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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Αθήνα,  27 Αυγούστου  2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 48 /οικ.23518 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ 
 
ΚΟΙΝ: 
Υπουργείο Υγείας/ 

1.Γραφείο Υπουργού 

minister.gram@yyka.gr 

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Secretary.gen-sec@yyka.gov.gr 

3. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και 

Κοιν. Αλληλεγγύης  

gzervos@mou.gr 

 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3180 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο:  

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση μέσω των ΚΕΠ, της διοικητικής διαδικασίας 

υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης 

Πρόσβασης, (Health Voucher)». 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 
1891/Β/2013,η Κοινή Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/40/οικ.20849/24-7-2013, μεταξύ του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του 
Υπουργού Υγείας,  με θέμα: «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής 
των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας-Παροχή 
Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών 
χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (KEΠ)» 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση: 

mailto:minister.gram@yyka.gr
mailto:Secretary.gen-sec@yyka.gov.gr
mailto:gzervos@mou.gr
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 Οι αιτήσεις εγγραφής, μέσω των ΚΕΠ, στο ανωτέρω πρόγραμμα ξεκινούν 
στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και διαρκούν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης του «ΕΡΜΗΣ – 
EKEP» με το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) HealthVoucher του Υπουργείου 
Υγείας με τη χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

 Για την υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται 
αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου, επιδεικνύοντας τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 5 της ως άνω απόφασης δικαιολογητικά. 

 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης το ΠΣ HealthVoucher 
παράγει μήνυμα με το οποίο ενημερώνει για τη θετική ή αρνητική 
επιλεξιμότητα του πολίτη, και στη δεύτερη περίπτωση την αιτιολογία μη 
επιλεξιμότητας. 

 Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, καθ’ όλο το 
ωράριο λειτουργίας (καθημερινές 7:30 έως 20.00 και Σάββατα 8:00 έως 
14:00), σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή 
της διαδικασίας, λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας κέντρο 
τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) με αριθμό κλήσης: 11131. 

 Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και από τους ίδιους 
τους ενδιαφερόμενους πολίτες μέσω της δικής τους πρόσβασης στη 
διαδικτυακή εφαρμογή: www.healthvoucher.gr  

 

Κατόπιν ανωτέρω, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, τα ΚΕΠ οφείλουν να 
δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών που επιθυμούν τη διεκπεραίωση της εν λόγω 
διαδικασίας μέσω αυτών, και  για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των 
ΚΕΠ, αποστέλλεται συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.  

 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

Π. Κρομμύδας 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

4. ΥΑΠ (f.kaklamanis@syzefxis.gov.gr) 
 
5. ΕΠΠΕ 1500 (1500-eppe@googlegroups.com) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της 
Γραμματείας 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

κ.α.α. Ελένη Σαρρή 
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