
 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα,  13 /  04 / 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                            Αρ.Πρ.∆23/οικ.17437/1366 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                          
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                    ΠΡΟΣ : 
ΤΜΗΜΑ: Α΄                                                    Όλους τους ∆ήµους της χώρας 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 29                                  (δια των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
Ταχ. Κώδ.: 101 82                                            µε την ̟αράκληση να ενηµερώσουν 
Τηλέφωνο: 210 5281152                                 άµεσα τους ∆ήµους χωρικής τους 
Πληροφορίες: Σ. Καµ̟ουρίδης                    αρµοδιότητας) 
E-mail: skampouridis@yeka.gr                                                                                                                      
 

ΘΕΜΑ:  Εγκύκλιος εφαρµογής της υ̟΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

908/2016 τ.Β΄) «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της ̟ρόσβασης των ανασφάλιστων 

στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας».  

 

 Κατό̟ιν της δηµοσίευσης της υ̟΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

908/2016 τ.Β΄ - Α∆Α:6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ) «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της 

̟ρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας», σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

 

 A. Έναρξη εφαρµογής της Κ.Υ.Α. και µεταβατικές ρυθµίσεις.  

 

1. Τελική ηµεροµηνία εξέτασης α̟ό τις Ε̟ιτρο̟ές Κοινωνικής Αρωγής και 

έκδοσης α̟οφάσεων ε̟ί αιτήσεων ̟ου έχουν κατατεθεί για έκδοση ή θεώρηση 

βιβλιαρίων ανασφαλίστων και ̟ιστο̟οιητικών κοινωνικής ̟ροστασίας είναι η 04-

04-2016. Αιτήσεις ̟ου έχουν κατατεθεί και για τις ο̟οίες δεν εκδόθηκε α̟όφαση 

µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, εξετάζονται µε τη νέα διαδικασία α̟ό 01-06-2016, 

σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 6 ̟αρ.2Β και ̟αρ.8 και στο άρθρο 7.  

2. Εφεξής καταργούνται µε σχετική α̟όφαση οι Ε̟ιτρο̟ές Κοινωνικής 

Αρωγής της Κ.Υ.Α. 139491/2006 και ̟αύουν να κατατίθενται νέες αιτήσεις µε την 

ανωτέρω διαδικασία. 
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3. Οι Υ̟ηρεσίες σας θα ενηµερώνουν τους κατόχους βιβλιαρίων 

ανασφαλίστων και ̟ιστο̟οιητικών κοινωνικής ̟ροστασίας για τη διατήρηση τους σε 

ισχύ έως τη λήξη τους, καθώς και για τη νέα διαδικασία ̟ρόσβασης σε δωρεάν 

̟ερίθαλψη. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε α̟όφαση ενηµερώνονται ότι η 

αίτησή τους θα εξεταστεί µε τη νέα διαδικασία α̟ό 01-06-2016 και για το 

µεσοδιάστηµα δικαιούνται α̟ευθείας ̟ρόσβαση στο Ε.Σ.Υ. µε τη χρήση του ΑΜΚΑ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 6 ̟αρ.1 για τη συµµετοχή στη 

φαρµακευτική δα̟άνη µε τους όρους ̟ου ισχύουν για τους ασφαλισµένους. Στην 

̟ερί̟τωση ̟ου ̟ολίτες σας αναφέρουν ̟ροβλήµατα κατά την ̟ροσέλευσή τους στις 

Υ̟ηρεσίες υγείας, ̟αρακαλούµε για την άµεση ενηµέρωσή µας.  

4. Τελική ηµεροµηνία έναρξης άσκησης των αρµοδιοτήτων της Κ.Υ.Α. α̟ό 

τους ∆ήµους, οι ο̟οίοι δεν άσκησαν την αρµοδιότητα έκδοσης βιβλιαρίων 

ανασφαλίστων, είναι η 01/01/2017, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του 

Ν.4257/2014 (Α΄ 93).  

 

Β. Ορισµός εξουσιοδοτηµένων υ̟αλλήλων. 

