβάνετε παροχές. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που μετά 
την υποβολή της αίτησης αλλά πριν από την έγκρισή της χρειαστείτε παροχές από το ταμείο 
ασφάλισης ασθενείας, δεν θα έχετε ακόμη ασφάλιση! Για το λόγο αυτόν ίσως είναι σκόπιμο για 
προληπτικούς λόγους να ενημερωθείτε από το ασφαλιστικό σας ταμείο σχετικά με ερωτήματα 
για μια προσωρινή ασφαλιστική προστασία για εσάς και τους συγγενείς σας. 

 

Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής παροχής (δηλαδή π.χ. αν λαμβάνετε παροχή βάσει 
εσφαλμένων στοιχείων στην αίτηση), θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι στο Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας δεν θα πρέπει να επιστρέψετε μόνο τις υπερβάλλουσες  
πληρωμές, αλλά και τις καταβληθείσες για λογαριασμό σας εισφορές ασφάλισης ασθενείας και 
φροντίδας.  

 
Οικογενειακή ασφάλιση:  Όταν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ΙΙ, ενδέχεται να ασφαλίζεστε στα 
πλαίσια μιας οικογενειακής ασφάλισης ως προστατευόμενο μέλος άλλου προσώπου. Αν 
υφίσταται αυτή η δυνατότητα στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να την χρησιμοποιήσετε κατά 
προτεραιότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το κόστος για άλλη ασφάλιση, είτε δική σας υποχρεωτική 
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είτε ιδιωτική, δεν μπορεί κατ' αρχήν να αναληφθεί από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Μια 
οικογενειακή ασφάλιση, δηλαδή η ασφάλισή σας ως προστατευόμενου μέλους ενός ήδη 
ασφαλισμένου (συζύγου, συντρόφου ή γονέα – του λεγόμενου κύριου ασφαλισμένου) είναι υπό 
προϋποθέσεις εφικτή. Το αρμόδιο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας εξετάζει αν υφίσταται ήδη 
οικογενειακή ασφάλιση. Αν και οι δύο σύζυγοι/σύντροφοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ΙΙ, κατά 
κανόνα υποχρεωτικά ασφαλίζεται (ως κύριος ασφαλισμένος) εκείνος που αιτήθηκε την παροχή 
και την λαμβάνει.  
 
Παροχές σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία: Αν κατά τη διάρκεια της λήψης του 
επιδόματος ανεργίας ΙΙ ασθενήσετε με αποτέλεσμα την ανικανότητα για εργασία, διατηρείτε την 
προστασία στην κοινωνική ασφάλιση και λαμβάνετε επιπλέον παροχές στο ύψος του έως τότε 
καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας ΙΙ. 
 

Αν μετά την υποβολή της αίτησης ή κατά τη διάρκεια της λήψης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ 
ασθενήσετε με αποτέλεσμα την ανικανότητα για εργασία, υποχρεούστε να αναγγείλετε χωρίς 
καθυστέρηση την ανικανότητά σας για εργασία στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας, υποβάλλοντας 
και μια ιατρική βεβαίωση για την ανικανότητα και την προβλεπόμενη διάρκειά της. Αν η 
ανικανότητα για εργασία παρατείνεται για διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεφθέν από τον 
ιατρό, θα πρέπει να υποβάλετε και άλλη ιατρική βεβαίωση. Όταν αποκατασταθεί η ικανότητά 
σας για εργασία, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε επίσης χωρίς καθυστέρηση. 

 
Αν από την υποβαλλόμενη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία ή από μια ιατρική 
πραγματογνωμοσύνη κατ' εντολή του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας προκύψει ότι ο 
προβλεπόμενος χρόνος ανικανότητάς σας για εργασία θα υπερβεί τους έξι μήνες, δεν είστε 
πλέον ικανός για εργασία με την έννοια του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λαμβάνετε 
πλέον επίδομα ανεργίας ΙΙ, αλλά είτε κοινωνικό επίδομα (αν ζείτε σε κοινότητα ανάγκης με ένα 
ικανό για εργασία άτομο), είτε κοινωνικό βοήθημα βάσει του SGB XII (αν ζείτε μόνοι). 
 

7.2 Ασφάλιση ατυχήματος 
 
Ασφαλισμένοι για ατύχημα είτε όταν επισκέπτεστε το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας ή άλλες 
υπηρεσίες μετά από συγκεκριμένη κλήση (π.χ. για μια συμβουλευτική συνομιλία, για ιατρική 
εξέταση ή για εμφάνιση σε εργοδότη). Ένα ατύχημα κατά τη διαδρομή, το οποίο θεωρείται ότι 
καλύπτεται από ην ασφάλιση ατυχήματος, θα πρέπει για το δικό σας συμφέρον να δηλώνεται 
αμέσως στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Αν κληθείτε από 
εντεταλμένο τρίτο (π.χ. έναν ιδιώτη διαμεσολαβητή εύρεσης εργασίας) να τον επισκεφθείτε, δεν 
είστε ασφαλισμένοι κατά το νόμο έναντι ατυχήματος. Για την ασφάλισή σας για ατύχημα θα 
πρέπει στην περίπτωση αυτή να μεριμνήσει ο τρίτος! 
 

