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Επίδομα γονέων (Elterngeld) 
Γονική άδεια (Elternzeit),

Επίδομα τέκνων (Kindergeld)
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Αγαπητοί φίλοι,

Ο 5ος ΟΔΗΓΟΣ με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία 
αφορά τους γονείς ανήλικων παιδιών,  αλλά και γονείς των οποίων τα παιδιά 
βρίσκονται πριν το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι φοιτητές, σπουδαστές, 
εκπαιδευόμενοι σε επαγγελματική σχολή.
Τα 3 θέματα που παραθέτουμε αφορούν :

Το επίδομα τέκνων (Kindergeld)

Την γονική άδεια (Elternzeit)

Το επίδομα γονέων (Elterngeld)

Όλες οι πληροφορίες στηρίζονται στα γερμανικά  ενημερωτικά έντυπα και έχουν 
συμπληρωθεί μετά από επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία Agentur für Arbeit.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα κατά το  χρόνο 
της δημοσίευσης και για τυχόν αλλαγές στην σχετική νομοθεσία,  οι οποίες θα 
προκύψουν στη συνέχεια,  δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Ο ΟΔΗΓΟΣ μας στοχεύει να παρέχει μια γενική ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες. Η 
επικοινωνία κάθε ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία αποτελεί την εγγυημένη 
και ασφαλή διαδικασία επίλυσης αποριών ή τυχόν προβλημάτων.  

Στο 5ο ΟΔΗΓΟ για το σχεδιασμό του εξωφύλλου, του λογότυπου και των γραφιστικών 
συνεργαστήκαμε με την εταιρεία ES smart graphic design .

O ΟΔΗΓΟΣ θα διανεμηθεί δωρεάν στον Ελληνισμό της Γερμανίας  και στηρίζεται 
αποκλειστικά στους χορηγούς / διαφημιστές τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, 
καθώς  αναλαμβάνουν και την αποστολή του εντύπου μέσω ταχυδρομείου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Τάτσης

Υπεύθυνος έκδοσης

Ιούνιος 2018

5ος ΟΔΗΓΟΣ
Επίδομα γονέων (Elterngeld)
Γονική άδεια (Elternzeit), 
Επίδομα τέκνων (Kindergeld) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BESTATTUNGSINSTITUT 

Το γραφείο μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 
  και 365 ημέρες το χρόνο.

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

Unser Büro ist 24 Stunden am Tag,  
365 Tage im Jahr besetzt.

«Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού, 
είμαστε ο άνθρωπός σας 

και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας»

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld)

1.1   Τι είναι το επίδομα γονέων (Elterngeld)

Το συγκεκριμένο επίδομα αφορά γονείς νεογνών ή μικρών παιδιών με σκοπό να ενισχύσει 
οικονομικά τους νέους γονείς,  να  δημιουργήσει  μια ισορροπία στην περίπτωση που οι γονείς 
έχουν χαμηλό εισόδημα, καθώς μετά τη γέννηση του παιδιού εργάζονται λιγότερο ή και καθόλου. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιδόματος,  τις οποίες μπορεί κανείς να συνδυάσει:
• Basiselterngeld,
• ElterngeldPlus,
• Partnerschaftsbonus.

1.2   Προϋποθέσεις 

1.2.1  Βασικές προϋποθέσεις 

Ως μητέρα ή πατέρας μπορεί κανείς να λάβει το επίδομα εάν :
• μεγαλώνει ο ίδιος το παιδί
• ζει  με το παιδί στο ίδιο σπίτι 
• δεν εργάζεται ή εργάζεται το πολύ ως 30 ώρες την εβδομάδα
• ζει στη Γερμανία 

Το επίδομα αφορά  εργαζόμενους, δημόσιους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και 
ανέργους. 

Το επίδομα μπορεί να το λάβει κανείς ακόμη και εάν δεν εργαζόταν πριν τη γέννηση του παιδιού. 

Επίδομα γονέα μπορεί κάποιος να λάβει 
• για το δικό του παιδί 
• για το παιδί της/του συζύγου 
• για το παιδί της συντρόφου/συντρόφου 
• για το παιδί που έχει υιοθετήσει, το οποίο όμως πρέπει να μένει ήδη στο σπίτι του αιτούντα   
 και δεν πρέπει να είναι άνω των 8 ετών 
• σε ειδικές περιπτώσεις για τα εγγόνια/δισέγγονα 
• παιδιά των αδερφών ( μπορεί να ισχύει στις περιπτώσεις που οι γονείς των παιδιών είναι   
 βαριά άρρωστοι, ανάπηροι ή έχουν πεθάνει).
Για παιδιά που περιθάλπει κάποιος δεν δικαιούται  επίδομα γονέων. Μπορεί όμως,  να λάβει 
επίδομα από το Jugendamt (την Υπηρεσία Νέων). 

1.2.2  Επίδομα γονέων για ζευγάρια, για μονογονέα που μεγαλώνει το παιδί 
του μόνος/μόνη ή για γονέα που μεγαλώνει το παιδί μόνη/μόνος γιατί είναι 
διαζευγμένη/νος

Επίδομα στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται κάποιος αν:

• Ο άλλος γονέας δεν ζει μαζί (με τον/την  αιτούντα/σα και με το παιδί) 
• Ο/Η αιτών/ούσα θεωρείται εφοριακά  μονογονέας, που σημαίνει ότι μπορεί να λάβει το   
 λεγόμενο  Entlastungsbetrag για μονογονείς .  Αυτό όμως το δικαιούται εάν δεν ζει και   
 διαμένει  με άλλον ενήλικο 
• Εάν ο άλλος γονέας δεν είναι σε θέση να φροντίσει το παιδί γιατί π.χ. είναι άρρωστος ή   
 ανάπηρος . Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να κατατεθεί ιατρική γνωμάτευση. Δεν   
 αρκεί δηλ. απλά ο άλλος γονέας να μην μπορεί να το φροντίσει,  επειδή εργάζεται. 
• Εάν η φροντίδα από το άλλον γονέα συνιστά κίνδυνο για το παιδί. Αυτό ισχύει, εφόσον  η   
 Υπηρεσία Νέων γνωματεύσει σχετικά με τον κίνδυνο σωματικό ή ψυχολογικό να το φροντίζει   
 συγκεκριμένος γονέας. 
• Διαζευγμένοι γονείς μπορούν να λάβουν το επίδομα και οι δύο εφόσον φροντίζουν εναλλάξ   
 το παιδί. Το παιδί θα πρέπει να ζει το λιγότερο το 1/3 του χρόνου του με τον κάθε γονέα.   
 Σε διαφορετική περίπτωση δηλ. ο γονέας με τον οποίο το παιδί ζει λιγότερο από το 1/3 του   
 χρόνου του, δεν δικαιούται το επίδομα γονέων και ο άλλος γονέας λαμβάνει το επίδομα ως   
 μονογονέας. 

1.2.3  Εργασία και σπουδές στη διάρκεια που λαμβάνετε επίδομα γονέων 

Στη διάρκεια που λαμβάνει κάποιος το επίδομα γονέων μπορεί  να εργάζεται, μόνο σε 
υποαπασχόληση  δηλ. όχι άνω των 30 ωρών εβδομαδιαίως.  Εάν εργάζεται παραπάνω δεν 
δικαιούται το επίδομα.
 
Αδεία και αναρρωτική άδεια δεν μειώνουν τις ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας. Οι 
συγκεκριμένες μέρες μετριούνται ως εργάσιμες.
Το επίδομα γονέων καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι οποίες δε χρειάζεται να 
διακοπούν, ούτε υπάρχει όριο ωρών παρακολούθησης των σπουδών. 
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1.2.4 Επίδομα γονέων για αλλοδαπούς γονείς 

Η υπηκοότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο δικαίωμα του επιδόματος. 
Οι αλλοδαποί που έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των χωρών Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγίας και Ελβετίας δικαιούνται το επίδομα γονέων εάν διαμένουν ή εργάζονται στη Γερμανία. 

1.2.5 Όταν κάποιος ζει  και εργάζεται σε διαφορετικές χώρες  
(EΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία)

Υπάρχει  ρύθμιση για πολίτες που π.χ. ζουν στη Γερμανία, αλλά εργάζονται σε μια άλλη χώρα 
(κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή των χωρών Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) ή ο ένας 
εργάζεται σε μια άλλη χώρα ή ο ένας εργάζεται σ άλλη χώρα και ο άλλος είναι άνεργος. 

Στην περίπτωση αυτή περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει κάποιος στον σύνδεσμο  
„Ihr Europa“ http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm

1.3  Για πόσο διάστημα λαμβάνει κανείς επίδομα γονέων 

1.3.1  Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται από τη γέννηση του παιδιού.

Το επίδομα καταβάλλετε μηνιαίως και η πληρωμή γίνεται με βάση τον μήνα που κλείνει το χρόνο 
το παιδί και όχι τον ημερολογιακό μήνα.Δηλ. Εάν το παιδί γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, τότε 
ο πρώτος μήνας κλείνει στις 11 Μαρτίου, ο δεύτερος ξεκινά στις 12 Μαρτίου και κλείνει στις 11 
Απριλίου κοκ. 

Στην περίπτωση υιοθεσίας,  ο χρόνος μετρά από τη στιγμή έρχεται το παιδί στο σπίτι. 

1.3.2 Οι κατηγορίες επιδόματος 

• Basiselterngeld (Βασικές γονικές παροχές)
• ElterngeldPlus,
• Partnerschaftsbonus.

Ο δικαιούχος μπορεί για κάθε μήνα να επιλέξει την κατηγορία που θέλει. Το διάστημα που 
δικαιούται κάποιος το επίδομα εξαρτάται από την κατηγορία που έχει επιλέξει.

1.3.3 Basiselterngeld

Παρέχεται  μέχρι και 12 μήνες εάν: Κάνουν και οι δυο γονείς αίτηση του επιδόματος και σε 
περίπτωση που ένας από τους δυο, μετά τη γέννηση του παιδιού, έχει λιγότερο εισόδημα από 
όσο είχε πριν την γέννηση, οι μήνες αυξάνονται σε 14. Οι δυο επιπλέον μήνες ονομάζονται „Part-
nermonate“ τους οποίους δικαιούται και γονέας που ζει μόνος του. 
Τους 14 μήνες μπορεί να τους μοιραστούν οι γονείς, με βάση τους 2 μήνες και το ανώτερο τους 12.

