
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 164/2019 
Αξ. 5161, 17.5.2019    

Αξηζκόο 164 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 
__________________ 

ΑπνθΪζεηο δπλΪκεη ησλ „Άξζξσλ 16(5), 54Α(3)(α) θαη 54Β(3)(α) 

89(Η) ηνπ 2001 
134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 
 62(Η) ηνπ 2005 
74(I) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκφο ΑζθΪιηζεο Τγεέαο, αζθψληαο ηηο εμνπζέεο πνπ ηνπ παξΫρνληαη δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 
16(5), 54Α(3)(α) θαη 54Β(3)(α) ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο Νφκσλ ηνπ 2001 Ϋσο 2017, 
εθδέδεη ηηο αθφινπζεο ΑπνθΪζεηο:  

 ΜΔΡΟ Η 
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
πλνπηηθφο 
ηέηινο. 

1. Οη  παξνχζεο ΑπνθΪζεηο ζα αλαθΫξνληαη σο νη πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο  
(Καζνξηζκφο  ησλ δηαδηθαζηψλ εγγξαθάο θαη δηαγξαθάο ησλ δηθαηνχρσλ ζην χζηεκα θαζψο 
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Ϋλαξμεο, αλαλΫσζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο ζην χζηεκα) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2019. 

 
Δξκελεέα. 
 

2. (1) ηηο παξνχζεο ΑπνθΪζεηο, εθηφο αλ απφ ην θεέκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά Ϋλλνηα- 

 
 

 

«αέηεκα» ζεκαέλεη ην αέηεκα εγγξαθάο ζην χζηεκα∙ 
 
«αηηεηάο» ζεκαέλεη ην πξφζσπν ην νπνέν ππνβΪιιεη αέηεκα γηα εγγξαθά ζην χζηεκα ∙ 
 
«δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο» ζεκαέλεη ηε δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη γηα λα επαλαμηνινγεζεέ 
ν δηθαηνχρνο θαηΪ πφζν εμαθνινπζεέ λα πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνπ ηνλ θαζηζηνχλ δηθαηνχρν 
ηνπ πζηάκαηνο∙  
 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2016/679» ζεκαέλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ, 2016/679 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27

εο
 Απξηιένπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζέα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο 
νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ)∙   
 
«κεηξψν δηθαηνχρσλ» ζεκαέλεη ην κεηξψν πνπ δηαηεξεέηαη ζην χζηεκα Πιεξνθνξηθάο θαη 
πεξηιακβΪλεη πξνζσπηθΪ ζηνηρεέα ησλ δηθαηνχρσλ ∙ 
 
«Νφκνο» ζεκαέλεη ηνπο πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο Νφκν∙  
 
«Οξγαληζκφο» ζεκαέλεη ηνλ Οξγαληζκφ ΑζθΪιηζεο Τγεέαο· 
 
«ππεχζπλνο επεμεξγαζέαο» Ϋρεη ηελ Ϋλλνηα πνπ απνδέδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξέ 
ηεο Πξνζηαζέαο  ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Έλαληη ηεο Δπεμεξγαζέαο ησλ ΓεδνκΫλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξέαο ησλ ΓεδνκΫλσλ απηψλ Νφκνο 
ηνπ 2018   (Ν. 125(I)/2018)∙ 

 
 (2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο ΑπνθΪζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη 

δηαθνξεηηθΪ, Ϋρνπλ ηελ Ϋλλνηα πνπ απνδέδεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο δπλΪκεη 
απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο. 

  
θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3. θνπφο ησλ παξφλησλ ΑπνθΪζεσλ εέλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ εγγξαθάο θαη 
δηαγξαθάο ησλ αηηεηψλ ζην χζηεκα θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Ϋλαξμεο, αλαλΫσζεο θαη 
ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ  ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο. 

  
 ΜΔΡΟ ΗΗ 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 
  
Γηαζχλδεζε κε 
ηελ Κπβεξλεηηθά 
Απνζάθε 
Πιεξνθνξηψλ. 

