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Όποιος συνάδελφος 
έχει κάποια πρόταση 

για την καλύτερη εικόνα 
του Newsletter μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον 
Κωνσταντινίδη 
στο εξής email: 

konidisk@otenet.gr

- Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια από τρά-
πεζες και ΕΤΕΑΝ για μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις

- Αλαλούμ με τις αποδείξεις. 
Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά

-  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

- Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύ-
νταξης από τους Τομείς του κλάδου 
κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

- Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε33/ 
548/4.10.2011
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εί-
σπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς 
προσωρινού διακανονισμού των οφει-
λών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

- Ευνοϊκή ρύθμιση αναστέλλει τα μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης του ΙΚΑ

- Διευκρινίσεις επί του άρθρου 54 του 
Ν. 3979/11 
(ρύθμιση οφειλών προς δήμους)

Διατηρείται η υποχρεωτική εγγραφή των 
επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια 

 

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας στον υπεύθυνο του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, 

σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Ο επιμελητηριακός θεσμός αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι μετά και από σχετική διαπραγμάτευ-

ση με την Τρόικα, δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της υποχρεωτικής 

εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια όλης της χώρας, καθώς κάτι 

τέτοιο θα αποτελούσε ένα καίριο χτύπημα στη βιωσιμότητα των επιμελητη-

ρίων.

Αντ’ αυτού σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την περαιτέρω στήριξη του ρόλου 

τους με νέο νομοσχέδιο που σύντομα θα παρουσιάσουμε και το οποίο θα 

συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας, της αντι-

προσωπευτικότητας και της χρηστής διοίκησης όλων των επιμελητηριακών 

οργανισμών
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 ΦΠΑ δικηγορικών αμοιβών

Με την ΠΟΛ.1208/29-12-2010 είχαν παρασχεθεί οδηγίες για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους μετά το Ν.3842/2010, μετά σχετικού υποδείγματος 
για το περιεχόμενο των Α.Π.Υ. (με τις κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου κ.λπ.). 

Έως και το χρόνο αυτό, οι κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου λαμβάνονταν απευθείας μειω-
τικά από το εισόδημα (σχετ. ΠΟΛ.1035/2001 και ΠΟΛ.1220/2001). Κατ΄ επέκταση άλλη ήταν η 
φορολογητέα αξία για την φορολογία Φ.Π.Α. και άλλη για την φορολογία εισοδήματος.

2. Μετά την άρση των διατάξεων περί ελάχιστης αμοιβής και την ελεύθερη συμφωνία για το 
ποσό αυτής, τίθεται και το ζήτημα των κρατήσεων του δικηγορικού συλλόγου. 
Για τις μεταβολές με το Ν.3919/2011 και το Ν.3943/2011 έχει κοινοποιηθεί πρόσφατα η 
ΠΟΛ.1026/26-1-2012.

3. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι κρατήσεις υπολογίζονται με βάση το λεγόμενο «ποσό ανα-
φοράς», ανεξαρτήτως του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου. Ως εκ τούτου τυχόν αναφορά σε 
ποσό Φ.Π.Α. (επί του «ποσού αναφοράς») δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  Ως φορολογητέα 
αξία τόσο για την φορολογία Φ.Π.Α. όσο και για την φορολογία εισοδήματος θα ληφθεί η συμ-
φωνηθείσα μεταξύ δικηγόρου- πελάτη αμοιβή (προ κρατήσεων του δικηγορικού συλλόγου). 

