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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 908
4 Απριλίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132
Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των
ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγµατος της Ελλάδας,
2. του Ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής
Αντιλήψεως» (Α΄ 254),
3. του Ν.δ. 4017/1959 «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συµ−
βάσεως περί κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως» (Α΄ 246),
4. του Ν. 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την
28η Σεπτεµβρίου 1954 υπογραφείσης ∆ιεθνούς Συµβά−
σεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α΄ 176),
5. του Ν. 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη» και του Ν. 4359/2016 «Κύρωση Ανα−
θεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (Α΄ 5),
6. του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθι−
έρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 75),
7. του άρθρου 23 Ν. 1076/1980 (Α΄ 224), όπως αντικα−
ταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 «Αναδιορ−
γάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων
θεσµών κοινωνικής προστασίας» (Α΄ 158), και ισχύει,
8. του Ν. 2101/1992 «Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» (Α΄ 192),
9. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί ∆ηµο−
σίου Λογιστικού − έλεγχος δαπανών κ.λπ.», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και ισχύει,
10. του άρθρου 33 του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1),
11. του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96),
12. του άρθρου 39 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενί−
σχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54),

13. του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
(Α΄ 53),
14. του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την Οργάνωση και
Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102),
15. του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, ∆ιαµονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια» (Α΄ 212),
16. του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57),
17. του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 «Ρύθµιση επιχειρη−
µατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτι−
κά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
18. των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του
Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργα−
νισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών»,
(Α΄ 128), όπως ισχύουν,
19. του Ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµ−
βασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Ορ−
γανωµένου Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων
αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 158),
20. του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − µέλη για την επιστροφή των
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7),
21. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισί−
ου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−
2016» (Α΄ 222),
22. του Ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ου−
σιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74),
23. του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο
Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 38),
24. του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι−
νωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80),
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25. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93),
26. του Ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
27. του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και ισχύει,
28. του Π.δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή κατά το
άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (Α΄ 248) στα θύµατα των
εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349,
351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87
παράγραφοι 5 και 6 και 88 Ν. 3386/2005» (Α΄ 204),
29. του άρθρου 14 του Π.δ. 220/2007 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (EEL 31/6.2.2003)»
(Α΄ 251),
30. του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.δ. 86/2009 «Οργάνωση
και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων»
(Α΄ 114),
31. του Π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασί−
ας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής
προστασίας (σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/
ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδια−
γραφές για τις διαδικασίες, µε τις οποίες τα κράτη µέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα
L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195),
32. του άρθρου 31 του Π.δ. 141/2013 «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2011/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ−
βουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2011 (L337) σχετικά µε
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς
των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διε−
θνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους
πρόσφυγες ή για τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόµενο της παρεχόµενης
προστασίας (αναδιατύπωση)» (Α΄ 226),
33. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
34. του Π.δ. 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 172),
35. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας
και θρησκευµάτων» (Α΄ 181),
36. του Π.δ. 101/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου ∆ι−
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας, και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων»
(Α΄ 168),
37. του Π.δ. 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180),
38. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 173),
39. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Οι−
κονοµικών» (Α΄ 178),
40. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουρ−
γείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
41. του Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