4.  Γηα ζθνπνχο δεκηνπξγέαο θαη επηθαηξνπνέεζεο ελφο νινθιεξσκΫλνπ κεηξψνπ δηθαηνχρσλ ν 
Οξγαληζκφο ιακβΪλεη θαη επεμεξγΪδεηαη πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ησλ δηθαηνχρσλ κΫζσ δηαζχλδεζεο 
κε ηελ Κπβεξλεηηθά Απνζάθε Πιεξνθνξηψλ  δπλΪκεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 
2016/679 θαζψο θαη ησλ  πεξέ ηεο Πξνζηαζέαο  ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Έλαληη ηεο Δπεμεξγαζέαο 
ησλ ΓεδνκΫλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξέαο ησλ ΓεδνκΫλσλ απηψλ 
Νφκνο. 
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Γηθαέσκα 
εγγξαθάο ζην 
ζχζηεκα. 
 
Τπνβνιά 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο. 
 
 
 
Τπνβνιά 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο κΫζσ 
ηεο πχιεο 
δηθαηνχρσλ. 
 
 
 
 
Τπνβνιά 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο κΫζσ 
ηεο Πχιεο 
ΠαξνρΫσλ. 

Πεξηπηψζεηο θαηΪ 
ηηο νπνέεο ν 
πξνζσπηθφο 
ηαηξφο δελ 
δχλαηαη λα 
ππνβΪιεη αέηεκα 
εγγξαθάο εθ 
κΫξνπο ηνπ 
Αηηεηά. 

ηνηρεέα πνπ 
ζπκπιεξψλνληαη 
θαηΪ ηελ εγγξαθά 
ζην χζηεκα. 
 
Τπνβνιά 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο 
ζπλνδεπφκελν κε 
ππνζηεξηθηηθΪ 
Ϋγγξαθα. 
  
ΤπνζηεξηθηηθΪ 
Ϋγγξαθα ηα νπνέα 
πξνζθνκέδνληαη 
απφ θΪηνρν 
θνξεηνχ 
εγγξΪθνπ S1. 
 
ΤπνζηεξηθηηθΪ 
Ϋγγξαθα ηα νπνέα 
πξνζθνκέδνληαη 
απφ Δπξσπαέν 
πνιέηε ν νπνένο 
εέλαη κηζζσηφο 
εξγαδφκελνο ά κε 
κηζζσηφο 
εξγαδφκελνο ζηε 
Γεκνθξαηέα. 
 
ΤπνζηεξηθηηθΪ 
Ϋγγξαθα ηα νπνέα 
πξνζθνκέδνληαη 
απφ Δπξσπαέν 

5. Αέηεκα Ϋγγξαθεο ζην χζηεκα δχλαηαη λα ππνβΪιεη θΪζε πξφζσπν ην νπνέν εκπέπηεη ζην Ϊξζξν 
16 ηνπ Νφκνπ θαη εέλαη εγγεγξακκΫλν ζην  Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο ά/θαη ζην 
αξρεέν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ, αλΪινγα κε  ηελ πεξέπησζε. 
 
6. Γηθαηνχρνο ππνβΪιεη αέηεκα εγγξαθάο ζην χζηεκα κΫζσ: 
 
(α) Σεο πχιεο δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 7 ά 
 
(β) Σεο πχιεο παξνρΫα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 8. 
 
7. (1)  Ο Αηηεηάο δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβΪιεη γηα ηνλ έδην ά εθ κΫξνπο Ϊιινπ 
πξνζψπνπ, αέηεκα εγγξαθάο ζην χζηεκα, κΫζσ ηεο πχιεο δηθαηνχρσλ, ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξέδεη 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Οξγαληζκφο. 
 
(2) Ζ πξφζβαζε ζηελ πχιε δηθαηνχρσλ απνθηΪηαη κε ηελ δεκηνπξγέα θαη ελεξγνπνέεζε 
ινγαξηαζκνχ ρξάζηε.  
(3) Γηα θΪζε πξφζσπν ππνβΪιιεηαη μερσξηζηφ αέηεκα εγγξαθάο θαη δεκηνπξγεέηαη ζρεηηθφ αξρεέν 
ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο. 
 
