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ΘΔΜΑ: «Αιηήζεις για δφρεάν θαρμακεσηική περίθαλυη ζε αναζθάλιζηοσς – 
οικονομικά αδύναηοσς πολίηες» 

 

Από 28/9/2016 ν Γήκνο Σαλάγξαο (Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο) δηεθπεξαηώλεη 
αηηήκαηα γηα παξνρή δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθαιίζησλ θαη νηθνλνκηθά 
αδπλάησλ πνιηηώλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ππ' αξηζκ. Α3(γ)/ΓΠ/νηθ. 25132 ΚΤΑ (ΦΔΚ 
908/2016 η. Β'). 

Οη θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1.  Άηνκα κε αλαπεξία, κε πνζνζηό 
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. 

Γλσκάηεπζε από Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 
ή ζε ηζρύ γλσκάηεπζε εθόξνπ δσήο ή ανξίζηνπ 
ρξόλνπ από Α/βάζκηα ή Β/βάζκηα Τγεηνλνκηθή 
Δπηηξνπή κε πνζνζηό 67% θαη άλσ  

2. Αλήιηθνη έσο 18 εηώλ πνπ θηινμελνύληαη 
ζε δνκέο ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο 
Πξόλνηαο ή άιια ηδξύκαηα ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ 
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή είλαη 
αζπλόδεπηα παηδηά  ή ηνπνζεηνύληαη ζε 
αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ή είλαη ππό 
Δπηηξνπεία ή ε επηκέιεηά ηνπο έρεη 
αλαηεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε ζε 
ηξίηνπο. 

Βεβαίσζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ή 
άιινπ ηδξύκαηνο ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ κε θεξδνζθνπηθνύ 
ραξαθηήξα πνπ θηινμελεί ή έρεη θάλεη ηελ αλαδνρή 
ή ηεο  πξάμεο εηζαγγειέα γηα ηνλ νξηζκό 
Δπηηξόπνπ ή ηεο απόθαζεο δηνξηζκνύ Δπηηξόπνπ 
ή ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο ηεο 
επηκέιεηαο αλειίθνπ αληίζηνηρα 

3. Άηνκα πνπ θηινμελνύληαη ζε όιεο ηηο 
ζεξαπεπηηθέο δνκέο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
νξγαληζκώλ ζεξαπείαο ηνπ Ν. 4139/2013 
ή παξαθνινπζνύληαη ζηνπο ίδηνπο 
νξγαληζκνύο σο εμσηεξηθνί αζζελείο. 

Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό από ηνλ αξκόδην θνξέα 
πνπ αλαπηύζζεη ηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα (ΚΔΘΔΑ 
ή ΟΚΑΝΑ ή Φ.Ν.Α. ή Φ.Ν.Θ.) 

4. Κξαηνύκελνη ζε θπιαθέο θαη νη 
θηινμελνύκελνη ζε ηδξύκαηα αγσγήο 
αλειίθσλ θαη ζε ζηέγεο θηινμελίαο 
αλειίθσλ ησλ εηαηξηώλ αλειίθσλ (ΝΠΓΓ). 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζσθξνληζηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο, ηνπ ηδξύκαηνο αγσγήο ή ηεο 
ζηέγεο θηινμελίαο αλειίθσλ. 
 

5. Γηθαηνύρνη δηεζλνύο πξνζηαζίαο 
(αλαγλσξηζκέλνη πξόζθπγεο θαη 
δηθαηνύρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο) θαη νη 
αληζαγελείο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ 
ηνπο (ζύδπγνο θαη αλήιηθα ή 
πξνζηαηεπόκελα ηέθλα). 

«Άδεηα Γηακνλήο Δληαίνπ Σύπνπ» κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνύρνο Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο ή Μέινο 
Οηθνγέλεηαο Γηθαηνύρνπ Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο» ή 
«Γειηίν Σαπηόηεηαο Αληζαγελνύο» ή βεβαίσζε 
θαηάζεζεο  αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο. 



6.  Όζνη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κε 
θαζεζηώο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνύο 
ή εμαηξεηηθνύο ιόγνπο θαη ηα κέιε ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο (ζύδπγνο θαη αλήιηθα ή 
πξνζηαηεπόκελα ηέθλα). 

«Άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνύο ή 
εμαηξεηηθνύο ιόγνπο» ή βεβαίσζε θαηάζεζεο  
αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζήο ηεο. 

7. Θύκαηα ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 
323, 323Α, 349, 351 θαη 351Α ηνπ 
Πνηληθνύ Κώδηθα (ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 
233/2003), θαη αιινδαπνί πνπ εκπίπηνπλ 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3875/2010 (Α΄ 158) 
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαηά ηνπ 
Γηεζληθνύ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο». 