7.3 Συνταξιοδοτική ασφάλιση 
 
Με τη λήψη επιδόματος ανεργίας ΙΙ και κοινωνικού επιδόματος δεν ασφαλίζεστε υποχρεωτικά 
στη συνταξιοδοτική ασφάλιση, και δεν καταβάλλονται για σας από το Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας εισφορές για συνταξιοδοτική ασφάλιση. Ωστόσο, ο χρόνος που λαμβάνετε επίδομα 
ανεργίας ΙΙ γνωστοποιείται από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας στον φορέα συνταξιοδοτικής 
ασφάλισης για λόγους ελέγχου του ενδεχομένου ύπαρξης χρόνου αναγνώρισης. Αυτό έχει για 
σας το πλεονέκτημα ότι αποφεύγονται τα κενά στην ασφαλιστική σας βιογραφία, και ιδιαίτερα 
ότι μπορούν να διατηρηθούν υπάρχουσες προσδοκίες δικαιώματος για συντάξεις λόγω μείωσης 
της ικανότητας για εργασία και παροχές για συμμετοχή στην εργασιακή ζωή. 
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Ο χρόνος δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως χρόνος αναγνώριση αν είστε υπόχρεοι σε ασφάλιση 
λόγω απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης ή π.χ. λόγω λήψης επιδόματος ασθενείας. 
Παρομοίως, χρόνος αναγνώρισης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αν είστε μαθητές, αν λαμβάνετε 
επίδομα ανεργίας ΙΙ ως δάνειο ή αν λαμβάνετε μόνο παροχές για πρώτο εξοπλισμό κατοικίας, 
ένδυση (συμπεριλαμβανόμενης εγκυμοσύνης και τοκετού) ή για την απόκτηση ορθοπεδικών 
υποδημάτων. Για τους χρόνους λήψης της παροχής που πρέπει να δηλωθούν στον 
συνταξιοδοτικό φορέα ασφάλισης, πληροφορίες παρέχει κατόπιν ζήτησης το Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας. 
 
Ειδική περίπτωση: Αν έχετε γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1952, εφόσον πληρούνται 
ορισμένες ασφαλιστικές και ατομικές προϋποθέσεις μπορείτε να λάβετε σύνταξη γήρατος λόγω 
ανεργίας από τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση. Για το σκοπό αυτόν είναι μεταξύ άλλων 
αναγκαίο να έχετε παραμείνει συνολικά 52 εβδομάδες σε ανεργία μετά τη συμπλήρωση ηλικίας 
58 ετών και έξι μηνών. Οι χρόνοι λήψης επιδόματος ανεργίας ΙΙ που έχουν δηλωθεί από το 
Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας στον συνταξιοδοτικό φορέα ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη για 
τον έλεγχο της προϋπόθεσης αξίωσης "ανεργία 52 εβδομάδων" μόνο όταν κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα υπήρχε ανεργία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον συνταξιοδοτικό 
φορέα ασφάλισης. 
 
Δήλωση χρόνων χωρίς λήψη παροχής στη συνταξιοδοτική ασφάλιση: Στον συνταξιοδοτικό 
φορέα ασφάλισης δηλώνονται και χρονικά διαστήματα ανεργίας χωρίς λήψη παροχών, αν 
αναζητάτε οι ίδιοι εργασία (δικές σας προσπάθειες), είστε διαθέσιμοι για προσπάθειες 
διαμεσολάβησης για εργασία, έχετε δηλωθεί ως άνεργοι στην Υπηρεσία Απασχόλησης και 
ανανεώσει την ζήτηση διαμεσολάβησης ανά τρίμηνο και δεν έχετε λάβει το επίδομα ανεργίας ΙΙ 
λόγω έλλειψης ανάγκης για αρωγή. Ο χρόνος ανεργίας χωρίς λήψη παροχών μπορεί να ληφθεί 
υπόψη για αναγνώριση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ρυθμίζονται από το Δίκαιο 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης.  
 

Για το λόγο αυτόν, για να μην έχετε μειονεκτήματα στη συνταξιοδοτική σας ασφάλιση, αν μείνετε 
άνεργοι αλλά λόγω έλλειψης ανάγκης για αρωγή δεν έχετε αξίωση για επίδομα ανεργίας ΙΙ θα 
πρέπει να δηλώσετε την ανεργία σας χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια Υπηρεσία 
Απασχόλησης.  

