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 Αριθμ. 13637 ΕΞ 2020 (2)
Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για 

έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθε-

νείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-

τών (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής 

διαδικασίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 15 και 17 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση 
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).

3. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την ορ-
γάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

4. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω 
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57).

5. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολί-
τη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2004/631 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, 
όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 40).

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8), όπως 
ισχύει.

14. Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης Ευρω-

παϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) μπορεί να 
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει.

2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνε-
ται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2
1. Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. πιστοποιούνται στον 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e- EΦΚΑ) ως χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκ-
δοσης Ε.Κ.Α.Α.

2. Κατά την προσέλευση του ασφαλισμένου στα ΚΕΠ 
οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι καταχωρούν τον ΑΜΚΑ 
και τα λοιπά στοιχεία του Ασφαλισμένου στην ηλεκτρο-
νική υπηρεσία και υποβάλλουν για λογαριασμό του, το 
αίτημα έκδοσης της Ε.Κ.Α.Α. Στη συνέχεια εκτυπώνουν 
το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης και το 
παραδίδουν στον Ασφαλισμένο. Η Ε.Κ.Α.Α. αποστέλλεται 
ταχυδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση που έχει 
δηλώσει ο Ασφαλισμένος.

3. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου του 
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ του Ασφαλισμένου είναι διαφορετικά από 
τα αναγραφόμενα στα ταξιδιωτικά του ασφαλισμένου 
(ταυτότητα, διαβατήριο), απαιτείται προηγούμενη δι-
όρθωση στα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

4. Η αρμόδια υπηρεσία του e-EΦΚΑ σε συνεργασία 
με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης), παρεμβαίνει στα συστήματά της προκειμένου 
να υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου 
(web services) από την πλευρά της, ώστε να διασυνδεθεί 
και διαλειτουργήσει με το πληροφοριακό σύστημα υπο-
στήριξης των ΚΕΠ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το 
ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, 
τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων 
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης 
των ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά 
και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που 
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση 
οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του e-EΦΚΑ θα 
πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα 
υποστήριξης των ΚΕΠ.

5. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ κατά την υποβολή της 
αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, εγχειρίδιο χρήσης 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες 
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Άρθρο 3
1. Η περ. 1 της υπ’ αρ. 17062/6.9.2005 κοινής απόφα-

σης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

airetos.gr
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και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Β΄ 1309) καταργείται.

2. Οι περ. 1 και 2 της παρ. Γ΄ της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 
/1.4.2003 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 726) και η υπ’ αρ. 

Φ.80000/4464/240/12.5.2005 κοινή απόφαση των Υφυ-
πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(Β΄ 702) καταργούνται.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα 
από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υφυπουργός
Υποθέσεων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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