4. Δείτε σχετικά στην On Line Τράπεζα την ΠΟΛ.1026/26-1-2012, μεταξύ άλλων και για το περι-
εχόμενο της Α.Π.Υ. (σε συνέχεια της ΠΟΛ.1208/29-12-2010)

Έκπτωση δαπάνης για δώρα από 
φροντιστήριο σε μαθητές 

Με την διάταξη της περιπτ. φ΄  της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτεται η αξία «Των δώρων της επιχείρησης 
προς πελάτες, επιχειρήσεις ή μη, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβλη-

θεί το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπά-
νης που εκπίπτει με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο χωριστά». 
Για την ανωτέρω διάταξη, που τέθηκε με το Ν.3427/2005 παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα 
από την ΠΟΛ.1036/2-3-2006 :  «Με τη νέα περίπτ. φ΄, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρη-
σης εκπίπτει η αξία των δώρων που κάνει σε πελάτες της, οι οποίοι μπορεί να είναι επιχείρη-
ση ή όχι (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). Η δαπάνη 
αυτή αναγνωρίζεται μόνον όταν τα δώρα φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης και επιπλέον, 
να έχει καταβάλλει το αναλογούν δημοτικό τέλος διαφήμισης για τη συνολική αξία των δώρων 
αυτών. Το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο χωριστά. Επειδή στην πράξη συνηθίζεται η χορήγηση 
δώρων και μεγαλύτερης αξίας, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι και στην περίπτωση αυτή 
θα αναγνωρίζεται η δαπάνη μέχρι 15 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά, με την προϋπόθεση όμως 
το δημοτικό τέλος διαφήμισης να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το ποσό, δηλαδή και για το 
μη αναγνωριζόμενο. Επισημαίνεται, ότι το σχετικό δημοτικό τέλος πρέπει να έχει καταβληθεί 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος»
Βάσει των ανωτέρω, θα κριθεί η έκπτωση της δαπάνης που αναφέρεται στο ερώτημα από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (φροντιστήριο), και αναλόγως θα γίνει η φορολογική ανα-
μόρφωση. 
2.  Η δαπάνη θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων του βιβλίου της επιχείρησης (Β’ κατηγο-
ρίας). Θα καταχωρηθεί η συνολική αξία (καθαρή + Φ.Π.Α.) καθώς η επιχείρηση είναι εκτός πε-
δίου Φ.Π.Α. (σημ.: υπόψη ότι ακόμα και αν η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς 
Φ.Π.Α., για τα δώρα αυτά δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου). 
Δεν απαιτείται κατά την διάθεση των δώρων αυτών στους μαθητές να εκδοθεί στοιχείο αυ-
τοπαράδοσης, καθώς δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (Φ.Π.Α.) κατά την αγορά 
(σχετ. άρθρο 14 Κ.Β.Σ.). 
Δεν θα πρέπει η δαπάνη να καταχωρηθεί δύο φορές στο βιβλίο εσόδων- εξόδων (ως δαπάνη 
αγοράς δώρων και ως αυτοπαράδοση).

 ΠΟΛ. 1036/2012 Στατιστικά κα-
τώφλια έτους 2012 για τις ενδο-
κοινοτικές συναλλαγές.

ΠΟΛ. 1031/2012 Κοινοποίηση 
της 423/2011 γνωμοδότησης του 
Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή προ-
στίμων, τόσο για την πλαστότητα 
στοιχείων, όσο και για την εικονι-
κότητα αυτών, όταν οι συγκεκρι-
μένες διαπιστώσεις γίνονται από 
διαφορετικούς ελέγχους.

ΠΟΛ. 1032/2012 Υπεραξία κατά 
τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρεί-
ας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

ΠΟΛ. 1035/2012 Παροχή συμπλη-
ρωματικών διευκρινίσεων σχετικά 
με την εκκαθάριση του υποσυστή-
ματος Μητρώου TAXIS από τους 
ανενεργούς Αριθμούς Φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Αρ.Πρωτ 5005039/2012 Παροχή 
οδηγιών σχετικά με έκπτωση ΦΠΑ 
εισροών.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 1325/2012 Δι-
ευκρινίσεις σχετικά με την εφαρ-
μογή του Νέου Πίνακα Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλά-
σεις των αμειβομένων μισθωτών 
με κυμαινόμενες αποδοχές και 
αποτίμηση των παροχών σε είδος, 
για το έτος 2012.

Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνι-
κών έργων που υποβάλλονται στα 
Υποκ/τα και Παραρτήματα του 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα.

Υποχρεωτική χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. 
στους συνταξιούχους. Β. Αναστο-
λή καταβολής συντάξεων λόγω 
μη απογραφής.
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Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κατ’ ανάγκη δημιουργούμε γραφειοκρατία με το να 
επανερχόμαστε (για 3η φορά και ελπίζουμε τελευ-
ταία) προκειμένου να ενημερώσουμε την Πολιτική 
Ηγεσία της σημερινής Κυβέρνησης αλλά και όλα τα 
Κόμματα για αυτό που δείχνουν να αγνοούν ή να 
σας αποκρύπτουν εσκεμμένα ή αθέλητα κάποιοι. 
Παρακαλούμε αφιερώστε τον αναγκαίο χρόνο για 
την μελέτη του κειμένου που ακολουθεί προς ολο-
κληρωμένη ενημέρωσή σας. 
Η «σιωπηλή» μέθοδος που επιλέχθηκε για να δη-
μιουργηθεί «δωρεάν» ένα αξιόπιστο (το αξιιόπιστο 
και μόνον πρέπει να είναι το ζητούμενο) «περιου-
σιολόγιο» (καταγραφή της ακίνητης περιουσίας 
όλων των φυσικών και νομικών προσώπων) είναι 
λανθασμένη.
Και δεν είναι λάθος το μηχανογραφικό σύστημα 
που σχεδιάσθηκε αλλά είναι λάθος η άποψη, εισή-
γηση ή απλά και η σκέψη ότι αυτό που προσπά-
θησαν (ανεπιτυχώς) πολλές Κυβερνήσεις και Πολι-
τικές Ηγεσίες από το 1995 μέχρι και το 2010 είναι 
δυνατόν να ολοκληρωθεί – σωστά – μέσα σε ένα 
τρίμηνο (από 5/12/11 – 5/3/12) .
Ξοδεύτηκαν εκατομμύρια δραχμές και Ευρώ τόσο 
από το Δημόσιο όσο και από τους φορολογούμε-
νους, τόνοι χαρτιού και εκατομμύρια ανθρωποώ-
ρες και φτάσαμε στο τραγικό σημείο να μας ζητείτε 
«έμμεσα» να ΞΑΝΑ-καταχωρήσουμε στοιχεία εκα-
τομμυρίων ακινήτων προκειμένου να είναι δυνατή 
η ορθή αποστολή του Ε.Τ.ΑΚ. για το 2009 και του 
Φ.Α.Π. 2010.
Και ΚΑΝΕΙΣ δεν τολμά να πει δημόσια για το ποιος 
πραγματικά φταίει που το Δημόσιο δεν έχει ένα 
αξιόπιστο εργαλείο για να καταρτίσει κοινωνικά 
δίκαιη φορολόγηση της ΜΕΓΑΛΗΣ ακίνητης πε-
ριουσίας (αν κριθεί αναγκαίο) με αποτέλεσμα να 
στρεφόμαστε σε άδικα ημίμετρα ΕΜΜΕΣΗΣ φο-
ρολόγησης κατά μικροσυνταξιούχων και μισθοσυ-
ντήρητων και αυτοαπασχολούμενων (υποαπασχο-
λούμενων ή εν δυνάμει ανέργων) που έκαναν το 
λάθος, την τελευταία 20ετία, να αποκτήσουν ένα 
δικό τους σπίτι (που το πλήρωσαν ή το χρωστούν) 
με τον ιδρώτα τους.
Όμως οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί δηλώνουν ότι 
δεν έχουν την διάθεση να φορτωθούν ευθύνες 
που δεν τους αναλογούν και ζητάμε επιτακτικά να 
διαχωριστεί η υποβολή του Ε9 -γνωστοποίηση των 
μεταβολών – στο 2010 και 2011 από την συμπλή-
ρωση και όλων των ακινήτων για τα οποία ΗΔΗ 
έχουν υποβληθεί Ε9 όλα τα προηγούμενα έτη (Ορι-
στικοποίηση Περιουσιακής Κατάστασης). 
Η μη καταχώρηση των παλαιών μεταβολών ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ του Κλάδου μας. Όλα τα Ε9 υπάρ-
χουν είτε στις Δ.Ο.Υ. είτε στο αντίστοιχο τμήμα του 
Υπουργείου είτε κάπου στο Taxis.
Το αν «δουλεύει» ή κολλάει σήμερα το υποσύστη-
μα του Taxis για το Ε9 μπορεί να έχει μεγάλη σημα-
σία για τους χρήστες του αλλά έχει μικρή σημασία 
για τους φορολογούμενους που ήδη πλήρωσαν 
για τα Ε9 που υποβλήθηκαν, και  αποδεικνύεται 
καθημερινά στην πράξη ότι  δεν επιθυμούν ούτε 
να ασχοληθούν ούτε να υποβληθούν σε πρόσθε-
το κόστος καθώς από ΚΑΜΙΑ διάταξη νόμου ΔΕΝ 
προκύπτει κάποια ανάλογη υποχρέωση ΤΟΥΣ ως 
προς την σύνταξη περιουσιολόγιου» και ειδικά 