Παράδειγμα: 
Η μητέρα λαμβάνει το επίδομα Basiselterngeld για τους μήνες 1 έως 8 και ο πατέρας από τον 9ο 
έως τον 14ο. Έτσι έχουν συμπληρωθεί οι 14 μήνες.

Δυο περιορισμοί στο Basiselterngeld 
Το επίδομα δικαιούται κανείς τους πρώτους 14 μήνες. Μετά μπορεί να λάβει τις άλλες δυο 
κατηγορίες επιδομάτων δηλ. ElterngeldPlus ή Partnerschaftsbonus.

Οι μήνες που η μητέρα ενός παιδιού λαμβάνει άλλα επιδόματα για το συγκεκριμένο παιδί όπως 
Mutterschafts-geld ή άλλες επιδοτήσεις μητέρας μετράν  ως μήνες του επιδόματος του  Basi-
selterngeld. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα εάν έχει καταθέσει αίτηση ή όχι της αφαιρούνται 
οι συγκεκριμένοι μήνες σαν να λάμβανε το Basiselterngeld-Monate. Τους μήνες αυτούς δεν 
δικαιούται να λάβει ούτε τα άλλα επιδόματα ( ElterngeldPlus και  Partnerschaftsbonus). Ο άλλος 
γονέας μπορεί τη συγκριμένη αυτή περίοδο να επιλέξει την κατηγορία επιδόματος που επιθυμεί. 

Ως επίδομα μητρότητας υπολογίζονται και τα χρήματα από την ιδιωτική ασφάλεια ασθενείας 

Παράδειγμα: 
Η μητέρα λαμβάνει τους δυο πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού επίδομα μητρός ( Mut-
terschaftsgeld) Για τους δυο μήνες αυτούς δεν κατέθεσε αίτηση για το επίδομα Basiselterngeld . 
Θα λάβει το επίδομα από τον 3ο έως τον 9ο μήνα, ενώ ο πατέρας από τον 10ο έως τον 14ο. 

1.3.4 ElterngeldPlus 

Το επίδομα «ElterngeldPlus» δικαιούται κάποιος να το λάβει για διπλάσιο χρόνο από το επίδομα 
Basiselterngeld. Αντί του ενός μηνός «Basiseltern» μπορεί κάποιος  να επιλέξει  δυο μήνες 
Αν δεν εργάζεται ο γονέας μετά τη γέννηση του παιδιού  το επίδομα ElterngeldPlus είναι το μισό 
ποσό από το Basiseltern.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld)
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Αν όμως εργάζεται μετά τη γέννηση του παιδιού σε υποαπασχόληση μπορεί να φθάσει σε ποσό 
το επίδομα Basiselterngeld και να το λαμβάνει το διπλό χρόνο από το Basiselterngeld.  Το επίδομα 
ElterngeldPlus μπορεί να το λαμβάνει κάποιος και μετά τον 14ο μήνα του παιδιού. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στο επίδομα ElterngeldPlus υπάρχουν δυο περιορισμοί 
Αν η μητέρα του παιδιού λαμβάνει άλλα επιδόματα όπως π.χ. επίδομα μητέρας δεν μπορεί να 
λαμβάνει για τον ίδιο χρόνο ElterngeldPlus 
Μετά τον 14ο μήνα μπορεί να λαμβάνει το επίδομα, μόνο εάν δεν υπάρξει  διακοπή.  Δηλαδή ένας 
εκ των γονέων να λαμβάνει το επίδομα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συνδυασμός επιδομάτων Basiselterngeld και ElterngeldPlus

Παράδειγμα 1: 
Η μητέρα λαμβάνει τους πρώτους δυο μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού επίδομα μητρός (Mut-
terschaftsgeld). Άρα, οι δυο μήνες αυτοί μετρούν ως Basiselterngeld
Ο πατέρας κάνει αίτηση για το επίδομα Basiselterngeld για τον 3ο και 4ο μήνα και στη συνέχεια 
για το επίδομα ElterngeldPlu από τον 6ο έως τον 24ο μήνα.
Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα λάβουν 4 μήνες το επίδομα Basiselterngeld  και 20 μήνες το 
επίδομα ElterngeldPlus που αντιστοιχεί σε 14 μήνες του επιδόματος Basiselterngeld.

Παράδειγμα 2:
Η μητέρα λαμβάνει το επίδομα Basiselterngeld τους πρώτους 4 μήνες μετά τη γέννηση του 
παιδιού, ο πατέρας τον 5ο και 6ο μήνα. Και οι δυο γονείς λαμβάνουν στη συνέχεια για τους μήνες 
7ο έως και 14ο το επίδομα ElterngeldPlus
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι γονείς έλαβαν 6 μήνες Basiselterngeld και 16 μήνες Elterngeld-
Plus, που αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό 14 μηνών Basiselterngeld.

Παράδειγμα  3:
Συνδυασμός επιδομάτων για γονέα που μεγαλώνει το παιδί μόνος του.
Ένας πατέρας που μεγαλώνει το παιδί μόνος του λαμβάνει το επίδομα τους πρώτους δυο μήνες 
Basiselterngeld και τον 3ο και 4ο μήνα το επίδομα ElterngeldPlus
Από τον 5ο μήνα λαμβάνει πάλι το Basiselterngeld bis έως τον 14ο μήνα και τον 15ο και  
16ο ElterngeldPlus. Έτσι, ο πατέρας έχει λάβει 12 μήνες Basiselterngeld και 4 μήνες ElterngeldPlus, 
που αντιστοιχεί σε 14 μήνες Basiselterngeld.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld)
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1.3.5 Partnerschaftsbonus

Το επίδομα «Partnerschaftsbonus» είναι μια προσφορά σε γονείς που μοιράζονται εργασιακές και 
οικογενειακές υποχρεώσεις. Το επίδομα μπορούν να το αξιοποιήσουν από κοινού, εάν το παιδί 
μεγαλώνει ξεχωριστά από τον άλλο γονέα.  Επίσης, αν κάποιος μεγαλώνει μόνος  το παιδί του  
μπορεί να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα.
Μπορεί ένας από τους δύο γονείς να λάβει το επίδομα ElterngeldPlus για 4 επιπλέον 
συνεχόμενους μήνες. Προϋπόθεση να εργάζονται και οι δυο γονείς σε υποαπασχόληση και 
συγκεκριμένα, το λιγότερο 25 ώρες και το μέγιστο 30 ώρες την εβδομάδα.  
Οι 4 μήνες εργασίας πρέπει να είναι συνεχόμενοι. Ένας εκ των γονέων πρέπει να από τον 15ο 
μήνα να λαμβάνει – συνεχόμενα- το επίδομα ElterngeldPlus

Παράδειγμα  
Συνδυασμός και των τριών επιδομάτων Basiselterngeld, ElterngeldPlus και Partnerschaftsbonus
Η μητέρα λαμβάνει τους πρώτους 4 μήνες το επίδομα Basiselterngeld, ο πατέρας τον 5ο και τον 
6ο.  Και οι δυο γονείς λαμβάνουν από τον 7ο έως τον 14ο μήνα το επίδομα ElterngeldPlus. Από τον 
15ο έως τον 18ο μήνα εργάζονται και οι δυο μεταξύ 25 και 30 ώρες εβδομαδιαίως και λαμβάνουν 
για τους μήνες αυτούς το επίδομα  Partnerschaftsbonus

Δεν είναι αναγκαίο να εργάζεται κανείς κάθε βδομάδα 25 ως ώρες. Σημασία έχει ο μέσος όρος 
των ωρών το μήνα. Στην περίπτωση αυτή, μετρούν και οι υπερωρίες οι οποίες προσμετρούνται 
σε τυχόν λιγότερες από 25 ώρες που ενδεχόμενα έχει εργαστεί κάποιος μια εβδομάδα το μήνα. 
Επιπλέον όμως, προσμετρούνται ως ώρες εργασίας οι μέρες ασθενείας, αργίες, άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις για το επίδομα πρέπει να επιστραφούν τα 
χρήματα. Ακόμη και εάν μόνο  ένας εκ των δυο γονέων δεν τις πληροί . Για διευκρινίσεις σχετικά, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία (Elterngeldstelle)

Παράδειγμα επιστροφής του επιδόματος Partnerschaftsbonus
Και οι δυο γονείς λαμβάνουν για τους πρώτους 14 μήνες του παιδιού το επίδομα ElterngeldPlus 
και στη συνέχεια, επιθυμούν να συνεχίσουν το επίδομα.
Η μητέρα εργάζεται από τον 15ο έως τον 18ο μήνα 25 ώρες την εβδομάδα και ο πατέρας 30, ο 
οποίος όμως τον 18ο μήνα κάνει υπερωρίες και φθάνει τις 32 ώρες την εβδομάδα. 
Έτσι, ο πατέρας στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις και ακυρώνεται 
το επίδομα και για τους δυο γονείς, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν πίσω όλο το ποσό, που 
αντιστοιχεί από τον 15ο έως τον 18ο μήνα, το συγκεκριμένο επίδομα. 

1.3.6 Συνδυασμός των επιδομάτων 

Για κάθε μήνα του παιδιού μπορεί κάποιος να  επιλέγει μεταξύ των τριών κατηγοριών επιδομάτων 
Basiselterngeld, ElterngeldPlus και Partnerschaftsbonus. 
Τους πρώτους 14 μήνες του παιδιού σας μπορεί κάποιος να διακόψει το επίδομα και να το 
συνεχίσει αργότερα σ άλλη χρονική στιγμή. Το επίδομα αφορά και τους δυο γονείς, οι οποίοι 
μπορούν να αποφασίσουν ποιος και πότε θα λάβει το επίδομα. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κάθε γονέας πρέπει να αιτηθεί το επίδομα για τουλάχιστον 2 μήνες. 

