
 

 

 

                                                                                                                  Μέγαρα 8 Αυγούστου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσβαση ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας 

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν κατατίθενται πλέον νέες 

αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση Βιβλιαρίων ανασφάλιστων. 

Ολοι οι ανασφάλιστοι, έχουν τώρα πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας 

μόνο με το ΑΜΚΑ τους. 

Η πρόσβαση σε Φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά 

Φαρμακεία. 

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για Φαρμακευτική 

αγωγή , δηλαδή έχουν 0% συμμετοχή: 

- Ατομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει 

ετησίως τα 2400 Ευρώ για ένα άτομο, τα 3600 Ευρώ για ζευγάρι 

προσαυξανόμενο κατά 600 Ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος 

- Ατομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με προσκόμιση Γνωμάτευσης 

από ΚΕΠΑ 

- Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται  σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή 

τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία , ή η 

επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτουςε. 

- Ατομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές 

- Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής και σε 

στέγες φιλοξενίας ανηλίκων 

- Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των 

οικογενειών τους 

- Οσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 

εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους. 



- Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α,349, 351 και 351Α του 

Ποινικού Κώδικα και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

Ν.3875/2010 

- Ατομα με αναπηρία κάτω του 67% (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια)  

- Ατομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 

31102/1870/2013 (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια) 

- Κάτοχοι Βιβλιαρίου Ανασφαλίστου σε ισχύ την 04/04/2016 και τα μέλη των 

Οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια) 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Πλούτωνος 3 

Πλακάκια, Μέγαρα, κτίριο ΔΕΥΑΜ) και στα τηλέφωνα 22960 26719 και 

22960 82895. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 


