πρόσβαση ανασφάλιστων στο σύστηµα υγείας
δικαιούµαι παροχές υγείας,
αν είµαι

άνεργος/-η µε κάρτα ανεργίας του
ΟΑΕ∆

πρώην ασφαλισµένος/-η στο
ΤΕΒΕ /ΟΑΕΕ, έχω διακόψει
και έχω ρυθµίσει τυχόν οφειλές
ασφαλισµένος/-η σε οποιονδήποτε
οργανισµό, αλλά λόγω οφειλών
δεν έχω βιβλιάριο υγείας σε ισχύ,
έχω ή δεν έχω δηλώσει διακοπή
εργασιών
και είµαι οικονοµικά αδύνατος/-η

βασικές προϋποθέσεις ;

παίρνω ;

διάρκεια ;

έως 29 ετών
µε τουλάχιστον 2 µήνες ανεργίας
δεν απαιτούνται ένσηµα

- στον ΟΑΕ∆ για βεβαίωση
χρόνου ανεργίας
- στο ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ

βιβλιάριο υγείας
ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ

ανανέωση ανά εξάµηνο

από 29 έως 55 ετών
µε τουλάχιστον 12 µήνες ανεργίας
µε τουλάχιστον 600 ηµέρες εργασίας σε οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισµό

- στον ΟΑΕ∆ για βεβαίωση
χρόνου ανεργίας
- στον τελευταίο ασφαλιστικό
φορέα

βιβλιάριο υγείας
ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ

για µέχρι 2 χρόνια από
διακοπή εργασίας

άνω των 55 ετών
µε τουλάχιστον 12 µήνες ανεργίας
µε τουλάχιστον 3.000 ηµέρες εργασίας σε ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ ή
µε τουλάχιστον 4.500 ηµέρες εργασίας σε οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισµό

- στον ΟΑΕ∆ για βεβαίωση
χρόνου ανεργίας
- στο ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ

βιβλιάριο υγείας
ΙΚΑ /ΕΟΠΥΥ

µέχρι τη
συνταξιοδότηση

βιβλιάριο υγείας
ΤΕΒΕ /ΟΑΕΕ

για µέχρι 2 χρόνια από
διακοπή

στο ∆ήµο, Τµήµα για
βιβλιάρια ανασφάλιστων
(πρόνοια)

βιβλιάριο υγείας
ανασφάλιστου

ανανέωση ανά έτος

στο ∆ήµο, Τµήµα για
βιβλιάρια ανασφάλιστων
(πρόνοια)

βιβλιάριο υγείας
ανασφάλιστου

από 29 έως 65 ετών
µε τουλάχιστον 600 ηµέρες εργασίας σε οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισµό ή
δύο έτη εργασίας
χαµηλό εισόδηµα
αν δεν έχει δηλωθεί διακοπή, απαιτούνται επιπλέον:
- σοβαρό χρόνιο νόσηµα ή εγκυµοσύνη
- επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού
χαµηλό εισόδηµα

ανασφάλιστος/-η
και
οικονοµικά αδύνατος/-η

απευθύνοµαι ;

ανήκω σε οµάδες όπως: Έλληνες, Οµογενείς, Ανιθαγενείς, από
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης* κ.ά.
χαµηλό εισόδηµα
ανήκω σε οµάδες όπως: από χώρες του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη**, σύζυγοι Ελλήνων, Οµογενών ή από
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης* κ.ά.

στο ΤΕΒΕ /ΟΑΕΕ

προσοχή
εάν χρειαστεί να νοσηλευθώ
έκτακτα
µπορώ να ζητήσω
αναδροµική κάλυψη - η
αίτηση πρέπει να γίνει µέσα
σε ένα µήνα από τη νοσηλεία

πιστοποιητικό κοινωνικής
προστασίας
(αποκλειστικά για
εσωνοσοκοµειακή
φροντίδα)

ανανέωση ανά έτος

για συγκεκριµένη
χρονική περίοδο
νοσηλείας

µέλος συγκεκριµένων
πληθυσµιακών οµάδων

όπως πρόσφυγες, αλλοδαποί θύµατα ορισµένων εγκληµάτων
κ.ά.

στα Νοσοκοµεία, στα Κέντρα
Υγείας

έχω πρόσβαση δείχνοντας το ειδικό δελτίο
διαµονής ή την ειδική βεβαίωση

αλλοδαπός χωρίς χαρτιά

για επείγουσες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις

στα εφηµερεύοντα
Νοσοκοµεία, στο Τµήµα
Επειγόντων Περιστατικών

µέχρι τη σταθεροποίηση

* Xώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

** Xώρες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
Όλες οι προηγούµενες κι επιπλέον:

1.

Αυστρία

1.

Αλβανία

2.

Βέλγιο

2.

Ανδόρρα

3.

Βουλγαρία

3.

Αρµενία

4.

Γαλλία

4.

Αζερµπαϊτζάν

5.

Γερµανία

5.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

6.

∆ανία

6.

Γεωργία

7.

Ελλάδα

7.

Ισλανδία

8.

Εσθονία

8.

Λιχτενστάιν

9.

Ηνωµένο Βασίλειο

9.

Μολδαβία

10. Ιρλανδία
11. Ισπανία
12. Ιταλία
13. Ολλανδία
14. Κροατία
15. Κύπρος
16. Λετονία
17. Λιθουανία
18. Λουξεµβούργο
19. Μάλτα
20. Ουγγαρία
21. Πολωνία
22. Πορτογαλία
23. Ρουµανία
24. Σλοβακία
25. Σλοβενία
26. Σουηδία
27. ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
28. Φινλανδία

10. Μονακό
11. Μαυροβούνιο
12. Νορβηγία
13. Ρωσία
14. Σαν Μαρίνο
15. Σερβία
16. Ελβετία
17. Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
18. Τουρκία
19. Ουκρανία

