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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηµα σχετικά µε τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούµενου µέλους
οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαµονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της
οικογενειακής επανένωσης.

Σε απάντηση του µε αριθµ. πρωτ. 62760/3.12.2014 ερωτήµατος, το οποίο καταθέσατε στην υπηρεσία
µας, και λαµβανοµένων υπόψη:
Α) ότι στο άρθρο 6 περίπτωση (ε) του ν.4251/2014 απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώµατος
διαµονής πολίτη τρίτης χώρας αποτελεί «η πλήρης ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς […] πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα για εργασία και τα
µέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούµενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα
που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλµατος που ασκούν, αντίστοιχα µε τους ηµεδαπούς. Πολίτες τρίτων
χωρών που διαµένουν στη χώρα για τους λοιπούς λόγους µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς φορείς» και
Β) ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.4251/2014 «Για την ανανέωση της άδειας
διαµονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση µε τα
συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του
υποχρεώσεις», σας γνωρίζουµε ότι το µέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που επιθυµεί να ανανεώσει την
άδεια διαµονής του, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος. Εν
προκειµένω, επειδή ο συντηρών δεν εργάζεται, προκειµένου να γίνει δεκτό το αίτηµα ανανέωσης
συντηρούµενου µέλους µε ιδιωτική ασφάλιση, οµοίως θα πρέπει να προσκοµισθεί και από τον συντηρούντα.

Ο Προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης

Γεώργιος Βαλαδώρος

