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∆ιευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά µε την αίτηση για τη διαπίστωση των περιόδων
ανατροφής παιδιών/περιόδων που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών
Ο χρόνος ανατροφής παιδιών µπορεί – όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις – να αναγνωριστεί
ως συντάξιµος χρόνος. Πρόκειται για τις περιόδους ανατροφής παιδιών και τις περιόδους που
λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών.
Γενικές πληροφορίες για τις περιόδους ανατροφής παιδιών
Ένα ορισµένο διάστηµα των περιόδων ανατροφής παιδιών µπορεί να αναγνωριστεί σε µητέρες και
πατέρες ως περίοδος υποχρεωτικών εισφορών στην ασφάλιση συντάξεων, χωρίς να χρειάζεται να
καταβληθούν εισφορές. Αυτό δεν ισχύει µόνο για τις φυσικές µητέρες και τους φυσικούς πατέρες, αλλά
και για θετούς και προγονικούς γονείς και κηδεµόνες.
Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 01.01.1992 και µετά αναγνωρίζονται έως και 36 ηµερολογιακοί
µήνες, για παιδιά που γεννήθηκαν νωρίτερα έως και 12 ηµερολογιακοί µήνες από το µήνα της γέννησης. Εάν ανατράφηκαν περισσότερα από ένα παιδί στο κρίσιµο διάστηµα (π.χ. δίδυµα) επεκτείνεται ο
χρόνος ασφάλισης για κάθε άλλο παιδί για τους ηµερολογιακούς µήνες παράλληλης ανατροφής.
Η αναγνώριση εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις. Κατ΄ αρχήν το παιδί πρέπει να έχει ανατραφεί
στη Γερµανία καθώς και οι µητέρες και οι πατέρες να έχουν γεννηθεί µετά από τις 31.12.1920.
Όταν το παιδί ανατράφηκε σε ένα άλλο κράτος µέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ, η αναγνώριση των περιόδων
αυτών είναι επίσης δυνατή, εφόσον
- έχουν καταβληθεί µέχρι λίγο πριν από τη γέννηση ή κατά την ανατροφή του παιδιού / των παιδιών
υποχρεωτικές εισφορές στη γερµανική ασφάλιση συντάξεων και
- δεν ασκείται στο άλλο κράτος µέλος µία απασχόληση ή ένα ελέυθερο επάγγελµα.
Μητέρες και πατέρες οι οποίοι στις 18.05.1990 είχαν τη συνήθη διαµονή τους στην πρώην Ανατολική
Γερµανία, πρέπει να έχουν γεννηθεί µετά από τις 31.12.1926, για να τους αναγνωριστούν οι περίοδοι
ανατροφής παιδιών.
Γενικές πληροφορίες για τις περιόδους που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών
Η ανατροφή ενός παιδιού µέχρι τη συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του µπορεί να
αναγνωριστεί σε έναν γονέα ως περίοδος που λαµβάνεται υπόψη κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις που
ισχύουν και για την αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών. Εάν ανατρέφονται ταυτόχρονα
περισσότερα παιδιά µέχρι τη συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας τους, δεν επεκτείνεται ο
αναγνωρίσιµος χρόνος ασφάλισης – σε αντίθεση µε τις περιόδους ανατροφής παιδιών. Στις
περιπτώσεις αυτές, το συνολικό χρονικό διάστηµα που αναγνωρίζεται λήγει όταν το παιδί που
γεννήθηκε τελευταίο συµπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του.
Γενικές πληροφορίες για την κατάταξη
Οι περίοδοι ανατροφής παιδιών και οι περίοδοι που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών
µπορούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα να καταταχθούν σε ένα µόνο γονέα, ή στη µητέρα ή στον πατέρα.
Κατατάσσονται στο γονέα ο οποίος – από αντικειµενική άποψη – ανέθρεψε κυρίως το παιδί.
