
Πνόζβαζε Ακαζθάιηζηςκ & Αηόμςκ πμο ακήθμοκ ζε Γοάιςηεξ Ομάδεξ 
ζημ Δεμόζημ ύζηεμα Τγείαξ 

Με ημ Ν.4368/2016 θαη ηεκ ΚΤΑ Α3(γ)/ΓΠ/μηθ.25132/4-4-2016 (Β΄908) 
ζεζπίδεηαη γηα πνχηε θμνά ημ δηθαίςμα ειεύζενεξ πνόζβαζεξ ζε όιεξ ηηξ δεμόζηεξ 

δμμέξ ογείαξ γηα ηεκ πανμπή κμζειεοηηθήξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ ζε 

ακαζθάιηζημοξ θαη ζε εοάιςηεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ. Σα ακςηένς ελεηδηθεφμκηαη με 
ηεκ Γγθφθιημ  Α3γ/Γ.Π.μηθ.39364/2016 (ΑΔΑ: ΩΓ1Α465ΦΤΟ-6ΦΝ) ημο Τπμονγείμο 

Τγείαξ, θαζχξ θαη με ζπεηηθή Γγθφθιημ (ΑΔΑ: 71ΩΦΟΞ7Μ-97Ν) ημο ΓΟΠΤΤ. 

Η πιέμκ ζεμειηχδεξ αιιαγή πμο εηζάγεη ημ ακςηένς ζεζμηθυ πιαίζημ είκαη ε ελίζςζε 

ημο δηθαηώμαημξ αζθαιηζμέκςκ, ακαζθάιηζηςκ θαη πνχεκ θαηυπςκ Αημμηθμφ 

Βηβιηανίμο Οηθμκμμηθά Αδοκάμμο ή Ακαζθάιηζημο ςξ πνμξ ηεκ πνόζβαζε ζημ δεμόζημ 

ζύζηεμα ογείαξ. Η ογεημκμμηθή θάιορε πμο εγγοάηαη ημ κέμ πιαίζημ είκαη πιήνεξ θαη 

πενηιαμβάκεη ηε κμζειεοηηθή, δηαγκςζηηθή θαη θανμαθεοηηθή θάιορή ημοξ. 

Ση δηθαημύμαη; 

 Ό,ηη αθνηβώξ δηθαημύκηαη θαη μη αζθαιηζμέκμη απυ ηηξ δεμυζηεξ δμμέξ πανμπήξ 

ογείαξ. 

 Γιεύζενε θαη δςνεάκ πνόζβαζε ζε πνςημβάζμηεξ θαη δεοηενμβάζμηεξ δεμόζηεξ δμμέξ 

ογείαξ, μμκάδεξ ροπηθήξ ογείαξ, δμμέξ απελάνηεζεξ θαη πακεπηζηεμηαθά κμζμθμμεία. 

 Σμ ζύκμιμ ηςκ κμζειεοηηθώκ θαη δηαγκςζηηθώκ πνάλεςκ πςνίξ θαμία πνέςζε 

 Πνμγναμμαηηζμέκα πεηνμονγεία πςνίξ θαμία πνέςζε 

 Πνόιερε θαη πνμαγςγή ογείαξ (π.π. εμβμιηαζμμί) πςνίξ θαμία πνέςζε 

 Δςνεάκ μδμκηηαηνηθή πενίζαιρε 

 Δςνεάκ πανμπέξ μαηεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη πνμγναμμαηηζμμύ ημθεηώκ απυ ηα 

Δεμυζηα Νμζμθμμεία 

 Υμνήγεζε θανμαθεοηηθήξ αγςγήξ απυ ηα ηδηςηηθά θαη ηα δεμυζηα θανμαθεία. εμακηηθό 

ημήμα ημο ακαζθάιηζημο πιεζοζμμύ δηθαημύηαη μεδεκηθή ζομμεημπή ζηε 

θανμαθεοηηθή αγςγή. Γδχ μπμνείηε κα βνείηε ηεκ Γγθφθιημ (ΑΔΑ: Ω915465ΦΤΟ-

ΝΤΙ) ημο Τπμονγείμο Τγείαξ γηα ηε Φανμαθεοηηθή θάιορε ηςκ ακαζθάιηζηςκ θαη ηςκ 

αηυμςκ πμο ακήθμοκ ζε εοάιςηεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ. Καη εδχ μπμνείηε κα βνείηε ηε 

ζπεηηθή Γγθφθιημ (ΑΔΑ: 65Ξ9465ΦΤΟ-2Λ2) γηα ηε δηάζεζε Φοπηαηνηθώκ θαη 

Νεονμιμγηθώκ Φανμάθςκ. 

