
Sprachkurs
Unionsbürger/-innen haben keinen Anspruch 
auf die Teilnahme an einem Integrationskurs 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Sofern dort freie Plätze vorhanden sind, 
ist eine Teilnahme jedoch nicht ausgeschlossen. 
Generell gibt es ein großes Angebot selbst zu  
finanzierender Sprachkurse bei verschiedenen 
Organisationen. Eine Beratung, um den geeigne-
ten Kurs zu finden, ist in jedem Fall sinnvoll.

Familiennachzug
Für Ehegatten und Kinder unter 21 Jahren be-
steht ein Nachzugsrecht auch aus Drittstaaten, 
ohne dass Unterhaltssicherung erforderlich ist. 
Für Kinder über 21 Jahren und Verwandte in  
auf- und absteigender Linie (Großeltern, Enkel) 
besteht ein Nachzugsrecht jedoch nur, wenn der 
Unterhalt gesichert werden kann. Unterhalts- 
sicherung heißt, dass ausreichend Eigenmittel 
für Wohnung, Heizung, persönlicher Bedarf und  
Krankenversicherung vorhanden sind. 

Κοινωνικές παροχές   
Κατ αρχήν ισχύουν τα εξής: Με την ανάληψη 
εργασίας ακόμη και μειωμένου ωραρίου 
του ύψους 6 / 8 ωρών την εβδομάδα ή μιας 
ανεξάρτητης επαγγελματικής απασχόλησης  με 
ανάλογη δήλωση στην υπηρεσία για την άσκηση 
ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας 
(Gewerbeamt= Γκεβέρμπε-αμτ), φορολογικό 
μητρώο και χαμηλό εισόδημα ύψους 200€ μέχρι 
400 €, υπάρχει η δυνατότητα ως «επαυξητικοί» 
να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση κοινωνικού 
βοηθήματος, διότι ως πολίτης της ΕΕ είστε ήδη 
εργαζόμενος. Το ίδιο ισχύει και για τις λεγόμενες 
μικρές εργασίες  (Minijob=Μίνι-τζομπ, ολιγόωρη 
απασχόληση). 

Πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στη χώρα και 
στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στη Γερμανία 
ποτέ ή δεν απασχολήθηκαν ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες, δεν έχουν γονείς ή παιδιά με 
το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, μετά από 
τρίμηνη ενεργό και αποδεικτέα αναζήτηση 
εργασίας και έλλειψη πόρων ζωής δικαιουνται να 
υποβάλλουν αίτηση * για επίδομα ανεργίας ΙΙ.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις, ότι ο ισχύον χρονικά 
απεριόριστος αποκλεισμός από τις κοινωνικές 
παροχές σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 σημείο 
2 του Νόμου περί κοινωνικών παροχών ΙΙ και η 
πρόσφατη απόφαση επιφύλαξης που επέβαλλε η 
γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
νόμο πρόνοιας, είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό 
καθεστώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρέπει να υποβληθεί ένσταση ή αίτηση για την 
λήψη μέτρων άμεσης εφαρμογής στο κοινωνικό 
δικαστήριο. Αλλά αξίζει τον κόπο, διότι σε 80% 
των περιπτώσεων εγκρίνονται από τα δικαστήρια 
παροχές κατά τον νόμο περί επιδόματος 
ανεργίας ΙΙ.

*  Επίδομα ανεργίας ΙΙ = ALG II, παροχές 
σύμφωνα με το 2. κώδικα κοινωνικού δικαίου = SGB II και οι παροχές 
Χαρτς 4 (Hartz IV) είναι συνώνυμα.   
 Alg II χορηγείται σε άτομα ικανα προς εργασια, άπορους ανθρώπους  
συμπληρωματικά επίσης σε ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα.
 Alg I λαμβάνει όποιος παραμένει άνεργος, έχει συμπληρώσει ένα  
συγκεκριμένο αριθμό εισφορών στον ασφαλιστικό φορέα ανεργίας και 
βρίσκεται στην διάθεση της αγοράς εργασίας.
SGB XII = κοινωνικό βοήθημα, κοινωνικές παροχές για άτομα με 
βιοποριστική ανικανότητα.