Εάν η µητέρα και ο πατέρας ανέθρεψαν το παιδί από κοινού, µπορούν να καταθέσουν µία κοινή
δήλωση και να ορίσουν, σε ποιό γονέα να καταταχθεί η περίοδος ανατροφής παιδιών/η περίοδος που
λαµβάνεται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών ή ένα µέρος της ή περισσότερα µέρη της.
Η δήλωση κατατίθεται κατά κανόνα για µελλοντικούς ηµερολογιακούς µήνες ή αναδροµικά για εώς και
δύο ηµερολογιακούς µήνες πριν από την κατάθεση της δήλωσης, εκτός εάν έχει βγει για έναν γονέα µία
οριστική απόφαση για τη χορήγηση µίας παροχής στην οπόια ήδη ελήφθησαν υπόψη αυτοί οι χρόνοι ή
έχει βγει τελεσίδικη απόφαση για τον επιµερισµό των ενσήµων σε περίπτωση διαζυγίου.
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Κατά κανόνα οι γονείς δεν µπορούν να αλλάξουν περιόδους ανατροφής που έχουν ήδη αναγνωριστεί
µε την κατάθεση µίας δήλωσης. Υποβάλλοντας όµως µία νέα δήλωση, έχουν τη δυνατότητα να
διορθώσουν την κατάταξη των περιόδων ανατροφής για το µέλλον ή αναδροµικά για έως και δύο
ηµερολογιακούς µήνες.
Εάν δεν κατατέθηκε µία κοινή δήλωση, δεν κατατέθηκε οµόφωνα ή εµπρόθεσµα ή έγκυρα, οι περίοδοι
ανατροφής µπορούν να αναγνωριστούν στον πατέρα µόνο όταν αυτός – από αντικειµενική άποψη –
ανέθρεψε κυρίως τα παιδιά. Βασικό κριτήριο για την κύρια ανατροφή των παιδιών από έναν γονέα είναι
ο καταµερισµός της βιοποριστικής απασχόλησης µεταξύ των δύο γονέων.
Όταν τα παιδιά ανατράφηκαν σε περίπου ίδιο βαθµό και από τους δύο γονείς ή δεν µπορεί να
αποδειχθεί η κύρια ανατροφή από τον πατέρα τότε οι περίοδοι ανατροφής παιδιών κατατάσσονται
αποκλειστικά στη µητέρα.
Αριθµός ασφάλισης
Θα βρείτε το σωστό αριθµό ασφάλισης
•
•
•

στην ταυτότητα ασφάλισης
στις βεβαιώσεις του βιβλιαρίου απόδειξης κοινωνικής ασφάλισης που έχουν εκδοθεί στο όνοµά σας
σε όλα τα έγγραφα που σας έχει στείλει η Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg.

Ερώτηση 1
Τα ατοµικά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα κλπ.) πρέπει να είναι τα ίδια µε τις καταχωρήσεις σε επίσηµα
έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο). Τα στοιχεία αυτά, όπως και οι ερωτήσεις σχετικά µε το
γένος και τα προηγούµενα ονόµατα, είναι απαραίτητα για να γίνει η σωστή εξακρίβωση της
ασφαλιστικής σας πορείας. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι απαραίτητα για να µπορεί να σας δοθεί ένας
αριθµός ασφάλισης, σε περίπτωση που αυτός δεν σας έχει δοθεί ακόµα. Εάν η µετακόµιση στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας έγινε µετά από τη γέννηση ενός από τα παιδιά που
αναφέρονται στο πλαίσιο 5, σας παρακαλούµε να επισυνάψετε πιστοποιητικά της τότε αρµόδιας
υπηρεσίας δήλωσης κατοίκων (Meldestelle).
Ερώτηση 2
Εδώ πρέπει να καταχωρηθούν τα ατοµικά στοιχεία του συζύγου. Εάν ο σύζυγός σας έχει έναν αριθµός
ασφάλισης, πρέπει να σηµειωθεί και ο αριθµός αυτός.
