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Εθνικό Σύστημα Υγείας - National Health System (NHS) 

 

1. Έχω δικαίωμα  ιατρικής περίθαλψης στο NHS  όταν μετακομίσω στην Αγγλία; 

2. Έχω δικαίωμα  ιατρικής περίθαλψης στο NHS όταν επισκέπτομαι την Αγγλία;  

3. Εγγραφή σε Γενικό Ιατρό -  GP  

4. NHS direct 

 

1. Έχω δικαίωμα  ιατρικής περίθαλψης στο NHS  όταν μετακομίσω στην Αγγλία; 

Εάν μετακομίζετε στην Αγγλία μόνιμα, ή επιστρέφετε στην Αγγλία για να ζήσετε μόνιμα, έχετε δικαίωμα σε 
δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS.  

Όπως και οι Βρετανοί υπήκοοι, θα πρέπει να πληρώσετε μερικές δαπάνες στο NHS (για παραδείγμα 
ιατρικές συνταγές) εκτός αν έχετε κάποια απαλλαγή. 

Ισχύουν διαφορετικοί κανόνες εάν επισκέπτεστε την Αγγλία προσωρινά. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Am I entitled to NHS treatment when I visit England? 

 

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS στην Αγγλία 

Εάν μετακομίσετε στην Αγγλία, δεν θα χρεωθείτε για τη νοσοκομειακή περίθαλψη NHS από την 
ημερομηνία αφίξεως σας, εφ' όσον: 

 σκοπεύετε να ζήσετε μόνιμα στην Αγγλία και  

 έχετε το δικαίωμα να ζήσετε μόνιμα στην Αγγλία ή έχετε κινήσει κάποια διαδικασία που θα 
επιτρέψει τη μόνιμη κατοικία στο μέλλον  

Οφείλετε να αποδείξετε οτι πληρείτε αυτές τις προυποθέσεις. 

 

Λίστα αναμονής 

Εάν υπάρχει λίστα αναμονής για την θεραπεία που χρειάζεστε, θα πρέπει να μπείτε σε λίστα αναμονής 

 

Παρουσίαση Αποδείξεων  

Τα Νοσοκομεία είναι αρμόδια να ελέγξουν ποιός οφείλει να πληρώσει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη 
NHS.  

Το νοσοκομείο θα σας ζητήσει να αποδείξετε οτι σκοπευετε να ζήσετε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.Τα 
αποδεικτικά στοιχεία που θα παρέχετε ποικίλουν και παρακάτω αναφέρονται κάποια παραδείγματα: 

 έγγραφα που δείχνουν πώληση αγαθών ή ιδιοκτησίας στο εξωτερικό  

 αποδείξεις που δείχνουν αποστολή αγαθών στην Αγγλία  

http://www.nhs.uk/chq/Pages/1086.aspx


 απόδειξη οτι ότι ψάχνετε για εργασία  

 απόδειξη ότι έχετε αγοράσει ιδιοκτησία στην Αγγλία ή έχετε ενοικιάσει κατοικία   

 έγγραφα που δείχνουν οτι έχετε κάνει αίτηση για επιδόματα  

 απόδειξη ότι τα παιδιά σας πηγαίνουν σχολείο στην Αγγλία  

 

Το νοσοκομείο θα σας ζητήσει επίσης απόδειξη ότι έχετε το νομικό δικαίωμα να ζήσετε στο στην Αγγλία 
όπως το διαβατήριό σας ή άδεια απο το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office). 

 

Δαπάνες NHS 

Θα πρέπει να πληρώσετε τις νόμιμες δαπάνες NHS, όπως οι δαπάνες συνταγών, εκτός αν δικαιούσθε 
κάποια απαλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Help with health costs  

 

Εγγραφή σε GP 

Σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες καθένας μπορεί να εγγραφεί με τον GP σε Ιατρικό Κέντρο στην 
Αγγλία και να λάβει δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ένα Ιατρικό Κέντρο μπορεί να αρνηθεί μια αίτηση 
μόνο όταν υπάρχουν λογικοί λόγοι, όπως εάν οι λίστες τους για νέους ασθενείς είναι κλεισμένες, οι 
υποψήφιοι ζούν σε περιοχή εκτός ορίων του Ιατρικού Κέντρου ή σε άλλες σπάνιες περιπτώσεις. 

‘Απαξ και καταχωρηθείτε ως ασθενής NHS, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχονται από 
το Ιατρικό Κέντρο είναι δωρεάν, αλλά οι δευτεροβάθμιες υπηρεσίες (όπως μια παραπομπή σε έναν ειδικό) 
δεν είναι πάντα δωρεάν.    

Εάν έχετε πρόβλημα να εγγραφείτε με έναν GP μπορείτε να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό Ιατρικό Κέντρο ή 
να ζητήσετε τη βοήθεια του παρακάτω γραφείου Clinical Commissioning Group.   

Εάν έχετε πρόβλημα να βρείτε ραντεβού, μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιο από τα ειδικά Ιατρικά Κέντρα, 
όπου δεν απαιτείται εγγραφή και οι ασθενείς δεν χρειάζονται ραντεβού. Τα περισσότερα Ιατρικά Κέντρα 
είναι ανοικτά 365 μέρες το χρόνο και εκτός ωρών γραφείου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα How do I register with a GP? 