8.  Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο, θαηφπηλ επέζθεςεο ηνπ Αηηεηά, δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα εγγξαθάο εθ 
κΫξνπο ηνπ, κΫζσ ηεο πχιεο παξνρΫσλ, ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξέδεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν 
Οξγαληζκφο.  
 
 

9. (1) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο δελ δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα εγγξαθάο εθ κΫξνπο ηνπ Αηηεηά ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηαπηνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ δελ εέλαη δπλαηά 
κΫζσ ηεο Κπβεξλεηηθάο Απνζάθεο Πιεξνθνξηψλ ά επηπξφζζεηα ζηνηρεέα πξΫπεη λα  ππνβιεζνχλ 
γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο φπσο θαζνξέδνληαη ζηηο 
ΑπνθΪζεηο 12,13 θαη 14. 

 
(2) ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ (1) ν πξνζσπηθφο ηαηξφο  ελεκεξψλεη ηνλ Αηηεηά φηη ην 
αέηεκα εγγξαθάο ηνπ ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ κΫζσ ηεο πχιεο δηθαηνχρσλ.  
  
10. Ο Αηηεηάο ά ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβΪιιεη κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο 
πιεξνθνξηθάο ην αέηεκα εγγξαθάο Αηηεηά ζην χζηεκα ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξέδεη γηα ην ζθνπφ απηφ 
ν Οξγαληζκφο θαη πεξηιακβΪλεη ηα ζηνηρεέα πνπ θαζνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η.  
 
 
11. Αηηεηάο ν νπνένο εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξέεο ησλ ΑπνθΪζεσλ 12,13 θαη 14 ππνρξενχηαη, 
κΫζσ ηεο πχιεο δηθαηνχρσλ, λα ππνβΪιεη αέηεκα εγγξαθάο ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο θαζψο θαη 
λα ππνβΪιεη ζηνλ Οξγαληζκφ, ζε Ϋληππε κνξθά ην ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν αέηεκα 
εγγξαθάο ην νπνέν Ϋρεη εθηππσζεέ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο πιεξνθνξηθάο ζπλνδεπφκελν κε ηα 
απαηηνχκελα ππνζηεξηθηηθΪ Ϋγγξαθα. 
 
 
12. ΚΪζε Αηηεηάο ν νπνένο εέλαη θΪηνρνο θνξεηνχ εγγξΪθνπ S1, ππνβΪιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηα 
Ϋγγξαθα πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ Πξψην Πέλαθα  ηνπ Παξαξηάκαηνο II.   
 
 
 
 
 
13. Αηηεηάο ν νπνένο εέλαη πνιέηεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη δηακΫλεη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ 
ΚπβΫξλεζε ηεο Γεκνθξαηέαο πεξηνρΫο θαη δηαηεξεέ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ  εξγαδφκελνπ ά κε 
κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ ζηε Γεκνθξαηέα, δπλΪκεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ πεξέ ηνπ Γηθαηψκαηνο ησλ 
Πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο λα 
Κπθινθνξνχλ θαη λα ΓηακΫλνπλ Διεχζεξα ζηε Γεκνθξαηέα Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν. 7(Η)/2007),  
ππνβΪιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηα Ϋγγξαθα πνπ θαζνξέδνληαη  ζην  Γεχηεξν  Πέλαθα  ηνπ 
Παξαξηάκαηνο ΗΗ. 
 
 
 
 
14. Πξφζσπν ην νπνέν εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξέεο ηνπ Ϊξζξνπ 16 (1) (ζη) θαη (ε) ηνπ Νφκνπ 
ππνβΪιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηα Ϋγγξαθα πνπ θαζνξέδνληαη ζην Σξέην Πέλαθα ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ.  
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πνιέηε ά πνιέηε 
Σξέηεο ρψξαο ν 
νπνένο εέλαη 
κΫινο νηθνγΫλεηαο 
δηθαηνχρνπ 
πξνζψπνπ. 
 
ΔμΫηαζε 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο ζην 
χζηεκα. 
 
 

Αέηεκα 
Δγγξαθάο. 

 
 
 
 
 
 
 
15. ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη ηνπ Νφκνπ ην αέηεκα εγγξαθάο ζην 
χζηεκα δχλαηαη:- 
 
(α) Να εγθξηζεέ, ά 

 
(β)  Να απνξξηθζεέ 
 
16. Σν αέηεκα ηνπ Αηηεηά γηα εγγξαθά ηνπ ζην χζηεκα: 
 
 (α) Δγθξέλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο ζε πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο Απφθαζεο 5 ά 
 
(β) Γελ εγθξέλεηαη απηφκαηα θαη ρξάδεη πεξαηηΫξσ αμηνιφγεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξέεο ησλ ΑπνθΪζεσλ 12,13 θαη 14.   

ΔμΫηαζε 
αηηεκΪησλ ηα 
νπνέα δελ 
εγθξέλνληαη 
απηφκαηα. 

17. (1)  Σα αηηάκαηα γηα εγγξαθά ζην χζηεκα, ηα νπνέα δελ εγθξέλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 
πιεξνθνξηθάο, εμεηΪδνληαη ζε εχινγν ρξφλν, απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληά ά/θαη ππαιιάινπο ηνπ 
Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληά γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
(2) ε πεξέπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληάο δελ εγθξέλεη ην αέηεκα εγγξαθάο, ε απφθαζε γηα 
απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο θνηλνπνηεέηαη ζηνλ αηηεηά. 
 
(3) Δλαληένλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληά γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο 
επηηξΫπεηαη ε ππνβνιά γξαπηάο Ϋλζηαζεο ζην πκβνχιην, εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ζ‟ απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνέα λα εθζΫηεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεη ηελ 
Ϋλζηαζε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τπνβνιά 
επηπξφζζεησλ 
ζηνηρεέσλ.  
 
 
Πξνζσξηλά ιάςε 
ππεξεζηψλ 
θξνληέδαο πγεέαο. 
 
 
 
 
 

(4) Σν πκβνχιην εμεηΪδεη ρσξέο ππαέηηα βξαδχηεηα ηελ ελψπηνλ ηνπ Ϋλζηαζε, απνθαζέδεη γη‟ απηά 
θαη γλσζηνπνηεέ ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηελ απφθαζε ηνπ ζηνλ αηηεηά.  
 
Ννεέηαη φηη, ην πκβνχιην πξηλ λα εθδψζεη ηελ απφθαζε ηνπ, δχλαηαη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα 
αθνχζεη ά λα δψζεη ηελ επθαηξέα ζηνλ αηηεηά λα ππνζηεξέμεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεηαη 
ε Ϋλζηαζε.  
 
(5) Ζ απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζα θαηαρσξεέηαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο θαη απηφκαηα ζα 
ελεκεξψλεηαη ην αξρεέν ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 
18. Ο Αηηεηάο Ϋρεη ππνρξΫσζε λα παξΫρεη ζηνλ Οξγαληζκφ φιεο ηηο αλαγθαέεο πιεξνθνξέεο 
αλαθνξηθΪ κε ην αέηεκα εγγξαθάο θαη ζε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο απηΫο εέλαη αλεπαξθεέο, ν 
Γεληθφο Γηεπζπληάο θαη/ά ππΪιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληά δχλαηαη λα απαηηνχλ ηελ ππνβνιά επηπξφζζεησλ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 
 
19. (1) ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ην αέηεκα ηνπ Αηηεηά γηα εγγξαθά ζην χζηεκα δελ 
εγθξέλεηαη απηφκαηα, ν Αηηεηάο δχλαηαη λα ιακβΪλεη πξνζσξηλΪ ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο απφ ην 
χζηεκα κΫρξη θαη ηελ ηειηθά απφθαζε γηα ηελ Ϋγθξηζε ά κε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ απφ ην 
Γεληθφ Γηεπζπληά.  
 
(2) ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν Αηηεηάο ππνβΪιεη γξαπηά Ϋλζηαζε ζην πκβνχιην, ελαληένλ ηεο 
απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληά γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ, ε πξνζσξηλά 
ιάςε ππεξεζηψλ θξνληέδαο πγεέαο παξαηεέλεηαη κΫρξη θαη ηελ ηειηθά απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ.  

  
ΜΔΡΟ ΗΗΗ  

ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 
  
Απαηηνχκελεο 
δηαδηθαζέεο γηα 
ηελ Ϋλαξμε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε 
ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο. 

20. Πξφζσπν δχλαηαη λα ιακβΪλεη ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο απφ ην χζηεκα αθνχ 
νινθιεξσζνχλ νη αθφινπζεο δηαδηθαζέεο:  
 
(α) ε δηαδηθαζέα εγγξαθάο φπσο θαζνξέδεηαη ζην ΜΫξνο ΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη  
 
(β) ε δηαδηθαζέα εγγξαθάο ζε θαηΪινγν Πξνζσπηθνχ Ηαηξνχ φπσο θαζνξέδεηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Πξνζσπηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκνέ ηνπ 2019. 
 

1334



 ΜΔΡΟ ΗV 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ 
  
Έλαξμε 
δηαδηθαζέαο 
αλαλΫσζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε 
ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο. 
 
Απηφκαηε 
δηαδηθαζέα 
αλαλΫσζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε 
ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο. 
. 

21.  Ζ δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο  γέλεηαη απηφκαηα, 
κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο πιεξνθνξηθάο ά θαηφπηλ πεξηνδηθψλ ειΫγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ.   
 
 
 
 
22. Ζ δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο γέλεηαη απηφκαηα απφ 
ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο ζηηο πην θΪησ πεξηπηψζεηο:  
 

(1) φηαλ πξφθεηηαη λα ιάμεη ε ηζρχο ησλ αθφινπζψλ ζηνηρεέσλ ηα νπνέα θαζηζηνχλ ην 
πξφζσπν σο δηθαηνχρν ζην χζηεκα:  
 
(α) δειηέν ηαπηφηεηαο ά ζρεηηθά Ϊδεηα πνπ εθδέδεηαη απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη 
ΜεηαλΪζηεπζεο, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε ά  

 
(β) Ϊδεηα παξακνλάο, ά /θαη εξγαζέαο, ά/θαη Ϊιιε Ϊδεηα πνπ εθδέδεηαη απφ ην Σκάκα 
Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο.  

 
(2) φηαλ ην αξρεέν ηνπ δηθαηνχρνπ ελεκεξσζεέ, κΫζσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ Κπβεξλεηηθά 

Απνζάθε Πιεξνθνξηψλ, φηη ππΪξρεη κεηαβνιά ζηα ζηνηρεέα ηα νπνέα θαζηζηνχλ ην 
πξφζσπν σο δηθαηνχρν ζην χζηεκα: 
 
(α) αιιαγά ζηηο εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο ά/θαη ηεξκαηηζκνχ εξγνδφηεζεο ά 

 
(β) αιιαγά ζηελ Ϊδεηα παξακνλάο, ά /θαη εξγαζέαο, ά/θαη Ϊιιε Ϊδεηα πνπ εθδέδεηαη απφ ην 
Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο θαη ε νπνέα εέλαη απαξαέηεηε σο πξνο ηελ 
απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ σο δηθαηνχρνο ά 
 
(γ) αιιαγά ζην πεδέν εκεξνκελέαο ζαλΪηνπ ά 
 
(δ) Ϊιιεο αιιαγΫο ζε πεδέα ηνπ ζπζηάκαηνο πιεξνθνξηθάο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ  απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ σο απαξαέηεηεο. 
 

(3) Ζ δηαδηθαζέα επαλαμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρεέσλ αξρέδεη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 
πιεξνθνξηθάο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηνπο, φπνπ ν δηθαηνχρνο  
ελεκεξψλεηαη, κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκεένπ, φηη ηα ζηνηρεέα ηα νπνέα ηνλ 
θαζηζηνχλ σο δηθαηνχρν ζην χζηεκα πξφθεηηαη λα ιάμνπλ. 

 
ΑλαλΫσζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε 
ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο 
θαηφπηλ  ειΫγρσλ 
απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ. 
 