Ερώτηση 3
Παρακαλούµε να απαντήσετε την ερώτηση σχετικά µε την τελευταία καταβολή εισφορών µε τη βοήθεια
των ασφαλιστικών σας δικαιολογητικών. Ως τελευταία εισφορά θεωρείται και µία εισφορά που
επιστράφηκε.
Ερώτηση 4
Παρακαλούµε να απαντήσετε µε „ναι“, εάν σας έχουν επιστραφεί οι εισφορές. Να αναγράψετε και το
γερµανικό φορέα ασφάλισης που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής των εισφορών. Εάν είναι δυνατόν,
να αναγράψετε και την ηµεροµηνία της απόφασης ή να επισυνάψετε µία φωτοτυπία.
Ερώτηση 5
Τα στοιχεία ζητούνται για τα παιδιά που έχουν ανατραφεί από εσάς µέχρι τη συµπλήρωση του δέκατου
έτους της ηλικίας τους ή κατά ένα µέρος του χρονικού αυτού διαστήµατος και για τα οποία ζητάτε τη
αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών και/ή περιόδων που λαµβάνονται υπόψη. Πρέπει να
αναγραφούν φυσικά, υιοθετηµένα, προγονικά και κηδεµονευόµενα παιδιά. Ως κηδεµονευόµενα παιδιά
παρακαλούµε να αναγράψετε αυτά, τα οποία κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα ζούσαν σε µία
µακρόχρονη σχέση κηδεµονίας µαζί σας κατά τον ίδιο τρόπο που ζούν παιδιά µε τους γονείς τους.
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Τα στοιχεία που δώσατε για τα παιδιά πρέπει να αποδεικνύονται µε ένα από τα παρακάτω έγγραφα:
Οικογενειακό βιβλιάριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης µε δήλωση των ονοµάτων των γονέων, ληξιαρχική
πράξη βάπτισης µε δήλωση των ονοµάτων των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάµου του παιδιού,
ληξιαρχική πράξη θανάτου του παιδιού, πιστοποιητικό από την υπηρεσία δήλωσης κατοίκων, άδεια
κηδεµονίας.
Εκτός από τα πρωτότυπα αρκούν και επικυρωµένες φωτοτυπίες ή επικυρωµένα αντίγραφα. Η
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg αποφασίζει κατά περίπτωση, εάν αρκούν και άλλα
δικαιολογητικά εκτός από τα αναφερόµενα.
Εάν ζητείται αποκλειστικά η διαπίστωση περιόδων που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών,
επειδή οι περίοδοι ανατροφής παιδιών έχουν ήδη αναγνωριστεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου
τα παραπάνω έγγραφα.
Ερώτηση 6
Εάν στο πλαίσιο 5 δεν αναγράψατε αποκλειστικά φυσικά παιδιά, πρέπει να δηλώσετε εδώ, ποιά παιδιά
είναι προγονικά ή κηδεµονευόµενα.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθούν και τα ατοµικά στοιχεία της µητέρας του παιδιού.
Ερώτηση 7
Σε περίπτωση που ένα παιδί έχει ανατραφεί µεν και από εσάς, αλλά κυρίως από άλλα πρόσωπα,
πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του παιδιού και το επώνυµο, το όνοµα και η νοµική σχέση του
ανατρέφοντος/των ανατρεφόντων προς το παιδί (φυσική µητέρα/φυσικός πατέρας, µητριά ή θετή
µητέρα, πατριός ή θετός πατέρας). Αυτό ισχύει κυρίως, όταν ένα παιδί κατά το σχετικό χρονικό
διάστηµα δεν βρισκόταν στη δική σας, αλλά σε άλλη οικιακή συµβίωση.
