
Ειδικές διατάξεις
Ως συνταξιούχος μπορείτε να μεταφέρετε εντός της  EΕ τον τόπο της 
μόνιμης κατοικία σας, διατηρώντας παρόλα αυτά  την ασφάλιση ασθέ-
νειας στη χώρα προέλευσης. Υποβάλλοντας το έντυπο S1 μπορείτε να 
επιλέξετε στη Γερμανία ένα ταμείο ασφάλισης ασθένειας και να αποκτή-
σετε μία εθνική κάρτα ασφαλισμένου ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε 
την συνήθη υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή προβλέπεται από τη 
γερμανική νομοθεσία. Η κάρτα ισχύει μόνο στη Γερμανία. Το έντυπο 
S1 θα σας χορηγηθεί από τον φορέα ασφάλισης ασθένειας στο οποίο 
υπάγεστε στη χώρα προέλευσης. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα 
το επιλεγμένο στη Γερμανία ταμείο ασφάλισης ασθένειας να ζητήσει το 
έντυπο απευθείας από το αντίστοιχο ταμείο στην χώρα προέλευσης. 

Σημείωση: Το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη στη χώρα προέ-
λευσης εξακολουθεί να ισχύει. Διατηρείτε την κάρτα ασφαλισμένου από τη 
χώρα προέλευσης και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε (με την EHIC) και 
σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Παράδειγμα: Ο κύριος Y και η κυρία Y είναι Βούλγαροι υπήκοοι και 
συνταξιούχοι. Αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν στην κόρη τους στη 
Γερμανία. Δηλώνονται στην υπηρεσία μητρώου κατοίκων και το γνωστο-
ποιούν στον φορέα ασφάλισης ασθένειας στη Βουλγαρία. Ο ασφαλιστικός 
φορέας στη Βουλγαρία εκδίδει ένα έντυπο S1. Με αυτό επιλέγουν ένα τα-
μείο υγειονομικής ασφάλισης στη Γερμανία και τους χορηγείται μία κάρτα 
ασφαλισμένου, με την οποία μπορούν να επισκεφτούν οποτεδήποτε έναν 
ιατρό.

Ως χρόνια πάσχοντες που θα χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη στη Γερ-
μανία (π.χ. αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς), μπορείτε να λάβετε δωρεάν την 
απαραίτητη ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας στη 
Γερμανία. Για αυτό πρέπει να ενημερώσετε τον φορέα ασφάλισης ασθέ-
νειας σας ζητώντας την έκδοση του εντύπου S2. 

Παράδειγμα: Η κυρία X έχει ρουμανική υπηκοότητα και υποβάλλεται 
τέσσερις φορές τον αιμοκάθαρση. Θέλει να επισκεφθεί την κόρη της που ζει 
στη Γερμανία. Προκειμένου να λάβει και στη Γερμανία την απαραίτητη ια-
τρική περίθαλψη, πρέπει να το ανακοινώσει στο ταμείο ασφάλισής της στη 
Ρουμανία. Θα λάβει από ταμείο της το έντυπο S2 προκειμένου να υποβάλ-
λεται στην αναγκαία αιμοκάθαρση κατά την παραμονή της στη Γερμανία.
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Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφά-
λισης Ασθένειας (EHIC – European 
Health Insurance Card);
→  Αποδεικτικό της ασφάλισης ασθένειας υπό τη μορφή κάρτας, μέσω 

της οποίας λαμβάνετε τις ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες.

Πότε και πού χρησιμοποιώ την EHIC;
  Πότε; Κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής (όπως π.χ. στις δια-

κοπές), σε νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία.
  Πού; Σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, 

τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Ελβετία.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την EHIC;
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση της κάρτας στο 

ταμείο υγειονομικής ασφάλισής σας. Συχνά η EHIC υπάρχει στο 
πίσω μέρος της εθνικής κάρτας ασφαλισμένου.