 

7.4 Επιδότηση εισφορών  
 
Επιδότηση για ασφαλιστικές εισφορές ασθενείας και φροντίδας: Υπάρχουν περιπτώσεις, στις 
οποίες οι λήπτες παροχών, παρά τη λήψη των παροχών, δεν είναι υπόχρεοι ασφάλισης 
ασθενείας και φροντίδας, ούτε μπορούν να ασφαλιστούν σε οικογενειακή ασφάλιση. Αν οι 
πελάτες αυτοί είναι ασφαλισμένοι οικειοθελώς στον νόμιμο ασφαλιστικό φορέα ή ιδιωτικά, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις τους παρέχεται επιδότηση για τις εισφορές ασφάλισης ασθενείας 
και φροντίδας. Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει το αποκαλούμενο βασικό τιμολόγιο. Αν έχετε 
δικαίωμα παροχών, η εισφορά αυτή μειώνεται στο μισό βάσει του βασικού τιμολογίου. Αν δεν 
έχετε συνάψει ασφάλιση με το βασικό τιμολόγιο, η δική σας εισφορά λαμβάνεται ως σύγκριση. Η 
χαμηλότερη εισφορά (μισή εισφορά βάσει του βασικού τιμολογίου ή η δική σας εισφορά) μπορεί 
να αναληφθεί ως επιδότηση. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις υφίσταται η δυνατότητα λήψης 
επιδότησης από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας για την ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας, 
ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για αρωγή με την έννοια του SGB II. Αν χρειαστείτε 
λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας.  
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8. Κάτι που πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε:  
Οι υποχρεώσεις σας και οι συνέπειες αθέτησης υποχρεώσεων 
(κυρώσεις) 
 
Όποιος βρίσκεται σε ανάγκη αρωγής λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας, μπορεί να υπολογίζει 
στην υποστήριξη της κοινότητας. Σε αντιστάθμισμα, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να 
μπορέσει και πάλι να κερδίζει τα προς το ζην ο ίδιος. Κατά συνέπεια, στο επίδομα ανεργίας ΙΙ 
εκτός από τη βασική αρχή της ενίσχυσης υφίσταται και η βασική αρχή της απαίτησης. 
Αυτό σημαίνει ότι πρώτα-πρώτα υφίσταται η απαίτηση από εσάς τους ίδιους να κάνετε 
συγκεκριμένα βήματα για την εξάλειψη της ανάγκης σας για αρωγή. Έτσι θα πρέπει να 
καταβάλλετε οι ίδιοι προσπάθειες για τον τερματισμό της ανεργίας σας και να συμπράττετε 
ενεργά σε όλες τις ενέργειες που υποστηρίζουν αυτόν τον στόχο. 
 

Αν δεν ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας χωρίς σπουδαίο λόγο, αυτό έχει εκτεταμένες 
οικονομικές συνέπειες. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζετε σε μείωση της παροχής 
που δικαιούστε, έως και σε μηδενισμό του επιδόματος ανεργίας ΙΙ, και κατά περίπτωση 
ενδέχεται αυτό να αφορά και το παρελθόν. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που δεν 
ανταποκρίνεστε σε μια κλήση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Για δικαιούχους παροχών κάτω των 
25 ετών ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες, και εκτός αυτού, η επανειλημμένη αθέτηση 
υποχρεώσεων εμφάνισης από τα άτομα αυτά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα και τη διακοπή της 
καταβολής του επιδόματος τέκνων από το οικογενειακό Ταμείο.  

Για το λόγο αυτόν λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις για το δικό σας 
συμφέρον, για να αποκλείσετε από πριν τη δημιουργία προβλημάτων.  
 

Αθέτηση υποχρέωσης, η οποία κατ' αρχήν αποτελεί αιτία κυρώσεων, υφίσταται όταν εσείς - 
παρά τη γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις νόμιμες συνέπειες ή τη γνώση αυτών -  
 

 αρνείστε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας που έχουν καθοριστεί στο συμφωνητικό 
ενσωμάτωσης ή τη διοικητική πράξη, και ιδιαίτερα να πραγματοποιείτε και να αποδεικνύετε 
επαρκείς δικές σας προσπάθειες για ένταξη σε εργασία, 

 αρνείστε να αναλάβετε ή να συνεχίσετε, ή εμποδίζετε με τη συμπεριφορά σας να αρχίσει, μια 
εύλογη για εσάς εργασία, εκπαίδευση ή δυνατότητα απασχόλησης, ή 

 δεν ανταποκρίνεστε σε μια εύλογη ενέργεια για ένταξη σε εργασία, την διακόπτετε ή δίνετε 
αφορμή για τη διακοπή της. 