42. της υπ’ αριθ. Υ14/2015 απόφασης «Ανάθεση αρµοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ∆ι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα». (Β΄ 20109),
43. της υπ’ αριθµ. Υ27/2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην αναπληρώτρια
Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευµάτων, Αθα−
νασία Αναγνωστοπούλου» (Β΄2168),
44. της υπ’ αριθ. Υ 28/2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Υ70/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού (Β΄ 2441),
45. της υπ’ αριθµ. Υ 25/2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144),
46. της υπ’ αριθ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),
47. της υπ’ αριθ. οικ. 44549/∆9. 12193/2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο
Πετρόπουλο» (Β΄ 2169),
48. της υπ’ αριθµ. ∆ΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2883) «Τροποποίηση της υπ’
αριθµ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28−02−2012 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (Β΄497) «κατάλογος παθήσεων τα φάρ−
µακα των οποίων χορηγούνται µε µειωµένη ή µηδενική
συµµετοχή του ασφαλισµένου», όπως αυτή τροποποιή−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/06−06−2012
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1814)» και ισχύει,
49. της υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001 «Χαρακτη−
ρισµός δυσίατων νοσηµάτων» υπουργική απόφαση
(Β΄1386),
50. της υπουργικής απόφασης ΕΜΠ5/2012 τροποποίη−
ση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) κοινής
υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπη−
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄1233) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει,
51. της υπουργικής απόφασης οικ. 91173/2013 «Τρο−
ποποίηση Υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετι−
κού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του
Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2477).
Β) Την αριθ. Β1α/οικ.24681/31−3−2016 εισήγηση του Προ−
ϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση.
Γ) Το γεγονός ότι µε την παρούσα ρύθµιση λαµβάνεται
άµεση µέριµνα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης και την υγειονοµική κάλυψη των κατοίκων της
χώρας ώστε να απολαµβάνουν ελεύθερης και ισότιµης
πρόσβασης στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας, κατ’ επιταγή
του άρθρου 21, παρ. 3 του Συντάγµατος.
∆) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπολο−
γισθεί, καθότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
Ωστόσο, η έγκαιρη παροχή ιατρικής φροντίδας σε όλους
τους πολίτες, θα έχει ως αποτέλεσµα εκτός από το
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άµεσο κοινωνικό όφελος και µακροπρόθεσµο οικονοµικό
όφελος, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους
και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεµπό−
διστης πρόσβασης στις ∆ηµόσιες ∆οµές Υγείας της
παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) καθώς και
παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περί−
θαλψης στους ανασφάλιστους (µη άµεσα ή µη έµµεσα
ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι
έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και
δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταµεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες της χώρας, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορί−
ζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου
33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και
ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, µπο−
ρεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήµατος πρόσβα−
σης στις ∆ηµόσιες ∆οµές Υγείας µόνον εφόσον υπάρχει
πρόβληµα υγείας, που χρήζει άµεσης νοσηλευτικής ή
συνεχούς ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ή εγκυµο−
σύνη, µη καλυπτόµενα από την ασφάλιση, τηρουµένων
και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται µε την
παρούσα.
2.α. Η ιατρική περίθαλψη, συµπεριλαµβανόµενων σε
αυτήν των εκάστοτε απαιτούµενων κλινικοεργαστηρι−
ακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς µέσω
των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και
των Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από
το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστηµιακών νοσο−
κοµείων, των δηµοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυ−
µάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχων της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς µέσω
των νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας της παραγράφου 2 του παρόντος.
γ. Η φαρµακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της
παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς, κα−
τόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά
φαρµακεία που είναι συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ, µε
εξαίρεση τα φάρµακα υψηλού κόστους, που εµπίπτουν
στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010
(Α΄ 6), τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρ−
µακεία των νοσοκοµείων και τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.
3. Οι δικαιούχοι των παραπάνω παραγράφων δεν υπο−
χρεούνται σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής χρέους
προς τις δοµές των προηγούµενων παραγράφων του
άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας
Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της πα−
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ρούσας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον
δεν κατέχουν, Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ). Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, µέσω του ηλεκτρο−
νικού συστήµατος της «Η∆ΙΚΑ Α.Ε.», πραγµατοποιείται
η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή µη ικανότητας και
κάλυψης αυτών και των µελών της οικογενείας τους
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) καθώς
και κάθε τυχόν µεταβολή της.
∆εν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους
δικαιούχους των κατηγοριών της περίπτωσης γ του
άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) δεν δύνανται να
εκδώσουν ή να προσκοµίσουν τα απαραίτητα κατά το
νόµο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.
Άρθρο 3
Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
στο ∆ηµόσιο Σύστηµα και τις παροχές Υγείας
1. Τα πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της
παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν
ΑΜΚΑ, όπως ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρ−
θρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των
παροχών της παρούσας, µε την κατοχή και επίδειξη της
Κάρτας Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.).
Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία
Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ηµόσιων ∆οµών
Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 33 Ν. 4368/2016
(Α΄ 21). Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. είναι έξι (6) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσής της, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α.
των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης, η
οποία ισχύει για ένα έτος. Η προµήθεια Καρτών Υ.Π.Α. θα
γίνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα διανέµεται
στις αρµόδιες για την χορήγησή τους υπηρεσίες µέσω
των οικείων Υγειονοµικών Περιφερειών.
2. Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγρά−
φονται στην Κ.Υ.Π.Α. είναι: Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου,
Αριθµός Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (όπως
θα χορηγείται από την Η∆ΙΚΑ), Ιθαγένεια, Φύλο, Αρχή
Έκδοσης, Ηµεροµηνία Έκδοσης, Ηµεροµηνία Λήξης και
φωτογραφία του δικαιούχου. Για την κατηγορία xi της
περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του
Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αναγράφονται, επιπλέον, ο αριθµός
του ∆ελτίου Αιτούντος ∆ιεθνούς Προστασίας, Αρχή
Έκδοσης, Ηµεροµηνία Έκδοσης και Ηµεροµηνία Λήξης
αυτού.
3. Για την έκδοση της Κ.Υ.Π.Α., οι αιτούντες οφείλουν
να προσκοµίσουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες έκδοσης:
α) µία (1) φωτογραφία του/της δικαιούχου, µε τις εξής
προδιαγραφές:
− η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωµη,
τύπου διαβατηρίου. Σε περιπτώσεις κάλυψης της κε−
φαλής, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ευδιάκριτα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου.
και β) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Για την κατηγορία i της περίπτωσης γ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Μόνο για
τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δοµές
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύµατα
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι
ασυνόδευτα, ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες
ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιµέλειά τους έχει ανατεθεί
µε δικαστική απόφαση σε τρίτους, βεβαίωση του Κέ−
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύµατος ΝΠ∆∆ ή
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ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει
κάνει την αναδοχή ή η πράξη εισαγγελέα για τον ορι−
σµό Επιτρόπου ή η απόφαση διορισµού Επιτρόπου ή η
δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιµέλειας ανηλίκου
αντίστοιχα. Σε περίπτωση, κατά την οποία, οι διαδικα−
σίες ανάθεσης της επιµέλειας ανηλίκου βρίσκονται σε
εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόµη για οποιονδήποτε
λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία
ότι η πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται
από τους γονείς, αλλά από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους
συγγενείς), απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας.
ii. Για την κατηγορία ii της περίπτωσης γ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Ιατρική
γνωµάτευση από ∆ηµόσια ∆οµή Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας ή Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο.
iii. Για την κατηγορία iii της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου
ιδρύµατος ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που τους φιλοξενεί.
iν. Για την κατηγορία iv της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
Βεβαίωση της Μονάδας Ψυχικής Υγείας φιλοξενίας..
ν. Για την κατηγορία ν της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρµόδιο φορέα που
αναπτύσσει τα προγράµµατα θεραπείας, για τη συµµε−
τοχή του δικαιούχου σε αυτά.
vi. Για την κατηγορία vi της περίπτωσης γ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Βε−
βαίωση κράτησης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού
καταστήµατος ή βεβαίωση του ιδρύµατος αγωγής ή της
στέγης φιλοξενίας.
vii. Για την κατηγορία νii της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
Σχετική απόφαση ∆ικαστηρίου.
νiii. Για την κατηγορία viii της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
Γνωµάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για
ΑµΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωµάτευση από Πανεπι−
στηµιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή Κέντρο Υγείας
του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατρο−
φαρµακευτικής περίθαλψης.
ix. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι
γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής αποµάκρυν−
σης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρ−
θρου 24 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) καθώς και βεβαίωσης
του άρθρου 78Α του Ν 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει.:
Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
24 του Ν 3907/2011 (Α 7).
x. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21):
«∆ελτίο Αιτούντος ∆ιεθνούς Προστασίας» ή βεβαίωση
αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσής του.
4. Η Κ.Υ.Π.Α. δύναται να ανανεώνεται µε την προσκό−
µιση των ίδιων ως άνω δικαιολογητικών ανά κατηγορία
δικαιούχων.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων −
οικονοµικά αδυνάτων
1. ∆ηµιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλί−
στων − οικονοµικά αδυνάτων Πολιτών στην Η.∆Ι.Κ.Α.

