
Σημείωση: Εάν ήσασταν κάποτε ασφαλισμένος στο πλαίσιο της υποχρε-
ωτικής ασφάλισης, ο φορέας ασφάλισης δεν μπορεί να τερματίσει αυτοδι-
καίως την ασφάλισή σας. Εάν παρόλα αυτά συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να 
απευθυνθείτε για υποστήριξη σε  ένα γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing).

Τι είναι οι παροχές «γέφυρα»;
Οι παροχές «γέφυρα» είναι παροχές της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Πρόνοιας για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εάν δεν έχετε 
εισόδημα ικανό να διασφαλίσει τη διαβίωσή σας και δεν δικαιούστε να 
λάβετε επίδομα ανεργίας Ι ή ΙΙ. Οι παροχές «γέφυρα» έχουν ως στόχο 
την προετοιμασία της αναχώρησης από τη Γερμανία και καταβάλλονται 
για έως ένα μήνα. 

Σημείωση: Σε ακραίες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να σας 
χορηγηθούν παροχές «γέφυρα» ιδιάζουσας περίπτωσης και για διάστημα 
που υπερβαίνει τον ένα μήνα. Απευθυνθείτε σχετικά σε ένα συμβουλευτικό 
κέντρο.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση παροχών «γέφυρα» 
εάν είστε βαριά άρρωστος ή χρειάζεστε φροντίδα και για αυτό αδυνα-
τείτε να αναχωρήσετε από τη χώρα. Μια αίτηση μπορεί να αποδειχθεί 
σκόπιμη, και στην περίπτωση εισαγωγής και νοσηλείας σε νοσοκομείο.

Παράδειγμα: Ο κύριος U είναι Ούγγρος υπήκοος. Εδώ και πάνω από 
τέσσερα χρόνια ζει στη Γερμανία και δεν διατηρεί επαφές στην Ουγγαρία. 
Είναι τοξικοεξαρτημένος. Εδώ και λίγο καιρό ο κύριος U χρήζει φροντίδας 
και βοήθειας και έχει έναν δικαστικό συμπαραστάτη. Ο συμπαραστάτης 
υποβάλει αίτηση για παροχές «γέφυρα» για ιδιάζουσα περίπτωση. Λόγω 
της ανάγκης για βοήθεια και της αδυναμίας του κυρίου U να ταξιδέψει, 
η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει τη χορήγηση παροχών «γέ-
φυρα» για ένα μήνα. Αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τις δαπάνες στέγασης, 
υγειονομικής βοήθειας και φροντίδας.  
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Τι ισχύει εάν είμαι άπορος και ανασφά-
λιστος;

→  Στη Γερμανία υπόκεισθε σε γενική υποχρέωση ασφάλισης, ακόμα 
και εάν δεν διαθέτετε πόρους. Πρώτα διευκρινίστε εάν είστε ασφα-
λισμένος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης 
ασθένειας.

Εάν είστε άπορος μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση κοι-
νωνικών παροχών στο Γραφείο Εργασίας ή στην Υπηρεσία Κοινωνικής 
Πρόνοιας . Οι συγκεκριμένοι φορείς αναλαμβάνουν την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών ή παρέχουν βοήθεια σε προβλήματα υγείας. 

Σημείωση: Ως πολίτης της ΕΕ δικαιούστε κοινωνικές παροχές μόνο 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό εξαρτάται από το είδος του δικαιώμα-
τος ελεύθερης κυκλοφορίας στο οποίο θεμελιώνεται το δικαίωμα διαμονής 
σας. Απευθυνθείτε σχετικά σε ένα συμβουλευτικό κέντρο. 

Πού μπορώ να λάβω υποστήριξη;
Εάν ζείτε στη Γερμανία και δεν έχετε καμία ασφάλεια ασθένειας ή το 
καθεστώς ασφάλισής σας δεν είναι σαφώς καθορισμένο, μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε ένα γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα 
ασφάλισης ασθένειας. Εκεί θα λάβετε δωρεάν εξατομικευμένη υπο-
στήριξη που θα σας βοηθήσει να υπαχθείτε στο σύστημα υγειονομικής 
ασφάλισης.

