
 

 

Θέµα: «Υπήκοοι τρίτων χωρών, µέλη του Εικαστικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος» 
 
Περίληψη 

Αλλοδαπός αρµένικης καταγωγής, µέλος του Επιµελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή 
η κατά τόπο αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) αρνήθηκε να χορηγήσει 
σε αυτόν και τα µέλη της οικογένειάς του βιβλιάριο ανασφαλίστου µε την 
αιτιολογία ότι δεν είναι κοινοτικός αλλοδαπός. Ως συνέπεια αυτής της 
άρνησης δεν µπορεί να ανανεωθεί η άδεια διαµονής του αναφερόµενου, 
επειδή δεν είναι ασφαλισµένος σε άλλον φορέα. Για την άρνησή της η 
∆ιοίκηση επικαλείται την ΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ Β 1747), σύµφωνα µε την 
οποία δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου είναι τα «ανασφάλιστα µέλη του 
Επιµελητηρίου Εικαστικών τεχνών Ελλάδος και τα µέλη των οικογενειών τους 
(σύζυγος και ανήλικα τέκνα) και µέλη των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και Έλληνες οµογενείς». Την εν λόγω παροχή ωστόσο 
λάµβανε ο αναφερόµενος κατ’ εφαρµογή της προηγούµενης ΥΑ 
Υ4α/48566/2005 (ΦΕΚ Β 698), η οποία καθόριζε ως δικαιούχους δωρεάν 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης τα µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος, χωρίς περαιτέρω αναφορά σε εθνική ή εθνοτική καταγωγή.  

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφο του προς τη ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποστήριξε ότι η στάση 
της ∆ιοίκησης έχει ως αποτέλεσµα την άνευ αιτιολογίας συρρίκνωση των 
κοινωνικών παροχών στη συγκεκριµένη κατηγορία δικαιούχων και ότι στο 
πλαίσιο της εν γένει διευρυµένης κοινωνικής προστασίας της ισχύουσας ΥΑ 
139491/2006 και µε γνώµονα τη γραµµατική, συστηµατική και τελεολογική 
ερµηνεία της εν λόγω διάταξης πρέπει να θεωρούνται ως δικαιούχοι 
βιβλιαρίου ανασφαλίστου ακόµη και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι µέλη 
του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος λόγω της ιδιότητας τους ως 
µελών και µόνο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εφόσον πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις (νόµιµη και µόνιµη διαµονή, οικονοµική αδυναµία, έλλειψη 
άλλης ασφάλειας). Παράλληλα, πρότεινε να εκδοθεί ερµηνευτική της εν λόγω 
διάταξης της ΥΑ 139491/2006 εγκύκλιος προς αυτήν την κατεύθυνση και να 
δοθούν οδηγίες στην αρµόδια κατά τόπο ΝΑ να προβεί στην έκδοση 
βιβλιαρίου υγείας για τον αναφερόµενο και την οικογένειά του.  


