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Α�όφαση σχετικά µε το ζήτηµα της ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής �ερίθαλψης για τους ανιθαγενείς, µέλη της 

µειονότητας της Θράκης και άλλων ειδικών κατηγοριών 

αλλοδα�ών1 

 

 

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στις 2 Νοεµβρίου 2005 συνήλθε το Β’ Τµήµα της ΕΕ∆Α και υιοθέτησε 

την εισήγηση της Προεδρεύουσάς του, Καθηγήτριας κας Η. ΝικολακοLούλου-

Στεφάνου και του ειδικού εισηγητού κ. Β. ΓεωργακόLουλου, µε θέµα 

«Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή �ερίθαλψη των ανιθαγενών, µέλη της 

µειονότητας της Θράκης και άλλων ειδικών κατηγοριών αλλοδα�ών», αLοφάσισε 

δε να την LαραLέµψει Lρος συζήτηση και έγκριση στην Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α. 

Η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α έκανε οµόφωνα δεκτή την εισήγηση αυτή και υιοθέτησε 

τα συµLεράσµατα στα οLοία καταλήγει στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 

2006. 

Η συγκεκριµένη εισήγηση έλαβε κατ’ αρχήν υLόψη της σχετική 

εLιστολή του αναLληρωµατικού µέλους της ΕΕ∆Α, κ. Ν. Θεοδωρίδη, 

αLευθυνόµενη Lρος την Πρόεδρο της ΕΕ∆Α, σχετική µε την 

ιατροφαρµακευτική Lερίθαλψη των ανιθαγενών, µελών της µειονότητας της 

Θράκης,2 θεώρησε, όµως, ότι η όLοια ρύθµιση του θέµατος Lροταθεί, αυτή 

LρέLει να εLεκταθεί και σε άλλες ειδικές κατηγορίες αλλοδαLών, οι οLοίοι 

εLίσης θα LρέLει να έχουν υγειονοµική Lερίθαλψη. 

                                                 
1Εισήγηση Καθηγήτριας Ηρώς ΝικολακοLούλου-Στεφάνου, Προεδρεύουσας Β’ Τµήµατος της 

ΕΕ∆Α, Πρόεδρου Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και Βασίλη Τ. 

ΓεωργακόLουλου, ΕLιστηµονικού Συνεργάτη ΕΕ∆Α. 
2 Βλ. συνηµ. εLιστολή Ν. Θεοδωρίδη Lρος Πρόεδρο ΕΕ∆Α, 26.09.05. 
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ΙΙ. Η �ερί�τωση των ανιθαγενών µελών της µειονότητας της Θράκης 

 

α. Το ζήτηµα της ιθαγένειας 

ΌLως αναφέρεται στην εLιστολή του κ. Ν. Θεοδωρίδη, σήµερα στη Θράκη 

υLάρχει µια οµάδα ανθρώLων, στην Lλειονότητά τους µεσήλικες και 

υLερήλικες, οι οLοίοι αLώλεσαν την ελληνική τους ιθαγένεια, βάσει του ήδη 

καταργηθέντος  άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ). Πολλοί 

αLό αυτούς δεν έχουν ανακτήσει την ελληνική τους ιθαγένεια, λόγω διαφόρων 

νοµικών κυρίως κωλυµάτων, µε αLοτέλεσµα το µοναδικό εLίσηµο κρατικό 

έγγραφο Lου τους έχει χορηγηθεί να είναι το δελτίο ταυτότητας ανιθαγενούς. 

Καθηµερινά αντιµετωLίζουν βασικά Lροβλήµατα διαβίωσης, µεταξύ των οLοίων 

και το µείζονος σηµασίας ζήτηµα της υγειονοµικής τους Lερίθαλψης. ΕLί του 

Lαρόντος, δεν υLάρχει καµία αLολύτως µέριµνα για την εκ µέρους του κράτους 

ιατροφαρµακευτική τους Lερίθαλψη, την οLοία ούτε οι ίδιοι µLορούν να 

καλύψουν λόγω της Lολύ άσχηµης οικονοµικής κατάστασης στην οLοία έχουν 

Lεριέλθει µετά την αLώλεια της ελληνικής τους ιθαγένειας.3 Ο κ. Θεοδωρίδης 

ζήτησε αLό την ΕΕ∆Α να διερευνήσει τις δυνατότητες Lρόκλησης νοµοθετικής 

Lαρέµβασης ώστε οι κατά τόLους ∆ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας να έχουν τη 

δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου υγείας για τους ανιθαγενείς. 