 Καηάνγεζε ημο 1€ ακά ζοκηαγή γηα ημοξ ακαζθάιηζημοξ πμο δηθαημφκηαη μεδεκηθή 

ζομμεημπή ζηε θανμαθεοηηθή αγςγή. 

 Φοζηθμζεναπείεξ, ιμγμζεναπείεξ, ενγμζεναπείεξ, ροπμζεναπείεξ θαη πνάλεηξ εηδηθήξ 

αγςγήξ. 
 Υμνήγεζε ηαηνηθώκ βμεζεμάηςκ θαη ακαιςζίμςκ οιηθχκ 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10014
https://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuktzsnuT9AhWxhP0HHXdDBwcQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moh.gov.gr%2Farticles%2Fhealth%2Fanaptyksh-monadwn-ygeias%2F3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias%3Ffdl%3D10015&usg=????????
https://www.dypede.gr/OldSite/media/MAIN_CONT/Xrhsimes_Plhrofories/Anasfalistoi/Odigies_gia_anasfalistous_28-06-2016.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9915465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9D%CE%A5%CE%99
https://www.fsk.gr/wordpress/wp-content/uploads/%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf


Πμημη είκαη μη δηθαημύπμη ηςκ πανμπώκ θαη με πμημκ ηνόπμ;  

 Ακ είζαη Έιιεκαξ πμιίηεξ ή δηαμέκεηξ κυμημα ζηεκ Γιιάδα, απεοζφκεζαη ζε όιεξ ηηξ 

δεμόζηεξ δμμέξ με ημ ΑΜΚΑ ζμο. 

 Ακ δεκ μέκεηξ κυμημα ζηεκ Γιιάδα αιιά ακήθεηξ ζε θάπμηα εοάιςηε μμάδα πμο πνήδεη 

άμεζεξ ογεημκμμηθήξ θάιορεξ (έγθοεξ, παηδηά, πνυκημη, ακάπενμη, ροπηθά αζζεκείξ, θηι), 

δηθαημύζαη ηςκ κμζειεοηηθώκ θαη δηαγκςζηηθώκ πανμπώκ από ηα δεμόζηα 

κμζμθμμεία. 

 Όιμη μη άκζνςπμη, ακελανηήηςξ κμμηθμφ θαζεζηχημξ, ελαθμιμοζμφκ κα δηθαημφκηαη 

πνυζβαζεξ ζηα Σμήμαηα Γπεηγόκηςκ Πενηζηαηηθώκ 

 Κακέκαξ άκζνςπμξ δεκ ελεηάδεηαη απυ θαμία επηηνμπή κμζμθμμείμο πνμθεημέκμο κα 
εγθνηζεί ε πνυζβαζή ημο ζημ Δεμυζημ φζηεμα Τγείαξ. 

Πμο μπμνώ κα απεοζοκζώ; 

 Ακ έπεηξ ΑΜΚΑ ζε όιεξ ηηξ δεμόζηεξ δμμέξ ογείαξ πμο μθείιμοκ κα ζμο 

δηαζθαιίζμοκ άμεζα πιήνε πνυζβαζε ζηηξ οπενεζίεξ ημοξ.  

 Ακ δεκ έπεηξ ΑΜΚΑ ή κμμημμπμηεηηθά έγγναθα δηαμμκήξ, αιιά ακήθεηξ ζε θάπμηα 

εοάιςηε μμάδα πιεζοζμμφ (άνζνμ 33 ημο Ν. 4368/2016), ζηηξ Κμηκςκηθέξ 

Τπενεζίεξ, ζηηξ Δημηθεηηθέξ Τπενεζίεξ θαη ζηα Γναθεία Πνμζηαζίαξ Δηθαηςμάηςκ ηςκ 
Νμζμθμμείςκ. 