Βεβαίσζε  από ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 Π.Γ. 233/2003 
(ΦΔΚ 204 η.Α΄). 

8.  Άηνκα κε αλαπεξία, κε πνζνζηό 
αλαπεξίαο θάησ από 67%. 

Γλσκάηεπζε από Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 
κε πνζνζηό θάησ από 67%. 

9. Άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 
ρξόλησλ παζρόλησλ ηεο Κ.Τ.Α. 
31102/1870/2013 (ΦΔΚ 2906 η.Β). 

Ιαηξηθή βεβαίσζε από Γεκόζηα Γνκή κε ηελ νπνία 
πηζηνπνηείηαη ε ρξνληόηεηα ηεο πάζεζεο (εθόζνλ 
δελ ππάξρεη γλσκάηεπζε από ΚΔ.Π.Α.). 

10.  Κάηνρνη βηβιηαξίνπ αλαζθαιίζηνπ κε ηζρύ 
ηελ 04-04-2016 ή άηνκα πνπ είραλ 
θαηαζέζεη έσο 04-04-2016 αίηεκα γηα 
βηβιηάξην αλαζθαιίζηνπ θαη ηα κέιε ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο (ζύδπγνο θαη αλήιηθα ή 
πξνζηαηεπόκελα ηέθλα). 

Βηβιηάξην αλαζθαιίζηνπ κε ηζρύ ηελ 04-04-2016 ή 
αίηεζε έθδνζεο/αλαλέσζεο βηβιηαξίνπ 
αλαζθαιίζηνπ πνπ θαηαηέζεθε έσο 04-04-2016 
θαη δελ εμεηάζηεθε. 

Μαδί κε ην εηδηθό δηθαηνινγεηηθό θαηεγνξίαο δηθαηνύρνπ, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη επίζεο 
λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο: 

 Φσηναληίγξαθν ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ ή θσηναληίγξαθν άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρύ ή 
βεβαίσζε θαηάζεζεο αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε 

 Απνδεηθηηθό κόληκεο θαηνηθίαο (βεβαίσζε, ινγαξηαζκόο ΓΔΚΟ) 
 Γηα ηηο θαηεγνξίεο  8,9,10 απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε Δ1,  Δθθαζαξηζηηθνύ ηειεπηαίνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο θαη  εθθαζαξηζηηθά ΔΝΦΙΑ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. 
Δπίζεο απαηηείηαη δηθαηνινγεηηθό γηα δεισζέληα εηζνδήκαηα πνπ αθνξνύλ: επίδνκα αλεξγίαο, 

δηαηξνθή αλήιηθνπ ηέθλνπ, επίδνκα αλαδνρήο, εμσηδξπκαηηθό επίδνκα, εγγπεκέλν θνηλσληθό 
εηζόδεκα. 

Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε γηα ηελ επηβνιή πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ 
θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπο  πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηπιένλ απνδεηθηηθό ειεθηξνληθήο 
ζπληαγνγξάθεζεο ή απόθαζε απόξξηςεο από ηνλ Γήκν γηα παξνρή δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο. 

Δθηόο από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Αλαζθαιίζησλ (έιεγρνο 
εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ) ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ δσξεάλ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 
έρεη δνζεί θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΗΓΙΚΑ www.idika.gr (Πεδίν 
“Φαξκαθεπηηθή Κάιπςε Αλαζθαιίζησλ”). 

Οη πνιίηεο , κε ηελ θαηαρώξεζε ησλ θσδηθώλ taxisnet θαη ηνπ ΑΜΚΑ, κπνξνύλ λα 
δηαπηζηώζνπλ  απ'επζείαο εάλ δηθαηνύληαη δσξεάλ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε σο νηθνλνκηθά 
αδύλαηνη ηεο θαηεγνξίαο 2Α. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ελδηαθεξόκελνη -δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα ρεκαηαξίνπ (Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο) , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 
8:00π.κ έσο 11:00π.κ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα 
απεπζύλνληαη ζην ηκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  
 
 
 

http://www.idika.gr/


Τπεύζπλεο επηθνηλσλίαο:  
Διέλε Γηαλλαθνύ (πξντζηακέλε ηκήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο/πνιηηηζκνύ/παηδείαο) 
Γήκεηξα θιηά (Τπάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο) 
ηειέθσλα: 226235110, 51100  

 

 
                                               Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο      

 
                                               Περγάλιας Βαζίλειος 

 
 

 