Οι εισηγητές εLισηµαίνουν, κατ’ αρχήν, ότι η ΕΕ∆Α εκφράσθηκε ήδη, 

αLό το 2003, εLί του θέµατος της αLώλειας της ελληνικής ιθαγένειας βάσει του 

Lρώην άρθρου 19 ΚΕΙ (Ν∆ 3370/1955),4 όLου και ειδικότερα αναφέρεται ότι 

«Αλλογενής εγκαταλιLών το Ελληνικό έδαφος άνευ Lροθέσεως Lαλιννοστήσεως 

δύναται να κηρυχθεί αLωλέσας την ελληνική ιθαγένεια». «Αλλογενής, στο 

Lλαίσιο του Lροαναφερθέντος νόµου, σήµαινε το LρόσωLο εκείνο Lου έχει µεν 

την ελληνική ιθαγένεια αλλά δεν κατάγεται αLό Έλληνες, δεν έχει ελληνική 

συνείδηση και δεν συµLεριφέρεται ως Έλληνας [και ως εκ τούτου] τεκµαίρεται 

ότι ο δεσµός του µε το ελληνικό έθνος είναι εντελώς χαλαρός και εύθραυστος». 

Ο Ν. 2623/1998 κατάργησε µεν το άρθρο 19 ΚΕΙ αλλά δεν Lροέβλεψε καµιά 

                                                 
3 Ibid. 
4 «ΑLόφαση εLί του θέµατος της αLώλειας της Ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Lρώην άρθρου 

19 ΚΕΙ και η διαδικασία εLανάκτησής της», Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2003, Εθνικό ΤυLογραφείο, 

Φεβρουάριος 2004, σελ. 199-201. 
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διαδικασία βάσει της οLοίας οι Lρώην Έλληνες υLήκοοι θα µLορούσαν να 

ανακτήσουν την ελληνική ιθαγένειά τους».5   

Με την LαραLάνω Lαρατήρηση της ΕΕ∆Α του 2003 συνηγορεί και η 

ECRI στην Τρίτη Έκθεσή της του 2003 για την Ελλάδα.6 Ενδεικτικό είναι 

εξάλλου και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόµη Lροβεί στην κύρωση της 

Σύµβασης του ΟΗΕ για την Μείωση της Ανιθαγένειας (1961) ή της Σύµβασης 

του Συµβουλίου της ΕυρώLης Lερί Ιθαγένειας (1997), όLως είχε εLίσης 

εισηγηθεί η ΕΕ∆Α στην ίδια αLόφασή της.7 ΌLως, Lάντως, Lρόσφατα 

Lληροφορήθηκε σχετικά η ΕΕ∆Α αLό το ΥLουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, υLάρχουν 

LερίLου 300 άτοµα, Lρώην µουσουλµάνοι, οι οLοίοι είχαν αLοστερηθεί της 

Ελληνικής ιθαγένειας, σύµφωνα µε το ήδη καταργηθέν άρθρο 19 του ΚΕΙ, 

εLειδή είχαν αναχωρήσει στην Τουρκία για µόνιµη εγκατάσταση, εLέστρεψαν 

στα Lροαναφερόµενα γεωγραφικά διαµερίσµατα και διέµεναν υLό το καθεστώς 

του ανιθαγενούς. Το 1997 ξεκίνησε η χορήγηση δελτίων ταυτότητας 

ανιθαγενούς αLό τις αρµόδιες αστυνοµικές υLηρεσίες. Μέχρι σήµερα έχουν 

χορηγηθεί κατά ∆ιεύθυνση 65 ταυτότητες.8  

Στην ΑLόφαση του 2003, η ΕΕ∆Α ανέφερε LαραLέρα ότι «αLό τη γενική 

συζήτηση του θέµατος [αLώλειας της Ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Lρώην 

άρθρου 19 ΚΕΙ] Lροέκυψε ότι κρίνεται αLαραίτητη η άµεση θέσLιση ειδικής 

νοµοθεσίας για την διαδικασία εLανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας …».9 

Μία τέτοια θέσLιση θα αLοτελούσε σηµαντικό βήµα αLό Lλευράς της Πολιτείας, 

Lροκειµένου να διευθετηθούν θέµατα τα οLοία αφορούν στους ανιθαγενείς στη 

χώρα µας, όLως η ιατροφαρµακευτική Lερίθαλψη. Με την ευκαιρία αυτή, όLως 

Lαρατήρησε τότε η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, θα ήταν εύλογο να εξεταστούν και τα 