 

Θεραπεία σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες διαβίωσης ή την υπηκοότητά σας, έχετε δικαίωμα στην δωρεάν περίθαλψη 
έκτακτης ανάγκης απο το NHS απο: 

 Ιατρικό Κέντρο - GP Practice 

 Επείγοντα Περιστατικά στα νοσοκομεία 

 Κέντρο Υγείας χωρίς ραντεβού  

Όσοι δεν έχουν δικαίωμα να ζήσουν μόνιμα στην Αγγλία, ή η αίτησή τους εξετάζεται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών (Home Office), θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να πληρώσουν τις δαπάνες NHS για 
περίθαλψη έκτακτης ανάγκης. 

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/help-with-health-costs.aspx
http://www.nhs.uk/Service-Search/Clinical-Commissioning-Group/LocationSearch/1
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1095.aspx
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Διαβάστε τις απαντήσεις σε περισσότερες ερωτήσεις στην ιστοσελίδα NHS services and treatments. 

Επιπλέον πληροφορίες: 

 Πώς θα γραφτείτε με έναν GP - How do I register with a GP? -  

 Έχω το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης NHS όταν επισκέπτομαι την  Αγγλία; - Am I entitled to NHS 
treatment when I visit England?  

 Οδηγίες σχετικά με τις δαπάνες υγείας - Help with health costs  

 Βρείτε τις τοπικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης - Find local healthcare services  

 

 

2. Έχω δικαίωμα  ιατρικής περίθαλψης στο NHS όταν επισκέπτομαι την Αγγλία;  

Όταν επισκέπτεστε την Αγγλία έχετε δικαίωμα στην πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS δωρεάν 
στο πλαίσιο κανονισμών. 

Ο Τομέας Υγείας (Department Health) παρέχει τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνουν: 

 Ποιός δικαιούται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS  

 Ποιός δικαιούται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS για ορισμένες υπηρεσίες / θεραπείες 

 επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαικής Οικονομικής Ένωσης 

 χώρες που έχουν συμφωνία για υγειονομική περίθαλψη με την Αγγλία  

 

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS στην Αγγλία 

Εάν η χώρα σας έχει συμφωνία για υγειονομική περίθαλψη με την Αγγλία, δεν θα πληρώσετε για 
νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS όταν επισκέπτεστε την Αγγλία. Για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί να 
πληρώσετε εάν χρειάζεστε θεραπεία για μια πάθηση που ξεκίνησε / εκδηλώθηκε αφότου φθάσατε στην 
Αγγλία. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας σας θα έχουν τις λεπτομέρειες όσων αυτή η συμφωνία καλύπτει.  

Εάν δεν ζείτε στην Αγγλία και δεν απαλλάσσεσθε των δαπανών, πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε 
νοσοκομειακή περίθαλψη στο NHS που τυχόν χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.  

 

Ιδιωτική ασφάλεια υγείας 

Εάν πιστεύετε οτι θα πρέπει να πληρώσετε για νοσοκομειακή περίθαλψη, τότε σας συμβουλεύουμε να 
κάνετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας προτού ταξιδέψετε. Η ασφάλειά σας πρέπει να καλύψει το χρονικό 
διάστημα που θα είστε στην Αγγλία. Δεν μπορείτε να αγοράσετε αυτήν την ασφάλεια από το NHS. 

 

Παρουσίαση Αποδείξεων  

Τα νοσοκομεία είναι αρμόδια να ελέγξουν ποιός πρέπει να πληρώσει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη στο 
NHS. Το νοσοκομείο θα σας ζητήσει στοιχεία για να επιβεβαιωθεί εάν πρέπει να πληρώσετε. Μπορεί να 

http://www.nhs.uk/chq/pages/Category.aspx?CategoryID=68
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1095.aspx
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1095.aspx
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1086.aspx
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1086.aspx
http://www.nhs.uk/chq/Pages/1086.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/Abouthealthcosts-old.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/Abouthealthcosts-old.aspx
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/servicesearch.aspx
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/servicesearch.aspx
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/127054/GUIDANCE-October-2012-FINAL.pdf.pdf


κληθείτε να χορηγήσετε το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητάς σας, ή ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να 
αποδείξετε οτι επισκέφτεστε την Αγγλία για σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Θεραπεία σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 

Ανεξάρτητα από το για πόσο διάστημα μένετε στην Αγγλία ή την υπηκοότητά σας, έχετε δικαίωμα στην 
δωρεάν περίθαλψη απο το NHS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης απο: 

 Ιατρικό Κέντρο - GP Practice 

 Επείγοντα Περιστατικά στα νοσοκομεία 

 Κέντρο Υγείας χωρίς ραντεβού  

·  

Βέβαια, εκτός εάν έχετε απαλλαγή, θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις δαπάνες εάν εισαχθείτε στο 
νοσοκομείο για κάποια θεραπεία ή εγχείρηση ως εξωτερικός ασθενής. 

