
Γιατί να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα 
υγειονομικής περίθαλψης μέσω του NY State of 
Health; 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να αποκτήσετε ασφάλιση υγείας και η υπηρεσία NY 
State of Health σας διευκολύνει να επιλέξετε και να εγγραφείτε απολαμβάνοντας 
πλήρη κάλυψη με χαμηλό κόστος. Υπάρχουν πολλά προγράμματα υγειονομικής 
περίθαλψης για να επιλέξετε. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν 
εκπαιδευμένο εκπρόσωπο. Επίσης, ενδέχεται να δικαιούστε δωρεάν κάλυψη ή 
βοήθεια για την αποπληρωμή της ασφάλισής σας. 

Τι είδη προγραμμάτων προσφέρει η υπηρεσία  
NY State of Health;
Η υπηρεσία NY State of Health είναι το μέρος όπου μπορείτε να επιλέξετε και 
να εγγραφείτε στα Medicaid, Child Health Plus, το Βασικό πρόγραμμα και τα 
κατάλληλα προγράμματα. 

Πότε μπορώ να εγγραφώ; 
Το πότε μπορείτε να εγγραφείτε εξαρτάται από το πρόγραμμα που δικαιούστε, κάτι 
το οποίο καθορίζεται βάσει της ηλικίας, του εισοδήματός σας και άλλων 
παραγόντων. Η διαδικασία εγγραφής είναι ανοικτή όλη τη χρονιά αν δικαιούστε:

• Medicaid 
• Child Health Plus 
• Βασικό πρόγραμμα (Essential Plan)

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατά την ετήσια περίοδο 
ανοιχτής εγγραφής ή στη διάρκεια μιας ειδικής περιόδου εγγραφής, αν το 
δικαιούστε.

Οι Ινδιάνοι της Αμερικής και οι Ιθαγενείς της Αλάσκας μπορούν να εγγραφούν 
οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του έτους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της 
υπηρεσίας NY State of Health. 

Τι είναι η περίοδος ανοιχτής εγγραφής; 
Μια περίοδος ανοιχτής εγγραφής είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος στη 
διάρκεια του έτους –συνήθως από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο– κατά την οποία 
μπορείτε να εγγραφείτε σε κατάλληλο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης. Αν δεν 
εγγραφείτε στη διάρκεια αυτών των μηνών, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την 
επόμενη περίοδο ανοιχτής εγγραφής. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ίσως να 
μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα μετά ή πριν την ετήσια 
περίοδο ανοιχτής εγγραφής αν δικαιούστε περίοδο ειδικής εγγραφής. 

Το πότε μπορείτε να 
εγγραφείτε σε ένα 
πρόγραμμα 
υγειονομικής 
περίθαλψης στη 
διάρκεια του έτους 
εξαρτάται από το 
είδος του 
προγράμματος το 
οποίο δικαιούστε. 
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Η υπηρεσία NY State of Health 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
ομοσπονδιακή νομοθεσία περί 
δικαιωμάτων των πολιτών και δεν 
πραγματοποιεί διακρίσεις με βάση τη 
φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, 
το φύλο, την ηλικία ή την αναπηρία στα 
προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης 
και τις δραστηριότητές της.



Τι είναι η περίοδος ειδικής εγγραφής; 
Μια περίοδος ειδικής εγγραφής είναι όταν σε ένα άτομο συμβαίνει ένα ειδικό 
γεγονός ζωής (ονομάζεται «καθοριστικό γεγονός ζωής») που του επιτρέπει να 
εγγραφεί ή να αλλάξει την κάλυψή του μέσω ενός κατάλληλου προγράμματος 
εκτός της περιόδου ανοιχτής εγγραφής.

Ποια είναι τα καθοριστικά γεγονότα ζωής που 
μπορούν να κάνουν ένα άτομο να δικαιούται 
περίοδο ειδικής εγγραφής; 
Τα καθοριστικά γεγονότα ζωής περιλαμβάνουν: 

• Απώλεια ασφάλισης υγείας (αν η απώλεια δεν οφείλεται σε μη πληρωμή  
      των ασφαλίστρων)
• Μόνιμη μετεγκατάσταση στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης ή μετακόμιση εντός  

      των ορίων της Πολιτείας με την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε νέα  
      προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης
•  Γάμος ή συμβίωση με σύμφωνο (domestic partnership) (θα πρέπει να 

είχατε άλλη κάλυψη τις τελευταίες 60 ημέρες)
• Διαζύγιο ή δικαστικός χωρισμός
• Εγκυμοσύνη επιβεβαιωμένη από επαγγελματία του τομέα της υγείας
• Γέννηση ή υιοθεσία τέκνου ή τοποθέτηση παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια
• Απόκτηση ή απώλεια του δικαιώματος σε βοήθεια για την αποπληρωμή της 

      κάλυψης από το κατάλληλο πρόγραμμα
• Απόκτηση ιθαγένειας, υπηκοότητας ή άδειας παραμονής

Γενικά, πρέπει να δηλώσετε ένα καθοριστικό γεγονός ζωής στην υπηρεσία  
NY State of Health εντός 60 ημερών. Ενδέχεται να χρειαστεί να τεκμηριώσετε το 
καθοριστικό γεγονός ζωής στο νέο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης ή στην 
υπηρεσία NY State of Health. 

Πώς θα γνωρίζω το πρόγραμμα το οποίο 
δικαιούμαι; 
Υπάρχουν τρεις εύκολοι τρόποι να διαπιστώσετε το αν δικαιούστε ιατρική 
κάλυψη: 

• Κάντε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση nystateofhealth.ny.gov

• Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 1-855-355-5777

• Κανονίστε συνάντηση με έναν εκπρόσωπο
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Θα σας παρέχουμε καθοδήγηση για τη διαδικασία εγγραφής, θα  
σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που δικαιούστε και το πότε  
μπορείτε να εγγραφείτε. Διατίθεται βοήθεια στη μητρική σας  
γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή. 