εκκρεµή ζητήµατα των Ελλήνων (καταβολή αLοζηµιώσεων) σε συνέχεια των 

αLελάσεών τους αLό την Τουρκία (1959, 1962).10 Η ΑLόφαση του 2003 της 

                                                 
5 Ibid, σελ. 199. 
6 Τρίτη Έκθεση για την Ελλάδα, της 5ης ∆εκεµβρίου 2003, Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2004, ΕCRI 

(2004) 24, ΕυρωLαϊκή ΕLιτροLή Κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας (European 

Commission against Racism and Intolerance – ECRI), σελ. 8-9. 
7 Op. cit., σελ. 200. 
8 ΡοδόLη 18, Ξάνθη 39, Αλεξ/Lολη 4, Ορεστιάδα 1, ∆ωδ/νησα 3. Οι υLόλοιLοι έχουν αLοκτήσει 

την ελληνική ιθαγένεια µε τη διαδικασία της Lολιτογράφησης, δυνατότητα Lου Lαρέχεται και 

στους ενδιαφερόµενους. 
9 Op. cit., Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α, σελ. 200. 
10 Ibid., σελ. 201. 
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ΕΕ∆Α ανέφερε, εLιLλέον, ότι «η τυχόν υLοβληθείσα αίτηση ανάκτησης 

εξετάζεται κατ’ αρχήν αLό το Συµβούλιο Ιθαγένειας, Lου εδρεύει στο 

ΥΠΕΣ∆∆Α, το οLοίο ερευνά αν συντρέχουν οι LροϋLοθέσεις για την ανάκληση 

της αLοστερητικής αLόφασης βάσει των γενικών αρχών του δικαίου Lερί 

ανακλήσεως µη νοµίµως εκδοθεισών διοικητικών Lράξεων. Σε θετική 

LερίLτωση, η αLόφαση ανακαλείται. Σε αρνητική LερίLτωση και εφόσον ο αιτών 

ζει στη χώρα µας ως ανιθαγενής (δηλαδή του έχει χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας 

ανιθαγενούς) συστήνεται η διαδικασία της ελληνικής ιθαγένειας µε 

Lολιτογράφηση».11 

Σήµερα, σύµφωνα µε το Ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 

Ελληνικής Ιθαγένειας»,12 η Lολιτογράφηση αLοτελεί την LέµLτη LερίLτωση, 

Lέραν της γέννησης, της αναγνώρισης, της υιοθεσίας και της κατάταξης στις 

ένοLλες δυνάµεις µε την οLοία µLορεί να γίνει κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας. Ειδικότερα, «για τον ανιθαγενή αλλοδαLό ή για τον αλλοδαLό Lου 

έχει αναγνωρισθεί ως Lρόσφυγας αρκεί διαµονή στην Ελλάδα Lέντε ετών µέσα 

στην τελευταία δωδεκαετία Lριν αLό την υLοβολή της αίτησης».13 ΌLως µάλιστα 

εLεσήµανε Lρόσφατα η αρµόδια Γ. ∆ιευθύντρια του ΥΠΕΣ∆∆Α, η ρύθµιση 

κρίνεται υLέρ του ανιθαγενούς σε σχέση µε αυτήν Lου αφορά στον αλλοδαLό 

Lου είναι αλλογενής, για τον οLοίο αLαιτείται να διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα 

δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία. ΑLό την άλλη Lλευρά, βέβαια, 

αLαιτείται και για τις δυο κατηγορίες να έχουν εLαρκή γνώση «της ελληνικής 

γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού Lολιτισµού».14 

 

β. Το νοµοθετικό κενό της ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης 

Ο Α. Καψάλης αναφέρει15 γενικά όσον αφορά στην µουσουλµανική 

µειονότητα ότι «… στο θέµα της Lρόσβασης στις υLηρεσίες υγείας, δεν 

υLάρχουν ιδιαίτερες Lαρατηρήσεις, αφού ως Έλληνες Lολίτες δεν υφίστανται 

                                                 
11 Ιbid., σελ. 199. 
12 Ν. 3284/ΦΕΚ 217/Α΄/10 Νοεµβρίου 2004. 
13 Άρθρο 5 Lαρ. 2α. 
14 Ibid.  
15 Καψάλης, ΑLόστολος, «Η Μουσουλµανική µειονότητα», Εθνική Έκθεση: Ελλάδα, Ιούνιος 

2003, ΕυρωLαϊκό ∆ίκτυο για Ανταλλαγές σε Θέµατα Κοινωνικού ΑLοκλεισµού και Υγείας 

Μεταναστών, http://www.antigone.gr/Health_Report.doc. Σηµειώνεται ότι η βιβλιογραφία εLί 

της συγκεκριµένης Lτυχής του θέµατος είναι αρκετά Lεριορισµένη. 
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κανενός είδους διάκριση νοµικής φύσης … ΜLορεί κανείς να υLοθέσει Lως η 

οικονοµική αδυναµία, η αLουσία LροληLτικής ιατρικής, οι άσχηµες συνθήκες 

εργασίας και στέγασης αυξάνουν σηµαντικά την Lιθανότητα Lροσβολής αLό 

κάLοιες ασθένειες … ». 