Α.Ε. µε το συντονισµό και την εποπτεία της ∆/νσης
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και της ∆/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.
2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαµβάνει, µεταξύ άλ−
λων, στοιχεία για τον αριθµό των δικαιούχων, το σύνολο
των παροχών υπηρεσιών υγείας και το κόστος αυτών
και συνδέεται µε το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγο−
γράφησης των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο
Μητρώο περιλαµβάνεται πληροφόρηση για τον αριθµό
των ενεργών AMΚΑ ανασφαλίστων.
3. Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει
η ∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, η ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
του Υπουργείου Υγείας και οι ∆/νσεις των ∆ήµων που
ασκούν αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας, δια των
εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων τους.
Άρθρο 5
Παροχές
Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, µε την
επίδειξη του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
ή της Κάρτας Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού,
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, κατ’
αναλογία των προβλεπόµενων από τον Ενιαίο κανονι−
σµό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β΄ 3054/2012),
όπως αυτός συµπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει
κάθε φορά. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε
όλους τους δικαιούχους της παρούσας από τις δηµό−
σιες δοµές της παραγράφου 1 του άρθρου 1:
α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής
ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
(άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)
β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις,
χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής (σύµφωνα µε τον θε−
τικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµακευτικών
προϊόντων, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση
οικ. 91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β΄], όπως αυτή τροποποιείται,
συµπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά), όπως περιγρά−
φεται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ., και παρακλινικών ή
εργαστηριακών εξετάσεων στις δηµόσιες δοµές του
α. 1 της παρούσας.
γ) Παροχή οδοντιατρικής−στοµατολογικής περίθαλψης
(άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)
δ) Πλήρης νοσοκοµειακή περίθαλψη (άρθρο 10 του
Ε.Κ.Π.Υ.)
ε) Χορήγηση εξωνοσοκοµειακής φαρµακευτικής πε−
ρίθαλψης για την αντιµετώπιση ή θεραπεία των χρό−
νιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται µε απαλλαγή συµµετοχής για χορήγηση
φαρµάκων και εµβολίων (κοινή υπουργική απόφαση
∆ΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 (Β΄ 2883), όπως τροποποιείται,
συµπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).
στ) Παροχές µαιευτικής περίθαλψης (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.).
ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες,
λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο
14 Ε.Κ.Π.Υ.) και πράξεις ειδικής αγωγής (άρθρο 17 Ε.Κ.Π.Υ.)
η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά µέσα (άρθρο
15 Ε.Κ.Π.Υ.)
θ) ∆ιακοµιδή ασθενών µε πλωτά, εναέρια και λοιπά
µηχανοκίνητα µέσα του ΕΚΑΒ.
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ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθηµάτων και αναλωσίµων
υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασµάτων για την κατά
περίπτωση αντιµετώπιση θεµάτων θεραπείας και απο−
κατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαι−
ούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.)
ή άλλως κατόπιν γνώµης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης του
Υπουργού Υγείας.
ια) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 39. παρ. 6 του Ν. 2992/2002 (Α΄ 54)
και το άρθρο 17 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται
κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγµένη
αδυναµία νοσηλείας στα αναφερόµενα στο άρθρο 1
νοσοκοµεία και νοσηλευτικά ιδρύµατα, παρέχεται νοση−
λεία σε ιδιωτικές µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 23 Ν. 1076/1980 (Α΄ 224), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (Α΄ 158)
και ισχύει.
ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράµµατα αιµοκάθαρσης
για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
ιδ) Σε περίπτωση προηγούµενης εισαγωγής για νο−
σηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης
µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία εισαγωγής.
Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκοµίσει ΑΜΚΑ ή
Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία ει−
σόδου του στο νοσοκοµείο, µε τη συνδροµή της Κοι−
νωνικής Υπηρεσίας.
Η ευθύνη για την έγκαιρη ενηµέρωση των ανασφά−
λιστων νοσηλευόµενων και των οικείων τους για τις
αναφερόµενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες
υγειονοµικής και φαρµακευτικής κάλυψής τους ανήκει
εφεξής στα Γραφεία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των
∆οµών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που υποχρε−
ούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή για την

επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία
µε το γραφείο κίνησης των νοσοκοµείων.
Άρθρο 6
Συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη
1. Για τη συνταγογράφηση των φαρµάκων της περ.
β. του άρθρου 5 της παρούσας στους δικαιούχους που
διαθέτουν ΑΜΚΑ και νοµιµοποιητικά έγγραφα διαµονής,
καθώς και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ του άρθρου 3,
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης,
ελέγχων και συµµετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγο−
γράφηση των φαρµάκων αυτών σε ασφαλισµένους, κατά
τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθµ. Γ.Π./
ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). Στους δικαιούχους της
παρούσας παραγράφου, τα φάρµακα χορηγούνται από
τα ιδιωτικά φαρµακεία, εκτός από τα Φάρµακα Υψηλού
Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρ−
µακεία των Νοσοκοµείων. Η συνταγογράφηση γίνεται
αποκλειστικά από τις δηµόσιες δοµές της παραγράφου
1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
2. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συµµετοχή στις δα−
πάνες για φαρµακευτική αγωγή:
Α. Άτοµα και οικογένειες των οποίων το πραγµατικό
εισόδηµα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 €
για µεµονωµένο άτοµο και των 3.600€ για το ζευγάρι
ή για το µεµονωµένο άτοµο µε ένα εξαρτώµενο µέλος
(ανήλικο ή προστατευόµενο τέκνο), προσαυξανόµενο
κατά 600 € για κάθε περαιτέρω εξαρτώµενο µέλος (ανή−
λικο ή προστατευόµενο τέκνο) της οικογένειας. Στη
µονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται
από έναν µόνο γονέα, άγαµο, σε χηρεία ή διαζευγµένο
ή µετά από καταγγελία του συµφώνου συµβίωσης) το
πρώτο εξαρτώµενο ανήλικο µέλος λογίζεται ως ενήλι−
κας. Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Σύνθεση Οικογένειας