 

 

3. Πώς θα εγγραφείτε με έναν Γενικό Ιατρό (GP);  

Επιλέξτε το Ιατρικό Κέντρο στο οποίο θέλετε να εγγραφείτε και ελέγξετε οτι καλύπτει την περιοχή όπου 
ζείτε. Μπορείτε να βρείτε GP κοντα σε εσάς στην ιστοσελιδα - find a GP near you 

 

Εγγραφή σε Ιατρικό Κέντρο 

Ελάτε σε επαφή με το Ιατρικό Κέντρο που θέλετε να εγγραφείτε και θα σας ζητήσουν να συμπληρώσετε 
μια φόρμα που λέγετε GMS1, δίνοντας στοιχεία όπως: 

 το όνομα και τη διεύθυνσή σας  

 την ημερομηνία γέννησής σας  

 τον αριθμό NHS σας (εάν τον γνωρίζετε)  

 άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση προηγούμενου GP σας  

Ορισμένα Ιατρικά Κέντρα μπορεί να σας ζητήσουν επίσης το διαβατήριο, την ταυτότητά σας ή άδεια 
οδήγησης, καθώς και κάποιο αντίγραφο λογαριασμού (ρεύματος , ύδρευσης, τηλεφώνου κτλ) ως 
αποδεικτικό της διεύθυνσής σας. 

Το Ιατρικό Κέντρο θα στείλει την φόρμα GMS1 στον τοπικό αρμόδιο φορέα, και μετέπειτα θα σας γράψει 
για να επιβεβαιώσει την εγγραφή σας με το Ιατρικό Κέντρο.  

 

Προσωρινή εγγραφή 

Εάν θέλετε να δείτε έναν GP και επισκέπτεστε μια περιοχή για περισσότερο από 24 ώρες αλλά λιγότερο 
από τρεις μήνες, μπορείτε να ζητήσετε να εγγραφείτε σαν προσωρινός κάτοικος. Η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί χρησιμοποιώντας την φόρμα GMS3. 

http://www.nhs.uk/service-search
http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Yourchoices/GPchoice/Documents/GMS1%5b1%5d.pdf
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Documents/Doctors/GMS3.pdf
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Ιατρικές κάρτες NHS 

Το Ιατρικό Κέντρο μπορεί να σας ζητήσει την ιατρική κάρτα NHS ή τον αριθμό NHS σας. Δεν χρειάζεστε 
αύτα τα έγγραφα για να εγγραφείτε με τον GP. Θα τα παραλάβετε όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. 

 

Μπορώ να εγγραφώ με συγκεκριμένο GP; 

Θα εγγραφείτε με το Ιατρικό Κέντρο και όχι με συγκεκριμένο GP. Εάν προτιμάτε να βλέπετε συγκεκριμένο 
GP, μπορεί να σημειωθεί στο αρχείο σας. Εντούτοις, ίσως χρειαστεί να περιμένετε περισσότερο για να 
δείτε τον συγκεκριμένο GP εάν δεν είναι διαθέσιμος. 

 

Έλεγχοι Υγείας 

Όταν εγγραφείτε σε ένα νέο Ιατρικό Κέντρο, θα κληθείτε να κάνετε έναν έλεγχο υγείας μέσα σε έξι μήνες. 
Οι έλεγχοι υγείας γίνονται συνήθως από νοσοκόμα, η οποία θα σας ρωτήσει και το προσωπικό και 
οικογενειακό ιατρικό ιστορικό σας.  

 

Αν δεν με αποδεχτεί το Ιατρικό Κέντρο; 

Μερικές φορές, μπορεί να μην καταφέρετε να εγγραφείτε με κάποιο Ιατρικό Κέντρο, εάν για παράδειγμα 
ζείτε έξω από την περιοχή που καλύπτει το Ιατρικό Κέντρο ή το Ιατρικό Κέντρο δεν αποδέχεται νέους 
ασθενείς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγγραφείτε με κάποιο άλλο Ιατρικό Κέντρο της περιοχής 
σας. 

 

4. NHS Direct 

Για ιατρικές συμβουλές και υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, απλά καλέστε 111 από 
σταθερό ή κινητό. 

Όταν καλέσετε το NHS Direct, θα σας ζητήσουν κάποιες βασικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων οποιουδήποτε φαρμάκου παίρνετε.  

Θα αξιολογηθεί το πρόβλημά σας και θα σας συμβουλέψουν για το καλύτερο σχέδιο δράσης. Εάν το 
πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, θα σας δοθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων. 

 

Υπηρεσία Διερμηνέα 

Υπάρχει επίσης μια εμπιστευτική υπηρεσία διερμηνέα, η οποία είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες. Απλά 
πέστε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε όταν απαντήσουν στην κλήση σας. 

 

Υπηρεσία Μηνύματος στο κινητόσας τηλέφωνο 

Υπηρεσία  μηνύματος στο Κινητό σας είναι επίσης διαθέσιμη εάν είστε κωφοί ή βαρύκοοι. Ο αριθμός είναι 
18001 111. 