Πμημύξ αθμνά ε νύζμηζε; 

 2,5 εθαημμμφνηα ακαζθάιηζηςκ πμιηηχκ 

 Όζμοξ ιυγς θνίζεξ έπαζακ ηεκ αζθάιηζή ημοξ, αθυμα θαη ακ έπμοκ πνέε ζημοξ 

αζθαιηζηηθμφξ ημοξ θμνείξ 

 Όζμοξ δηαμέκμοκ κυμημα ζηε πχνα 

 Όζμοξ δεκ έπμοκ κμμημμπμηεηηθά έγγναθα δηαμμκήξ, αιιά πνήδμοκ άμεζεξ ογεημκμμηθήξ 

πενίζαιρεξ ςξ μέιε εοάιςηςκ θμηκςκηθχκ μμάδςκ (π.π. ακήιηθμη, έγθοεξ, άημμα με 
ακαπενία, ημληθμελανηεμέκμη, άζηεγμη θιπ.) 

Υνεηάδεηαη κα πιενώζς θάηη; 

 Δεκ πνεηάδεηαη κα πιενώζεηξ απμιύηςξ ηίπμηα γηα ημ ζφκμιμ ηςκ κμζειεοηηθχκ θαη 

δηαγκςζηηθχκ πνάλεςκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηε νφζμηζε θαη πναγμαημπμημφκηαη ζε 

δεμυζηεξ δμμέξ. 

 Δεκ πνεηάδεηαη κα πιενχζεηξ ηίπμηα ακ ελαηνείζαη ηςκ ζομμεημπώκ ιυγς εηδηθυηενςκ 

δηαηάλεςκ. 

 Δεκ πνεηάδεηαη κα πιενχζεηξ ηίπμηα γηα ελςκμζμθμμεηαθέξ ζεναπείεξ, εμβμιηαζμμύξ 

θαη πνόιερε. 



 Τπμπνεμφζαη ζηηξ ίδηεξ ζομμεημπέξ πμο έπμοκ θαη μη αζθαιηζμέκμη ζηε θανμαθεοηηθή 

δαπάκε, εθηυξ ακ εμπίπηεηξ ζηηξ εηζμδεμαηηθέξ, θιηκηθέξ θαη θμηκςκηθέξ ελαηνέζεηξ ηεξ 
ΚΤΑ, μπυηε θαη πάιη έπεηξ μεδεκηθή ζομμεημπή. 

ογθεθνημέκα, δηθαημύκηαη μεδεκηθήξ ζομμεημπήξ μη παναθάης θαηεγμνίεξ: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΔΩΡΓΑΝ ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΗ ΠΓΡΙΘΑΛΦΗ ΣΗ ΠΑΡ. 2Α ΣΟΤ Α. 6 

ΣΗ ΚΤΑ Α3(γ)/ΓΠ/μηθ.25132/4-4-2016 

ΤΝΘΓΗ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ 

ΟΡΙΟ 

ΓΙΟΔΗΜΑΣΟ 

ΟΡΙΟ ΑΞΙΑ 
ΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΓΡΙΟΤΙΑ ΟΡΙΟ ΚΑΣΑΘΓΓΩΝ 

Μεμμκςμέκμ άημμμ 2.400 € 150.000 € 7.200 € 

Οηθμγέκεηα πςνίξ ελανηχμεκα μέιε 

ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με έκα 

ελανηχμεκμ μέιμξ 3.600 € 165.000 € 10.800 € 

Οηθμγέκεηα με έκα ελανηχμεκμ 

μέιμξ ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με 

δφμ ελανηχμεκα μέιε 4.200 € 180.000 € 12.600 € 

Οηθμγέκεηα με δφμ ελανηχμεκα 

μέιε ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με 

ηνία ελανηχμεκα μέιε 4.800 € 195.000 € 14.400 € 

Οηθμγέκεηα με ηνία ελανηχμεκα 

μέιε ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με 

ηέζζενα ελανηχμεκα μέιε 5.400 € 210.000 € 16.200 € 

Οηθμγέκεηα με ηέζζενα ελανηχμεκα 

μέιε ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με 

πέκηε ελανηχμεκα μέιε 6.000 € 225.000 € 18.000 € 

Οηθμγέκεηα με πέκηε ελανηχμεκα 

μέιε ή μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα με 

έλη ελανηχμεκα μέιε 6.600 € 240.000 € 19.800 € 

Β) Άημμα, ηα μπμία θαηά ηε δεμμζίεοζε ηεξ ΚΤΑ Α3(γ)/ΓΠ/μηθ.25132/4-4-2016 θαηείπακ 

κόμημα Αημμηθό Βηβιηάνημ Οηθμκμμηθά Αδύκαμμο ή Ακαζθάιηζημο, μεηά ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ 