Ερώτηση 8
Εδώ δηλώνετε, εάν δεν αναθρέψατε εσείς το παιδί συνεχώς από τη γέννηση µέχρι τη συµπλήρωση του
10ου έτους της ηλικίας του. Η ερώτηση αφορά κυρίως προγονικούς και θετούς γονείς, αλλά και
πρόσωπα που έδωσαν ένα παιδί για υιοθεσία ή λόγω διαζυγίου δεν µπορούσαν να συνεχίσουν την
οικιακή συµβίωση µε το παιδί. Πρέπει όµως να αναφέρονται και διακοπές για άλλους λόγους (π.χ.
παραµονή στο εξωτερικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα).
Η οικιακή συµβίωση δεν διακόπτεται όταν π.χ η µητέρα ή το παιδί βρίσκεται στο νοσοκοµείο.
Ερώτηση 9.1
Σε πρόσωπα που κατά τη διάρκεια της ανατροφής ασκούσαν µία αυτοτελή δραστηριότητα, η οποία δεν
ήταν ελάχιστη ή ήταν ελάχιστη µόνο συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδηµα, µπορούν να αναγνωριστούν οι περίοδοι που λαµβάνονται υπόψη µόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις ή µόνο περιορισµένα.
Εάν ασκούσατε ελεύθερο επάγγελµα ή απασχοληθήκατε ως σύζυγος ελεύθερου επαγγελµατία κατά την
καθοριστική περίοδο ανατροφής, παρακαλούµε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε „ναι“ και να
αναγράψετε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, το είδος και την έκταση της αυτοτελούς δραστηριότητας
και το κατά µέσο όρο µηνιαίο εισόδηµα από εργασία. Εάν οι σύζυγοι ασκούσαν µία κοινή αυτοτελή
βιοποριστική δραστηριότητα, πρέπει να υπολογιστεί στον κάθε σύζυγο το ήµισυ του εισοδήµατος από
την επιχείρηση.
Ερώτηση 9.2
Εάν ένας εργοδότης µε έδρα στο εξωτερικό σας έστειλε στο έδαφος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας, τότε πρέπει να απαντήσετε στην ερώτηση µε ναι. Εάν κατά τη διάρκεια της
απασχόλησης εν αποστολή δεν ήσασταν ασφαλισµένος σύµφωνα µε το γερµανικό δίκαιο, δεν µπορείτε
να αποκτήσετε τις περιόδους ανατροφής παιδιών/περιόδους που λαµβάνονται υπόψη, όταν η
απασχόληση εν αποστολή ασκήθηκε µέχρι λίγο πριν από τη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της ανατροφής
του παιδιού. Το ίδιο ισχύει για αυτοτελώς απασχολούµενους που απασχολήθηκαν µόνο προσωρινά
στο έδαφος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας.
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Ερώτηση 9.3 κ.εξ.
Η ερώτηση απαντάται µε «ναι», εάν ζούσατε µέσα στα πρώτα δέκα χρόνια του παιδιού / των παιδιών
σας (για ορισένο χρόνο) στο εξωτερικό. Για την αναγνώριση του χρόνου ανατροφής στη γερµανική
ασφάλιση συντάξεων πρέπει να ξέρουµε, σε ποιό κράτος ανατράφηκαν τα παιδιά καθώς και εάν και σε
ποιό κράτος είχατε υποχρεωτική ασφάλιση πριν από τη γέννηση ή κατά την ανατροφή του παιδιού /
των παιδιών. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται στα πλαίσια 9.3.1 και 9.3.2.