  Στην περίπτωση που το ταμείο δεν μπορεί να εκδώσει σύντομα μία 
EHIC, θα λάβετε ένα προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης 
(ΠΠΑ). 

Ποιες ιατρικές υπηρεσίες μπορώ να λάβω 
και ποιες όχι;
  Σε περίπτωση ασθένειας ή άλγους οξείας μορφής έχετε δικαίωμα 

στην ιατρική περίθαλψη που θα λαμβάνατε στη χώρα προέλευσής 
σας.

  Και στην περίπτωση χρόνιας πάθησης ή εγκυμοσύνης ισχύει η 
προστασία, εφόσον το ταξίδι δεν έγινε με αποκλειστικό σκοπό την 
υποβολή σε θεραπεία.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε για ιατρικές υπηρεσίες, 
για τις οποίες δεν θα πληρώνατε στη χώρα προέλευσής σας. Ισχύουν οι 
όροι της χώρας, στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Η EHIC δεν ισχύει
 σε περίπτωση εισόδου στη χώρα με σκοπό να υποβληθείτε   

σε θεραπεία ή
 για θεραπείες που επιδέχονται προγραμματισμού. Για αυτό χρειά-

ζεστε προηγούμενη σχετική έγκριση του ταμείου ασφάλισής σας. 

Παράδειγμα: Ο κύριος X από την Ιταλία επισκέπτεται τον αδερφό του 
στη Γερμανία. Γλιστράει στον δρόμο και από την πτώση προκαλείται κά-
ταγμα στο πόδι του. Επιδεικνύοντας την EHIC θα λάβει την απαραίτητη  
περίθαλψη στο νοσοκομείο.

Πώς πραγματοποιείται η διεκπεραίωση   
της πληρωμής για τις υπηρεσίες ιατρικής  
περίθαλψης;
Εσείς επιλέγετε έναν γερμανικό φορέα ασφάλισης ασθένειας, ο οποίος 
θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της πληρωμής με τον δικό σας ασφαλι-
στικό φορέα. Στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο πρέπει να συμπληρώσετε 
το έντυπο «Δήλωση ασθενούς Ευρωπαϊκή ασφάλιση ασθένειας». 
Θα σας δοθεί στη γλώσσα που επιλέξετε. Θα πρέπει να υποβάλλετε 
το εν λόγω έντυπο στο γερμανικό ταμείο ασφάλισης ασθένειας, μαζί 
με την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και τη βεβαίωση ασφάλισης 
(EHIC).

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της EHIC;
 Σημασία δεν έχει η ημερομηνία που αναγράφεται στην κάρτα 

ασφαλισμένου, αλλά το εάν εξακολουθείτε να είστε ασφαλισμένος 
στην χώρα προέλευσης. 

 Η EHIC δεν ισχύει, εφόσον διαμένετε μόνιμα στη Γερμανία και 
έχετε μεταφέρει εδώ τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας. Αυτό ισχύει 
εάν το κέντρο των συμφερόντων σας βρίσκεται στη Γερμανία.

Σημείωση: Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε από το ταμείο ασφάλι-
σης ασθένειάς σας να επαληθεύσει την ισχύ της EHIC.

Τι γίνεται, εάν έχω χάσει την EHIC μου;
Σε περίπτωση ανάγκης αρκεί να γνωστοποιήσετε στον ιατρό ή στο νο-
σοκομείο τη διεύθυνση του φορέα ασφάλισης ασθένειάς σας στη χώρα 
προέλευσης. Σε συνδυασμό με το δελτίο ταυτότητας  ή το διαβατήριο 
είναι δυνατή η πληρωμή των δαπανών μέσω ενός γερμανικού ασφαλι-
στικού φορέα.

Τι να κάνω εάν η EHIC μου δεν γίνει δεκτή;
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Απευθυνθείτε σε ένα 
συμβουλευτικό κέντρο.

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