Το επίδομα Basiselterngeld μπορεί να καταβληθεί μόνο τους πρώτους 14 μήνες του παιδιού, ενώ 
τα άλλα δυο επιδόματα και αργότερα 

Τους μήνες που η μητέρα λαμβάνει επίδομα μητρότητας Mutterschafts-geld ή άλλες επιδοτήσεις 
υπολογίζονται ως επίδομα Basiselterngeld, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τον άλλον γονέα. 

Από τον 15ο μήνα δεν μπορεί να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος, δηλαδή τουλάχιστον ένας 
γονέας πρέπει να λαμβάνει ElterngeldPlus ή Partnerschaftsbonus 

Το επίδομα Partnerschaftsbonus μπορεί να καταβληθεί μόνο για 4 επιπλέον συνεχόμενους μήνες 
για μια φορά 

Βοήθεια για το ποιο επίδομα ταιριάζει στον καθένα ή για το αν πληροί τις προϋποθέσεις υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείο Οικογένειας www.familien-wegweiser.de

1.4 Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος προσδιορίζεται από τα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιο επίδομα θα αιτηθεί κάποιος; Το Basiselterngeld ή ElterngeldPlus;
Πόσο εισόδημα είχε ως τώρα ; 
Πόσο εισόδημα θα έχει την περίοδο που θα λαμβάνει το επίδομα ;
Λαμβάνει άλλου είδους κοινωνικά –κρατικά- επιδόματα ;
Θα αποκτήσει δίδυμα ή τρίδυμα ;
Έχει  ήδη άλλα μικρά παιδιά ;
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Ανάλογα με το εισόδημά το επίδομα (Basiselterngeld) είναι μεταξύ 300 και 1800€ μηνιαίως και για 
το επίδομα ElterngeldPlus μεταξύ 150 € και 900€.
Μπορεί να είναι τα ποσά μεγαλύτερα στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη παιδί ή γεννηθούν 
δίδυμα /τρίδυμα κλπ

Το κατώτατο όριο των 300 € (Basiselterngeld) και 150 € (ElterngeldPlus) το λαμβάνει κάποιος στην 
περίπτωση που δεν είχε εισόδημα πριν την γέννηση του παιδιού. Επίσης, εάν το εισόδημά μετά τη 
γέννα είναι το ίδιο με πριν (εάν εργάζεται  λιγότερες μεν ώρες, αλλά για το ίδιο εισόδημα).  

Στη σελίδα www.familien-wegweiser.de μπορεί κάποιος να έχει μια εικόνα για τα ποσά.

1.4.1 Πως υπολογίζεται το επίδομα Basiselterngeld
Στο επίδομα Basiselterngeld λαμβάνει κανείς συνήθως το 65% του καθαρού εισοδήματος που 
λάμβανε  πριν τη γέννηση του παιδιού (Netto-Einkommen).
Για τους μήνες που θα έχει άλλο εισόδημα λαμβάνει το 65%  της διαφοράς του μισθού που είχε 
πριν τη γέννηση του παιδιού και μετά τη γέννησή του. 

Παράδειγμα
Μια μητέρα εργάζεται και κερδίζει μηνιαίως 2.000 €. Μετά τη γέννηση του παιδιού μένει στο σπίτι 
και δεν έχει εισόδημα. Αιτείτε το επίδομα Basiselterngeld.
Έχουμε συνεπώς:  2.000 € εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού – 0.- εισόδημα μετά τη γέννησή 
του Το 65% των 2.000 €  = 1.300 €. Αυτό είναι το επίδομά που θα λαμβάνει αρχικά.
Σε περίπτωση που μετά από έξι μήνες αναλάβει μια εργασία υποαπασχόλησης με 500 € μισθό 
μηνιαίως.
Θα έχει: 2.000 € εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού – 500 € εισόδημα μετά τη γέννησή του. 
Διαφορά 1.500 €. Το 65% του 1.500 είναι 975 €
Άρα το επίδομα διαμορφώνεται πλέον στα 975 € και το συνολικό εισόδημα της μητέρας 975€ + 
500 € = 1.475 € μηνιαίως 

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο ο υπολογισμός του καθαρού εισοδήματος για το επίδομα να 
διαφέρει κατά ελάχιστα από το πραγματικό καθαρό εισόδημα. 

Υπολογισμός επιδόματος ElterngeldPlus και Partnerschaftsbonus

Το επίδομα ElterngeldPlus υπολογίζεται όπως το Basiseltern-geld με τη διαφορά ότι το ανώτερο 
ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος είναι το 50% από αυτό που θα λάμβανε στο επίδομα Basisel-
terngeld, αν θεωρητικά δεν είχε καθόλου εισόδημα και μετά τη γέννηση του παιδιού. 
Η «οροφή» αυτή υπάρχει γιατί το συγκεκριμένο επίδομα μπορεί να το λάβει κάποιος για το 

διπλάσιο χρόνο από  το  Basiselterngeld.
Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και για το επίδομα Partnerschaftsbonus .

Η διαφορά είναι ότι το επίδομα είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες, αλλάζει μόνο στη διάρκειά του. 

Παραδείγματα 
ElterngeldPlus χωρίς εισόδημα μετά τη γέννηση του παιδιού 
2.000 € εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού – 0.- εισόδημα μετά τη γέννησή του  Το 65% των 
2.000 €  = 1.300 €.  Το 50% του 1.300 € = 650 €. Τα 650 € είναι η «οροφή»

Επίδομα Basiselterngeld  = 12 μήνες (ανώτερος χρόνος) Χ 1.300 € = 15.640 €
Επίδομα ElterngeldPlus = 24 μήνες (ανώτερος χρόνος) Χ 650 € = 15.640 €

Το επίδομα ElterngeldPlus συμφέρει ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει εισόδημα μετά τη 
γέννηση του παιδιού (π.χ. υποαπασχόληση). Σ αυτήν την περίπτωση μπορεί τo μηνιαίο εισόδημα 
να φθάσει και το επίδομα του Basiselterngeld διατηρώντας τους 24 μήνες

ElterngeldPlus με εισόδημα 
2.000 € εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού – 1.200€ εισόδημα μετά τη γέννησή του. Διαφορά 
εισοδήματος 800 €. Το 65% = 520 €
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπερβαίνει  τα 650 € που είναι η «οροφή» και έτσι, ο αιτών θα 
λάβει συνολικά περισσότερο επίδομα από όσο θα λάμβανε με το Basiselterngeld
Basiselterngeld   12 μήνες Χ 520 € = 6.240 €
ElterngeldPlus  24 μήνες Χ 520 € = 12.480 €

ElterngeldPlus με εισόδημα 
2.000 € εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού – 500 € εισόδημα μετά τη γέννησή του. Διαφορά 
εισοδήματος 1.500 €. 
Θα είχαμε το 65% της διαφοράς επί του εισοδήματος των 1.500 € που είναι ίσο με 975€ 
Εδώ, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον υπολογισμό του επιδόματος Basiselterngeld χωρίς 
εισόδημα,  ώστε να υπολογιστεί η οροφή.
Το 65% των 2.000 € = 1.300 €. To 50% αποτελεί την οροφή δηλ. 650 €.
Άρα, στο παράδειγμά μας, το επίδομα δεν μπορεί να είναι πάνω από 650 €

Αλλά και στην περίπτωση αυτή, εάν οι γονείς επιλέξουν το επίδομα ElterngeldPlus θα λάβουν 
συνολικά περισσότερα χρήματα, λόγω του μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που παρέχεται. 
Basiselterngeld Χ 12 μήνες Χ 975 € = 11.700 €
ElterngeldPlus Χ 24 μήνες Χ 650 €= 15.600 €
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Κατώτερο όριο επιδόματος 
Στο Basiselterngeld το κατώτερο ποσό των 300 € το λαμβάνει κανείς άσχετα από το αν είχε 
εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού ή αν συνεχίζει να έχει εισόδημα μετά τη γέννησή του. 
Ακόμη και αν ο υπολογισμός δίνει ως τελικό αποτέλεσμα κάτω από τα 300 €, ο δικαιούχος θα 
λάβει το κατώτερο ποσό των 300 €.
Το ίδιο ισχύει και για τα  ElterngeldPlus και  Partnerschaftsbonus, όπου το κατώτερο όριο είναι 150 €

1.4.2  Μεγαλύτερο επίδομα για χαμηλόμισθους 
Αν το ποσό που κέρδιζε κάποιος πριν την γέννηση του παιδιού είναι κάτω των 1.240 € τότε 
λαμβάνει επίδομα μεγαλύτερο του 65% που καθαρού εισοδήματός του.
Όσο μικρότερο είναι το εισόδημά του, τόσο αυξάνεται το ποσοστό υπολογισμού του καθαρού 
εισοδήματός του.

Συγκεκριμένα: Αν το εισόδημά (καθαρό) ήταν 1.240 έως 1.200, τότε αυξάνεται κατά μια 
ποσοστιαία μονάδα το επίδομα για κάθε 2 € λιγότερα.
Δηλαδή: 1.238 € = 65,1%, 1.236 € = 65,2%, 1.234€=65,3% και φθάνει ως το 67%
Αν το εισόδημά είναι μεταξύ 1.200 € και 1.000 €  ο δικαιούχος λαμβάνει το 67% 
Αν το εισόδημά είναι κάτω των 1.000 € αυξάνεται το επίδομα μέχρι και 100%
Πάλι ο υπολογισμός είναι ανά 2 ευρώ. Δηλ. στα 998 € είναι 67,1%, στα 996 € είναι 67,2% κλπ

Παράδειγμα για χαμηλόμισθους πριν τη γέννηση του παιδιού 
Καθαρό εισόδημα 700 € - εισόδημα μετά τη γέννησή του 50 €. Διαφορά εισοδήματος 650 € 
1.000 € – 700€ = 300 € / 2 € που είναι ο τρόπος υπολογισμού για τους χαμηλόμισθους = 150 € X 
0,1% αύξηση = 15%. 67% + 15% =82%
Το επίδομα είναι το 82 % των 650 € = 533 €

1.4.3  Μεγαλύτερο επίδομα για δίδυμα και τρίδυμα
Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά. Όμως για περισσότερα παιδιά υπάρχει αύξηση 300 € για το 
επίδομα Basiselterngeld και 150 € για το επίδομα ElterngeldPlus.
Το επιπλέον επίδομα διπλασιάζεται αν πρόκειται για τρίδυμα, τριπλασιάζεται στα τετράδυμα κλπ
Το επιπλέον ποσό ονομάζεται „Mehrlings-Zuschlag“ και έτσι, αυξάνεται και το συνολικό όριο. 
Στα δίδυμα με κατώτερο στο Basiselterngeld 600 € και ανώτερο 2.100 € και στο ElterngeldPlus το 
κατώτερο 300 € και ανώτερο 1.050 €.