Τα LαραLάνω αφορούν το ζήτηµα της υγείας των κοινοτήτων των 

Μουσουλµάνων στην Ελλάδα, συµLεριλαµβανοµένης και της µειονότητας της 

Θράκης, όσον αφορά τους µη ανιθαγενείς. Για το ιδιαίτερο, Lάντως, ζήτηµα Lου 

ερευνά σήµερα η ΕΕ∆Α, δηλαδή της ιατροφαρµακευτικής Lερίθαλψης των 

ανιθαγενών, σηµειώνεται ότι και ο Βουλευτής της Ν. ∆ηµοκρατίας, κ. Α. Ιλχάν, 

κατέθεσε Lρόσφατα σχετική ερώτηση στη Βουλή.16 Ο κ. Θεοδωρίδης κατέθεσε 

εLίσης σχετικό ερώτηµα Lρος το ΥLουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης όLου αναφέρει, ως συγκεκριµένο Lαράδειγµα, την LερίLτωση µιας 

γυναίκας ανιθαγενούς η οLοία LρέLει να υLοβληθεί σε µία εγχείριση και 

αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα.17 Κατά το ΥLουργείο ∆ηµόσιας Τάξης,18 Lάντως, 

η ιατροφαρµακευτική Lερίθαλψη του Lροαναφερθέντος ιδιαίτερα µικρού 

αριθµού ανιθαγενών (65) ρυθµίζεται µε αναλογική ερµηνεία του σχετικού 

νόµου Lερί αλλοδαLών. 

Σύµφωνα µε LαραLέρα έρευνα των εισηγητών στην ∆ιεύθυνση ΑνάLτυξης 

Μονάδων Υγείας και στο Τµήµα Προστασίας ΕυLαθών Οµάδων της ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του ΥLουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Lιο Lρόσφατα µέτρα της Πολιτείας εLί τέτοιων 

θεµάτων αLοτυLώνονται στην ΥLουργική ΑLόφαση Υα/48566/ΦΕΚ 

668/Β΄/18.5.2005, ενώ σχετική είναι και η εγκύκλιος 70/2005, η οLοία Lαρέχει 

οδηγίες εφαρµογής των Lαραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05 

(ΦΕΚ 212 Α’ της 23.8.2005). 

Ειδικότερα, στην Υα 48566 καθορίζονται οι όροι, οι LροϋLοθέσεις και οι 

κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής 

Lερίθαλψης. Παρότι δεν Lαρατηρείται ειδική αναφορά στους ανιθαγενείς, 

αναφέρεται ότι δικαιούχοι, µεταξύ άλλων, είναι και οι οµογενείς Lου διαθέτουν 

                                                 
16 ΑΠ 2468/22.09.05. 
17 ΕLιστολή ∆ιεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Lρος το ΥLουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Αρ. Πρωτ. 3363/18.07.2005. 
18 ΌLως ενηµέρωσε σχετικά την ΕΕ∆Α εκLρόσωLος του ΥLουργείου. 
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βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για αLόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας 

οµογενούς ή αLόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.19 Οι δικαιούχοι Lου 

Lεριγράφονται στο σηµείο Α, υLό LροϋLοθέσεις, εφοδιάζονται µε βιβλιάριο 

ανασφαλίστου και εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονοµικά 

Αδυνάτων Lου τηρείται στην αρµόδια υLηρεσία Υγείας και Πρόνοιας κάθε 

Νοµαρχίας, το οLοίο µLορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία. Σύµφωνα 

µε τα σηµεία Α 4 α, β και Β σχετικά µε την κατηγορία 4, ειδικότερα για τους 

οµογενείς όLως και για αλλοδαLούς µε άδεια Lαραµονής Lου αναγράφει 

«ΑνθρωLιστικοί λόγοι», εκδίδεται LιστοLοιητικό κοινωνικής Lροστασίας 

Lεριορισµένο χρονικά, δηλαδή µόνο για όσο χρονικό διάστηµα υLάρχει 

συγκεκριµένη ανάγκη ιατροφαρµακευτικής και νοσηλευτικής Lερίθαλψης και 

κατόLιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής αLό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα, ενώ η 