ημο Βηβιηανίμο θαη πςνίξ μπμηαδήπμηε δηαηφπςζε, εθ’ υζμκ ημ πναγμαηηθυ εηζυδεμά ημοξ δεκ 

οπενβαίκεη εηεζίςξ ημ πμζυ ηςκ 6.000€ γηα μεμμκςμέκμ άημμμ, πνμζαολακυμεκμ θαηά 1.200€ 

γηα ημκ/ηεκ ζφδογμ θαη γηα θάζε ελανηχμεκμ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ (ακήιηθμ ή πνμζηαηεουμεκμ 

ηέθκμ) 

Γ) ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΔΩΡΓΑΝ ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΗ ΠΓΡΙΘΑΛΦΗ (παν. 8 ημο άνζνμο 6 ηεξ 

Α3(γ)/ΓΠ/μηθ.25132/4-4-2016 ΚΤΑ 

 Ακήιηθμη έςξ 18 εηχκ 



 Άημμα πμο θηιμλεκμφκηαη ζε υιεξ ηηξ ζεναπεοηηθέξ δμμέξ ηςκ εγθεθνημέκςκ 

μνγακηζμχκ ζεναπείαξ ημο Ν. 4139/2013 

 Οη θναημφμεκμη ζε θοιαθέξ θαη μη θηιμλεκμφμεκμη ζε ηδνφμαηα αγςγήξ ακειίθςκ θαη ζε 

ζηέγεξ θηιμλεκίαξ ακειίθςκ ηςκ εηαηνεηχκ ακειίθςκ 

 Οη δηθαημφπμη δηεζκμφξ πνμζηαζίαξ (ακαγκςνηζμέκμη πνυζθογεξ θαη δηθαημφπμη 

επηθμονηθήξ πνμζηαζίαξ) θαη μη ακηζαγεκείξ θαη ηα μέιε ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ. 

 Όζμη δηαμέκμοκ ζηεκ Γιιάδα με θαζεζηχξ παναμμκήξ γηα ακζνςπηζηηθμφξ ή 

ελαηνεηηθμφξ ιυγμοξ θαη ηα μέιε ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ 

 Θφμαηα εγθιεμάηςκ trafficking 

 Άημμα με πμζμζηυ ακαπενίαξ 67% θαη άκς. 

 

Από πμο ζα πάνς ηα θάνμαθά μμο; 

 Απυ ηα ζομβεβιεμέκα με ημκ ΓΟΠΤΤ ηδηςηηθά θανμαθεία 

 Σα ροπηαηνηθά θαη κεονμιμγηθά θάνμαθα, γηα ημοξ δηθαημφπμοξ μεδεκηθήξ ζομμεημπήξ 

ζημ θυζημξ θανμαθεοηηθήξ αγςγήξ (πνχεκ θάημπμη βηβιηανίμο μηθμκμμηθά αδφκαμμο ή 

ακαζθάιηζημο, ακαζθάιηζημη πμο πιενμφκ ηα εηζμδεμαηηθά θνηηήνηα, μέιε εοάιςηςκ 

θμηκςκηθχκ μμάδςκ), πανέπμκηαη εθηυξ απυ ηα θανμαθεία ηςκ Νμζμθμμείςκ θαη απυ ηα 

ηδηςηηθά θανμαθεία ζομβεβιεμέκα με ημκ Γ.Ο.Π.Τ.Τ.. Οη ιμηπμί δηθαημφπμη 

πνμμεζεφμκηαη ηα ζογθεθνημέκα θάνμαθα απυ ηα ηδηςηηθά θανμαθεία.  

 Σα Φάνμαθα Γλςηενηθμύ, ηα μπμία δεκ θοθιμθμνμφκ αιιά εηζάγμκηαη θαηά πενίπηςζε 

ζηεκ Γιιάδα, ζα πμνεγμφκηαη με ημοξ ίδημοξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ υπςξ ηζπφεη γηα 

ημοξ αζθαιηζμέκμοξ. 