1.4.4 Μεγαλύτερο επίδομα στην περίπτωση που υπάρχουν μεγαλύτερα αδέρφια 

Αν υπάρχουν και άλλα παιδιά που ζουν στο ίδιο σπίτι αυξάνεται το επίδομα κατά 10% το 
λιγότερο, 75 € μηνιαίως στο επίδομα Basiselterngeld και 37,5 € στο επίδομα ElterngeldPlus.
Το επίδομα αδερφών «Geschwisterbonus» δικαιούται κάποιος αν στο σπίτι ζει ακόμη ένα παιδί 
που δεν έχει ξεπεράσει τα 3 έτη ή δυο παιδιά τα οποία δεν είναι μεγαλύτερα των 6 ετών ή ένα 
παιδί έως 14 ετών, εάν έχει αναπηρία.  
Στην περίπτωση της υιοθεσίας δεν έχει σημασία η ηλικία του παιδιού, αλλά ο χρόνος από τον 
οποίο κατοικεί  στο σπίτι (έως 14 ετών) 
Με το επίδομα αδελφών αυξάνονται και τα κατώτερα και ανώτερα όρια του επιδόματος. 
Το επίδομα Basiselterngeld το λιγότερο 375 € και το ανώτερο 1.980€, ενώ το επίδομα Elterngeld-
Plus το λιγότερο 187,50 € και το ανώτερο 990 €.

Παράδειγμα επιδόματος με το μπόνους  αδελφών - Geschwisterbonus
Η μητέρα λαμβάνει το επίδομα Basiselterngeld τους πρώτους 12 μήνες 
Το παιδί για το οποίο λαμβάνει το επίδομα έχει μια αδερφή, η οποία θα συμπληρώσει τα 3 έτη, 
όταν το παιδί για το οποίο η μητέρα παίρνει το επίδομα θα είναι 7 μηνών. 
 
Υπολογισμός: 2.000€ εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού, καθόλου εισόδημα μετά τη γέννησή 
του. Διαφορά 2.000 €. Το 65% είναι 1.300 € ( 10% επίδομα αδερφού = 130 €) . Έτσι, το επίδομα 
διαμορφώνεται στα 1.430 €.
Τους πρώτους 7 μήνες (μετά συμπληρώνει το παιδί το 3ο έτος της ηλικίας του) η μητέρα λαμβάνει 
επίδομα 1.430 € μετά τον 7ο μήνα 1.300 €

1.5 Πως υπολογίζεται το εισόδημα πριν τη γέννηση του παιδιού 

1.5.1  Ο χρόνος υπολογισμού του εισοδήματος είναι 12 μήνες.  

Ποιοι μήνες λαμβάνονται υπόψη εξαρτάται από το εάν πριν τη γέννηση του παιδιού είναι κανείς 
ελεύθερος επαγγελματίας ή όχι. 
Αν είχε στο χρονικό διάστημα έσοδα από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, από επιχείρησή, 
από γεωργικές εργασίες ή κτηνοτροφία.
Για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων, δηλ. όσων δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
επιχειρηματίες κλπ ισχύουν τα παρακάτω:
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Επίσημες μεταφράσεις: 

➢ Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης, Γάμου, Θανάτου,  
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
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Για την μητέρα, οι 12 τελευταίοι μήνες πριν την ένταξη της άδειας μητρότητας - Mutterschutz – 
ενώ διαφορετικά, του τελευταίους 12 μήνες πριν τη γέννηση του παιδιού.  Αυτό είναι το χρονικό 
διάστημα ακόμη και αν δεν κάνει αμέσως, με τη γέννηση του παιδιού, αίτηση του επιδόματος. 
Αφαιρούνται επίσης, από τους 12 μήνες ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνει επίδομα για άλλο 
παιδί – ασθένεια λόγω εγκυμοσύνης, που είχε ως επακόλουθο να υπάρχει μικρότερο ή και 
καθόλου εισόδημα  – αν υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις. 
Ο χρόνος τις παραπάνω περιπτώσεις – λόγω της αφαίρεσης – πηγαίνει ακόμη πιο πίσω.

Παράδειγμα:
Αφαίρεση συγκεκριμένων μηνών  από τον υπολογισμό εισοδήματος για εργαζόμενους (όχι 
ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες)
Το παιδί γεννιέται τον Σεπτέμβριο του 2017. Η μητέρα έχει ήδη ένα παιδί για το οποίο έλαβε 
επίδομα γονέων από τον Αύγουστο 2016 έως Νοέμβριο 2016. 
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 
Γέννηση του δεύτερου παιδιού Σεπτέμβριος 2017
12 μήνες πριν την ένταξη στην ασφάλεια εγκυμοσύνης = Αύγουστος 2016 έως Ιούλιο 2017
Δεν υπολογίζονται όμως οι 4 μήνες Αύγουστος 2016 και Νοέμβριο 2016,  που η μητέρα λάμβανε 
το επίδομα για τα μεγαλύτερο παιδί. Συνεπώς, το εισόδημα θα υπολογιστεί για το διάστημα 
Δεκέμβριος 2016 έως Ιούλιο 2017 και Απρίλιος 2016 έως Ιούλιο 2016 

1.5.1 Τι υπολογίζεται ως εισόδημα 

Όλα τα έσοδα θεωρούνται εισόδημα. Αυτό σημαίνει και τα έσοδα από τα λεγόμενα „Mini-Job“, 
από εργασίες κάτω των 450 €, τα οποία ξεπερνούν ετησίως τα 2.400 €
Αντίθετα, δεν υπολογίζονται  ως έσοδα, ποσά  που δεν είναι μόνιμα όπως: δώρο Χριστουγέννων, 
πριμ, 13ος μισθός, δώρο αδείας. 

Έσοδα από το εξωτερικό
Ως έσοδα από το εξωτερικό υπολογίζονται εκείνα για τα οποία έχει πληρωθεί φόρος σε ένα από 
τα Κράτη- μέλη της Ε.Ε. ή Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία ή  Ελβετία.

1.5.3 Τρόπος υπολογισμού του καθαρού εισοδήματος 

Η αρμόδια υπηρεσία υπολογίζει το καθαρό εισόδημα από το μεικτό με μια απλουστευμένη 
διαδικασία. Για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις διαφορές από το ποσό που 
πραγματικά λαμβάνει κάποιος. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld)
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Καταρχήν υπολογίζεται το συνολικό μεικτό εισόδημά για το συγκεκριμένο 12μηνο. Από αυτό 
αφαιρείται εφάπαξ ποσό των 1.000 ετησίως δηλ. 83,33 μηνιαίως,  μετά γίνονται οι αφαιρέσεις 
των εισφορών σε κοινωνικά και ασφαλιστικά ταμεία (αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).

Ανώτερο μηναίο εισόδημα 2.770 €. Δεν υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα που ξεπερνά τα 2.770 
€.  Αν, δηλαδή, πριν τη γέννηση του παιδιού υπήρχε καθαρό εισόδημα πάνω από 2.770 €, ο 
δικαιούχος θα λάβει ως επίδομα των ανώτερο ποσό επιδόματος που έχει οριστεί.

Παράδειγμα: 

Ο πατέρας είχε πριν τη γέννηση του παιδιού μηναίο καθαρό εισόδημα 3.000 € και μετά τη 
γέννηση του παιδιού 1.000 €, ώστε προκύπτει μια διαφορά 2.000 €. Το επίδομα  θα υπολογιστεί 
με τη διαφορά των 1.770 € γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των 1.000 € και των 2.770 €, το 
οποίο είναι το ανώτερο όριο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  !!!
Το επίδομα γονέων (μέρος του ή και συνολικά) μπορεί συνυπολογίζεται 
σε διάφορα άλλα κοινωνικά επιδόματα ή φοροαπαλλαγές όπως ταμείο 
ανεργίας, κοινωνικό βοήθημα,  βοήθημα μητρότητας, επίδομα ασθενείας , 
σύνταξη, επίδομα παιδιών κ.λ.π.

Για το λόγο αυτό μπορεί κάποιος να απευθύνεται  στον ηλεκτρονικό οδηγό 
του Υπουργείο Οικογένειας www.familien-wegweiser.de, τηλεφωνικά 
στον αριθμό 115 επίσης, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης του Υπουργείου 
030/20179130 ή στο E-Mail  info@bmfsfjservice.bund.de

Τι είναι η «γονική άδεια» (Elternzeit) και ποιους αφορά

Η γονική άδεια είναι ουσιαστικά, το χρονικό διάστημα ανατροφής τέκνων και αφορά τους 
εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να αναθρέψουν το παιδί τους κάνοντας για μια 
περίοδο παύση εργασίας ή μειώνοντας τις ώρες εργασίας τους.

Το εισόδημα που χάνεται την συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να καλυφθεί (μερικώς) από το 
επίδομα Elterngeld ή ElterngeldPlus.

Τo δικαίωμα των γονέων για τη γονική άδεια είναι νομοθετημένο απέναντι στους εργοδότες και 
για το λόγο αυτό στη διάρκειά του δεν μπορεί ο εργοδότης (εκτός εξαιρέσεων) να καταγγείλει το 
συμβόλαιο εργασίας. 

Επίσης, με το πέρας της γονικής άδειας ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα επιστροφής στο ίδιο 
ωράριο εργασίας που ήταν πριν λάβει την γονική. Η επιστροφή στην ίδια ακριβώς θέση εργασίας 
εξαρτάται από το συμβόλαιο εργασίας του γονέα με τον εργοδότη. 
Γονική άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος και στις περιπτώσεις που έχει περιορισμένου χρόνου 
συμβόλαιο, συμβόλαια υποαπασχόλησης ή ελάχιστη απασχόληση, εργασία στο σπίτι, στη 
διάρκεια επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης 

Τι πρέπει να προσέξετε

Η γονική άδεια δεν ξεκινά αυτόματα. Προϋποθέτει αίτηση στον εργοδότη.