Αρµόδια ΕLιτροLή δύναται να τους ζητήσει οLοιοδήLοτε άλλο έγγραφο κρίνει 

αLαραίτητο.20  

 

III. Η ε�έκταση της νοµοθετικής ρύθµισης της Υα 48566 καθώς και η 

εφαρµογή της και σε άλλες κατηγορίες αλλοδα�ών 

 

1. (α) Ανιθαγενείς, (β) ειδική κατηγορία αιτούντων άσυλο και (γ) 

ανασφάλιστοι αναγνωρισµένοι �ρόσφυγες 

Κατά την άLοψη της ΕΕ∆Α, η Υα 48566 Lου LροβλέLει, όLως 

αναφέρθηκε, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονοµικά 

Αδυνάτων LρέLει να εLεκταθεί και να εφαρµόζεται (α) στους ανιθαγενείς οι 

οLοίοι καθόλου δεν µνηµονεύονται στην Υα 48566, (β) στους αιτούντες άσυλο οι 

οLοίοι έχουν µεν υLοβάλει το αίτηµά τους αλλά εκκρεµεί η Lρώτη συνέντευξη, 

σε συνέχεια της οLοίας τους χορηγείται το «ειδικό δελτίο αλλοδαLού Lου ζήτησε 

να αναγνωριστεί ως Lρόσφυγας» (ροζ κάρτα), και για τους οLοίους εLίσης δεν 

γίνεται καθόλου µνεία στην Υα 48566. Τέλος (γ) η Υα 48566 LρέLει να 

εφαρµόζεται στην Lράξη και στους ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύνατους 

αναγνωρισµένους Lολιτικούς Lρόσφυγες στους οLοίους θα LρέLει να 

                                                 
19Παρ. 4 α, 4 β . 
20 Σηµείο Β. 
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χορηγείται, εφόσον το εLιθυµούν, βιβλιάριο ανασφαλίστου µε τους ίδιους όρους 

και LροϋLοθέσεις Lου χορηγείται στους Έλληνες Lολίτες, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του Ν∆ 3989/26.09.1959 (ΦΕΚ Α’ 201) Lου κύρωσε τη 

σύµβαση της Γενεύης του 1951. ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 

Lερίθαλψη Lαρέχεται σήµερα σε όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή στους 

αναγνωρισµένους Lολιτικούς Lρόσφυγες, στους αιτούντες άσυλο Lου διαθέτουν 

το ειδικό ροζ δελτίο αιτούντος και στους Lαραµένοντες για ανθρωLιστικούς 

λόγους.  

Ως Lρος τα δικαιολογητικά, σηµειώνουµε ότι, αντί του LιστοLοιητικού 

οικογενειακής κατάστασης και τη βεβαίωση µόνιµης κατοικίας αLό το ∆ήµο, οι 

αναγνωρισµένοι Lολιτικοί Lρόσφυγες θα υLοβάλουν σχετική υLεύθυνη δήλωση 

του Ν. 1599/86. ∆ιευκρινίζεται όµως ξανά ότι σε κάθε LερίLτωση οι 

αναγνωρισµένοι Lολιτικοί Lρόσφυγες Lου έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής Lερίθαλψης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στο Π∆ 266/99 θα LρέLει να έχουν τη δυνατότητα να τους χορηγείται και το 

βιβλιάριο ανασφαλίστου εLιLροσθέτως. Το σηµειώνουµε διότι ενώ και για τους 

αναγνωρισµένους Lρόσφυγες καθώς και για τους ήδη κατέχοντες το ροζ δελτίο 

αιτούντος άσυλο αλλοδαLού και τους Lαραµένοντες για ανθρωLιστικούς λόγους 

ή τους υLό Lροθεσµία Lαραµένοντες στην Ελλάδα γίνεται µνεία στην Υα 48566 

στο σηµείο Α5, δηλαδή ότι τους Lαρέχεται ιατροφαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή Lερίθαλψη στην Lράξη δεν τους χορηγείται βιβλιάριο 

ανασφάλιστου στην LερίLτωση Lου δεν είναι εργαζόµενοι και είναι άρα 

ανασφάλιστοι.  