Βασικά δικαιούνται οι πολίτες της ευρωπαϊκής 
ένωσης που είναι άποροι και ανίκανοι προς 
εργασία να ζητήσουν και να λάβουν κοινωνικό 

βοήθημα (SGB XII). Ακόμη και αν οι παροχές 
κατά Χαρτς 4 έχουν απορριφθεί, θα έπρεπε 
παρ όλη την βιοποριστική ικανότητα να ζητηθεί 
κοινωνικό βοήθημα. Αυτό βέβαια σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 
του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης. Εάν 
ζητηθούν κοινωνικές παροχές σε απαράδεκτο 
ύψος, η υπηρεσία αλλοδαπών διαπιστώνει ότι 
το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην χώρα 
έχει απωλεστεί με αποτέλεσμα, να αφαιρείται η 
κάρτα πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης 
διακίνησης*, οπότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να απελαθεί. Αυτό όμως συμβαίνει σπάνια 
στην πραγματικότητα, μια και οι πολίτες της ΕΕ 
μετά την απέλασή τους έχουν το δικαίωμα να 
εισέλθουν στη χώρα ξανά.

Μία κατάχρηση των κοινωνικών παροχών δεν 
αποδεικνύεται όταν μετά την ανάληψη μιας 
εργασίας ακολουθεί απόλυση, που βεβαιώνεται 
από την υπηρεσία εργασίας (άρμπαϊτς-
αγκεντούρ). Το ίδιο ισχύει και για τη διακοπή μιας 
ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας ως 
συνέπεια γεγονότων, για τα οποία δεν ευθύνεται 
ο εργαζόμενος (π.χ. χρεοκοπία).  Μετά από ένα 
έτος απασχόλησης οι πολίτες της ευρωπαϊκής 
ένωσης έχουν το δικαίωμα διαρκούς παραμονής. 
Εάν εργαστήκατε λιγότερο από ένα έτος ως 
εργαζόμενος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, 
έχετε το δικαίωμα  παραμονής 6 μηνών και λήψης 
επιδόματος ανεργίας (ALG II), χωρίς τον  κίνδυνο 
να χάσετε το δικαίωμα ελεύθερης παραμονής.
Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα 
οικογενειακών παροχών, όπως επίδομα τεκνών 
(Κίντερ-γκελτ), επαυξημένο επίδομα τέκνων 
(Κίντερ-γκελτ-τσούσλακ),  Επίδομα γονέων 
(Έλτερν-γκελτ), προκαταβολή διατροφής 
τέκνων (ούντερχαλτς-φόρσους). Σχετικά με τα 
οικογενειακά επιδόματα ισχύει ο νόμος ισότιμης 
αντιμετώπισης (απαγόρευση διακρίσεων). 
Ο αποκλεισμός από το επίδομα τέκνων θα 
αφορούσε μόνο αλλοδαπούς, που δεν έχουν το 
πλήρες δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης. Πριν 
υποβάλετε αίτηση για την παροχή κοινωνικού 
βοηθήματος (ALG II,  κοινωνικό βοήθημα Χαρτς 
IV ) διαπιστώστε οπωσδήποτε, εάν δικαιούστε 
επίδομα τέκνων ή άλλο οικογενειακό επίδομα.
Εάν η ανάληψη εργασίας λόγω φροντίδας μικρών 
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παιδιών  ή η συνέχιση της εργασίας μετά από 
ασθένεια, εγκυμοσύνη, δεν είναι πλέον δυνατή, 
δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως κριτήριο για 
την απώλεια της ελεύθερης διακίνησης και του 
τερματισμού της παραμονής.

Όποιος μετά από πέντε χρόνια νόμιμης 
παραμονής αποκτά το δικαίωμα παραμονής 
απεριόριστης διάρκειας, μπορεί χωρίς κανένα 
πρόβλημα να λάβει κοινωνικές παροχές, μια και ο 
σκοπός της παραμονής δεν είναι μόνο η εύρεση 
εργασίας.