εφόσον τα «απολεσθέντα» αγροτεμάχια είναι εκα-
τομμύρια, καθώς δεν είχαν «αξία» για το Δημόσιο 
λόγω μη συμμετοχής στο Ε.Τ.ΑΚ. .
Ο Κλάδος καταθέτει προτάσεις για 15 χρόνια για 
την συγκέντρωση των στοιχείων και κάθε φορά 
καταλήγουμε να παρακαλάμε για παρατάσεις σαν 
να είμαστε εμείς οι υπόλογοι που «ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥ-
ΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» καταγραφής των ακινήτων από 
τότε που σχεδιάσθηκε. Οι δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικών στην Βουλή πρόσφατα ήταν αρκετά 
αποκαλυπτικές.
Οι πειραματισμοί πρέπει να σταματήσουν και «να 
μην μιλάμε σε αυτιά που δεν θέλουν να ακού-
σουν». 
Εμείς δεν γνωρίζουμε τι επιθυμεί η εκάστοτε Πολι-
τική Ηγεσία αλλά γνωρίζουμε καλύτερα από όλους 
τα προβλήματα που θα παρουσιασθούν στην 
πράξη και μπορούμε να προτείνουμε λύσεις ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Σκεφτόμενοι αυτό το Δημόσιο Συμφέρον τα Μέλη 
του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 4/2/2012 αποφάσισαν 
ομόφωνα τα κάτωθι:
1.- Να ζητήσουν από την Κυβέρνηση
1.1.- να προχωρήσει στην ενημέρωση μέσω δια-
φημίσεων των φυσικών και νομικών προσώπων 
για την ανάγκη επανελέγχου και διόρθωσης ή 
συμπλήρωσης του «περιουσιολογίου» ακίνητης 
περιουσίας όπως αυτό αποτυπώνεται σήμερα στο 
Taxis. Τα αν αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνει ή όχι 
από τον Κλάδο μας είναι απόφασή σας. 
1.2.- H προθεσμία για την υποβολή των Ε9 (2011 
και 2012) με ταυτόχρονο έλεγχο του περιουσιο-
λογίου να παραταθεί μέχρι 31/8/2012 καθώς είναι 
ΑΔΥΝΑΤΟΝ να διορθώνονται αρχεία του Ε9 ταυτό-
χρονα ή παράλληλα με την υποβολή των φετινών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 
1.3.- Το υπάρχον πρόγραμμα απαιτεί προσθήκες 
& βελτιώσεις όπως για παράδειγμα την δυνατότη-
τα αυτόματης επανυποβολής του ίδιου ακινήτου 
αλλά με αλλαγή ιδιοκτήτη ή ποσοστού (συνιδιο-
κτήτες στο ίδιο Ε9 – ίδια οικογένεια)   
2.- Να προτείνει στους Συναδέλφους:
2.1.- Εφόσον υπάρχουν μεταβολές εντός του 2010 
για τις οποίες δεν υπέβαλλαν ακόμη χειρόγραφα ή 
ηλεκτρονικά το Ε9 να προχωρήσουν παράλληλα 
και :
2.1.1. - στην διόρθωση τυχόν λαθών ή ελλείψεων 
για ακίνητα όμως που είτε υπάρχουν ήδη στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή είτε από παράλειψη του 
φορολογούμενου δεν καταχωρήθηκαν σε προη-
γούμενα Ε9.
2.1.2.- να γνωστοποιούν ΜΟΝΟΝ στους πελάτες 
που έχουν μεταβολές ότι πρέπει να  να προσέλ-
θουν προσωπικά προς έλεγχο του «περιουσιολογί-
ου» ακινήτων τους εντός εύλογου διαστήματος και 
εντός του εκάστοτε ισχύοντος χρονικού περιθω-
ρίου με την επισήμανση ότι αλλιώς υποχρεούνται 
να προχωρήσουν σε καταχώριση μόνον των νέων 
μεταβολών και οι ίδιοι θα είναι αρμόδιοι και υπεύ-
θυνοι για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις του Ε.Τ.ΑΚ. ή 
Φ.Α.Π. στις Δ.Ο.Υ. .
2.1.3.- εάν παρέλθει η προθεσμία και εάν έχουν 
υποβληθεί τα Ε9 των χρήσεων 2005-2009 να προ-
χωρούν στην «οριστικοποίηση» των περιόδων αυ-
τών χωρίς κάποια άλλη ενέργεια προσθήκης «μη 