Όταν κάποιος επιθυμεί να κάνει χρήση  γονικής άδειας κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών 
ετών του παιδιού, πρέπει εγγράφως να αιτηθεί στον εργοδότη 7 εβδομάδες πριν την έναρξη της 
περιόδου. Με το ίδιο έγγραφο πρέπει να προσδιοριστούν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία 
θα γίνει χρήση μέσα στα επόμενα δυο χρόνια (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί 
τμηματική χρήση). 

Όταν κάποιος επιθυμεί γονική άδεια μεταξύ 3ου και 8ου έτους ηλικίας του παιδιού, πρέπει να 
αιτηθεί εγγράφως στον εργοδότη 13 εβδομάδες νωρίτερα. 

Η γονική άδεια  ισχύει και για γονείς που έχουν υιοθετήσει παιδί και υπό προϋποθέσεις, για 
μητριά/μητριό ή σύντροφο που αναλαμβάνει την φροντίδα του παιδιού του συντρόφου του 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (Elterngeld) ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (Elternzeit)
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Πότε αρχίζει, πόσο διαρκεί  και πότε τελειώνει η γονική άδεια

Μέχρι το 3ο έτος του παιδιού έχει κάθε γονέας δικαίωμα για 36 μήνες γονική. Το δικαίωμα δεν 
επηρεάζει τον έναν γονέα από τον άλλον. Δηλαδή, εάν θα πάρει ο ένας από τους δυο γονείς τη 
γονική άδεια, δεν επηρεάζει τον άλλον γονέα.

Από τους 36 μήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 24 μήνες μεταξύ του 3ου και 8ου έτους του 
παιδιού π.χ. για τα πρώτο χρόνο της σχολικής εκπαίδευσης. Η γονική άδεια μπορεί να μοιραστεί 
ανά μήνες ή εβδομάδες. Με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη μπορεί να αυξηθούν οι χρονικές 
περίοδοι.

Η γονική άδεια ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του 3ου έτους του παιδιού εκτός και αν 

• Ένα μέρος (μέγιστο 12 μήνες) δεν έχει χρησιμοποιηθεί όποτε  μπορεί, με έγκριση του   
 εργοδότη, να ενεργοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 3ου έως 80ου έτους ηλικίας   
 του παιδιού (ισχύει για γεννήσεις έως 30.06.2015).

• Ένα μέρος (μέγιστο 24 μήνες) δεν έχει χρησιμοποιηθεί, οπότε μπορεί, χωρίς έγκριση του   
 εργοδότη, να μεταφερθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 3ου έως 8ου έτους ηλικίας του   
 παιδιού (ισχύει για γεννήσεις από 01.07.2015).

Για γονείς υιοθετημένων παιδιών ισχύει, επίσης, το δικαίωμα και ξεκινά από την ημέρα της 
υιοθεσίας για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, τα οποία όμως να έχουν ολοκληρωθεί, όταν το παιδί 
συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του. 

Επίδομα γονέων και γονική άδεια

Η μια διαδικασία δεν απαγορεύει την άλλη. Για να λάβει ένας γονέας που βρίσκεται σε γονική 
άδεια το επίδομα γονέων δεν πρέπει να εργάζεται πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα. Εάν ο γονέας 
εργάζεται πάνω από 30 ώρες, τότε θα μπορούσε να πάρει γονική άδεια,  έτσι ώστε με τη μείωση 
των ωρών εργασίας, να μπορεί να λάβει επίδομα γονέων.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή,  να δηλωθεί η γονική άδεια, ώστε το διάστημα για τον οποίο 
θα ζητηθεί το επίδομα να βρίσκεται μέσα στο διάστημα της γονικής άδειας.

Μπορώ να σταματήσω πρόωρα τη γονική άδεια;

Όχι καθώς αυτό εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να αιτηθεί ο εργαζόμενος τη διακοπή, για την οποία ο εργοδότης 
οφείλει να απαντήσει μέσα σε 4 εβδομάδες και να απορρίψει γραπτώς, μόνο εάν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι στην επιχείρηση.

Μητέρες που βρίσκονται σε γονική άδεια  και βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορούν 
να διακόψουν την  τρέχουσα γονική άδεια,  καθώς υπάρχουν οι ημερομηνίες προστασίας της 
μητέρας (6 εβδομάδες πριν τον τοκετό)

Επιτρεπόμενη (άλλη) εργασία κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας

Ο ανώτερος χρόνος που επιτρέπεται να εργαστεί γονέας στη διάρκεια γονικής άδειας  είναι 30 
ώρες την εβδομάδα. 

Μειωμένος χρόνος εργασίας 

Υπό προϋποθέσεις, μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει στη διάρκεια της γονικής άδειας τη  μείωση 
από 15 έως 30 ώρες των ωρών εργασίας του.
Αυτό το δικαίωμα  έχουν εργαζόμενοι εργοστασίων με τουλάχιστον 15 εργαζόμενους. Και 
στην περίπτωση αυτή, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι λειτουργίας της επιχείρησης δεν είναι 
υποχρεωμένος ο εργοδότης να μειώσει της ώρες εργασίας 

Γονική άδεια και διαμονή στο εξωτερικό

Στη διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί ο γονέας να βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση να διαμένει κανείς στη Γερμανία. Το δικαίωμα για γονική άδεια ξεκινά  από τη σχέση 
εργασίας και τη κοινή διαμονή με το παιδί. 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Ο γονέας είναι εργαζόμενος 
• Φροντίζει το παιδί ο ίδιος
• Ζει στο ίδιο σπίτι με το παιδί 
• Στη διάρκεια της γονικής άδειας δεν εργάζεται καθόλου ή πάντως όχι, άνω των 30 ωρών   
 εβδομαδιαίως 
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Παραδείγματα :

1. Γονική άδεια μετά το 3ο έτος του παιδιού 
Λαμβάνεται γονική άδεια για τα πρώτα δυο χρόνια του παιδιού σας, Από το 2ο έτος εργάζεστε 
πάλι. Σας υπολείπονται 12 μήνες που μπορείτε να πάρετε όταν το παιδί σας κλείσει τα 3 χρόνια 
αλλά δεν έχει υπερβεί  τα 8 

2. Γονική άδεια σε 3 χρονικές περιόδους 

Η μητέρα θέλει να μοιράσει την γονική άδεια σε 3 περιόδους: 6 μήνες, μόλις γεννηθεί το παιδί, 6 
μήνες, μόλις το παιδί γίνει ενάμιση χρονών και 12 μήνες όταν το παιδί είναι δυόμιση χρονών. Από 
τη στιγμή που οι τελευταίοι 12 μήνες ξεκινούν πριν το παιδί συμπληρώσει το 3ο έτος ο εργοδότης 
δεν μπορεί να το αρνηθεί. 
Κανονική άδεια: Κάθε ολόκληρος μήνας γονικής άδειας μειώνει την κανονική σας άδεια.

Παράδειγμα: 
Δικαιούστε 30 ημέρες άδεια. Κάνετε χρήση γονικής άδειας από 5 Μαΐου έως 18 Αυγούστου. 
Δηλ. δυο ολόκληρους μήνες τον Ιούνιο και Ιούλιο. Γι αυτός τους 2 μήνες,  η κανονική άδεια που 
σας αναλογεί αφαιρείται. Δηλ.  δυο  δωδέκατα  της άδειας σας που είναι 5 μέρες,  υπόλοιπο  25 
ημέρες.

Σημειώνεται ότι η κανονική άδεια μεταφέρεται στα επόμενα έτη,  όπως επίσης ότι εάν ξεκινήσει η 
γονική άδεια στις 2 του μηνός και η πρώτη του μήνα είναι αργία δεν μετρά ως ολόκληρος μήνας. 
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος έχει πάρει την κανονική του άδεια πριν ξεκινήσει η γονική 
άδεια, τότε αυτή αφαιρείται από τα επόμενα έτη. 

Πχ. Έχετε πάρει την άδεια σας και μπαίνετε σε γονική άδεια τον Σεπτέμβριο, τους 4 μήνες μέχρι τη 
λήξη του έτους δηλ Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο,  η άδειά που θα σας αναλογούσε 4/12 θα αφαιρεθεί 
από το επόμενο έτος. Δηλ εάν  έχετε 30 μέρες άδεια, τα 4/12 είναι 10 μέρες. Έτσι, το επόμενο έτος 
θα έχετε 20 μέρες άδεια (30 ημέρες που δικαιούστε – 10 ημέρες από τη γονική άδεια)
Σε περίπτωση που πάρετε  γονική άδεια  και απλά μειώσετε τις ώρες εργασίας στον ίδιο 
τον εργοδότη (για να πάτε σε άλλο εργοδότη να δουλέψετε σε υποαπασχόληση πρέπει να 
ενημερώσετε τον νυν εργοδότη σας),  ισχύουν κανονικά οι ρυθμίσεις για τις κανονικές άδειες.
Στη διάρκεια της γονικής άδειας υπάρχει η ασφάλεια ασθενείας. 

Κοινωνικό βοήθημα μπορεί να ληφθεί στη διάρκεια της γονικής άδειας, αλλά υπό προϋποθέσεις.  
Αν είναι και οι δυο γονείς σε γονική άδεια δικαιούται μόνο ο ένας κοινωνικό βοήθημα .

Επιδράσεις της γονικής άδειας στα ταμεία ανεργίας, σύνταξη κλπ

Αν κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας μείνει άνεργος ο γονέας μπορεί μόνο υπό προϋποθέσεις 
να λάβει ταμείο ανεργίας. Μια από τις προϋποθέσεις είναι να εργαζόταν 12 μήνες, το τελευταίο 
24μηνο πριν την ανεργία.  Όσον αφορά τα συντάξιμα χρόνια, η διάρκεια της γονικής άδειας  
προσμετράται  στα συντάξιμα χρόνια ως Kindererziehungszeit. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα συντάξιμα χρόνια υπάρχουν στο ενημερωτικό φυλλάδιο  „Kin-
dererziehung – Plus für die Rente“.  www.deutsche-rentenversicherung.de

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τη γονική άδεια www.familien-wegweiser.de Τηλέφωνο : 030/20179130 ή E-
Mail info@bmfsfjservice.bund.de. 
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BOOM!
BOOM!