 
Κυρώσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις όπου 
 

 μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας, έχετε μειώσει το εισόδημά σας ή την 
περιουσία σας με σκοπό να αποκτήσετε αξίωση για επίδομα ανεργίας ΙΙ ή για αύξηση αυτού, 

 συνεχίζετε την αντιοικονομική ας συμπεριφορά παρά την ενημέρωση σχετικά με τις νόμιμες 
συνέπειες ή τη γνώση αυτών, 

 δεν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας γιατί η αξίωση έχει διακοπεί/εκλείψει λόγω χρόνου 
αποκλεισμού, 

 καλύπτετε τις προϋποθέσεις για την επέλευση χρόνου αποκλεισμού, που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στη διακοπή ή την εξάλειψη της αξίωσης για επίδομα ανεργίας. 
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8.1 Υποχρέωση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση 
 
Για το διάστημα που αξιώνετε παροχές της βασικής κάλυψης για αναζητούντες εργασία, είστε 
και υπόχρεοι, εφόσον κληθείτε, να εμφανίζεστε αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας της περιοχής σας ή σε άλλη υπηρεσία του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας. Η 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση μπορεί να είναι αναγκαία για να γίνει μαζί σας μια συζήτηση λόγω 
εξέτασης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχής, λόγω διαμεσολάβησης για την εύρεση 
εργασίας ή εκπαίδευσης, κλπ. Αλλά και τυχόν ραντεβού για ιατρική ή ψυχολογική εξέταση που 
ορίζονται από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας προϋποθέτουν την αυτοπρόσωπη εμφάνιση.  
 
Αν δεν μπορείτε να είστε συνεπείς σε ένα ραντεβού, ενημερώστε αμέσως το Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας, αναφέροντας και τον λόγο που σας εμποδίζει. Αν κατά το χρόνο 
που πρέπει να εμφανιστείτε εμποδίζεστε να είστε συνεπής λόγω ασθενείας, υποχρεούστε να 
αναγγείλετε χωρίς καθυστέρηση την ανικανότητά σας για εργασία στο Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας, υποβάλλοντας και μια ιατρική βεβαίωση για την ανικανότητα και την προβλεπόμενη 
διάρκειά της. 
Το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας μπορεί επιπλέον να ορίσει ότι η κλήση για αυτοπρόσωπη 
εμφάνιση ισχύει για την πρώτη ημέρα της ικανότητάς σας για εργασία. Αυτό σημαίνει ότι την 
πρώτη ημέρα που θα είστε και πάλι ικανοί για εργασία (δηλαδή την ημέρα μετά τη λήξη της 
ανικανότητάς σας για εργασία) θα πρέπει να εμφανιστείτε αυτοπροσώπως στο Κέντρο 
Ανεύρεσης Εργασίας. Αυτή η υποχρέωση εμφάνισης ισχύει και κατά τη διάρκεια μιας 
διαδικασίας προσφυγής ή διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου διαφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
εφόσον αξιώνετε παροχές. Η αθέτηση της υποχρέωσης εμφάνισης οδηγεί κατά κανόνα σε 
τρίμηνη μείωση των βασικών σας αναγκών κατά 10%. 
 

8.2 Κανόνες για την απουσία από τον τόπο (διακοπές) 
 

Κατ' αρχήν υποχρεούστε να είστε κάθε εργάσιμη ημέρα διαθέσιμοι για προσωπική ταχυδρομική 
επικοινωνία στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, καθώς και να είστε καθημερινά σε θέση να 
επισκεφθείτε το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας. Για διαμονή εκτός της περιοχής έγκαιρης και 
κοντινής επικοινωνίας, δηλαδή για απουσία (είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό), 
χρειάζεστε πάντοτε πρώτα την έγκριση του προσωπικού σας συμβούλου! 

 
Αν έχετε σκοπό να διαμείνετε προσωρινά σε άλλη διεύθυνση ή αν ταξιδέψετε, υποχρεούστε να 
ενημερώσετε σχετικά τον προσωπικό σας σύμβουλο / ειδικό διαχειριστή περιπτώσεων και να 
ζητήσετε τη σχετική άδεια Δικαίωμα άδειας με την έννοια που ορίζεται για τους εργαζομένους 
κατά τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης δεν υφίσταται για εσάς ως λήπτες του επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ. Ωστόσο, με την προηγούμενη έγκριση του προσωπικού σας συμβούλου, μπορείτε 
να διαμείνετε συνολικά για τρεις εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος εκτός του τόπου 
κατοικίας σας, και συνεπώς και στο εξωτερικό, χωρίς αυτό να επιδράσει μειονεκτικά ως προς τις 
παροχές σας. Αυτό χαρακτηρίζεται ως απουσία. Ωστόσο, το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας 
επιτρέπεται να εγκρίνει την απουσία σας μόνο εφόσον αυτή δεν καθυστερεί ή επηρεάζει την 
επαγγελματική σας ένταξη.  
 