Tο ισχύον σύστημα υποβολής του Ε9 – το ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – Ε.Τ.ΑΚ. & Φ.Α.Π. 
και ο Κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών .

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

εμφανιζόμενων» ακινήτων.
2.1.4. - να ενημερώνουν προκαταβολικά και να 
διεκδικούν μια δίκαιη αμοιβή για την πρόσθετη 
εργασία όταν οφείλεται σε δυσλειτουργία του 
Υπουργείου Οικονομικών.
2.2. -  Εφόσον υπάρχουν μεταβολές εντός του 2011 
να προχωρήσουν και στις ενέργειες 2.1.1. – 2.1.2. – 
2.1.3. – 2.1.4.

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Αν δεν υλοποιηθούν αντίστοιχα μέτρα με αυτά της 
«νομιμοποίησης των αυθαιρέτων» ο Κλάδος αδυ-
νατεί να αναλάβει, εξ ολοκλήρου, το κόστος δημι-
ουργίας του.
Σε κάθε περίπτωση ειδικά όμως σε περίοδο ύφε-
σης τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα αδυνατούν 
ΚΑΙ δικαίως δεν επιθυμούν να καταβάλλουν πρό-
σθετες αμοιβές για δουλειά που ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ να 
έχει ολοκληρώσει το Δημόσιο.
Για τις χαμένες ευκαιρίες δεν ευθύνονται ούτε οι 
φορολογούμενοι ούτε ο Κλάδος μας.
Και αν η «εικόνα» που έχετε είναι διαφορετική σύ-
ντομα θα αντιληφθεί όλη η Πολιτική Ηγεσία και 
θα πληροφορηθούν όλα τα πολιτικά κόμματα και 
κάθε αρμόδιος φορέας αυτό που όλοι γνωρίζουν 
αλλά κανείς δεν το εφαρμόζει:
 ότι το επιθυμητό – και ο σχεδιασμός χωρίς συ-
ζήτηση με αυτούς που θα κληθούν να τον εφαρμό-
σουν - διαφέρει κατά πολύ από το εφικτό και αυτό 
σχεδόν πάντα συνεπάγεται υστέρηση εσόδων 
αλλά και άδικη φορολογική επιβάρυνση .
Λέμε ΟΧΙ σε άλλες χαμένες ανθρωποώρες στον 
βωμό μιας αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκη-
σης. Δυστυχώς οι ελάχιστες εξαιρέσεις ανώτερων 
ή κατώτερων Στελεχών του Υπουργείου Οικονομι-
κών δεν αρκούν για να θεραπεύσουν την αρτηριο-
σκλήρωση δεκαετιών. 