Μαθήματα γλώσσας (Σπράχ-κουρς)  
Οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στα τμήματα μάθησης της 
γερμανικής γλώσσας και ενσωμάτωσης, τα 
οποία επιδοτούνται από την ομοσπονδιακή 
υπηρεσία για μετανάστευση και πρόσφυγες 
(BAMF=Μπαμφ). Εάν υπάρχουν ελεύθερες 
θέσεις βέβαια, δεν αποκλείεται η συμμετοχή 
πολιτών της ΕΕ. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη 
προσφορά τμημάτων γερμανικών από διάφορες 
οργανώσεις, τα οποία χρηματοδοτούν οι ίδιοι οι 
συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη 
ενός συμβουλευτικού γραφείου για σωστή 
καθοδήγηση είναι χρήσιμη. 

Οικογενειακά μέλη
Για συζύγους και παιδιά μέχρι 21 ετών υφίσταται 
δικαίωμα εισόδου στη χώρα, ακόμη και από 
χώρες εκτός της ΕΕ,  χωρίς να απαιτείται 
εγγύηση διατροφής. Για παιδιά άνω των 21 ετών 
και συγγενείς ανοδικής ή καθοδικής γραμμής 
δευτέρου βαθμού (παππούδες / γιαγιάδες ή 
εγγόνια),  υφίσταται δικαίωμα εισόδου μόνο, 
όταν κατατεθεί εγγύηση διατροφής. Εγγύηση 
διατροφής σημαίνει, ότι υπάρχουν αρκετά 
χρήματα για κατοικία, θέρμανση, προσωπικές 
ανάγκες και ασφάλιση υγείας.
Οικογενειακά μέλη που δεν είναι τα ίδια πολίτες 
της ΕΕ λαμβάνουν κάρτα παραμονής της ΕΕ 
(άουφεντχαλτς-κάρτε EU).

Υπεύθυνος εκτύπωσης
Διακονικό έργο Βυρττέμβεργης
Γραμματεία Μετανάστευσης
Διευθυνση

Familienangehörige, die nicht selbst Unionsbürger/-innen 
sind, erhalten eine Aufenthaltskarte EU.

Hilfreiche Internetadressen
www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.anerkennungsberatung-bw.de 
www.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=el&catl=482&
parentCategory=482
www.integrationsministerium-bw.de/servlet/PB/menu/1277863/
index.html 
(Liste der Migrationsberatungsberatungsstellen in Baden-
Württemberg)
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* Απο το 2013 καταργείται το πιστοποιητικό ελεύθερης διακίνησης. 
Ως απόδειξη διαμονής στη χώρα θα ισχυει η βεβαίωση δήλωσης στην 
εκάστοτε δημόσια υπηρεσία.



Für einen gelingenden Aufenthalt in Deutschland 
sind viele Gesetze und Vorschriften zu beachten, 
für die sich in der Regel eine qualifizierte migra-
tionsspezifische Beratung empfiehlt. Hilfestellung  
bei allen aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen,  
Erstberatung bei der Anerkennung beruflicher 
Abschlüsse sowie psychosoziale Beratung bieten 
u.a. die Migrationsdienste für Erwachsene (MBE) 
und die Jugendmigrationsdienste (JMD) der  
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege. Dieses 
kostenlose Angebot existiert in allen Landkreisen. 
Den Meldestellen und Ausländerbehörden  
liegen die jeweiligen Adressen vor.

Eine zentrale telefonische Informationsstelle  
bietet die Diakonie Württemberg bei der  
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V.,  
Internationales Beratungszentrum,  
Telefon 0711 2854- 426, 2854 – 429 und  
2854-433. Erste Informationen in griechi- 
scher und deutscher Sprache sowie die  
Vermittlung an Beratungsstellen vor Ort werden 
angeboten. Die telefonische Informationsstelle ist 
Montag und Mittwoch bis Freitag von 9 – 12 Uhr 
erreichbar.
 