Απουσία πέραν των τριών εβδομάδων, έως συνολικά έξι εβδομάδες, μπορεί να εγκριθεί σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις από τον προσωπικό σας σύμβουλο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή 
το επίδομα ανεργίας ΙΙ συνεχίζει να καταβάλλεται μόνο για τις τρεις πρώτες εβδομάδες της 
απουσίας σας. Όποιος επιθυμεί να απουσιάσει για περισσότερες από έξι εβδομάδες ανά 
ημερολογιακό έτος, στερείται το επίδομα ανεργίας ΙΙ για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας 
του. Η απουσία χωρίς άδεια έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή και κατά περίπτωση την 
αξίωση επιστροφής του επιδόματος ανεργίας ΙΙ. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και 
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με δεδομένο ότι εσείς (και τα μέλη της κοινότητας ανάγκης σας) σε τέτοια περίπτωση δεν είστε 
ασφαλισμένοι για ασθένεια.  
 
Μετά την επιστροφή στον τόπο κατοικίας σας είστε επιπλέον υποχρεωμένοι να το δηλώσετε 
χωρίς καθυστέρηση στον προσωπικό σας σύμβουλο. Αυτό γίνεται κατά κανόνα με 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση, αλλά μετά από αντίστοιχη προηγούμενη συμφωνία με τον σύμβουλο 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει και τηλεφωνικά. Αν παραλείψετε τη δήλωση στον 
συμφωνημένο χρόνο, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στο δικαίωμά σας για παροχές, οπότε η 
δήλωση επιστροφής από απουσία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα.  

 

8.3. Κυρώσεις (μειώσεις παροχών) λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

8.3.1 Κυρώσεις για πρώτη και επανειλημμένη αθέτηση υποχρεώσεων  
 
Κατά τη λήψη παροχών βασικής κάλυψης βάσει του SGB II έχετε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση συμπεριφοράς αντίθετης προς τις υποχρεώσεις, ο νόμος προβλέπει διάφορες 
συνέπειες (κυρώσεις). Αυτές μπορείτε να τις διαβάσετε στην ενημέρωση περί νομικών 
συνεπειών. Σε τέτοια περίπτωση η παροχή μπορεί να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί. 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Αν η παροχή εξαλειφθεί πλήρως, κατ' αρχήν δεν είστε πλέον 
ασφαλισμένοι για ασθένεια. 
 

Αν είστε τουλάχιστον 25 ετών, σε περίπτωση αντικανονικής συμπεριφοράς παρά την 
ενημέρωση για τις νομικές συνέπειες ή τη γνώση αυτών, το επίδομα ανεργίας ΙΙ περικόπτεται 
ως πρώτο βήμα κατά 30% των βασικών αναγκών που έχουν καθοριστεί για εσάς. 
 
Αν παραβιάσετε τις υποχρεώσεις σας επανειλημμένα παρόλο που έχετε ενημερωθεί για τις 
νομικές συνέπειες ή τις γνωρίζετε, το επίδομα ανεργίας περικόπτεται στην πρώτη επανάληψη 
της παραβίασης κατά 60% των βασικών αναγκών που έχουν προσδιοριστεί για εσάς.  
 
Σε κάθε περαιτέρω παραβίαση υποχρεώσεων, η αξίωσή σας για επίδομα ανεργίας ΙΙ 
εξαλείφεται πλήρως. Αυτό αφορά και τις δαπάνες στέγασης και θέρμανσης. Σε περίπτωση 
πλήρους κατάργησης της λήψης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ, δεν είστε πλέον ασφαλισμένοι για 
ασθένεια.  

 
Οι κυρώσεις (μειώσεις ή και μηδενισμός παροχών λόγω αθέτησης υποχρεώσεων) διαρκούν 
βάσει του νόμου τρεις μήνες στην κάθε περίπτωση.  
 