Πού μπορώ να λάβω ιατρική περίθαλψη  ως 
ανασφάλιστος;
Υπάρχουν δυνατότητες περίθαλψης για ανθρώπους που δεν διαθέτουν 
ασφάλιση ασθένειας. Ιδρύματα της «αλληλέγγυας παροχής υπηρεσιών 
υγείας» προσφέρουν βασική ιατρική περίθαλψη εκτός του συστήμα-
τος ασφάλισης ασθένειας. Η περίθαλψη υπόκειται στο απόρρητο και 
παρέχεται δωρεάν. 

Για μία αλληλέγγυα παροχή υπηρεσιών υγείας μπορείτε να απευθύνε-
στε στα ακόλουθα ιδρύματα:
  Γιατροί του Κόσμου (open.med)
 www.aerztederwelt.org/wem-wir-beistehen/hilfe-fuer-

patientinnen
	Malteser Ιατρική για ανθρώπους χωρίς ασφάλιση  

ασθένειας 
 www.malteser.de/menschen-ohne-   

krankenversicherung/unsere-standorte.html 
	Medinetze και Medibüros
 www.medibueros.org

Τι προβλέπεται για τα έκτακτα περιστατικά;
→  Καταρχήν ισχύει: Εφόσον πρόκειται για έκτακτο περιστατικό, οι 

ιατροί υποχρεούνται να σας περιθάλψουν ακόμα και χωρίς  ασφά-
λιση ασθένειας.

 Σε επείγον έκτακτο περιστατικό μπορείτε να αναζητήσετε ένα νο-
σοκομείο ή να καλέσετε ένα ασθενοφόρο στον αριθμό 112. 

 Εάν απαιτείται η εισαγωγή και η νοσηλεία σας σε κάποιο νοσοκο-
μείο και δεν διαθέτετε ασφάλιση ασθένειας, το νοσοκομείο επικοι-
νωνεί κατά κανόνα με την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.  
Απευθυνθείτε στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου. 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση υψηλού κό-
στους νοσηλείας;
 Εάν η νοσηλεία σας συνεπάγεται ένα κόστος θα πρέπει να πληρώ-

σετε μόνοι σας τον λογαριασμό. 
 Θα πρέπει να ελέγξετε εάν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής σας 

με αναδρομική ισχύ στην ασφάλιση ασθένειας στη Γερμανία ή στη 
χώρα προέλευσης της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε  να υπο-
βάλλετε εκ των υστέρων στον ασφαλιστικό φορέα τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για την επιστροφή της δαπάνης νοσηλείας. 

Σημείωση: Για τον σκοπό αυτό απευθυνθείτε σε ένα γραφείο διαμεσο-
λάβησης (Clearing) για θέματα ασφάλισης ασθένειας.

Παράδειγμα: Ο κύριος L, Λιθουανός υπήκοος, ζει εδώ και χρόνια 
άστεγος στη Γερμανία. Πριν από τέσσερα χρόνια είχε ως εργαζόμενος 
ασφάλιση ασθένειας στη Γερμανία. Ο κύριος L δεν γνωρίζει το τρέχον 
ασφαλιστικό καθεστώς του. Η εισαγωγή του σε ένα νοσοκομείο ως έκτα-
κτο, επείγον περιστατικό συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος νοσηλείας. Μετά 
την εξαγωγή του αναζητεί ένα γραφείο διαμεσολάβησης (Clearing) και 
επικοινωνεί μέσω αυτού με τον πρώην ασφαλιστικό φορέα. Εάν ο ασφα-
λιστικός φορέας δεν έχει διαγράψει τον κύριο L, θα υπάρχουν συσσωρευ-
μένα χρέη από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Η δαπάνη της 
νοσηλείας ως έκτακτο, επείγον περιστατικό μπορεί, παρόλα αυτά, να καλυ-
φθεί από τον πρώην ασφαλιστικό φορέα. 

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