Η ΕΕ∆Α θεωρεί, κατά συνέLεια, ότι εκτός αLό τις LεριLτώσεις 

ανασφαλίστων οι οLοίοι δεν καλύLτονται ιατροφαρµακευτικά στην Lράξη αν και 

αναφέρονται στην Υα 48566, αυτή η συγκεκριµένη ΥLουργική αLόφαση LρέLει 

να διευρυνθεί τόσο ως Lρος το LροσωLικό όσο και ως Lρος το υλικό Lεδίο, ως 

εξής: 

Α. Ως Lρος  το LροσωLικό Lεδίο εφαρµογής, αυτή LρέLει να Lεριλάβει τις 

LεριLτώσεις (α) των ανιθαγενών, (β) των αιτούντων άσυλο Lου έχουν υLοβάλει 

το αίτηµά τους και βρίσκονται στο στάδιο Lριν αLό την έναρξη της Lρώτης 

εξέτασης της αίτησής τους και, κατά συνέLεια, δεν έχουν το ειδικό ροζ δελτίο 
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αλλοδαLού Lου ζήτησε να αναγνωριστεί ως Lρόσφυγας αλλά άλλο έγγραφο αLό 

το οLοίο LροκύLτει  µόνο η υLοβολή του αιτήµατος.  

Ας σηµειωθεί ότι LρέLει να γίνεται συστηµατικός έλεγχος ότι 

εφαρµόζεται στην Lράξη η Υα 48566 σε όLοιες LεριLτώσεις αναφέρονται σ’ 

αυτήν. 

Β. Ως Lρος το υλικό Lεδίο εφαρµογής, η ΥLουργική ΑLόφαση 48566 

LρέLει να διευρυνθεί ώστε: 

α) Να δίνει τη δυνατότητα στους ανιθαγενείς χορήγησης/έκδοσης είτε 

βιβλιαρίου υγείας εφόσον είναι εργαζόµενοι, είτε βιβλιαρίου 

ανασφαλίστου/αLορίας, εφόσον είναι άLοροι και ανασφάλιστοι εάν δεν 

εργάζονται, ώστε σε κάθε LερίLτωση να τους Lαρέχεται ιατροφαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή Lερίθαλψη, όLως αυτή Lεριγράφεται στο σηµείο ∆ της 

ΥLουργικής ΑLόφασης.  

β) Να δίνει τη δυνατότητα και στους αναγνωρισµένους Lολιτικούς 

Lρόσφυγες να κάνουν εγγραφή στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονοµικά 

Αδυνάτων και να τους εκδίδεται βιβλιάριο ανασφαλίστου και  

γ) Να δίνει τη δυνατότητα ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

Lερίθαλψης και στους αιτούντες άσυλο Lου έχουν υLοβάλει το αίτηµά τους 

αλλά εκκρεµεί η Lρώτη συνέντευξη για την εξέτασή του, µετά την οLοία 

χορηγείται το ειδικό δελτίο αλλοδαLού Lου ζήτησε να αναγνωριστεί ως 

Lρόσφυγας (ροζ κάρτα). Οι συγκεκριµένοι αιτούντες άσυλο θα LρέLει να 

διαθέτουν άλλο αLοδεικτικό στοιχείο αLό το οLοίο να LροκύLτει η υLοβολή του 

αιτήµατος ασύλου. 

 

 2. Ειδικές κατηγορίες µεταναστών 

Σχετικά µε υLηκόους τρίτων χωρών (οικονοµικούς µετανάστες), η 

Lρόσφατη εγκύκλιος του ΙΚΑ (70/2005)21 αναφέρει ότι: «µε τις κοινοLοιούµενες 

διατάξεις αLοσκοLείται η Lαροχή δυνατότητας για νόµιµη τακτοLοίηση της 

διαµονής τους στη χώρα µας υLηκόων τρίτων χωρών, των οLοίων έχουν λήξει οι 

άδειες διαµονής καθώς και όσων εισήλθαν Lέραν των διατάξεων του Ν. 2910/01 

                                                 
21 Εγκύκλιος 70/2005 «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υLηκόους τρίτων χωρών για την 

τακτοLοίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των Lαρ. 10 και 11 

του άρθρου 91 του Ν. 3386/05». 



 9 

και µέχρι σήµερα Lαραµένουν νόµιµα στη χώρα, εφόσον Lληρούν τις οριζόµενες 

αLό τον νέο νόµο LροϋLοθέσεις. Είναι µεταβατικής ισχύος και Lρος το Lαρόν 

αφορούν το χρονικό διάστηµα αLό την δηµοσίευση του νόµου (23.8.05) µέχρι 

και 31.12.05».22 Οι εν λόγω διατάξεις Lεριλαµβάνουν τις κατηγορίες Lου 

αναφέρονται στις Lαραγράφους 1023 και 1124 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005. 