Αν εκ των υστέρων δηλώσετε την προθυμία σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, η 
μείωση για περαιτέρω επανειλημμένες παραβιάσεις υποχρεώσεων από το χρονικό αυτό σημείο 
και πέρα μπορεί να περιοριστεί στο 60 % των βασικών σας αναγκών. Επανάληψη της 
παραβίασης υφίσταται μόνο εφόσον έχει οριστεί προηγουμένως μείωση, δηλαδή έχετε λάβει 
ειδοποίηση για κυρώσεις. Επανάληψη της παραβίασης δεν υφίσταται αν από την έναρξη του 
προηγούμενου χρονικού διαστήματος κυρώσεων έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος. Η μείωση 
αρχίζει με τον ημερολογιακό μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της ειδοποίησης που ορίζει 
τη μείωση της παροχής. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Όταν υφίσταται κύρωση λόγω χρόνου 
αποκλεισμού στο επίδομα ανεργίας (παροχή της Υπηρεσίας Απασχόλησης), η μείωση ισχύει 
από την πρώτη ημέρα του αποκλεισμού, άρα μπορεί να αφορά και το παρελθόν.  
 
Σε περίπτωση μείωσης σε ποσοστό άνω του 30% των βασικών αναγκών, μπορούν μετά από 
αίτηση να χορηγούνται σε εύλογη έκταση συμπληρωματικές παροχές σε είδος (π.χ. κουπόνια 
τροφίμων). Αυτά χορηγούνται αυτοδικαίως όταν στην κοινότητα αναγκών κατοικούν ανήλικα  
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παιδιά. Αν χορηγούνται παροχές σε είδος, η ασφαλιστική προστασία έναντι ασθένειας 
αναβιώνει επίσης. 
 

8.3.2 Κυρώσεις για παράλειψη εμφάνισης 
 

Αν δεχθείτε κλήση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας, θα πρέπει να 
ανταποκριθείτε. Αν δεν το κάνετε χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, παρόλο που έχετε 
ενημερωθεί γραπτώς για τις νομικές συνέπειες ή τις γνωρίζετε, το επίδομα ανεργίας ΙΙ που 
δικαιούστε μειώνεται κατά 10% των καθορισμένων βασικών σας αναγκών. Το ίδιο ισχύει και αν 
δεν προσέλθετε σε ένα ραντεβού ιατρικής ή ψυχολογικής εξέτασης. 

 
Διάρκεια κυρώσεων: Οι κυρώσεις (μειώσεις ή και μηδενισμός παροχών λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων) διαρκούν βάσει του νόμου τρεις μήνες στην κάθε περίπτωση. 
 
Αν ως δικαιούχος παροχών δεν ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, δεν υφίστανται 
κυρώσεις αν προβάλετε και αποδείξετε την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Με την έννοια 
αυτή, σπουδαίος λόγος υφίσταται όταν σε περίπτωση στάθμισης των συμφερόντων σας και του 
κοινού συμφέροντος, το δικό σας συμφέρον υπερισχύει. 
 

8.3.3 Αυστηρότερες συνέπειες για δικαιούχους παροχών κάτω των 25 ετών 
 
Αν είστε μεταξύ 15 και 25 ετών, ισχύουν για εσάς νομικοί όροι διαφορετικοί από τους 
παραπάνω. Οι αθετήσεις υποχρεώσεων (με την εξαίρεση της παράλειψης εμφάνισης) στην 
περίπτωση ατόμων κάτω των 25 ετών οδηγούν από την πρώτη φορά σε μηδενισμό των 
χρηματικών παροχών για χρονικό διάστημα τριών μηνών, Αυτό αφορά και τυχόν 
αναγνωρισμένες αυξημένες ανάγκες. Σε τέτοια περίπτωση δεν έχετε και αξίωση για 
συμπληρωματική βοήθεια για τη διαβίωσή σας. Εξακολουθούν να αναλαμβάνονται μόνο οι 
δαπάνες στέγασης και θέρμανσης, οι οποίες ωστόσο δεν καταβάλλονται πλέον σε εσάς, αλλά 
μόνο απευθείας στον εκμισθωτή σας ή σε άλλον δικαιούχο παραλαβής. Με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται χρήση ξένη προς τον σκοπό. Συμπληρωματικές παροχές σε 
είδος ή παροχές με χρηματική αξία (π.χ. κουπόνια τροφίμων) μπορούν να χορηγούνται μετά 
από αίτηση. Τη δυνατότητα αυτήν θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε ώστε να αναβιώσει και η 
ασφαλιστική σας κάλυψη έναντι ασθένειας. Σε περίπτωση επανάληψης της αθέτησης 
υποχρεώσεων μέσα σε ένα έτος, διακόπτεται για τρεις μήνες και η κάλυψη των δαπανών 
στέγασης και θέρμανσης, πράγμα που σημαίνει ότι μηδενίζεται ολόκληρο το επίδομα ανεργίας 
ΙΙ. Αν εκ των υστέρων δηλώσετε την προθυμία σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, οι 
δαπάνες στέγασης μπορούν να αναληφθούν και πάλι. Η διάρκεια της κύρωσης είναι κατ' αρχήν 
τρεις μήνες, αλλά σε άτομα κάτω των 25 ετών μπορεί, μετά από συνυπολογισμό όλων των 
συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, να περιοριστεί στις έξι εβδομάδες. 
 