Ετήσιο εισόδηµα

Μεµονωµένο άτοµο

2.400€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε ένα εξαρτώµενο µέλος

3.600€

Οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο µέλος ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε δύο εξαρτώµενα µέλη

4.200€

Οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε τρία εξαρτώµενα µέλη

4.800€

Οικογένεια µε τρία εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε τέσσερα εξαρτώµενα µέλη

5.400€

Οικογένεια µε τέσσερα εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε πέντε εξαρτώµενα µέλη

6.000€

Β. Άτοµα µε αναπηρία κάτω του 67% ή άτοµα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων όπως αποτυ−
πώνονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/οικ. 31102/1870/2013 (Β΄ 2906) και των οποίων το πραγµατικό εισόδη−
µα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για µεµονωµένο άτοµο, προσαυξανόµενο κατά 1.200 € για τον/
την σύζυγο και για κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόµενο τέκνο), µε την προσκό−
µιση της γνωµάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από ∆ηµόσια ∆οµή µε την
οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.
Επίσης, άτοµα, τα οποία κατά τη δηµοσίευση της παρούσας κατέχουν νόµιµα Ατοµικό Βιβλιάριο Οικονοµικά
Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, µετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το
πραγµατικό εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για µεµονωµένο άτοµο, προσαυξανόµενο
κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόµενο τέκνο).
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Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:
Σύνθεση Οικογένειας