ΔμΫηαζε 
αλαλΫσζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε 
πξφζβαζε 
ππεξεζηψλ 
θξνληέδαο πγεέαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Ζ δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο γέλεηαη θαηφπηλ 
ειΫγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηελ βΪζε πξνθαζνξηζκΫλσλ  εζσηεξηθψλ 
δηαδηθαζηψλ.   
 
 
 
 
 
24. (1) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα εμΫηαζεο 
αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο, ην δηθαέσκα ζε πξφζβαζε 
ππεξεζηψλ θξνληέδαο πγεέαο δχλαηαη:  
 
(α) λα εγθξηζεέ ά  
 
(β) λα  απνξξηθζεέ   
 
εέηε απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο εέηε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληά θαη/ά απφ ππΪιιεινπο 
ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληά. 
 
(2) ε πεξέπησζε πνπ ε αλαλΫσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο εγθξηζεέ, ελεκεξψλεηαη ην αξρεέν ηνπ δηθαηνχρνπ ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθάο, θαη 
θαζνξέδεηαη λΫα εκεξνκελέα αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο φπνπ 
απνζηΫιλεηαη ζρεηηθά ελεκΫξσζε αλαθνξηθΪ κε ηελ απφθαζε ηνπ πξνο ην δηθαηνχρν. 
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Απφξξηςε ηεο 
αλαλΫσζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο 
πξφζβαζεο ζε 
ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο.  
 
 
 
 
 
 
Τπνβνιά 
επηπξφζζεησλ 
ζηνηρεέσλ. 
 
 
 
 
 
 
Σεξκαηηζκφο 
δηθαηψκαηνο 
ιάςεο ππεξεζηψλ 
θξνληέδαο πγεέαο 
απφ ην χζηεκα. 
 
 
 
 
 
 
Γηαηάξεζε 
δεδνκΫλσλ 
πξνζσπηθνχ 
ραξαθηάξα ηνπ 
δηθαηνχρνπ. 
 
 
 
Γηαγξαθά αξρεέν  
δηθαηνχρνπ απφ 
ηελ πχιε 
δηθαηνχρσλ 
 
Γηθαέσκα 
ππνβνιάο εθ λΫνπ 
αηηάκαηνο 
εγγξαθάο. 

25. (1) ε πεξέπησζε πνπ ε αλαλΫσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα πξφζβαζε ζε 
ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο απνξξηθζεέ, ε απφθαζε γηα απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο θνηλνπνηεέηαη 
ζηνλ αηηεηά. 
 
(2) Δλαληένλ ηεο απφθαζεο γηα απφξξηςε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαλΫσζεο γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζέεο 
θξνληέδαο πγεέαο, επηηξΫπεηαη ε ππνβνιά γξαπηάο Ϋλζηαζεο ζην πκβνχιην, ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο 
απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζ‟απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνέα λα εθζΫηεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνένπο 
ζηεξέδεη ηελ Ϋλζηαζε. 
 
(3)Σν πκβνχιην εμεηΪδεη ρσξέο ππαέηηα βξαδχηεηα ηελ ελψπηνλ ηνπ Ϋλζηαζε, απνθαζέδεη γη‟ απηά 
θαη γλσζηνπνηεέ ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηελ απφθαζε ηνπ ζηνλ αηηεηά. 
 
26. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο εμεηΪδνληαη απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ ηα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα θαη  ζε  πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο απηΫο 
εέλαη αλεπαξθεέο δχλαηαη ν Οξγαληζκφο λα απαηηάζεη ηελ ππνβνιά επηπξφζζεησλ ζηνηρεέσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ. 
 

ΜΔΡΟ V 
 ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 
 
27. Σν δηθαέσκα ηνπ δηθαηνχρνπ λα ιακβΪλεη ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο απφ ην χζηεκα 
ηεξκαηέδεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:   
 
(α) φηαλ νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο θαη ην αέηεκα Ϋρεη 
απνξξηθζεέ,  ά 

 
(β) φηαλ νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο θαη ην δηθαέσκα αλαλΫσζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα 
πξφζβαζε ζε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο Ϋρεη απνξξηθζεέ ά 
 
(γ) θαηφπηλ ππνβνιάο αηηάκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηεξκαηηζκφ ιάςεο ππεξεζηψλ θξνληέδαο πγεέαο 
 
28. (1) Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα δηαηάξεζεο δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα ηνπ δηθαηνχρνπ 
θαζνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ηα δεθαπΫληε (15) Ϋηε απφ  ην ηεξκαηηζκφ ηνπ 
δηθαηψκαηνο ιάςεο ππεξεζηψλ θξνληέδαο πγεέαο απφ ην χζηεκα.  
 
(2) Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα ην νπνέν αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν (1) αλσηΫξσ, ηζρχεη δεδνκΫλνπ φηη 
δελ πθέζηαληαη νηεζδάπνηε νηθνλνκηθΫο, λνκηθΫο θαη/ά Ϊιιεο εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη 
ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζέαο ά εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζέα.  
 
29. Αθνχ παξΫιζεη ε πξνβιεπφκελε ζηελ Απφθαζε 28 πξνζεζκέα, ην αξρεέν ηνπ δηθαηνχρνπ 
δηαγξΪθεηαη απφ ηελ πχιε δηθαηνχρσλ. 
 
 
 
30. Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβΪιεη εθ λΫνπ αέηεκα εγγξαθάο ζην χζηεκα ζε πεξέπησζε πνπ 
πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνπ ηνλ θαζηζηνχλ δηθαηνχρν. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Απφθαζε 10) 

 ηνηρεέα γηα ππνβνιά αέηεζεο εγγξαθάο ζην χζηεκα: 

1. λνκα 

2. Δπψλπκν  

3. Ζκεξνκελέα ΓΫλλεζεο 

4. Τπεθνφηεηα   

5. Αξηζκφο εγγξΪθνπ ηαπηνπνέεζεο:  

(α) Ο αξηζκφο πνπ αλαγξΪθεηαη ζην δειηέν ηαπηφηεηαο γηα πξφζσπν ην νπνέν εκπέπηεη ζηελ παξΪγξαθν 
(α) ηνπ εδαθένπ (1) θαη (2) ηνπ Ϊξζξνπ  16 ηνπ Νφκνπ, ά 

(β) Ο αξηζκφο πνπ αλαγξΪθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο γηα πξφζσπν ην νπνέν εκπέπηεη ζηελ 
παξΪγξαθν (α) ηνπ εδαθένπ (1) θαη (2) ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ θαη ην νπνέν εέλαη ειηθέαο θΪησ ησλ 12 
εηψλ θαη δελ Ϋρεη απνθηάζεη δειηέν ηαπηφηεηαο,  ά 

(γ) Ο ζρεηηθφο αξηζκφο πνπ εθδέδεηαη απφ ην Σκάκα ΜεηαλΪζηεπζεο γηα πξφζσπν ην νπνέν εκπέπηεη ζε 
κηα απφ ηηο παξαγξΪθνπο (β), (γ) (δ), (ε), (ζη), (ε) ηνπ εδαθένπ (1) ηνπ Ϊξζξν 16 ηνπ Νφκνπ θαη 
εληνπέδεηαη κΫζσ ηεο Κπβεξλεηηθάο Απνζάθεο Πιεξνθνξέσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Απφθαζε 12) 

Πξψηνο Πέλαθαο 

 ΚΪηνρνο θνξεηνχ εγγξΪθνπ S1: 

1. ΤπνγεγξακκΫλν αέηεκα εγγξαθάο. 

2. Αληέγξαθν δειηένπ εγγξαθάο αιινδαπνχ απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ (*) θαη ΜεηαλΪζηεπζεο ά 
δειηένπ ηαπηφηεηαο. 

3. ηνηρεέα πξνο απφδεημε ηεο ζπλάζνπο δηακνλάο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβΫξλεζε ηεο Γεκνθξαηέαο 
πεξηνρΫο. 