8.3.4 Κυρώσεις σε σχέση με το κοινωνικο επίδομα 
 
Όταν λαμβάνετε κοινωνικό επίδομα, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για αθέτηση 
υποχρεώσεων όταν 
 

 δεν ανταποκρίνεστε σε κλήση του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας για αυτοπρόσωπη 
εμφάνιση ή για μετάβαση για ιατρική ή ψυχολογική εξέταση, παρά την γραπτή ενημέρωση 
σχετικά με τις νομικές συνέπειες ή παρά τη γνώση αυτών, 

 μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας έχετε μειώσει το εισόδημα ή την περιουσία σας 
με σκοπό 
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 να δικαιούστε κοινωνικό επίδομα ή αύξηση αυτού,  

 συνεχίζετε την αντιοικονομική ας συμπεριφορά παρά την ενημέρωση σχετικά με τις νόμιμες 
συνέπειες ή τη γνώση αυτών. 
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9. Υποχρεώσεις σύμπραξης και γνωστοποίησης 
 

Για τον έλεγχο της αίτησής σας και τη λήψη της σχετικής απόφασης, η σύμπραξή σας είναι 
απαραίτητη. 
Θα πρέπει να δηλώσετε όλα τα στοιχεία που έχουν σημασία για την παροχή και που 
ζητούνται γι' αυτόν τον σκοπό στο ερωτηματολόγιο της αίτησης. Αν απαιτείται η λήψη 
πληροφοριών από τρίτα άτομα, θα πρέπει να συγκατατεθείτε στην λήψη πληροφοριών από 
αυτά τα άτομα. Αν χρειάζονται αποδεικτικά μέσα (π.χ. πιστοποιητικά, αποδεικτικά στοιχεία), θα 
πρέπει να τα κατονομάσετε και, αν χρειάζεται, να τα υποβάλετε. Πέραν αυτών, υποχρεούστε 
να γνωστοποιείτε χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προτροπή όλες τις μεταβολές που 
προκύπτουν μεταγενέστερα όσον αφορά τα στοιχεία σας.  

 
Μόνο έτσι μπορεί να προσδιοριστεί το σωστό ύψος της παροχής και να αποφευχθεί η 
ανεπαρκής ή υπερβολική πληρωμή. Αυτό ισχύει και όταν προκύπτουν μεταβολές που μπορεί 
να επιδράσουν αναδρομικά στην παροχή, όπως π.χ. η αναδρομική χορήγηση μιας σύνταξης. 
Αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας και ταυτόχρονα επίδομα ανεργίας ΙΙ, θα πρέπει να δηλώνετε 
όλες τις μεταβολές τόσο στην Υπηρεσία Απασχόλησης όσο και στο Κέντρο Ανεύρεσης 
Εργασίας, δεδομένου ότι λαμβάνετε παροχές και από τους δύο.  
 
Ιδιαίτερα, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως αν μία από τις παρακάτω συνθήκες 
προκύψει για εσάς ή για ένα από τα άτομα που διαβιούν στην κοινότητα ανάγκης: 
 

 Ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας: Σε περίπτωση ανάληψης επαγγελματικής 
δραστηριότητας από εσάς ή από ένα άτομο που συμβιώνει μαζί σας σε κοινότητα ανάγκης, 
παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε αμέσως. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση όπου 
πρόκειται για αυτοαπασχόληση ή απασχόληση σε συγγενή με τη μορφή βοήθειας. Μην 
βασίζεστε σε τυχόν διαβεβαιώσεις τρίτων που επιθυμούν να δηλώσουν την έναρξη 
απασχόλησης για εσάς: Για τη δήλωση ανάληψης εργασίας, υπόχρεοι είστε μόνο εσείς οι 
ίδιοι ή τα άτομα που συμβιώνουν μαζί σας σε κοινότητα ανάγκης. 
 

 Ανικανότητα για εργασία: Αν ως ικανός για εργασία δικαιούχος παροχών ασθενήσετε με 
αποτέλεσμα προσωρινή ανικανότητα για εργασία, θα πρέπει να το δηλώσετε χωρίς 
καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα ικανά για εργασία άτομα που συμβιώνουν μαζί 
σας σε κοινότητα ανάγκης.  
 

 Αίτηση/λήψη επιδόματος μητρότητας, ανατροφής τέκνων ή συναφών παροχών: Αν αιτηθείτε 
ή λάβετε επίδομα μητρότητας, ανατροφής τέκνων ή συναφείς παροχές, θα πρέπει να μας το 
δηλώσετε χωρίς καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άτομα που συμβιώνουν μαζί σας 
σε κοινότητα ανάγκης.  
 

 Μεταβολές στην κατάσταση διαμονής: Σε περίπτωση που είστε αλλοδαπός/ή και επέρχονται 
μεταβολές στην κατάσταση διαμονής σας ή διαμονής ενός ατόμου που συμβιώνει μαζί σας 
σε κοινότητα ανάγκης, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε αμέσως. 
 

 Αίτηση/λήψη συντάξεων: Η υποβολή αίτησης / η λήψη συντάξεων κάθε είδους (και ιδιαίτερα 
συντάξεων λόγω μειωμένης ικανότητας για εργασία) πρέπει να δηλώνεται χωρίς 
καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το αν αφορά εσάς τους ίδιους ή ένα άλλο άτομο στην 
κοινότητα ανάγκης σας.  
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 Μεταβολές στα στοιχεία επικοινωνίας: Αν αλλάξει η διεύθυνση, το τηλέφωνο ή κάποιο άλλο 
σχετικό στοιχείο σας, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε αμέσως, και το ίδιο ισχύει και για 
άτομα που ζουν μαζί σας σε κοινότητα ανάγκης. (Μετακόμιση: Λάβετε υπόψη ότι σε 
περίπτωση σύναψης σύμβασης για νέα στέγη, θα πρέπει να ληφθεί εκ των προτέρων η 
έγκριση του Κέντρου Ανεύρεσης Εργασίας για την ανάληψη των δαπανών για τη νέα στέγη). 

 

 Μεταβολές οικογενειακής κατάστασης ή τρόπου ζωής: Αν μεταβληθεί η οικογενειακή σας 
κατάσταση ή ο τρόπος ζωής σας, δηλαδή αν παντρευτείτε, συνάψετε συντροφική σχέση 
παρόμοια με γάμο ή αντιστρόφως διαλύσετε κάτι από τα παραπάνω, αν ο/η σύντροφος 
αποχωρήσει ή κάτι παρόμοιο, ή αν αυτό συμβεί σε άλλο μέλος της κοινότητας ανάγκης σας, 
θα πρέπει να μας το γνωρίσετε χωρίς καθυστέρηση. 
 

 Μεταβολές σε σχέση με το εισόδημα ή την περιουσία σας: Αν προκύψουν μεταβολές σε 
σχέση με το εισόδημα ή την περιουσία σας ή αν αυτό συμβεί για άλλα άτομα της κοινότητας 
ανάγκης, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό αφορά και 
κληρονομιές και δωρεές.  

 

 Αποδόσεις περιουσίας, επιστροφές φόρων:  

 Αν εσείς ή ένα άλλο άτομο της κοινότητας αναγκών λάβετε/λάβει αποδόσεις από 
περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα, τόκους ή μερίσματα) ή επιστροφή φόρων, θα πρέπει 
να μας το γνωστοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση. 

   
 

Η υποχρέωση δήλωσης βαρύνει κατ' αρχήν τον/την εκπρόσωπο της κοινότητας 
ανάγκης και για τα άλλα πρόσωπα. Όποιος/α έχει υποβάλει αρχικά την αίτηση για παροχές 
βάσει του SGB II στο όνομα της κοινότητας ανάγκης, θα πρέπει να μεριμνά ώστε να λαμβάνει 
από τα άτομα που συμβιώνουν μαζί του/της τις αναγκαίες πληροφορίες. Η υποχρέωση 
δήλωσης για τον/την εκπρόσωπο της κοινότητας ανάγκης ωστόσο δεν απαλλάσσει τα 
υπόλοιπα μέλη της κοινότητας ανάγκης από τις υποχρεώσεις δήλωσης και σύμπραξης. 
Παρακαλούμε δώστε προσοχή ώστε να  παρέχετε πλήρη και σωστά στοιχεία και 
γνωστοποείτε αμέσως τις μεταβολές. Αυτό είναι και ιδιαίτερα προς το δικό σας συμφέρον. Αν 
παράσχετε ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία ή δεν γνωστοποιήσετε μεταβολές εγκαίρως ή και 
καθόλου, θα πρέπει ενδεχομένως να επιστρέψετε τις παροχές που έχουν καταβληθεί 
αχρεώστητα, και κατά περίπτωση θεμελιώνεται και διοικητική παράβαση ή ποινικό αδίκημα. Η 
κατάχρηση παροχών αποκαλύπτεται με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
δεδομένων - σε συνεργασία και με άλλες Αρχές και φορείς - και διώκεται αυστηρά, για την 
προστασία των φορολογουμένων. 
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