Visitenkarten 
Briefpapier 
Briefumschläge
Broschüren 
Blöcke/  
Quittungsblöcke 
Kataloge 
Umschläge/Tüten 
Flyer 

Gutscheine 
Aufkleber 
Labels/Etiketten
Bücher 
Lieferscheine/ 
Rechnungen
Urkunden/ 
Zeugnisse
Speisekarten 

PVC Poster 
Plakate 
Post/Klappkarten 
Corporate Identity  
Logogestaltung 
Webdesign  
Innenraum  
Fotografie 
Werbeartikel

F Ü R  E I N E  G E Z I E L T E
W E R B U N G . . .

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com 

 ES smart graphic design



25  24  Γονική άδεια (Elternzeit), Επίδομα γονέων (Elterngeld), Επίδομα τέκνων (Kindergeld) Γονική άδεια (Elternzeit), Επίδομα γονέων (Elterngeld), Επίδομα τέκνων (Kindergeld)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ – Kindergeld ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ – Kindergeld

Τέκνα για τα οποία δικαιούται κάποιος επίδομα 

Το επίδομα τέκνων δίνεται για τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνότητας και του αν διαμένουν στη 
Γερμανία ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή εκτός αυτής.

Ως «τέκνα» θεωρούνται: 

Α. εκείνα που βρίσκονται σε πρώτο βαθμό συγγένειας με τον αιτούντα ( και τα υιοθετημένα 
παιδιά) 

Β. Τα παιδιά του συντρόφου, τα εγγόνια που ζουν στο ίδιο σπίτι 

Γ. Τα παιδιά των οποίων ο αιτών έχει αναλάβει την περίθαλψη (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις)

Ένα παιδί θεωρείται ότι διαμένει στο ίδιο σπίτι,  όταν η διαμονή του είναι μόνιμη. Η απλή δήλωση 
στην αρμόδια Υπηρεσία Κατοικίας δεν αρκεί, επίσης, δεν εμπίπτουν στο ευεργέτημα,  παιδιά επί 
των οποίων ο αιτών ασκεί μερική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Γενικά, για να  αναγνωρίζεται ένα παιδί  πρέπει να έχει δικό του ειδικό φορολογικό αριθμό (steu-
erliche Identifikationsnummer) 

Επίδομα τέκνων ως 18 ετών 
Κάθε παιδί,  μέχρι την ολοκλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του,  δικαιούται επίδομα τέκνων. 

Επίδομα τέκνων άνω των 18 ετών 
Παιδιά, που μετά το 18 έτος της ηλικίας τους βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση,  έχουν 
δικαίωμα του επιδόματος τέκνων. Κατ εξαίρεση, το επίδομα μπορεί  ληφθεί έως το 25ο έτος της 
ηλικίας του τέκνου.
Ως επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται ένα γενικής κατεύθυνσης σχολείο ή μια επαγγελματική 
σχολή.
Το επίδομα σταματά το αργότερο με το πέρας  της εκπαίδευσης. Δηλαδή,  το μήνα που θα λάβει 
την βαθμολογία, το  απολυτήριο κλπ. Δεν μετρά ο επιπλέον χρόνος που τυχόν συνεχίζει να είναι 
δηλωμένος στο πανεπιστήμιο ή στη σχολή, εάν έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.
Εάν η εκπαίδευση διακοπεί για λόγους υγείας ή εγκυμοσύνης κατά κανόνα εξακολουθεί να 
καταβάλλεται  το επίδομα τέκνων .

Το επίδομα τέκνων εξακολουθεί να καταβάλλεται,  επίσης,  για ένα μεταβατικό διάστημα,  το 

ανώτερο 4 μηνών,  στις περιπτώσεις που υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του απολυτηρίου του 
σχολείου και της έναρξης της εκπαίδευσης 

Άνω των 25 ετών συνεχίζεται το επίδομα τέκνων για τα παιδιά που : έχουν ολοκληρώσει την 
στρατιωτική ή κοινωνική θητεία  τους ή δεν εργάζονται

Τα τέκνα που δεν βρίσκονται σε σχέση εργασίας στη Γερμανία ή σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ 
μπορούν να λάβουν το επίδομα ως το 21ο έτος . 
Τα τέκνα που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας Arbeitslosengeld II δεν έχουν δικαίωμα για επίδομα 
τέκνων. Αντίθετα,  το δικαιούται όταν εργάζονται με τη βάση των κάτω των 450 € μηνιαίως (Ge-
ringfügige Tätigkeiten )

Τέκνα που δεν σπουδάζουν  σε επαγγελματική σχολή
Για παιδιά άνω των 18 ετών και ως τη συμπλήρωση των 25 δικαιούται ο γονέας το επίδομα τέκνων εάν:

- Το παιδί δεν μπορεί να βρει θέση μαθητείας σε επαγγελματική σχολή (πρέπει να δηλώσει    
 εγγράφως ότι προσπαθεί να βρει σχολή ή ότι τον απέρριψαν  σχολές)
- Το παιδί  βρήκε θέση σε σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά δεν μπορεί να αρχίσει   
 αμέσως, με ευθύνη της σχολής. 
- Εάν το παιδί έχει καταθέσει έγκαιρα τις αιτήσεις. Το ενδιαφέρον του μαθητή δηλώνετε από τη  
 στιγμή που η δήλωση κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία επιδόματος τέκνων Familienkasse 
- Το παιδί συμμετέχει εθελοντικά σε κοινωνικά ή οικολογικά προγράμματα στο πλαίσιο   
 του νόμου Jugendfreiwilligendienstgesetzes ή είναι εθελοντής στην ομοσπονδιακή υπηρεσία   
 εθελοντισμού.
- Το παιδί συμμετέχει στο πρόγραμμα „Erasmus+“ της Ε.Ε., οπότε  μπορεί να συνυπολογιστούν   
 μέχρι και 12 μήνες στο επίδομα. 
- Το παιδί είναι σε διεθνή προγράμματα εθελοντισμού νεολαίας, σύμφωνα με τις    
 κατευθυντήριες οδηγίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Υπερηλίκων, Γυναικών   
 και Νεολαίας. 
- Τέλος, εάν το παιδί συμμετέχει σε εθελοντικό πρόγραμμα πολιτικής έρευνας  „weltwärts“ στο   
 πλαίσιο της κατευθυντήριας οδηγίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για οικονομική   
 συνεργασία και ανάπτυξη ή η εθελοντική υπηρεσία στο πλαίσιο του „Freiwilligendienst aller   
 Generationen“ § 2 Abs.1a του  Siebter Bucher Sozialgesetzbuch ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο  
 εξωτερικό  §5 Bundesfreiwilligen-dienstgesetz.

Το ύψος του επιδόματος:
Από τον Ιανουάριο του 2018 το επίδομα τέκνων ορίζεται στα :
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194 € για το πρώτο και για το δεύτερο παιδί 
200 € για το τρίτο παιδί 
225 € για κάθε επιπλέον παιδί 

Το μεγαλύτερο παιδί είναι το «πρώτο παιδί», ενώ μετρούνται κατά σειρά τα παιδιά για τα οποία 
παίρνει επίδομα ο άλλος γονέας. Επίσης, το  παιδί που δεν δικαιούται επίδομα τέκνων, δεν 
προσμετράτε 
„Zählkinder“

Παράδειγμα:  Δικαιούχος λαμβάνει για τα 4 παιδιά του μηνιαίως (2 x 194 €) +  (1 x 200 €) + (1 x 
225 €) = 813 € 
Αν το πρώτο παιδί σταματήσει να δικαιούται επίδομα τέκνων, τότε αλλάζει η σειρά των 
επιδομάτων : (2 x 194 €) +  (1 x 200 €). 

Ποιο παιδί μετράει ως «Zählkind»

Παράδειγμα:
Ένα ζευγάρι έχει δυο παιδιά. Ο πατέρας όμως, έχει ακόμα ένα παιδί το οποίο ζει με την μητέρα 
του, η οποία και δικαιούται το επίδομα. 
Το παιδί όμως, υπολογίζεται  και για τον πατέρα ως «Zählkind» 
Έτσι, για τη (δεύτερη) σύζυγο υπολογίζονται τα δυο παιδιά ως πρώτο και δεύτερο παιδί δηλ. 2 x 
194 € = 388 € 
Για τον πατέρα υπολογίζεται  το παιδί (από την πρώτη σύζυγο) ως πρώτο παιδί, παρότι το επίδομα 
για αυτό το λαμβάνει η μητέρα, ενώ τα παιδιά (από τη δεύτερη) ως δεύτερο και τρίτο. Δηλαδή, 
θα λάβει επίδομα (1 x 194 €) + (1 x 200 €) = 394 €  Σ αυτήν την περίπτωση συμφέρει να αιτηθεί  ο 
πατέρας το επίδομα τέκνων (θα λάβει +6 €)

Ποιος λαμβάνει το επίδομα τέκνων αν το διεκδικούν περισσότεροι 
Για ένα παιδί μπορεί να λαμβάνει  το επίδομα τέκνων, ένας εκ των γονέων. Το επίδομα τέκνων 
δίνεται στο άτομο με το οποίο ζει το παιδί. Αν το παιδί δεν διαμένει σε σπίτι κανενός εκ των 
γονέων, τότε το επίδομα το λαμβάνει ο γονέας που δίνει διαρκώς τα περισσότερα χρήματα .
Αν δεν πληρώνει κανένας εκ των γονέων,  τότε μπορούν οι γονείς να κανονίσουν μεταξύ τους, 
ποιος θα λάβει το επίδομα .