 Σα Φάνμαθα Τρειμύ Κόζημοξ ζα πανέπμκηαη ηυζμ απυ ηα κμζμθμμεία υζμ θαη απυ ηα 

Φανμαθεία θαη ηα ζεμεία δηακμμήξ ημο ΓΟΠΤΤ (μπμνείηε κα βνείηε ηα ζπεηηθά ανπεία 
ζημ θάης μένμξ ηεξ ζειίδαξ) 

Ση μπμνώ κα θάκς γηα κα δηαζθαιίζς όηη δηθαημύμαη μεδεκηθή ζομμεημπή ζηα θάνμαθα; 

 Να επηζθεθηχ ηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΗΔΙΚΑ ΑΓ, ζηεκ μπμία, εηζάγμκηαξ ημ username 

θαη ημκ θςδηθυ πνυζβαζεξ γηα ημ taxisnet, θαζχξ θαη ημκ ΑΜΚΑ ζα δηαπηζηχκς ημ 

πμζμζηυ ζομμεημπήξ ζηε θανμαθεοηηθή αγςγή, ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 2 θαη 8 

ημο άνζνμο 6 ηεξ ΚΤΑ Α3(γ)/ΓΠ/μηθ.25132/4-4-2016. Ακαιοηηθέξ πιενμθμνίεξ 

πανέπμκηαη με ζπεηηθή Γγθφθιημ (ΑΔΑ: ΩΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΤ) ημο Τπμονγείμο 

Γνγαζίαξ. 

 Γάκ ημ ζφζηεμα δεκ βνίζθεη ημ ΑΜΚΑ μμο ζα πνέπεη κα απεοζοκζώ ζηα ΚΓΠ γηα κα 

επηθαηνμπμηήζς ηε δηαζφκδεζε ημο ΑΜΚΑ με ημ ΑΦΜ μμο. 

 Οη εοάιςηεξ θαηεγμνίεξ πμιηηχκ –δηθαημφπμη ηεξ παν.2Β θαη 8 ηεξ Κ.Τ.Α., 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ πνχεκ θαηυπςκ ημο Αημμηθμφ Βηβιηάνημο Οηθμκμμηθά 

Αδφκαμμο ή Ακαζθάιηζημο -εκεμενχκμκηαη υηη γηα ηεκ πανμπή δςνεάκ θανμαθεοηηθήξ 

πενίζαιρεξ απαηηείηαη ε πνμεγμφμεκε θαηάζεζε αηηήμαημξ ζηεκ Τπενεζία Πνόκμηαξ 

ημο Δήμμο θαημηθίαξ ημοξ. 

https://www.sate.gr/data_source/2019%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3-34189.pdf


 ε πενίπηςζε πμο μμο επηβιεζεί πμζμζηυ ζομμεημπήξ ζηε ζοκηαγμγνάθεζε, έπς ημ 

δηθαίςμα οπμβμιήξ έκζηαζεξ ζηεκ Τπενεζία Πνυκμηαξ ημο Δήμμο θαημηθίαξ ημοξ 

εκηυξ 15 εμενχκ απυ ηεκ ακαγναθυμεκε εμενμμεκία ζηε ζοκηαγή, εθυζμκ πιενχ ηα 

εηζμδεμαηηθά θαη πενημοζηαθά θνηηήνηα πμο ζέηεη ε ΚΤΑ. 

 Πνέπεη κα δεηήζς από ημκ γηαηνό πμο ζοκηαγμγναθεί κα με εκεμενώζεη γηα 

εκδεπυμεκεξ επηβανφκζεηξ πμο ζα επηθένεη ε αιιαγή ηεξ θανμαθεοηηθήξ μμο αγςγήξ, 

θαζχξ θαη γηα ηε δοκαηυηεηα ζοκηαγμγνάθεζεξ ζεναπεοηηθά ηζμδφκαμςκ θανμάθςκ, 
πςνίξ επηπιέμκ επηβανφκζεηξ. 

Πμο μπμνώ κα βνς πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ; 

Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηεκ πνυζβαζε αηυμςκ πμο οπάγμκηαη ζε Γοάιςηεξ 

Ομάδεξ θαη ηςκ ακαζθάιηζηςκ ζημ Δεμυζημ φζηεμα Τγείαξ μπμνείηε κα απεοζφκεζζε ζηηξ 

Τπενεζίεξ Πνυκμηαξ ηςκ Δήμςκ, ζημ Τπμονγείμ Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ, ζηεκ 

ΗΔΙΚΑ A.E., ζημ Τπμονγείμ Τγείαξ θαη ζηηξ Δημηθεηηθέξ Τπενεζίεξ Νμζμθμμείςκ & Μμκάδςκ 
ΠΦΤ. 
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http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias

