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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γούρνες  18-02-2014 
ΝΟΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                            Αρ. Πρωτ.:         3912 

∆ΗΜΟΣ   ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                         Αρ. Απόφ.:             13 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η     Α Ν Τ Ι ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

Ο    Α Ν Τ Ι ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ     Χ Ε Ρ Σ ΟΝ Η Σ Ο Υ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 εδάφιο Β΄ παρ. 21 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α) 

περί « Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης ». 

 

2.   Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄ ) περί « Κύρωσης Κώδικα    

∆ήµων και Κοινοτήτων ». 

 

3.  Τα  οριζόµενα στις  διατάξεις  του  Ν.∆. 57/1973 περί « λήψεως µέτρων Κοινωνικής Προστασίας 

των οικονοµικά αδυνάτων κ.λ.π. » ( ΦΕΚ 149/1973 τεύχος  Α΄  ). 

 

4. Την υπ’ αριθµ. Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση περί « εφαρµογής προγράµµατος      νοσηλευτικής 

και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών.  

 

5.  Το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 ( ΦΕΚ 158/21-9-1992 τεύχος Α΄ ) « ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

οικονοµικώς αδυνάτων ». 

 

6.  Την υπ’ αριθµ. Π2α/Γ.Π. οικ.139491/16-11-2006 ΚΥΑ περί «καθορισµού προϋποθέσεων, 

κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών ( ΦΕΚ 1747/30-11-2006 τεύχος Β΄ 

). 

 

7.  Το  µε αρ.  πρωτ. Π2α/Γ.Π. οικ. 7864/24-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης περί « συγκρότησης ειδικής επιτροπής κοινωνικής αρωγής, έκδοση-θεώρηση 

βιβλιαρίων ανασφαλίστων  ». 

 

8.  Το µε αρ. πρωτ. 196350/12-12-2011 σχετικό έγγραφο του ∆ήµου  Ηρακλείου  περί                  

«χορήγησης και ανανέωσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων των δηµοτών µας από 1-1-2012». 

 

9. Την υπ’αριθµ.18/31-12-2012 απόφαση του ∆ηµάρχου Χερσονήσου για ορισµό  Αντιδηµάρχων και  

τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς. 

 

10. Το µε αρ. πρωτ.  14491/22-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Π.Ε. Ηρακλείου για τον ορισµό µελών της αρµόδιας επιτροπής. 

 

11. Το υπ’ αριθµό  ∆6Α1058202ΕΞ2013/4-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών 

«Κοινοποίηση  των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 34 του ψηφισθέντος νόµου  

{επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις}», που ψηφίστηκε  από 

τη Βουλή των Ελλήνων στις 26/03/2013, βάσει του οποίου επιδιώκεται  η άµεση εξυπηρέτηση 

των Ειδικών Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής, που λειτουργούν στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  ( Ο.Τ.Α. ), µε τη χορήγηση των απαιτούµενων για αυτές στοιχείων εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά, από τις ∆.Ο.Υ. ή την Γ.Γ.Π.Σ. χωρίς να απαιτείται η απασχόληση υπαλλήλων της 

∆.Ο.Υ. σε καθήκοντα ξένα προς τα κύρια καθήκοντά τους, ως εξής: 
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«11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 ( Α΄ 149 ) και της µε αριθµό 

139491/16-11-2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης  ( Ο. Τ. Α. )  και οι οποίες ανασυγκροτούνται  µε όµοια 

κοινή υπουργική απόφαση, δεν συµµετέχουν, από της δηµοσιεύσεως της παρούσης διάταξης, 

υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την λειτουργία 

των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά, από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ ».   

 

12. Το υπ’ αριθµό ∆28.οικ.11796/1136/18-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Πρόνοιας περί « Λειτουργίας Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής του Ν.∆. 57/1973 

(ΦΕΚ  149/1973 τ.Α΄) και την Κ.Υ.Α.  139491/2006 ( ΦΕΚ 1747/2006  τ. Β΄ ) για τη χορήγηση 

βιβλιαρίων ανασφαλίστων  », βάσει  του οποίου προβλέπεται: 

♦   η µη συµµετοχή των υπαλλήλων των ∆.Ο.Υ. στις τριµελείς Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής  

και  

♦    για  το  µεταβατικό στάδιο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης της 

Κ.Υ.Α.  139491/2006 και ενόψει της επείγουσας ανάγκης συνέχισης της λειτουργίας του 

προγράµµατος, οι Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση βιβλιαρίου 

ανασφάλιστου θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους µε την συµµετοχή ενός επιπλέον 

υπαλλήλου του ∆ήµου, κατά προτίµηση κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή 

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 
 

  13.   Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού  του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

 

Α.  Την συγκρότηση  της  Ειδικής  Επιτροπής  Κοινωνικής Αρωγής  για  την  έκδοση αποφάσεων 

κοινωνικής προστασίας για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονοµικά 

αδυνάτων πολιτών, αποτελούµενη από τους: 

 

1.   Βασιλάκη Νικόλαο,  ∆ιευθυντή  των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου,  

κλάδου ΤΕ17 ∆ιοικητικού  Λογιστικού,  ως Πρόεδρο,  µε αναπληρωτή  τον Αναγνωστάκη  

Γεώργιο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου, 

κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής. 

 

2.   Ιατράκη Ελίζα, υπάλληλο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 

∆ήµου Χερσονήσου, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια  την 

Τασιούδη Καλλιρόη, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, ∆ιευθύντρια της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

 

3.    Αλπαντάκη Ιωάννα, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού 

Ελέγχου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ηρακλείου, κλάδου ΤΕ 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ( Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας ), ως τακτικό µέλος, µε 

αναπληρωτή τον Βουγιούκα Σάββα, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 

(Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας), της ίδιας Υπηρεσίας. 

 

 

Β.    Έργο της επιτροπής θα είναι:  

 

      ♦   Η εξέταση των φακέλων µε τα δικαιολογητικά που θα τους διαβιβάζονται από τον                  

αρµόδιο υπάλληλο λήψης των σχετικών αιτήσεων. 
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♦    H  σύνταξη πρακτικού και η λήψη απόφασης για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στο 

Μητρώο ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων του ∆ήµου Χερσονήσου και για τη 

χορήγηση ή µη πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας και χορήγηση ή µη 

(έκδοση/θεώρηση) ατοµικού βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης σε ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύνατους πολίτες από το ∆ήµο 

Χερσονήσου. 

 

Οι αποφάσεις θα λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό, 

επικυρωµένο από την πρόεδρο, το οποίο µαζί µε τους φακέλους των πολιτών θα επιστρέφεται 

στον αρµόδιο υπάλληλο από τον οποίο θα χορηγείται ο αριθµός Μητρώου και ανά περίπτωση 

Ατοµικό Βιβλιάριο Υγείας ή µόνο η απόφαση κοινωνικής προστασίας. 

 

Η ειδική επιτροπή θα συνεδριάζει µία φορά το µήνα εκτός εάν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλουν 

διαφορετικά. 

 
 

Γ.  Οι δικαιούχοι που θα εφοδιάζονται µε το βιβλιάριο ανασφαλίστου, θα εγγράφονται στο Μητρώο 

Ανασφαλίστων και Οικονοµικά Αδυνάτων, το οποίο θα τηρείται από τον αρµόδιο υπάλληλο. 

 

∆. Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Ανδρουλάκη Ειρήνη, υπάλληλος του ∆ήµου Χερσονήσου, 

κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, µε αναπληρώτρια τη Βερίγου Μαρία, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, της 

ίδιας υπηρεσίας. 

 

E.  Κάθε προηγούµενη σχετική απόφαση, καταργείται. 

 

                                                                                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                         ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

 

 

 

 
 

  Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η : 
1. Γραφείο  ∆ηµάρχου 

2. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - 

Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας - ∆/νση Κοινωνικής  

Αντίληψης και Αλληλεγγύης - Τµήµα Α΄  

(Πειραιώς 40, ΤΚ 10182) 

3. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

4. Οριζόµενα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. 

5. Γραφείο τύπου µε την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου.   

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. ΦΒ 3 

2. Φ 48 Β 
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