
Περίπτωση 2: Μετά από τέσσερις μήνες κυρία X βρίσκει μια νέα θέση 
εργασίας. Για τους τέσσερις μήνες που δεν κατέβαλε εισφορές η κυρία Χ 
μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση για την εξόφληση σε δόσεις. Μόλις εμβάσει 
την πρώτη δόση, ανακτά πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα στην ιατρική πε-
ρίθαλψη. Εάν όμως σταματήσει την πληρωμή των δόσεων τα ασφαλιστικά 
της δικαιώματα αναστέλλονται εκ νέου.

Περίπτωση 3: Για να καταστεί δυνατός ο επανυπολογισμός του ύψους των 
εισφορών, η κυρία X θα πρέπει να κοινοποιήσει κατόπιν αιτήματος του τα-
μείου ασφάλισης τα εισοδήματά της εντός 12 μηνών. Η κυρία Χ θα πρέπει 
να καταβάλει τις εισφορές όπως αυτές επανακαθοριστούν για να αποκτήσει 
πλήρη ασφαλιστική ικανότητα.

Πώς δημιουργούνται τα χρέη από ασφαλιστι-
κές εισφορές στην ιδιωτική ασφάλιση ασθέ-
νειας;
→  Προκύπτουν από τη μη (εμπρόθεσμη) καταβολή των εισφορών (ή 

αλλιώς ασφαλίστρων). Προκύπτουν και στην περίπτωση που η ιδι-
ωτική σας ασφάλιση πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση (προσαύ-
ξηση ασφαλίστρου).

Ποιες είναι οι συνέπειες;
Εάν δεν καταβάλλετε τις εισφορές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο 
μηνών, θα υποβαθμιστείτε στο πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχει κά-
λυψη αποκλειστικά εκτάκτων περιστατικών. Με αυτό η πρόσβασή σας 
στις υπηρεσίες περίθαλψης υπόκειται σε περιορισμούς (περίθαλψη μόνο 
σε παθήσεις και άλγη οξείας μορφής καθώς και σε περιπτώσεις κυοφο-
ρίας και μητρότητας).

Πως μπορώ να αποκτήσω ξανά πλήρη 
ασφαλιστικά δικαιώματα;
  Εξοφλώντας τα ασφάλιστρα.
  Παρά τις οφειλές από εισφορές διατηρείτε πλήρη ασφαλιστική 

ικανότητα, εφόσον λαμβάνετε κοινωνικές παροχές ή έχετε από το 
Γραφείο Εργασίας ή την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας βεβαίωση 
χαμηλού εισοδήματος. Ακόμα και χωρίς βεβαίωση μπορείτε να είστε 
άτομο που χρήζει βοηθείας, εφόσον το εισόδημά σας είναι υπερβο-
λικά χαμηλό. Το ταμείο ασφάλισης ασθένειας θα ελέγξει εάν και 
κατά πόσο αυτό ισχύει.

Σημείωση: Απευθυνθείτε σε ένα γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης 
οφειλετών ή σε ένα γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα ασφά-
λισης ασθένειας.
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Ποιος πληρώνει κατά κανόνα τις εισφο-
ρές για την ασφάλιση ασθένειας;
  Εάν ξεκινήσετε να εργάζεστε σε μία θέση για την οποία ισχύει υπο-

χρέωση κοινωνικής ασφάλισης (με αποδοχές από 450,01 ευρώ μη-
νιαίως), ο εργοδότης υπολογίζει το ύψος της εισφοράς της ασφάλι-
σης ασθένειας και αποδίδει στο ταμείο το μέρος της εισφοράς που 
αναλογεί σε αυτόν και σε εσάς. 

  Εάν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ΙΙ, το Γραφείο Εργασίας θα ανα-
λάβει την πληρωμή των εισφορών. Εάν είστε άνεργος και λαμβά-
νετε επίδομα ανεργίας Ι, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας θα 
πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές σας.

Πώς δημιουργούνται τα χρέη από ασφαλι-
στικές εισφορές στην υποχρεωτική από τον 
νόμο ασφάλιση ασθένειας;
→  Χρέη από εισφορές (γνωστά και ως καθυστερημένες εισφορές) 

προκύπτουν όταν οι εισφορές δεν καταβάλλονται (εγκαίρως) στο 
ταμείο ασφάλισης ασθένειας.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:
  Χάνετε τη δουλειά σας και αδυνατείτε να καταβάλετε τις ασφαλι-

στικές εισφορές.
  Το Γραφείο Εργασίας ή το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας ανα-

στέλλουν τη χορήγηση των παροχών τους.
  Στο πλαίσιο της ασφαλιστικής υποχρέωσης έχετε υπαχθεί αυτό-

ματα μέλος στην υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση ασθένειας.

