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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας οικονοµικά 

αδυνάτων και ανασφαλίστων» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 εδάφιο Β'παρ.21 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος 

Α'), περί « Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πρόγραµµα Καλλικράτης » 

2. Την αριθ.1/Α.Π.108 /3-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων για ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σ' αυτούς. 

3. Τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.∆. 57/1973 « περί λήψεως Κέντρων 

Κοινωνικής Προστασίας των οικονοµικά αδυνάτων κ.λ.π.(ΦΕΚ 149/73 τεύχος Α')» 

4. Την αριθ. Π2α/ΓΠ οικ.139491/16-11-2006 Υπ. Οικονοµικών & Υγείας παρ. Γ 

« ∆ιαδικασία εγγραφής στο µητρώο και έκδοση βιβλιαρίου οικονοµικά αδυνάτων & 

Ανασφαλίστων ». 

5. Το µε αριθ. πρωτ. 112αΓΠοικ.7864/24-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής κοινωνικής αρωγής 

έκδοση-θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων ». 

6. Το αριθ 5255/23-03-20111 έγγραφο της Β' ∆.Ο.Υ. Χανίων ορισµός υπαλλήλων για 

συµµετοχή στην παραπάνω επιτροπή . 
 

7. Το αριθ. 19144/29-3-2011 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χανίων 

για συµµετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή εξέτασης βιβλιαρίων υγείας οικονοµικά 

αδυνάτων και ανασφαλίστων. 

8. Την αριθ. 301/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Ν. Χανίων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Συγκροτούµε Επιτροπή για την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων αποτελούµενη από 

τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1. Πρόεδρο της επιτροπής, κ. Αρχοντάκη-Τσικουδάκη Ειρήνη από το Β'ΚΑΠΗ ∆. 

Χανίων µε αναπληρώτρια την Βασιλογιαννάκη ∆ήµητρα από το Ε' ΚΑΠΗ  ∆. 
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Χανίων Κοινωνικοί λειτουργοί). 

2. Καλλιβρετάκη Ευαγγελία από το Ε'ΚΑΠΗ ( υπάλληλο παραϊατρικής ειδικότητας) µε 

αναπληρώτρια την Κουνελάκη Κατερίνα (Επισκέπτρια Υγείας). 

3. Φαντριδάκη Μαρία ΠΕ υπάλληλο της Β'∆.Ο.Υ. Χανίων ως τακτικό µέλος µε 

αναπληρώτρια την Βουλγαράκη Ρωξάνη ΠΕ υπάλληλο της Α' ∆ Ο Υ Χανίων. 

Γραµµατέα της παραπάνω επιτροπής ορίζουµε την Παρτσακουλάκη Ελένη του 

κλάδου ΠΕ9 γεωπόνων 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση,  

έκδοση- θεώρηση βιβλιαρίων υγείας ή απόφαση κοινωνικής προστασίας για κάλυψη 

ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Επίσης, συντάσσει πρακτικό, 

απόφαση της επιτροπής και τηρεί µητρώο δικαιούχων και σε ηλεκτρονική µορφή. Η 

επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτίριο που στεγάζεται το τµήµα της Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης µέρες και ώρες που θα καθορίζει η ίδια η επιτροπή. 

Ο ∆ήµαρχος Χανίων 

    Εµµ. Σκουλάκης 

 

Κοινοποίηση: 
1. Μέλη της Επιτροπής 
2. Αντιδήµαρχο Χανίων κα Χατζηδάκη Χρυσή. 
3. Αρµόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας µας 
4. Τ.Α.Α.∆ 
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