Ετήσιο εισόδηµα

Μεµονωµένο άτοµο

6.000€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο µέλος

7.200€

Οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο µέλος ή µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα µέλη

8.400€

Οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία εξαρτώµενα µέλη

9.600€

Οικογένεια µε τρία εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τέσσερα εξαρτώµενα
µέλη

10.800€

Οικογένεια µε τέσσερα εξαρτώµενα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε πέντε εξαρτώµενα
µέλη

12.000€

3. Ως πραγµατικό εισόδηµα, κατά την προηγούµενη
παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδηµα όλων
των κατηγοριών (ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης),
που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφο−
ρές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012
(Α΄ 222) ή υπέρ δηµοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 29 Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο συνολικό καθαρό
εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των επι−
δοµάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων
που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. 4, καθώς και το
εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολο−
γείται µε ειδικό τρόπο.
4. Στο συνολικό πραγµατικό εισόδηµα δεν περιλαµ−
βάνονται το επίδοµα ανεργίας, η διατροφή που κατα−
βάλλεται στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική απόφαση ή
µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο
επικυρωµένο από το ∆ικαστήριο, το επίδοµα αναδοχής,
το εξωιδρυµατικό επίδοµα και τα προνοιακά επιδόµα−
τα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του
Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και το Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισό−
δηµα, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 της
κοινής υπουργικής απόφασης 39982/Γ∆1.2/2014 (Β΄3018).
5. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου η συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύ−
νολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για µεµονωµένο
άτοµο, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε
πρόσθετο µέλος.
6. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου το συνολικό ύψος των
καταθέσεων του ατόµου ή του συνόλου των µελών της
οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας
και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµο−
λόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο
του αντίστοιχου ορίου εισοδήµατος.
7. Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή µη των οικονο−
µικών κριτηρίων του αιτούντος και της οικογένειάς του
και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης
κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος. Η Η∆ΙΚΑ προβαίνει
σε διασταυρώσεις µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής που
δηµιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία µε τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.
8. Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων εξαιρούνται
από οποιαδήποτε συµµετοχή στις δαπάνες για φαρ−
µακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονοµικών κριτηρίων;

α. ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δοµές
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύµατα
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι
ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οι−
κογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιµέλειά τους
έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση σε τρίτους, µε
την προσκόµιση της βεβαίωσης του Κέντρου Κοινω−
νικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύµατος ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει
την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισµό
Επιτρόπου ή της απόφασης διορισµού Επιτρόπου ή της
δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιµέλειας ανηλί−
κου αντίστοιχα,
β. άτοµα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές
δοµές των εγκεκριµένων οργανισµών θεραπείας του
Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανι−
σµούς ως εξωτερικοί ασθενείς, µε την προσκόµιση της
βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από τον αρµόδιο φορέα
που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράµµατα,
γ. οι κρατούµενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούµενοι
σε ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλο−
ξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠ∆∆), µε
την προσκόµιση της βεβαίωσης του εκάστοτε οικείου
σωφρονιστικού καταστήµατος, του ιδρύµατος αγωγής
ή της στέγης φιλοξενίας,
δ. οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµέ−
νοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)
και οι ανιθαγενείς και τα µέλη των οικογενειών τους
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), είτε
είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ, είτε εκκρεµεί η
έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθε−
στώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί ενδικοφανούς
προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της
αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά
τον οποίον υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής
ή ενδίκου µέσου, µε την προσκόµιση της «Άδειας ∆ιαµο−
νής Ενιαίου Τύπου» µε την ένδειξη «∆ικαιούχος ∆ιεθνούς
Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας ∆ικαιούχου ∆ιεθνούς
Προστασίας» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήµατος
χορήγησης ή ανανέωσής της,
ε. όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µε καθεστώς παρα−
µονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και
τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα
ή προστατευόµενα τέκνα), βάσει του άρθρου 28 του
Π.δ. 114/2010, είτε του Ν. 3386/2005, είτε του Ν. 4251/2014,
είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ, είτε
εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης
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του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί εν−
δικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορρι−
πτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον
χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς
προσφυγής ή ενδίκου µέσου, µε την προσκόµιση της
«Άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς
λόγους» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήµατος χορή−
γησης ή ανανέωσής της,
στ. θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α,
349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύµφωνα µε
το Π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστα και για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και
αρωγής και αλλοδαποί που εµπίπτουν στις διατάξεις
του Ν. 3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρµογή της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Ορ−
γανωµένου Εγκλήµατος» και για όσο διάστηµα διαρκούν
τα µέτρα προστασίας και αρωγής, µε την προσκόµιση
σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνοµική ∆ιεύ−
θυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.δ. 233/2003,
ζ. άτοµα µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, µε την προσκόµιση της γνωµάτευσης από Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας.
9. Εξαιρούνται, επίσης, από οποιαδήποτε συµµετοχή
στις δαπάνες για φαρµακευτική αγωγή ανεξαρτήτως
οικονοµικών κριτηρίων οι δικαιούχοι της παρ. 2., περί−
πτωση γ, κατηγορία i, του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016
(µόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται
σε δοµές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα
ιδρύµατα ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ή είναι ασυνόδευτα ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οι−
κογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιµέλειά τους
έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση σε τρίτους) και
κατηγορία x, παρ. 3, (αιτούντες διεθνούς προστασίας
και τα µέλη των οικογενειών τους) του άρθρου 3 της
παρούσας.
10. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τη
συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη για ασφαλισµέ−
νους και ανασφάλιστους, όπως ορίζονται από ειδικό−
τερες διατάξεις.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 2Β και 8
του άρθρου 6 της παρούσας απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ
ή Κ.Υ.Π.Α. και νοµιµοποιητικών εγγράφων διαµονής και
η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο ή
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του (και µε τη συνδροµή
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε περί−
πτωση νοσηλευοµένου ή της δοµής όπου φιλοξενείται
ή του σωφρονιστικού καταστήµατος όπου κρατείται)
µετά του κατά περίπτωση προβλεπόµενου δικαιολογη−
τικού στη ∆/νση του ∆ήµου του τόπου κατοικίας του
που ασκεί αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή της
∆οµής όπου φιλοξενείται ή του σωφρονιστικού κατα−
στήµατος, όπου κρατείται.
2. Στην περίπτωση µη αποδοχής από τον ενδιαφερό−
µενο της επιβολής συµµετοχής στη φαρµακευτική δα−
πάνη, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης στη ∆/νση του
∆ήµου του τόπου κατοικίας του που ασκεί αρµοδιότη−
τες κοινωνικής προστασίας, µετά του κατά περίπτωση
προβλεπόµενου δικαιολογητικού, µέσα σε προθεσµία
15 ηµερών από τη γνώση αυτής. Η ανωτέρω Υπηρε−