Οι γονείς που δεν ζουν χωριστά, μπορούν να κανονίσουν μεταξύ τους και να καθορίσουν 
τον αποδέκτη. Έτσι, οι γονείς μπορούν να ορίσουν ως δικαιούχο τον γονέα που δικαιούται 
περισσότερο επίδομα. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ – Kindergeld



29  28  Γονική άδεια (Elternzeit), Επίδομα γονέων (Elterngeld), Επίδομα τέκνων (Kindergeld) Γονική άδεια (Elternzeit), Επίδομα γονέων (Elterngeld), Επίδομα τέκνων (Kindergeld)

Αυτό ισχύει τόσο για τα  φυσικά, όσο και για τα θετά ή αναγνωρισθέντα δηλ. στην περίπτωση 
που το παιδί ζει σε κοινό σπίτι με τη μητέρα και τον πατριό του. Από αυτή τη ρύθμιση δεν 
αποκλείονται και οι παππούδες 
Η αλλαγή του δικαιούχου είναι εφικτή, αλλά όχι αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να 
υπογράψει ο ένας από τους δύο  γονείς . Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε αποφασίζει το αρμόδιο 
διοικητικό δικαστήριο. 

Παράδειγμα:
Ένα παιδί ζει στο ίδιο νοικοκυριό ενός γονέα με τους γονείς του γονέα, το επίδομα τέκνων 
δικαιούται ο γονέας. Μπορεί όμως,  να το μεταφέρει (γραπτώς) στον παππού ή την γιαγιά. Αυτό 
μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερο επίδομα σ ένα από αυτούς, εφόσον  έχει δικαίωμα για δικό του 
παιδί (ιδιαίτερα αν και ο γονέας του παιδιού είναι σε ηλικία που δικαιούται επίδομα). 
Δηλαδή, μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα 3 παιδιά (7, 5 και 3 ετών) επιστρέφει στο σπίτι 
του πατέρα της. Στο σπίτι ζει μαζί και ο αδερφός της, που είναι 17 ετών. 
Η μητέρα ως δικαιούχος του επιδόματος συνολικά θα λάβει για τα τρία της παιδιά 
(2 x 194 €) + (1 x 200 €) = 588 € , ενώ το επίδομα του πατέρα της για τον αδερφό της θα είναι  194 
€. Συνολικά  782 € μηνιαίως 
Αν όμως η μητέρα μεταβιβάσει στον πατέρα της (παππού των παιδιών) το δικαίωμα του 
επιδόματος,  τότε εκείνος  θα λάβει:  194 € για το παιδί του και για τα 3 εγγόνια (1 x 194 €) + (1 x 
200 €) + (1 x 225 €) = 619 €. Συνολικά 813 €. Δηλ. 31€ παραπάνω 

Ποια άλλα επιδόματα αποκλείουν ή περιορίζουν το επίδομα τέκνων
Επίδομα τέκνων δεν δικαιούται κάποιος αν :

• Λαμβάνει επίδομα  τέκνων σ άλλη χώρα 

• Λαμβάνει επίδομα από ένα άλλο δημόσιο ή διακρατικό φορέα όμοιο με το επίδομα  τέκνων 

Το δικαίωμα καταργείται εάν ένας εκ των γονέων λαμβάνει τα παραπάνω επιδόματα 

Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε το επίδομα τέκνων 
Για το επίδομα πρέπει να κατατεθεί γραπτή αίτηση και να σταλεί υπογεγραμμένη μέσω 
ταχυδρομείου ή φαξ στο Ταμείο Οικογενείας 

Προφορική αίτηση ή αίτηση μέσω εμαιλ δεν είναι δυνατή. Για κάθε παιδί πρέπει να συμπληρωθεί 
το έντυπο „Anlage Kind“ 
Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου Οικογενείας της περιοχής. 

Αν ο αιτών δεν ζει στη Γερμανία 
Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά του Ταμείου Οικογενείας. Τα έντυπα 
μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το διαδίκτυο στον υπολογιστή του και στη συνέχεια να τα 
εκτυπώσει από τις σελίδες www.familienkasse.de ή www.bzst.de
Επιπλέον, μέσω διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν- διαμέσου των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης-  τα έντυπα και να τα σταλούν απευθείας (κλειδωμένα σε pdf). Όμως πρέπει και να 
εκτυπωθούν και να σταλούν τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα. 

Την αίτηση, εκτός από τους δικαιούχους, μπορεί να καταθέσει και τρίτο πρόσωπο που έχει 
πραγματικούς λόγους για την απόδοση του επιδόματος τέκνων. 
Π.χ. Κάποιος που δίνει διατροφή σε ένα παιδί στη θέση των γονέων. 
Ένα παιδί μπορεί να καταθέσει και το ίδιο την αίτηση. Στην περίπτωση, όμως, που είναι ανήλικο 
πρέπει να γίνει μέσω νομικά κατοχυρωμένου προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί. 

Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίσει ο αιτών 
Μαζί με την αίτησή πρέπει να κατατεθούν μια σειρά από έγγραφα – αποδεικτικά  (σε 
φωτοτυπίες). 

Για τα παιδιά άνω των 18 ετών: 
Για παιδί που βρίσκεται σε σχολική εκπαίδευση ή σπουδές μια βεβαίωση της σχολής ή του 
πανεπιστημίου αντίστοιχα

Για παιδί σε επαγγελματική εκπαίδευση : Πρέπει να αποδεικνύονται το είδος και ο χρόνος 
διαρκείας της εκπαίδευσης 

Για παιδί που έχει ολοκληρώσει τις πρώτες του σπουδές και είναι πάνω από 
25 ετών:
Η διάρκεια της στρατιωτικής ή κοινωνικής υπηρεσίας  ή αντίστοιχα, ο  χρόνος  που τελειώνει τη 
σχολή 

Για παιδί χωρίς θέση σε επαγγελματική εκπαίδευση :
Έγγραφα που αποδεικνύουν πειστικά την προσπάθεια εύρεσης επαγγελματικής θέσης. 
Το επίδομα δικαιούται το παιδί και στην περίπτωση που έχει για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα 
σίγουρη θέση εργασίας.
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Για παιδί σε εθελοντική κοινωνική ή οικολογική υπηρεσία, ευρωπαϊκή υπηρεσία εθελοντισμού ή 
άλλη κοινωφελή, αναγνωρισμένη από το κράτος, υπηρεσία πρέπει να προσκομίσει  τη σύμβαση 
με τον ανωτέρω φορέα, καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες 
Επίσημη κρατική πιστοποίηση της αναπηρίας. Η ασθένεια μπορεί να πιστοποιηθεί και από 
τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος  πρέπει να βεβαιώνει  το είδος της αναπηρίας, τον χρόνο που 
ξεκίνησε (εάν το παιδί έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας  του) και τους περιορισμούς  που 
έχει το παιδί σε σχέση με την εργασιακή του ικανότητα, λόγω της αναπηρίας 

Πως καταβάλλεται το επίδομα τέκνων 
H καταβολή του επιδόματος γίνεται με βάση τον ειδικό αριθμό επιδόματος τέκνων. Καθοριστικό 
είναι το τελικό στοιχείο του αριθμού.
Παράδειγμα: Για τον αριθμό :115FK154720,  τελευταίος αριθμός είναι το 0, άρα η καταβολή θα 
γίνεται στις  αρχές του μήνα 
Στην περίπτωση που ο αριθμός είναι π.χ. 735FK124619, τελευταίος αριθμός 9,  η καταβολή θα 
γίνεται στο τέλος του μήνα. 
Τα χρήματα εμβάζονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου . Δεν μπορεί να γίνει  
κατανομή του επιδόματος σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς 
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πληρωμών 0800 4 5555 33 (χωρίς χρέωση) 

Ιδιαιτερότητες για τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες: 
Κατά κανόνα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο λαμβάνουν το επίδομα τέκνων από την ίδια την 
υπηρεσία τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό,  αρμόδια υπηρεσία καταβολής είναι η 
Bundesagentur für Arbeit και στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι εργαζόμενοι χωρών μελών 
της Ε.Ε. 

Πότε το επίδομα τέκνων μπορεί να δοθεί σε άλλο πρόσωπο ή και υπηρεσία
Αν ο δικαιούχος δεν δίνει στο παιδί του διατροφή, μπορεί το επίδομα τέκνων να δοθεί στο 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που πληρώνει τη διατροφή του παιδιού. 

Το επίδομα μπορεί να δοθεί και στο ίδιο το παιδί,  σε περίπτωση που φροντίζει μόνο του τον 
εαυτό του. 
Το επίδομα μπορεί να χωριστεί σε περίπτωση που η διατροφή υπολείπεται του επιδόματος καθώς 
ο δικαιούχος διατροφής δεν δικαιούται επίδομα τέκνων .
Προτού η αρμόδια υπηρεσία αποφασίσει την αλλαγή αποδέκτη του επιδόματος δίνει τη 

δυνατότητα στο δικαιούχο να τοποθετηθεί.
Υπηρεσίες (ιδιαίτερα κοινωνική υπηρεσία, υπηρεσία  νεότητας) μπορούν υπό προϋποθέσεις 
να διεκδικήσουν μέρος του επιδόματος τέκνων, σε περίπτωση που έχουν προσφέρει πέρα του 
επιδόματος υπηρεσίες 

Πως πληροφορείται ο αιτών για την απόφαση του Ταμείου Οικογενείας  
(Familienkasse)
Το Ταμείο Οικογενείας  απαντά γραπτώς στο αίτημά για επίδομα τέκνων 

Τι μπορεί  να κάνει κάποιος ενάντια σε μια Απόφαση 
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με την απόφαση του Ταμείου Οικογενείας μπορεί να 
καταθέσει ένσταση. Η ένστασή θα εκτιμηθεί από το ίδιο το Ταμείο Οικογενείας. Η ένσταση πρέπει 
να κατατεθεί το αργότερο ένα μήνα μετά την έγγραφη απόφαση του Ταμείου (ταχυδρομικά ή 
ηλεκτρονικά)
Η διαδικασία της ένστασης είναι χωρίς κόστος. 
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί τον αιτούντα ούτε η νέα απόφαση,  έχει δικαίωμα να καταθέσει 
ένσταση στο Οικονομικό Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή,  η διαδικασία έχει κόστος . Και η 
ένσταση στο δικαστηρίου πρέπει να κατατεθεί το αργότερο σε ένα μήνα μετά την τελευταία 
απόφαση .