 

Οι ∆/νσεις των ∆ήµων ̟ου ασκούν αρµοδιότητες κοινωνικής ̟ροστασίας 

̟αρακαλούνται να ορίσουν τους ̟ροβλε̟όµενους στα άρθρα 4 ̟αρ.3 και 7 ̟αρ.4 της 

Κ.Υ.Α. εξουσιοδοτηµένους υ̟αλλήλους για την εφαρµογή του νέου ̟ρογράµµατος, 

οι ο̟οίοι υ̟ηρετούν σε αυτήν και θα λάβουν α̟ό την Η∆ΙΚΑ Α.Ε. κωδικούς 

̟ρόσβασης στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ, στο Μητρώο και στην ηλεκτρονική εφαρµογή 

ελέγχου του εισοδήµατος και να α̟οστείλουν ηλεκτρονικά  τα στοιχεία τους στη 

∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υ̟ουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο e-mail 

skampouridis@yeka.gr το αργότερο έως 04-05-2016, σύµφωνα µε το 

ε̟ισυνα̟τόµενο υ̟όδειγµα ̟ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.yeka.gr στο 

̟εδίο «Υ̟ουργείο- Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας- ∆ράσεις Γενικής Γραµµατείας 

Πρόνοιας».  

Τα στοιχεία ̟ου θα α̟οσταλούν είναι: 

"Κωδικός ∆ήµου". Ο κωδικός αριθµός του ∆ήµου, σύµφωνα µε την κωδικο̟οίηση του 

Υ̟ουργείου Εσωτερικών (διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα www.ypes.gr – 
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Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση/Αυτοδιοίκηση – Πρόγραµµα Καλλικράτης- 

Καλλικράτειοι ΟΤΑ και Κωδικολόγιο Καλλικράτειων ∆ήµων). 

"∆ήµος" . Η ονοµασία του ∆ήµου. 

"Αρµόδια Υ̟ηρεσία" . Η ονοµασία της ∆/νσης του ∆ήµου ̟ου ασκεί αρµοδιότητες 

κοινωνικής ̟ροστασίας. 

"Ε̟ώνυµο" . Το Ε̟ώνυµο του ̟ρος ̟ιστο̟οίηση Χρήστη. 

"Όνοµα". Το Όνοµα του ̟ρος ̟ιστο̟οίηση Χρήστη. 

"Όνοµα Πατρός". Το όνοµα Πατρός του Χρήστη. 

"Τηλέφωνο". Τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας του Χρήστη. 

"E-Mail". Ο λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Χρήστη, για ε̟ικοινωνία 

και ̟αροχή διευκρινήσεων. 

 

Τα στοιχεία θα αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα. Ο αριθµός των 

υ̟αλλήλων ̟ου θα εξουσιοδοτηθούν εξαρτάται α̟ό τις εκτιµώµενες ανάγκες της 

Υ̟ηρεσίας σας, ωστόσο, δεν µ̟ορεί να είναι λιγότεροι α̟ό δύο. Η Η∆ΙΚΑ Α.Ε., στην 

ο̟οία κοινο̟οιείται το ̟αρόν, θα α̟οστείλει στους εξουσιοδοτηµένους υ̟αλλήλους 

των Υ̟ηρεσιών σας τους αντίστοιχους κωδικούς ̟ρόσβασης, καθώς και οδηγίες για 

τη χρήση των ̟ληροφοριακών συστηµάτων. 

 

Γ. Αναφορικά µε την άσκηση της αρµοδιότητας των άρθρων 6 και 7 α̟ό 01-

06-2016 θα σας α̟οσταλεί νεότερη εγκύκλιος εφαρµογής. 

 

   

       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
           ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
     & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

 

    ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
1) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
Κατεχάκη 56 
Τ.Κ. 11525 Αθήνα 
2) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
Σωκράτους 111 
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Τ.Κ. 41336 Λάρισα  
3) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
Βορείου Η̟είρου 20 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα  
4) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 158 
Τ.Κ. 26442 Πάτρα 
5) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μ̟ότσαρη 2 - 8 
Τ.Κ. 18538 Πειραιάς 
6) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
Πλατεία Κουντουριώτη 
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο  
7) Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
Καθ. Ρωσσίδου 11 
Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη 
 

Κοινο̟οίηση: 

1. Υ̟ουργείο Υγείας 
Α. Γραφείο Υ̟ουργού Υγείας 
Β. ∆/νση Ανά̟τυξης Μονάδων Υγείας 
Γ. ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.10187 Αθήνα 
2. Υ̟ουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Α. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 
Σταδίου 27 Τ.Κ. 10110 Αθήνα 
3. Η∆ΙΚΑ Α.Ε. 
Λ. Συγγρού 101 και Λαγουµιτζή 40 T.K. 11745 Αθήνα 
4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (µε την ̟αράκληση να κοινο̟οιηθεί άµεσα µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους ∆ήµους της χώρας) 
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 Τ.Κ. 10678 Αθήνα 

  
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

 

 
1. Γραφείο Ανα̟ληρώτριας Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου 

 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας  
   3. Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης Πρόνοιας 
  4. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης  
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