Όσον αφορά, ειδικότερα, το ζήτηµα της ιατροφαρµακευτικής τους Lερίθαλψης 

«ένα αLό τα δικαιολογητικά Lου LρέLει να υLοβάλουν τα LρόσωLα και των δυο 

κατηγοριών για την τακτοLοίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα είναι το 

βιβλιάριο ασθενείας ή έστω αLοδεικτικό για την υLοβολή αίτησης Lρος 

χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόµενοι, αµέσως µετά την 

έκδοση της αναγνωριστικής αLόφασης και την καταβολή των εισφορών, µLορούν 

να αLευθύνονται στο Τµήµα Μητρώου του ΥLοκ/τος για την έκδοση ή την 

θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας».25 

 

3. Κάλυψη ειδικών κατηγοριών ηµεδα�ών και αλλοδα�ών σε �ερί�τωση 

λοιµωδών νοσηµάτων 

Τέλος, αναφορικά µε την LερίLτωση των λοιµωδών νοσηµάτων 

(φυµατίωση, ΣΜΝ, οι Lρόσφατες εLιδηµίες του SARS και της γρίLης των 

Lουλερικών), εύλογο θα ήταν να υLάρξει Lρόβλεψη σχετικά και µε άλλες 

Lληθυσµιακές οµάδες, καθώς «η µελέτη του ασθενέστερου κρίκου στην αλυσίδα 

µετάδοσης Lροσφέρει τη δυνατότητα εκτίµησης του νοσήµατος αλλά και τη 

διαµόρφωση Lρογραµµάτων Lρόληψης και Lαρέµβασης»26. Συγκεκριµένα, το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων του ΥLουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) εντοLίζει τις εξής κατηγορίες:  

                                                 
22 Ibid, σελ. 1. 
23 Ibid, κάτοχοι αδειών διαµονής, των οLοίων η ισχύς έληξε µετά τις 30.6.04 και δεν έχει 

υLοβληθεί αίτηση για την ανανέωσή τους, και (β) κάτοχοι αδειών διαµονής, των οLοίων η ισχύς 

Lαρατάθηκε µέχρι τις 30.6.04, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3242/04 και δεν την ανανέωσαν. 
24 Ibid., στην κατηγορία αυτή ανήκουν υLήκοοι τρίτων χωρών Lου διέµεναν Lαράνοµα στη χώρα 

µέχρι 31.12.04 και µε τις διατάξεις αυτές τους Lαρέχεται η δυνατότητα να αLοκτήσουν για 

Lρώτη φορά άδεια διαµονής. 
25 Ibid. Έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, σελ. 5. 
26 «Λοιµώδη νοσήµατα: Πρόσβαση ανασφαλίστων στην ιατροφαρµακευτική Lερίθαλψη», Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ΥLουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2006, σελ. 1. 
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Α) Έλληνες/ίδες ανασφάλιστοι:(α) Έλληνες/ίδες µε εισόδηµα µεγαλύτερο 

των 5.000 Ε ετησίως γιατί δεν µLορούν να ενταχθούν στο καθεστώς 

ανασφάλιστου και να Lροµηθευθούν βιβλιάριο Πρόνοιας, (β) Έλληνες/ίδες 

ναυτικοί για το διάστηµα Lου ταξιδεύουν και είναι ασφαλισµένοι-ες των 

ασφαλιστικών εταιρειών Lου έχουν ασφαλίσει το καράβι τους. ∆ικαιούνται 

ασφάλισης του ΝΑΤ όταν δεν ταξιδεύουν, (γ) Χρήστες τοξικών ουσιών Lου δεν 

Lαρακολουθούνται αLό κάLοια Lρογράµµατα/κοινότητα αLεξάρτησης και 

Lρογράµµατα άµεσης Lαρέµβασης. 

Β) ΑλλοδαLοί ανασφάλιστοι: (α) Οµογενείς, αλλοδαLοί, Lρόσφυγες Lου 

τους έχει Lαρασχεθεί άδεια διαµονής ή είναι αιτούντες άσυλο οι οLοίοι εάν 

αLουσιάσουν αLό τη χώρα ένα τρίµηνο συνολικά κατ’ έτος δεν κατοχυρώνουν 

δικαίωµα διαµονής και άρα δικαίωµα στην έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, (β) 

αυτοί Lου δεν έχουν µLει νόµιµα στη χώρα, (γ) θύµατα trafficking Lου δεν 

έχουν χαρακτηριστεί ακόµη αLό την Εισαγγελία. 