 
 
 
 
 
 

 
Για την επιτυχή παραμονή στη Γερμανία 
πρέπει να ληφθούν υπ όψιν πολλοί νόμοι 
και προδιαγραφές, γι αυτό συνιστώνται κατά 
κανόνα ειδικοί συμβουλευτικοί σταθμοί για 
μετανάστες. Βοήθεια σχετικά με την παραμονή 
και κοινωνικοοικονομικά ερωτήματα, ψυχολογική 
και κοινωνική υποστήριξη και προσανατολισμό 
σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων, 
προσφέρουν μεταξύ άλλων οι συμβουλευτικοί 
σταθμοί για ενήλικες μετανάστες (ΜΒΕ= Εμ 
μπε ε) και οι συμβουλευτικοί σταθμοί για 
νέους (JMD=γιοτ εμ ντε) των συνδέσμων των 
ελεύθερων κοινωφελών οργανισμών. Αυτή 
η δωρεάν προσφορά υπάρχει σε όλους τους 
νομούς. Στις υπηρεσίες που δηλώνεστε και στις 
υπηρεσίες αλλοδαπών υπάρχουν λίστες με τις 
διευθύνσεις.

 
 
 
 
 

 

Η Διακονία της Βυρττεμβέργης προσφέρει 
στον σύλλογο της Ευαγγελικής Εταιρείας της 
Στουτγκάρδης, στο διεθνές κέντρο, ένα κεντρικό 
τηλεφωνικό σταθμό πληροφοριών, τηλέφωνα 
0711  2854- 426, 2854- 429 και 2854- 433. Εδώ 
παίρνετε πρώτες πληροφορίες στα ελληνικά 
και γερμανικά, και πληροφορίες σχετικά με 

συμβουλευτικούς σταθμούς κοντά στον τόπο 
κατοικίας σας. Ο τηλεφωνικός σταθμός λειτουργεί 
Δευτέρα και Τετάρτη μέχρι Παρασκευή  από τις 
9.00 έως τις 12.00 η ώρα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαίωμα διαμονής και δήλωση κατοικίας
Οι πολίτες ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής 
ένωσης δεν χρειάζονται για την άφιξη και την 
παραμονή τους άδεια παραμονής, η αρχή της 
ελεύθερης διακίνησης συμπεριλαμβάνει και 
το δικαίωμα παραμονής. Κατά την άφιξη στη 
χώρα αρκούν ένα διαβατήριο που δεν έχει 
λήξει ή μία αστυνομική ταυτότητα. Οι πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται, όπως 
και γερμανοί πολίτες, να δηλώσουν τον τόπο 
διαμονής τους στην αρμόδια υπηρεσία  
(Einwohnermeldeamt = Άϊνβόνερ-μέλντεαμτ) 
δείχνοντας το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους. 
Το ίδιο ισχύει και για κάθε μετακόμιση.

Τους τρεις πρώτους μήνες δεν ισχύει καμία 
περιοριστική προϋπόθεση σχετικά με την 
παραμονή σας. Για να διατηρήσουν οι πολίτες 
της ΕΕ το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και 
μετά από τους τρεις μήνες, πρέπει να πληρούν 
ορισμένες προϋποθέσεις (Νόμος περί ελεύθερης 
διακίνησης / ΕΕ παρ 2).

 
 
 
 

Aufenthaltsrecht und Anmeldung
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union (Unionsbürger/-innen) brauchen  
für die Einreise und den Aufenthalt keine Auf- 
enthaltserlaubnis, die Freizügigkeit umfasst auch 
das Aufenthaltsrecht. Ein gültiger Reisepass  
oder Personalausweis genügt zur Einreise.  
Unionsbürger/-innen müssen wie deutsche Staats- 
bürger/-innen unter Vorlage eines gültigen  
Passes oder Personalausweises ihren ständigen 
Wohnsitz bei der zuständigen Meldestelle  
(Einwohnermeldeamt) anmelden. Dies gilt auch 
für jeden Wohnortwechsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den ersten drei Monaten ist der Aufenthalt an 
keinerlei  Bedingungen geknüpft. Um danach 
weiter freizügigkeitsberechtigt zu sein, müssen 
Unionsbürger/-innen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen (Freizügigkeitsgesetz /EU § 2):
- arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren
- eine Arbeit suchen
- selbständig erwerbstätig sein.