Ερώτηση 9.4
Η ερώτηση αφορά άτοµα τα οποία ασκούσανε µεν µία απασχόληση ή αυτοτελή δραστηριότητα στο
έδαφος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, αλλά δεν ήταν ασφαλισµένα σύµφωνα µε το
γερµανικό δίκαιο, επειδή είχαν απαλαχτεί µέσω ειδικών ρυθµίσεων από την εφαρµογή των γερµανικών
διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης
Παραδείγµατα:
- απασχολούµενοι µίας αλλοδαπής υπηρεσιακής αντιπροσωπίας (π.χ. πρεσβεία, προξενείο) βάσει της
Σύµβασης της Βιέννης
- απασχολούµενοι ορισµένων υπερ- ή διακρατικών οργανισµών (π.χ. UNIDO, ELMB, ESA, EPA)
- απαλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση στη Γερµανία λόγω ειδικών συµφωνιών βάσει υπερ- ή
διακρατικού δικαίου, π.χ. Κανονισµοί της ΕΟΚ, σύµβαση κοινωνικής ασφάλισης.
Σε αυτά τα άτοµα κατά κανόνα δεν αναγνωρίζονται περίοδοι ανατροφής παιδιών / περίοδοι που
λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών.
Εάν τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωσή σας ή του συζύγου σας να απαντήσετε µε «ναι» και να
δώσετε στοιχεία για τον εργοδότη και τη συµφωνία.

Ερωτήσεις στο πλαίσιο 10
Όταν υποβάλλει ο πατέρας αίτηση για την αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών/περιόδων
που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών, τότε οι περίοδοι αυτές µπορούν να καταταχθούν σε
αυτόν µόνο εάν οι γονείς ήδη κατά το χρόνο της ανατροφής (µε µελλοντική ισχύ) κατέθεσαν µία κοινή
δήλωση για την κατάταξη των περιόδων ανατροφής παιδιών στον πατέρα. Παρακαλούµε να προσέξετε
ότι µία κοινή δήλωση από τη µητέρα και τον πατέρα είναι αµετάκλητη.
Εάν στο παρελθόν έχει κατατεθεί µία κοινή δήλωση για την κατάταξη των περιόδων ανατροφής
παιδιών, παρακαλούµε να µας δώσετε σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο 10.1.
Εάν δεν κατατέθηκε µία κοινή δήλωση, δεν κατατέθηκε οµόφωνα ή εµπρόθεσµα ή έγκυρα, οι περίοδοι
ανατροφής µπορούν να αναγνωριστούν στον πατέρα µόνο όταν αυτός – από αντικειµενική άποψη –
ανέθρεψε κυρίως τα παιδιά. Βασικό κριτήριο για την κύρια ανατροφή των παιδιών από έναν γονέα είναι
ο καταµερισµός της βιοποριστικής δραστηριότητας µεταξύ των δύο γονέων. Για το λόγω αυτό
παρακαλούµε να συµπληρώσετε στο πλαίσιο 10.2 ποιός ανέθρεψε το παιδί / τα παιδιά σε ποιά χρονικά
διαστήµατα.
Εάν ο χρόνος ανατροφής είναι να αναγνωριστεί στον πατέρα, είναι απαραίτητο να βεβαιώσει η µητέρα
την ορθότητα των στοιχείων σχετικά µε την κύρια ανατροφή µε την υπογραφή της στο πλαίσιο 10.2.
Όταν τα παιδιά ανατράφηκαν σε περίπου ίδιο βαθµό και από τους δύο γονείς ή δεν µπορεί να
αποδειχθεί η κύρια ανατροφή από τον πατέρα τότε οι περίοδοι ανατροφής παιδιών κατατάσσονται
αποκλειστικά στη µητέρα.
Υπόδειξη σχετικά µε την υπογραφή
Εάν η αίτηση για τη διαπίστωση των περιόδων ανατροφής παιδιών/περιόδων που λαµβάνονται υπόψη
υποβληθεί από ένα πληρεξούσιο άτοµο, πρέπει η αίτηση να υπογραφεί – εκτός από τον πληρεξούσιο –
και από την αιτούσα/τον αιτούντα, επειδή µε την υπογραφή υποβάλλεται ταυτόχρονα και µία υπεύθυνη
δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων και για το γεγονός της ανατροφής.
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