Σημείωση: Για τον υπολογισμό του ύψους της εισφοράς το ταμείο 
ασφάλισης πρέπει να ενημερωθεί για τα εισοδήματά σας. Η προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών ανέρχεται σε δύο μήνες από τη σχετική 
ειδοποίηση εκ μέρους του ταμείου ασφάλισης. Διαφορετικά, οι εισφορές 
υπολογίζονται βάσει του ανώτατου συντελεστή: Σε αυτή την περίπτωση 
θα καταβάλετε την ανώτατη εισφορά (για το 2020: περ. 850 ευρώ μηνι-
αίως). Εάν δεν έχετε καθόλου εισοδήματα ή απασχολείστε με καθεστώς 
Minijob, θα πρέπει να καταβάλετε μόνο την ελάχιστη εισφορά (για το 
2020: περ. 200 ευρώ μηνιαίως).

Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ένα σημαντικό θέμα. 
Στη Γερμανία ισχύει γενική υποχρέωση υγειονομικής ασφά-
λισης. Επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να προσανατολιστείτε, 
μία σειρά φυλλαδίων έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να 
αποκτήσετε μία γενική άποψη:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
Αναζήτηση-κέντρων-συμβουλευτικής-υποστήριξης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρε-
σιών υγειονομικής περίθαλψης και μία λίστα των γραφείων 
διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα ασφάλισης ασθέ-
νειας θα βρείτε στο: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
publikationen

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέ-
ντρο μεταναστών: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/Υγεία

Ποιες είναι οι συνέπειες; 
Εάν δεν έχετε καταβάλει τις εισφορές για διάστημα μεγαλύτερο των 
δύο μηνών, τίθεται σε ισχύ η λεγόμενη «αδρανής ασφαλιστική ικανό-
τητα.» Αυτό σημαίνει ο ασφαλιστικός φορέας παρέχει ασφαλιστική 
κάλυψη μόνο για οξεία περιστατικά ή παθήσεις. Εξακολουθούν να 
ισχύουν οι καλύψεις για ιατρικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις κυοφο-
ρίας και μητρότητας καθώς και για εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης.

Σημείωση: Η αδρανής ασφαλιστική ικανότητα αφορά πάντα μόνο τον 
κύριο ασφαλισμένο, όχι όμως τα μέσω αυτού ασφαλισμένα μέλη της οικο-
γένειας!

Πως μπορώ να αποκτήσω ξανά πλήρη 
ασφαλιστική ικανότητα;
  Με την αναδρομική εφάπαξ εξόφληση των εισφορών ή
  μέσω διακανονισμού με το ταμείο ασφάλισης ασθένειας στο οποίο 

υπάγεστε για την αποπληρωμή των οφειλών σας σε δόσεις. Πα-
ράλληλα θα πρέπει, βεβαίως, να καταβάλλετε και τις τρέχουσες 
εισφορές σας.

  Εάν είστε άτομο που χρήζει βοήθειας, τότε έχετε πλήρη ασφαλι-
στική ικανότητα παρά τις οφειλόμενες εισφορές. Θεωρείται πως 
είστε άτομο που χρήζει βοήθειας εφόσον λαμβάνετε κοινωνικές 
παροχές ή έχετε περιορισμένο εισόδημα, όπως αυτό βεβαιώνεται 
από το Γραφείο Εργασίας ή την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 
Ακόμα και χωρίς βεβαίωση μπορείτε να είστε άτομο που χρήζει 
βοηθείας, εφόσον το εισόδημά σας είναι υπερβολικά χαμηλό. Το 
ταμείο ασφάλισης ασθένειας θα ελέγξει εάν και κατά πόσο αυτό 
ισχύει.

Σημείωση: Απευθυνθείτε σε ένα γραφείο συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης οφειλετών ή σε ένα γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα 
ασφάλισης ασθένειας.

Παράδειγμα: Η κυρία X απολύεται. Δεν υποβάλει αίτηση για τη χο-
ρήγηση παροχών στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας ή στο Γραφείο 
Εργασίας (Jobcenter). Μετά από τέσσερις εβδομάδες το ταμείο ασφάλι-
σης ασθένειας της κοινοποιεί πως ο εργοδότης δήλωσε τη διαγραφή της. 
Η κυρία Χ δεν ανταποκρίνεται στις επιστολές του ταμείου ασφάλισης 
ασθένειας. Μετά από κάποιο διάστημα το ταμείο ασφάλισης ασθένειας της 
ανακοινώνει πως πρέπει να καταβάλει εισφορές βάσει του ανώτατου συ-
ντελεστή (για το 2020: περ. 850 ευρώ μηνιαίως). 

Περίπτωση 1: Η κυρία X δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει τις ασφα-
λιστικές εισφορές. Μετά από δύο μήνες το ταμείο ασφάλισης της ανακοι-
νώνει πως η ασφαλιστικής της ικανότητα έχει τεθεί σε αδράνεια. Η κυρία 
X οφείλει να αποδείξει πως δεν έχει καθόλου εισοδήματα και πως χρήζει 
βοήθειας, προκειμένου να έχει ξανά πλήρη 
ασφαλιστικά δικαιώματα στην 
ιατρική περίθαλψη. 


