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Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
ανασφάλιστων, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να 
πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, μένοντας άνευ 
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Υγείας οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα αγγίζουν τα 2.500.000 σε 
ένα συνολικό πληθυσμό 10.812.467 ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν περίπου 
500.000 ανασφάλιστοι πολίτες τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά 
έγγραφα.έγγραφα. Το πρόβλημα καθίσταται εντονότερο για τα άτομα που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μια τέτοια ομάδα είναι και οι 
εγκυμονούσες και κυρίως οι ανασφάλιστες εγκυμονούσες που φέρουν το 
πλήρες κόστος της περίθαλψης κύησης και τοκετού, η οποία έχει 
καταστεί αδύνατη για τη μέση οικογένεια.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με το τέταρτο νομικό ενημερωτικό δελτίο 
μας επιθυμούμε να αναδείξουμε τις δυσκολίες και κυρίως τα δικαιώματα 
των γυναικών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης. Η 
πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος για τη μείωση των προβλημάτων κατά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από το διοικητικό 
καθεστώς ή την οικονομική κατάστασή τους.

Το οικονομικό βάρος που καλείται να σηκώσει μια έγκυος  κατά την 
περίοδο της κύησης εξαρτάται αναπόφευκτα από την ασφαλιστική 
της ικανότητα. 
  Ο εθνικός ασφαλιστικός φορέας υγείας ΕΟΠΥΥ συμβάλλει 
οικονομικά άλλοτε μερικώς και άλλοτε αποκλειστικά στην κάλυψη 
εξετάσεων για τον έλεγχο της καλής υγείας του μωρού και της 
εγκύου. Οι βασικές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου γίνονται 
δωρεάν, σύμφωνα με τον από 01.10.2015 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
Υγείας. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν και 
συμμετοχή της ίδιας της εγκύου. ∆είτε τη σχετική σελίδα του ΕΟΠΥΥ 
για την κάλυψη που προσφέρει ανάλογα με το είδος των εξετάσεων. για την κάλυψη που προσφέρει ανάλογα με το είδος των εξετάσεων.  
 Ο ΕΟΠΥΥ επίσης παρέχει την δυνατότητα επισκέψεων σε 
συμβεβλημένο γιατρό στην διάρκεια της εγκυμοσύνης χωρίς όμως να 
καλύπτει το κόστος των υπερηχογραφημάτων ή άλλων κλινικών 
εξετάσεων. Το οριζόμενο ποσό για τη επίσκεψη αυτή από τον ΕΟΠΥΥ 
είναι μόλις 10 ευρώ. Ο τοκετός σε δημόσιο νοσοκομείο, φυσιολογικός 
ή με καισαρική τομή, είναι δωρεάν.
 Αντίθετα, για μια ανασφάλιστη έγκυο ένα πακέτο προγεννητικού 
ελέγχου σε δημόσιο νοσοκομείο κοστίζει κάτι λιγότερο από 500 
ευρώ, ενώ ο φυσιολογικός τοκετός ανέρχεται σε 600 ευρώ και μια 
καισαρική περίπου 1.000 ευρώ σύμφωνα με μια σύντομη έρευνα των 
ΓτΚ Ελλάδος. 

Κόστος κύησης και τοκετού ανάλογα με την ασφαλιστική ικανότητα

Εγκυμονούσες πολίτες τρίτης χώρας
Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και 
ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, έχουν τα ίδια 
ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς (άρθρο 21 ν. 4251/2014 – 
Μεταναστευτικός Κώδικας).
 Επιπρόσθετα, οι αιτούσες άσυλο έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μόνο εφόσον αποδείξουν 
ότι είναι ανασφάλιστες και οικονομικά αδύναμες.
  Ζητήματα, ωστόσο, ανακύπτουν ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη των γυναικών άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής. 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης από την απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων χωρών 
που δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει νόμιμα και διαμένουν στην Ελλάδα 
εξαιρούνται «τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν πρόκειται για 
πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για 
ανήλικαανήλικα παιδιά, καθώς και οι δομές κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν 
στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α».  Συνεπώς ο τοκετός για τις εγκυμονούσες άνευ 
νομιμοποιητικών εγγράφων είναι μεν δωρεάν, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για περίθαλψη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κύησης. 
 Παράλληλα, ύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3907/2011 γυναίκες, πολίτες 
τρίτης χώρας, άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας 
απαγορεύεται να επιστραφούν στην χώρα καταγωγής τους κατά τη διάρκεια 
της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15/12/2015 κατατέθηκε στη Βουλή το 
νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», όπου ρυθμίζεται το θέμα της υγειονομικής κάλυψης 
ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (βλέπε άρθρο 56 του 
νομοσχεδίου).  ∆εν είναι γνωστό πως θα εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος 
όταν ψηφιστεί, ωστόσο, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι οι γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο 
βρίσκονταιβρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη 
χώρα, θα δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στις ∆ημόσιες ∆ομές Υγείας και θα 
δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3


Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
ανασφάλιστων, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να 
πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, μένοντας άνευ 
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Υγείας οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα αγγίζουν τα 2.500.000 σε 
ένα συνολικό πληθυσμό 10.812.467 ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν περίπου 
500.000 ανασφάλιστοι πολίτες τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά 
έγγραφα.έγγραφα. Το πρόβλημα καθίσταται εντονότερο για τα άτομα που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μια τέτοια ομάδα είναι και οι 
εγκυμονούσες και κυρίως οι ανασφάλιστες εγκυμονούσες που φέρουν το 
πλήρες κόστος της περίθαλψης κύησης και τοκετού, η οποία έχει 
καταστεί αδύνατη για τη μέση οικογένεια.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με το τέταρτο νομικό ενημερωτικό δελτίο 
μας επιθυμούμε να αναδείξουμε τις δυσκολίες και κυρίως τα δικαιώματα 
των γυναικών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης. Η 
πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος για τη μείωση των προβλημάτων κατά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από το διοικητικό 
καθεστώς ή την οικονομική κατάστασή τους.

Το οικονομικό βάρος που καλείται να σηκώσει μια έγκυος  κατά την 
περίοδο της κύησης εξαρτάται αναπόφευκτα από την ασφαλιστική 
της ικανότητα. 
  Ο εθνικός ασφαλιστικός φορέας υγείας ΕΟΠΥΥ συμβάλλει 
οικονομικά άλλοτε μερικώς και άλλοτε αποκλειστικά στην κάλυψη 
εξετάσεων για τον έλεγχο της καλής υγείας του μωρού και της 
εγκύου. Οι βασικές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου γίνονται 
δωρεάν, σύμφωνα με τον από 01.10.2015 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
Υγείας. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν και 
συμμετοχή της ίδιας της εγκύου. ∆είτε τη σχετική σελίδα του ΕΟΠΥΥ 
για την κάλυψη που προσφέρει ανάλογα με το είδος των εξετάσεων. για την κάλυψη που προσφέρει ανάλογα με το είδος των εξετάσεων.  
 Ο ΕΟΠΥΥ επίσης παρέχει την δυνατότητα επισκέψεων σε 
συμβεβλημένο γιατρό στην διάρκεια της εγκυμοσύνης χωρίς όμως να 
καλύπτει το κόστος των υπερηχογραφημάτων ή άλλων κλινικών 
εξετάσεων. Το οριζόμενο ποσό για τη επίσκεψη αυτή από τον ΕΟΠΥΥ 
είναι μόλις 10 ευρώ. Ο τοκετός σε δημόσιο νοσοκομείο, φυσιολογικός 
ή με καισαρική τομή, είναι δωρεάν.
 Αντίθετα, για μια ανασφάλιστη έγκυο ένα πακέτο προγεννητικού 
ελέγχου σε δημόσιο νοσοκομείο κοστίζει κάτι λιγότερο από 500 
ευρώ, ενώ ο φυσιολογικός τοκετός ανέρχεται σε 600 ευρώ και μια 
καισαρική περίπου 1.000 ευρώ σύμφωνα με μια σύντομη έρευνα των 
ΓτΚ Ελλάδος. 

Κόστος κύησης και τοκετού ανάλογα με την ασφαλιστική ικανότητα

Εγκυμονούσες πολίτες τρίτης χώρας
Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και 
ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, έχουν τα ίδια 
ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς (άρθρο 21 ν. 4251/2014 – 
Μεταναστευτικός Κώδικας).
 Επιπρόσθετα, οι αιτούσες άσυλο έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μόνο εφόσον αποδείξουν 
ότι είναι ανασφάλιστες και οικονομικά αδύναμες.
  Ζητήματα, ωστόσο, ανακύπτουν ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη των γυναικών άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής. 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης από την απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων χωρών 
που δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει νόμιμα και διαμένουν στην Ελλάδα 
εξαιρούνται «τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν πρόκειται για 
πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για 
ανήλικαανήλικα παιδιά, καθώς και οι δομές κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν 
στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α».  Συνεπώς ο τοκετός για τις εγκυμονούσες άνευ 
νομιμοποιητικών εγγράφων είναι μεν δωρεάν, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για περίθαλψη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κύησης. 
 Παράλληλα, ύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3907/2011 γυναίκες, πολίτες 
τρίτης χώρας, άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας 
απαγορεύεται να επιστραφούν στην χώρα καταγωγής τους κατά τη διάρκεια 
της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15/12/2015 κατατέθηκε στη Βουλή το 
νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», όπου ρυθμίζεται το θέμα της υγειονομικής κάλυψης 
ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (βλέπε άρθρο 56 του 
νομοσχεδίου).  ∆εν είναι γνωστό πως θα εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος 
όταν ψηφιστεί, ωστόσο, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι οι γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο 
βρίσκονταιβρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη 
χώρα, θα δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στις ∆ημόσιες ∆ομές Υγείας και θα 
δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3


ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νο. 4 | Δεκέμβριος – Ιανουάριος 2016

Γιατροι 
του 
Κοσμου
Ελλαδος

mdmgreece.gr

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠEΡΙΘΑΛΨΗ


	El1
	El2
	El3
	El4



