
Είναι τα παιδιά που σπουδάζουν ή 
παρακολουθούν ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης ασφαλισμένα 
στο πλαίσιο της οικογενειακής ασφάλισης;
  Εάν τα παιδιά σας παρακολουθούν ένα πρόγραμμα έμμισθης επαγ-

γελματικής κατάρτισης, γεννάται ασφαλιστική υποχρέωση μέσω 
του εργοδότη. Η οικογενειακή ασφάλιση λήγει με την έναρξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

  Μία ξεχωριστή φοιτητική ασφάλιση για τα παιδιά σας είναι δευτε-
ρεύουσας σημασίας: Εάν τα παιδιά σας σπουδάζουν, μπορούν να 
παραμείνουν στην οικογενειακή ασφάλιση μέχρι τα 25α γενέθλια 
τους.

Παράδειγμα: Ο Manuel είναι 22 ετών και μόλις πήρε το απολυτήριο. 
Έως τώρα είναι ασφαλισμένος μέσω της μητέρας του.

Περίπτωση 1: Ο Manuel αρχίζει μία μαθητεία ως ράφτης. Ο Manuel 
επιλέγει ένα ταμείο ασφάλισης. Ο εργοδότης του δηλώνει τον Manuel σε 
αυτό. Η οικογενειακή ασφάλιση λήγει με την έναρξη του προγράμματος 
μαθητείας.

Περίπτωση 2: Ο Manuel ξεκινάει σπουδές στο σχέδιο μόδας. Παραμένει 
αρχικά στην οικογενειακή ασφάλιση και όταν γίνει 25 ετών μετατάσσεται 
στη φοιτητική ασφάλιση.

Υπάρχει κοινή ασφάλιση των μελών μιας 
οικογένειας και στην ιδιωτική ασφάλιση;
  Ναι, αλλά η ιδιωτική ασφάλιση συνεπάγεται την υποχρέωση κατα-

βολής εισφορών για τα μέλη της οικογένειας.
  Τα ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης δεν υποχρεούνται να ασφαλίζουν συ-

ζύγους και παιδιά. 

Σημείωση: Η εγγραφή των παιδιών είναι υποχρεωτική εάν η υπα-
γωγή στο ταμείο ιδιωτικής ασφάλισης γίνει το αργότερο δύο μήνες μετά 
τη γέννηση του παιδιού και ο ένας γονέας είναι ασφαλισμένος σε αυτό. Τα 
περισσότερα ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης απαιτούν ο ένας γονέας να είναι 
ασφαλισμένος για τουλάχιστον τρεις μήνες σε αυτά.
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Τι είναι μια οικογενειακή ασφάλιση;
→	Ως ασφαλισμένος σε έναν φορέα υποχρεωτικής από τον νόμο 

ασφάλισης μπορείτε να ασφαλίσετε δωρεάν και ορισμένα μέλη της 
οικογένειάς σας. 

Πώς μπορώ να ασφαλίσω τα μέλη της οικογε-
νείας μου; 
  Εάν παραδώσετε στο ταμείο ασφάλισης συμπληρωμένο το οικογε-

νειακό ερωτηματολόγιο, η ασφάλιση πραγματοποιείται αυτόματα. 
Ως αποδεικτικό συγγένειας μπορούν να υποβληθούν  η ληξιαρχική 
πράξη γέννησης ή γάμου.

	Όλα τα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν από το ταμείο ασφάλισης 
ασθένειας τη δική τους ηλεκτρονική κάρτα υγείας.

	Η οικογενειακή ασφάλιση ισχύει και για τους συγγενείς που κατοι-
κούν ή διαβιούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατή η χρήση της οικογενειακής 
ασφάλισης.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στην οικογενειακή 
ασφάλιση;
  Σύζυγοι καθώς και μέρη που συζούν  βάσει καταχωρημένου συμ-

φώνου συμβίωσης.

Σημείωση: Ο γάμος ή η συμβίωση βάσει καταχωρημένου συμφώνου 
πρέπει να είναι έγκυρα σύμφωνα με το γερμανικό Δίκαιο.

 Βιολογικά παιδιά, υιοθετημένα παιδιά, παιδιά ανάδοχων γονέων, 
θετά παιδιά, και εγγόνια. Για τα παιδιά ισχύουν τα εξής ηλικιακά 
όρια:

 -  έως τα 18α γενέθλια πάντα,
 -  έως τα 23α γενέθλια, εφόσον δεν εργάζονται,
 -  έως τα 25α γενέθλια εάν παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελ-
  ματικής κατάρτισης σπουδάζουν ή υπηρετούν στα πλαίσια  

 εθελοντικού κοινωνικού/οικολογικού έτους (ισχύει μόνο,  
 εφόσον δεν προκύπτει καμία υποχρεωτική ασφάλιση για τα  
 παιδιά),

 -  χωρίς ηλικιακό όριο, σε περίπτωση αναπηρίας, 
  η οποία επήλθε σε χρόνο που υφίστατο οικογενειακή
  ασφάλιση και το άτομο δεν είναι ικανό να εργαστεί λόγω 
  της αναπηρίας.

Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη: Τα παιδιά ανάδοχων γονέων, τα 
θετά παιδιά και τα  εγγόνια πρέπει να ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, για 
να μπορούν να υπαχθούν  στην οικογενειακή ασφάλιση.

Σημείωση: Οι μηνιαίες αποδοχές των ασφαλισμένων στο πλαίσιο της 
οικογενειακής ασφάλισης συγγενών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό 
των 455 ευρώ, διαφορετικά θα πρέπει να ασφαλίζονται χωριστά.

Τι ισχύει στην περίπτωση ιδιωτικής 
ασφάλισης των γονέων;

Η δωρεάν οικογενειακή ασφάλιση στην υποχρεωτική από τον νόμο 
ασφάλιση αποκλείεται για το παιδί εφόσον 
  και οι δύο γονείς έχουν ιδιωτική ασφάλιση ή
  ένας από τους γονείς διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση και κερδίζει πε-

ρισσότερα από ότι ο υπαγόμενος στην υποχρεωτική από τον νόμο 
ασφάλιση γονέας και το εισόδημα του ιδιωτικά ασφαλισμένου γο-
νέα υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής ασφάλισης (για το 2020: 
περ. 5.200 € μεικτά). Ο αποκλεισμός ισχύει μόνο εφόσον οι γονείς 
είναι παντρεμένοι μεταξύ τους ή και πρόκειται για βιολογικά  
παιδιά.

Σημείωση: Το ασφαλιστικό καθεστώς του παιδιού δεν είναι αμετά-
βλητο. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες (π.χ. αλλάξει το ύψος του εισοδήματος), 
μπορεί να επανεξεταστεί η υπαγωγή στη δωρεάν οικογενειακή ασφάλιση.

Τι ισχύει για τα μέλη της οικογένειας που δεν 
έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ;
Και αυτά μπορούν, κατ’ αρχήν, να ασφαλιστούν, εφόσον μπορούν να 
υποβάλουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό/ αποδεικτικό της σχέσης 
συγγένειας. Σημασία δεν έχει η υπηκοότητα, αλλά η συγγενική σχέση 
προς τον ασφαλισμένο στη Γερμανία υπήκοο κράτους μέλους της ΕΕ. 
Ωστόσο, καλύπτονται μόνο υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημείωση: Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με το ταμείο ασφάλισης, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing) για 
θέματα ασφάλισης ασθένειας.

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