10999

σία προβαίνει στο σχετικό έλεγχο δια της πρόσβασης
εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων της στην ηλεκτρονική
εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 6.
3. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται γραπτώς επί της
απόφασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, αυτή εκ−
δίδεται µε ισχύ ενός (1) έτους ή έως την αναγραφόµε−
νη ηµεροµηνία λήξης του αντίστοιχου δικαιολογητικού
εγγράφου και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια δι−
αδικασία.
4. Η ∆/νση του ∆ήµου που ασκεί αρµοδιότητες κοι−
νωνικής προστασίας καταχωρεί δια των εξουσιοδο−
τηµένων υπαλλήλων της στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ και στο
ηλεκτρονικό µητρώο τον αριθµό της απόφασης, το
διάστηµα ισχύος αυτής και την κατηγορία δικαιούχου.
5. Οι ∆/νσεις των ∆ήµων του που ασκούν αρµοδιότη−
τες κοινωνικής προστασίας, τα ΚΕΠ, τα Κέντρα Κοινό−
τητας του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 και οι αναφερό−
µενοι στο άρθρο 1 δηµόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής φροντίδας αναλαµβάνουν την
υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε
εµφανές σηµείο των χώρων που στεγάζονται, καθώς
και των ιστοσελίδων τους, στις οποίες να συµπεριλαµ−
βάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των
προβλεπόµενων δικαιολογητικών. Παρέχεται επιπλέον
έγγραφη ενηµέρωση (έντυπο αίτησης και έντυπη λίστα
δικαιούχων και απαιτούµενων δικαιολογητικών) ή και
προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε
ενδιαφερόµενο. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την
παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σε βασικές γλώσσες
µεταναστών και προσφύγων.
6. Τα Γραφεία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών Υπη−
ρεσιών Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες σε συνεργα−
σία µε τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των νοσοκοµείων
και των λοιπών Φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
1, έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη ενηµέρωση, πα−
ραποµπή και παροχή συνδροµής των ανασφάλιστων
νοσηλευόµενων και των οικείων τους για τις αναφερό−
µενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονοµικής
και φαρµακευτικής κάλυψης, καθώς και της εκπροσώ−
πησής τους στις Υπηρεσίες του παρόντος, όπου αυτή
απαιτείται.
Άρθρο 8
Τελική διάταξη
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµέρα δη−
µοσίευσης του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21)
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις δια−
τάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, η ισχύς των
οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί
ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας των πληροφορι−
ακών συστηµάτων των συναρµόδιων Υπηρεσιών.
2. Για τους δικαιούχους των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου
6 της παρούσας, µέχρι την 01/06/2016 αναφορικά µε τις
δαπάνες για φαρµακευτική αγωγή ισχύουν οι όροι και
οι προϋποθέσεις ελέγχων και συµµετοχών που ισχύουν
κατά τη συνταγογράφηση των φαρµάκων αυτών σε
ασφαλισµένους, κατά τα οριζόµενα στην κοινή υπουργι−
κή απόφαση υπ’ αριθµ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753).
3. Τα βιβλιάρια οικονοµικά αδυνάτων και ανασφάλι−
στων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που
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έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας δια−
τηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους
δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης,
χωρίς να θίγονται τα ήδη θεµελιωµένα δικαιώµατά τους.
Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι τη δηµοσίευση της
παρούσας και για τις οποίες εκκρεµεί η έκδοση από−
φασης, εξετάζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρούσα, εφόσον εµπίπτουν στα εισοδηµατικά κρι−
τήρια της παραγράφου 2Β του άρθρου 6 της παρούσας.
4. Για το χρόνο έναρξης άσκησης των αρµοδιοτήτων
του άρθρου 7 από τους ∆ήµους, οι οποίοι δεν ασκούν
έως την έναρξη ισχύος της παρούσας την αρµοδιότητα
που προέβλεπε η κοινή υπουργική απόφαση 139491/2006
(Β΄ 1747), ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του Ν. 4257/
2014 (Α΄ 93).
5. Η υπ’ αριθ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1747), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Υ4α/
ΓΠ/οικ.48985/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1465),
η υπ’ αριθ. Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851/2009 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 1370), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθ. Π2α/Γ.Π. οικ. 128027/2009 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 2081), καθώς και κάθε προηγούµενη απόφαση
και εγκύκλιος, σχετική µε τα ανωτέρω αναφερόµενα,
καταργούνται.

6. Με εγκύκλιο των αρµόδιων Υπουργείων δύνανται να
ρυθµίζονται λεπτοµερώς θέµατα αρµοδιότητάς τους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
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