4. ΠηζηνπνηεκΫλν αληέγξαθν ηνπ θνξεηνχ εγγξΪθνπ S1 ά θΪξηαο λνζειεέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο φπνπ 
ην θνξεηφ Ϋγγξαθν Ϋρεη θξαηεζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο.  

  

 

*   ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δειηέν εγγξαθάο αιινδαπνχ εέλαη δηαθνξεηηθφ Ϋγγξαθν απφ ηελ ζρεηηθά Ϊδεηα ε νπνέα 
εθδφζεθε απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο ζα ππνβΪιιεηαη αληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο Ϊδεηαο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Απφθαζε 13) 

Γεχηεξνο Πέλαθαο 

 Πνιέηεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ν νπνένο δηακΫλεη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ ΚπβΫξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηέαο πεξηνρΫο θαη δηαηεξεέ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ  εξγαδφκελνπ ά κε κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ 
ζηε Γεκνθξαηέα:  

1. ΤπνγεγξακκΫλν αέηεκα εγγξαθάο.  

2. Αληέγξαθν δειηένπ εγγξαθάο αιινδαπνχ απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο (*).  

3. ηνηρεέα πξνο απφδεημε ηεο ζπλάζνπο δηακνλάο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ ΚπβΫξλεζε ηεο Γεκνθξαηέαο 
πεξηνρΫο.  

4. Σα αθφινπζα Ϋγγξαθα: 

(α) πηζηνπνηεκΫλν αληέγξαθν Ϋληππν R 210(ES19) απφ ην Σκάκα Δξγαζέαο, ά 

 (β) ηαηξηθά Έθζεζε ε νπνέα αλαθΫξεη φηη ν Αηηεηάο εέλαη πξνζσξηλΪ αλέθαλνο γηα εξγαζέα ιφγσ 
αζζΫλεηαο ά αηπράκαηνο, ά  

(γ) βεβαέσζε φηη ν Αηηεηάο παξαθνινπζεέ καζάκαηα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο δεδνκΫλνπ φηη ππΪξρεη 
ζρΫζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θαηΪξηηζεο.  

*     ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δειηέν εγγξαθάο αιινδαπνχ εέλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζρεηηθά Ϊδεηα ε νπνέα εθδφζεθε 
απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο ζα ππνβΪιιεηαη αληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο Ϊδεηαο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Απφθαζε 14) 

Σξέηνο Πέλαθαο 

 Δπξσπαένο Πνιέηεο ά Πνιέηεο Σξέηεο Υψξαο  ν νπνένο εέλαη ΜΫινο ΟηθνγΫλεηαο Γηθαηνχρνπ Πξνζψπνπ:  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 ΤπνγεγξακκΫλν αέηεκα εγγξαθάο.  

Αληέγξαθν δειηένπ εγγξαθάο αιινδαπνχ απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο. 

 ηνηρεέα πξνο απφδεημε ηεο ζπλάζνπο δηακνλάο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ ΚπβΫξλεζε ηεο Γεκνθξαηέαο 
πεξηνρΫο. 

Αληέγξαθν δειηένπ ηαπηφηεηαο ά δειηένπ εγγξαθάο αιινδαπνχ ηνπ κΫινπο ηεο νηθνγΫλεηαο ην νπνέν 
εέλαη δηθαηνχρνο.  

ε πεξέπησζε ζπδχγνπ: πηζηνπνηεκΫλν αληέγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γΪκνπ ά πηζηνπνηεηηθνχ 
πνιηηηθάο ζπκβέσζεο πξνο απφδεημε ηεο ζρΫζεο κε ην δηθαηνχρν ά ζε πεξέπησζε ηΫθλνπ: 
πηζηνπνηεκΫλν αληέγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γΫλλεζεο ά δηαηΪγκαηνο πηνζεζέαο πξνο απφδεημε ζρΫζεο κε 
ην δηθαηνχρν. 

 

*    ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δειηέν εγγξαθάο αιινδαπνχ εέλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζρεηηθά Ϊδεηα ε νπνέα εθδφζεθε 
απφ ην Σκάκα Αξρεένπ Πιεζπζκνχ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο ζα ππνβΪιιεηαη αληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο Ϊδεηαο. 
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