Arbeitssuche – Arbeitserlaubnis
Die Arbeitssuche kann bereits vom Herkunftsland 
aufgenommen werden (Bundesagentur für Arbeit: 
Jobbörse oder Zentrale Auslands- und Fachver-
mittlungsstelle). 

Nach der Einreise und Anmeldung in Deutsch-
land können sich Unionsbürger/-innen bei der 
örtlichen Agentur für Arbeit mit der Meldebe-
scheinigung und einem gültigen Pass/Personal-
ausweis arbeitsuchend melden. Sie sollten dazu 
alle Dokumente, mit denen Schulabschlüsse  
und berufliche Qualifikationen sowie berufliche 
Tätigkeiten belegt werden können, vorlegen.

Waren sie bereits in Griechenland arbeitslos und 
hatten Arbeitslosengeld  bezogen, muss vom 
O.A.E.D. das Formular U2 (vormals E 303) mit-
gebracht werden, um in Deutschland weiter 
Leistungen beziehen zu können.

Sozialleistungen
Zunächst gilt: Bei Aufnahme einer geringfügigen  
Arbeitstätigkeit mit einem Beschäftigungsumfang 
von 6 - 8 Wochenstunden oder einer selbstän-
digen Arbeitstätigkeit  mit Gewerbeanmeldung, 
Steuernummer und geringen Einkünften von  
200 bis 400 Euro können als sogenannte „Auf-
stocker“ ergänzende Leistungen beantragt wer-
den, denn der/die Unionsbürger/-in ist bereits 
Arbeitnehmer/-in. Dies gilt auch für  sogenannte  
„Minijobs“.

Neueinreisende Unionsbürger/-innen, die noch 
nie Arbeitnehmer/-innen oder Selbständige in 
Deutschland waren oder hier keine freizügigkeits-
berechtigten Eltern oder Kinder haben, sollten 
nach drei Monaten aktiver und dokumentierter 
Arbeitsuche bei Hilfebedürftigkeit Alg II-Leistun-
gen* beantragen.  

Denn es spricht viel dafür, dass der derzeitige 
unbefristete Leistungsausschluss nach § 7 Abs.1 
Satz 2 SGB II und der kürzlich eingelegte Vor- 
behalt der Bundesregierung zum Europäischen 
Fürsorgeabkommen europarechtswidrig ist.   
In den meisten Fällen muss dafür erst ein Wider-
spruch oder ein einstweiliger Antrag beim 
Sozialgericht eingelegt werden. Es lohnt sich 
aber: in rund 80 % der Fälle werden einstweilig 
Leistungen nach dem SGB II durch die Gerichte 
gewährt. 

* Arbeitslosengeld II = Alg II, Leistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch 
= SGB II oder HartzIV-Leistungen werden synonym verwandt 
Alg II wird gewährt für erwerbsfähige, hilfebedürftige Menschen –  
auch ergänzend zu niedrigem Arbeitseinkommen.
Alg I erhält, wer arbeitslos ist, bestimmte Zeiten Beiträge zur  
Arbeitslosenversicherung bezahlt hat und dem Arbeitsmarkt  
zur Verfügung steht.
SGB XII = Sozialhilfe, Sozialleistungen für erwerbsunfähige Hilfebedürftige

Grundsätzlich können Unionsbürger/-innen, die 
mittellos und nicht erwerbsfähig sind, Sozialhil-
feleistungen beantragen und erhalten (SGB XII). 
Auch wenn die Hartz-IV Leistungen bestands-
kräftig abgelehnt wurden, sollte trotz Erwerbsfä-
higkeit Sozialhilfe beantragt werden. Dies kann 
jedoch in seltenen Fällen zum Verlust der Freizü-
gigkeit führen. Werden Sozialleistungen „unange-

-  Να έχουν βρει εργασία ή να έχουν ξεκινήσει 
σπουδές

-  Να έχουν δηλωθεί ως ζητούντες εργασία  
Να είναι εργαζόμενοι ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες

Αναζήτηση εργασίας / εύρεση εργασίας
Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να ξεκινήσει 
ήδη στο κράτος προέλευσης μέσω του 
ομοσπονδιακού γραφείου ευρέσεως εργασίας,  
Jobbörse= Τζοπμ-πορζε και Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlungsstelle= Τσεντράλε 
Άουσλαντς ουντ Φάχ-φερμίτλουνγκς-στέλε, 
κεντρική υπηρεσία ευρέσεως εργασίας για 
ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό.  