Πότε πρέπει να επιστραφεί το επίδομα τέκνων
Αν κάποιος έχει λάβει αδικαιολόγητα το επίδομα τέκνων, ανεξάρτητα με τίνος ευθύνη έγινε, 
πρέπει να το επιστρέψει. Αυτό οφείλει να γίνει και στην περίπτωση εντολή του το επίδομα τέκνων 
έχει εμβαστεί σε λογαριασμό τρίτου προσώπου. 
Για την επιστροφή του ποσού ενημερώνεται ο υπόχρεος εγγράφως από το Ταμείο Οικογενείας. 
Σε περίπτωση που συνεχίζει όμως, να δικαιούται επίδομα τέκνων, τότε το ποσό που πρέπει να 
επιστρέψει μπορεί να συμψηφιστεί έως το ήμισυ από το επίδομα που θα λαμβάνει στη συνέχεια.
Τυχόν ένσταση, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη να επιστραφεί πρώτα ολόκληρο το ποσό 

Πότε ελέγχετε το δικαίωμά για το επίδομα τέκνων 
Το Ταμείο Οικογενείας ελέγχει στη διάρκεια που λαμβάνει κάποιος το επίδομα αν συνεχίζουν 
να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που υπήρχαν στον τελευταίο έλεγχο. Έτσι π.χ. ελέγχεται αν 
συνεχίζει να παραμένει στη χώρα και αν τα παιδιά συνεχίζουν να διαμένουν μαζί του στο σπίτι. Αν 
συνεχίζουν οι σπουδές ή το σχολείο του παιδιού. 
Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ζητηθεί η συμβολή του δικαιούχου θα λάβει ένα 
ερωτηματολόγιο ή θα σταλεί με επιστολής κατάλογος με τα αποδεικτικά που πρέπει να 
προσκομίσει.
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Σε περίπτωση που χρειάζεται μια βεβαίωση από άλλη υπηρεσία, συνήθως αποστέλλεται έτοιμο 
έντυπο. Ο υπόχρεος πρέπει να συμπληρώσει με προσοχή το ερωτηματολόγιο και προκειμένου 
να αποφύγει καθυστερήσεις ,  να στείλει το ερωτηματολόγιο ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
μέσα σ ένα μήνα. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου υπάρχει νομική  υποχρέωση και σε 
περίπτωση που δεν ανταποκριθεί κάποιος το Ταμείο θα απορρίψει τη συνέχιση της καταβολής 
του επιδόματος και κατά περίπτωση, μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. 
Ο έλεγχος από το Ταμείο Οικογενείας δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση να 
δηλώνει κάθε αλλαγή σχετικά με το δικαίωμα του επιδόματος τέκνων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η αναδρομική απόκτηση του επιδόματος τέκνων έχει μειωθεί στους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι 
η προθεσμία μετρά  τους 6 προηγούμενες μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

Διακοπή του επιδόματος στα 18
Μόλις συμπληρώσει το 18ο έτος του το παιδί σταματά προσωρινά το επίδομα τέκνων. Αν ένα 
παιδί έχει γεννηθεί την 1η του μηνός τότε το επίδομα σταματά τον προηγούμενο μήνα. 
Πχ: Αν το παιδί γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου παίρνει επίδομα τέκνων μέχρι τον Νοέμβριο του 
έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Παιδιά που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά βρίσκονται σε σπουδές/σχολή/
σχολείο μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν επίδομα, αρκεί να ενημερώσουν με τα σχετικά 
στοιχεία το Ταμείο Οικογενείας και να καταθέσουν νέα αίτηση.

Ποιες αλλαγές πρέπει να δηλωθούν:
- διεύθυνση κατοικίας και τραπεζικός λογαριασμός
- εάν έχει υπάρξει διαζύγιο ή οι γονείς ζουν χωριστά 
- εάν ο δικαιούχος ή το παιδί έχει φύγει από το σπίτι
- εάν έχει πεθάνει ένα παιδί της οικογένειας ή έχει χαθεί
- εάν ο δικαιούχος κατέχει θέση εργασίας στο δημόσιο που θα διαρκέσει πάνω από 6 μήνες
- εάν κατατέθηκε αίτηση επιδόματος τέκνων από τον/την σύζυγο σε δημόσια υπηρεσία
- εάν ο δικαιούχος ή ο σύζυγος του/της έχει αναλάβει μια εργασία στο εξωτερικό
- εάν ο δικαιούχος ή ο σύζυγος από ένα Γερμανό εργοδότη μετατεθεί στο εξωτερικό
- εάν ο δικαιούχος ή ο σύζυγος ή  ένα από τα παιδιά της οικογένειας μετακομίσει στο εξωτερικό
- εάν λαμβάνονται και άλλα επιδόματα τέκνων π.χ. βοήθημα από το εξωτερικό

Ποιες αλλαγές πρέπει να δηλώσει ο δικαιούχος αν το παιδί συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του
- αλλαγή, διακοπή ή ολοκλήρωση  της σχολής μαθητείας, πανεπιστήμιο (αυτό ισχύει και στην   

περίπτωση που το παιδί δηλωθεί στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν παρακολουθεί),
- όταν για πρώτη φορά εισπράττει εισόδημα, που  αυξάνει  το συνολικό του εισόδημα
- εάν  ήταν άνεργος  ή χωρίς θέση μαθητείας και τώρα βρίσκεται σε σχέση εργασίας, σχολείο,   
επάγγελμα ή σπουδές
- εάν συμμετέχει ως εθελοντής στο στράτευμα 
- εάν παντρευτεί ή γενικά αλλάξει η οικογενειακή του κατάσταση 
- εάν είναι έγκυος ή βρίσκεται στο μήνα προστασίας μητρότητας 

Ποιες περιπτώσεις οδηγούν σε μείωση ή κατάργηση του επιδόματος τέκνων 
Όταν ο δικαιούχος λαμβάνει επιδόματα  από το εξωτερικό, τα οποία είναι στο ίδιο πλαίσιο με το 
επίδομα τέκνων στη Γερμανία
Ή άλλα επιδόματα από δημόσιο ή ίδρυμα ΝΠΙΔ στο ίδιο πλαίσιο με το επίδομα τέκνων, καθώς 
επίσης, και επίδομα τέκνων από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα

Έγγραφα για την αίτηση επιδόματος τέκνων
Εάν αιτηθείτε το επίδομα τέκνων για ένα παιδί μόλις γεννηθεί, αρκεί το πιστοποιητικό γέννησης,  
εάν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παιδί θα ζήσει στο ίδιο σπίτι με τους γονείς. Αργότερα, θα 
χρειαστεί μια βεβαίωση ότι το παιδί ανήκει στο νοικοκυριό. Για φοιτητές άνω των 18 ετών πρέπει 
κάθε Οκτώβριο να προσκομίζεται βεβαίωση συνέχισης των σπουδών.

Εισοδηματικά κριτήρια
Φοιτητές μέχρι να ολοκληρώσουν τις πρώτες σπουδές τους δεν έχουν περιορισμό στα έσοδα. Εάν 
ξεκινήσουν μεταπτυχιακά ή άλλες σπουδές πρέπει να δηλώσουν το εισόδημά τους στο Ταμείο Οικογενείας

Εάν κάποιος που ζει και εργάζεται στη Γερμανία φέρει και  το παιδί του από την Ελλάδα ή το 
στείλει πίσω στην Ελλάδα δικαιούται επίδομα τέκνων. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος θα 
λάβει επίδομα όσο είναι η διαφορά του επιδόματος  που δικαιούται στην Ελλάδα με αυτό που 
δικαιούται στη Γερμανία.

Σ όλες τις περιπτώσεις για την αναδρομική λήψη του επιδόματος ισχύουν 4 μήνες προθεσμία. 
Δεν μπορεί  δηλαδή να κάνει κάποιος την αίτηση για επίδομα τέκνων π.χ.  στο 3ο έτος της ηλικίας 
και να λάβει  το επίδομα αναδρομικά για 3 χρόνια. Θα λάβει το επίδομα – εφόσον υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις – μέχρι 4 μήνες πριν.

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Οικογενείας (Familienkasse) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για 
εργασία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.familienkasse.de
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Businessowner
Maria Zikyri 

    0152 33 53 28 15
     mariazikyri@gmail.com •      Maria Zikyri

    www.mariazikyri.flpg.de

Businessowner
Maria P. Tsoutsou 
    0170 99 69 619

     mtsoutsou@yahoo.de •      Maria Polyxeni Tsoutsou
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Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Ilse Vogel 

Dr. med. Irmgard Groß 
Dr. med. Makarios Paschalidis 

Ειδικοί Παθολόγοι 
Αγγειολογία - Διαβητολογία 

Ορθομοριακή Διατροφολογία 
Βοτανοθεραπεία - Βελονισμός 

Ομοιοπαθητική - Χειροθεραπευτική 
 

Allacherstr. 263 - 80997 München 
Tel.: 089 / 8 12 12 85 

 info@medizin-muenchen-west.eu 
www.medizin-muenchen-west.eu 

 
Σήμερα η ανάγκη του ασθενή δεν περιορίζεται μόνο στην 
αντιμετώπιση μιας ασθένειας, αλλά επεκτείνεται στη 
διατήρηση και τη πρόληψη της υγείας καθώς και της 
ποιότητας ζωής. 

Η σωστή ενημέρωση, μαζί με την εφαρμογή κλασσικών 
και εναλλακτικών τρόπων θεραπείας, είναι το πρώτο και 
αδιαπραγμάτευτο μέλημά μας. 
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Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München

info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de
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BUSINESS
SOLUTIONS

Business
Plus Account

Ihr zuverlässiger Geschäftspartner 
in Deutschland! 

Business Plus Account ist das passende Konto für international 
agierende Unternehmen, die Beziehungen in Deutschland unterhalten. 

Die Vorteile sind u.a.:

transparent und unkompliziert: Kontoerönung und -verwaltung

we�bewerbsfähige Gebühren im internationalen Zahlungsverkehr

Unterstützung bei der Einholung von Informationen zu potenziellen 
Geschäftspartnern in Deutschland

Online-Banking

Piraeus Bank S.A., Baseler Straße 46, D-60329 Frankfurt am Main
T. +49 (0) 69 2400110, www.piraeusbank.de