Για τους LαραLάνω, και το Κ.Ε.ΕΛ.Π.Ν.Ο. Lροτείνει και η ΕΕ∆Α 

εισηγείται, ειδικά για τα λοιµώδη νοσήµατα τη νοµοθέτηση δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής Lερίθαλψης όλων, ανεξαρτήτως της Lληθυσµιακής οµάδας 

Lου ανήκουν και της νόµιµης ή µη Lαρουσίας τους στη χώρα και της ύLαρξης ή 

µη ασφαλιστικής κάλυψής τους.27 

 

IV. Πρόταση έκδοσης Υ�ουργικής Α�όφασης 

 

Στα Lλαίσια των Lροαναφερθέντων, λαµβάνοντας υLόψη τα άρθρα 5 Lαρ. 

528 και 21 Lαρ. 329 Σ αλλά και διεθνείς διατάξεις όLως το άρθρο 27 του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα,30 η 

ΕΕ∆Α, υιοθετώντας την εισήγηση του Β’ Τµήµατος, Lροτείνει την έκδοση 

σχετικής ΥLουργικής ΑLόφασης η οLοία θα διευρύνει την εφαρµογή της Υα 

48566 ως Lρος το LροσωLικό και το υλικό Lεδίο εφαρµογής της ως εξής: 

                                                 
27 Ιbid., σελ. 3. 
28 «Καθένας έχει δικαίωµα στην Lροστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας … .» 
29 «Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των Lολιτών και Lαίρνει ειδικά µέτρα για την Lροστασία 

της νεότητας, του γήρατος, της αναLηρίας και για την Lερίθαλψη των αLόρων.» 
30 «Τα συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε LροσώLου να αLολαµβάνει την 

καλύτερη δυνατή σωµατική και ψυχική υγεία … .» 
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Σχετικά µε το LροσωLικό Lεδίο εφαρµογής, η ΥLουργική ΑLόφαση θα 

LρέLει να Lεριλαµβάνει και νέες κατηγορίες δικαιούχων: 

Α. Τους ανιθαγενείς Lου δεν έχουν ενταχθεί στη διαδικασία της 

Lολιτογράφησης (µέλη της µειονότητας της Θράκης), ώστε να εκδίδεται 

βιβλιάριο υγείας ή και βιβλιάριο ανασφαλίστου κατά LερίLτωση, µε την 

εLίδειξη του LιστοLοιητικού ανιθαγένειας. 

Β. Τους ανιθαγενείς (µέλη της µειονότητας της Θράκης) Lου ανακτούν, 

µέσω της διαδικασίας της Lολιτογράφησης, την Ελληνική ιθαγένεια ώστε να 

εκδίδεται γι’ αυτούς βιβλιάριο υγείας ή και βιβλιάριο ανασφαλίστου κατά 

LερίLτωση, µε την εLίδειξη του LιστοLοιητικού ανιθαγένειας. 

Γ. Όσους έχουν υLοβάλει αίτηση αναγνώρισης Lροσφυγικής ιδιότητας 

και δεν τους έχει χορηγηθεί το ειδικό ροζ δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαLού 

(εLειδή η διαδικασία τους βρίσκεται στο αρχικό στάδιο καταγραφής της αίτησής 

τους, Lριν αLό την Lρώτη εξέταση του αιτήµατός τους) αλλά διαθέτουν άλλο 

αLοδεικτικό στοιχείο αLό το οLοίο να LροκύLτει η υLοβολή του αιτήµατος 

ασύλου, οLότε να δικαιούνται τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 

Lερίθαλψη.  

∆. Ειδικές κατηγορίες οικονοµικών µεταναστών, όLως αυτές αναφέρονται 

LαραLάνω στο σηµείο IIΙ 2. 

E. Ειδικές κατηγορίες ηµεδαLών και αλλοδαLών σε LερίLτωση λοιµωδών 

νοσηµάτων, όLως αυτές αναφέρονται LαραLάνω στο σηµείο III 3. 

Σχετικά, τέλος, µε το υλικό Lεδίο εφαρµογής της ΥLουργικής ΑLόφασης 

θα LρέLει να γίνει σαφές ότι θα εκδίδεται βιβλιάριο ανασφαλίστου σε όσους 

αναγνωρισµένους Lρόσφυγες το εLιθυµούν, στο βαθµό Lου αυτοί έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα µε τους Έλληνες Lολίτες. 

 

  

Aθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006 

 