Μετά την άφιξη και την δήλωση κατοικίας 
στην Γερμανία,  οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να 
δηλωθούν στον τοπικό οργανισμό ευρέσεως 
εργασίας (Agentur für Arbeit) προσκομίζοντας το 
δηλωτήριο της κατοικίας και την ταυτότητα τους 
ή διαβατήριο. Επίσης πρέπει να κατατεθούν 
οποιαδήποτε έγγραφα έχουν στην κατοχή 
τους και από τα οποία αποδεικνύονται η 
επαγγελματική κατάρτιση και η επαγγελματική 
πειρα.

Εάν ήσασταν ήδη στην Ελλάδα άνεργος και 
εισπράττατε ταμείο ανεργίας, πρέπει να φέρετε 
μαζί σας το έντυπο U2 (παλαιότερα Ε 303) 

το οποίο θα σας εκδώσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , για να 
συνεχίσετε να εισπράττετε το επίδομα σας στην 
Γερμανια.

messen“ in Anspruch genommen, stellt die Aus-
länderbehörde fest, dass ein Recht auf Einreise 
und Aufenthalt nicht mehr besteht. In der Folge 
wird die Freizügigkeitsbescheinigung* eingezo-
gen, damit tritt die Ausreisepflicht ein. Dies ist in 
der Praxis aber selten der Fall, da Unionsbürger/-
innen nach der Ausreise aufgrund der Freizügig-
keit sofort wieder einreisen können.

Eine unangemessene Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen liegt nicht vor, wenn nach Auf-
nahme einer Arbeitstätigkeit eine unfreiwillige, 
durch die zuständige Agentur für Arbeit bestätig-
te Arbeitslosigkeit vorliegt. Dies gilt auch bei der 
Einstellung einer selbständigen Tätigkeit infolge 
von Umständen, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hatte (z. B Insolvenz). Nach mehr als ei-
nem Jahr Tätigkeit sind Unionsbürger/-innen dau-
erhaft  verbleibeberechtigt. Bei weniger als einem 
Jahr als Arbeitnehmer/-in oder Selbständige/r 
sind sie mindestens 6 Monate verbleibeberech-
tigt und können Alg II -Leistungen in Anspruch 
nehmen, ohne dass dies zum Verlust der Freizü-
gigkeit führt.

Unionsbürger/-innen haben grundsätzlich einen 
Anspruch auf Familienleistungen, wie Kindergeld,  
Kindergeldzuschlag  Elterngeld und Unterhalts-
vorschuss. Im Hinblick auf den Bezug von Fami-
lienleistungen gilt der Gleichbehandlungsgrund-
satz  (Diskriminierungsverbot). Ein Ausschluss 
vom Kindergeldbezug betrifft allenfalls nichtfrei-
zügigkeitsberechtigte Ausländer/-innen. Bevor 
Sozialleistungen (Alg II oder Sozialhilfe) beantragt 
werden, sollte in jedem Fall geprüft werden, ob 
Anspruch auf Kindergeld oder eine andere Familien-
leistung besteht.
 
Sollte eine Arbeitsaufnahme oder die Fortsetzung 
einer Arbeit wegen Krankheit, Schwangerschaft 
oder der Sorge für Kleinkinder unzumutbar sein, 
dürfte dies ebenfalls nicht zum Verlust der Freizü-
gigkeit und zur Aufenthaltsbeendigung führen.
Wer ein Daueraufenthaltsrecht nach fünfjährigem 
rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland erwor-
ben hat, hat unproblematisch einen Sozialleis-
tungsanspruch, da der Aufenthaltszweck nicht 
mehr allein die Arbeitssuche ist.

* Ab 2013 entfällt die Freizügigkeitsbescheinigung. Als Nachweis des 
Aufenthaltes gilt künftig die Anmeldebestätigung der Meldebehörde.