Σας υπενθυμίζουμε και ενημερώνουμε όλους τους 
παραλήπτες ότι προτείναμε ήδη τα κάτωθι:
1. - Θεωρούμε αναγκαίο η Πολιτική Ηγεσία σε συ-
νεργασία με τα Υπηρεσιακά Στελέχη, και με την 
συνδρομή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αν μας ζητηθεί, να επα-
νεξετάσει ποιος θα αναλάβει να καλύψει και ποιο 
κόστος σε σχέση με την σχεδιαζόμενη σύνταξη 
«περιουσιολογίου» ακινήτων (ή και κινητών).
2. - Τα προγράμματα των εταιριών πληροφορικής, 
που τα χρυσοπληρώνουμε, δεν συνεργάζονται με 
το πρόγραμμα του Taxis για την αυτόματη μετα-
φορά των δεδομένων του Ε9 (ποιος και τι φταίει ;) 
που ήδη καταχωρήσαμε στα προγράμματά τους 
και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε επί ώρες στο 
σύστημα ακόμη και για ΕΝΑ (1) Ε9 εξαντλώντας τις 
δυνατότητές του.
Και επειδή μπαίνουμε σιγά – σιγά στην περίοδο 
υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών δη-
λώσεων επαναλαμβάνουμε (θα επανέλθουμε και 
αναλυτικά) το αίτημά μας: το Taxis να μπορεί να 
δεχθεί από ΣΗΜΕΡΑ κάθε είδους δήλωση φυσικού 
ή νομικού Προσώπου και όχι μια κατηγορία ανά 
διαστήματα, διότι είναι αδύνατον να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε στο πολύ σύντομο χρονικό δι-
άστημα (30/6/2012), την αποστολή όλων των δη-
λώσεων για την χρήση 2011 ειδικά αν υπάρχουν οι 
προαναγγελθείσες αλλαγές στα έντυπα.
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Σχετ.: (1) Η υπ΄ αριθμ. Α11/
οικ.50640/4810/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1664) υπουρ-
γική απόφαση (2) Το με αρ. πρωτ. 48945/
Φ.620/21-12-2011 έγγραφο της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω υπό (1) υπουρ-
γικής απόφασης για την χορήγηση 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτι-

κής χρήσης σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών 
(courier), σας διαβιβάζεται για ενημέρωση 
και εφαρμογή το σχετικό (2) έγγραφο της 
ΕΕΤΤ που αφορά την ορθή συμπλήρωση 
του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς 
(ΣΥΔΕΤΑ) κατά τη διενέργεια μεταφορών με 
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) των επιχει-
ρήσεων ταχυμεταφορών.

2. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο και με 
τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Γενικών 
Αδειών της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ υπ΄ αριθμ. 
504/145, ΦΕΚ Β΄ 46/19-1-2009), το ΣΥΔΕΤΑ 

Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49) -Ταχυμεταφορές 
(courier) - Ορθή συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ)

που προσαρτάται στο ταχυδρομικό αντικεί-
μενο φέρει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία ή/ και το διακριτικό τίτλο, 
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα 
στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης κατό-
χου της Γενικής `Αδειας,

(β) το διακριτικό αναγνώρισης του Παραρτή-
ματος IV του Κανονισμού και

(γ) τα στοιχεία του ταχυδρομικού αντικειμέ-
νου που είναι απαραίτητα για την παρακολού-
θηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού 
αντικειμένου από το Ειδικό Σύστημα Παρα-
κολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών 
Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) της επιχείρησης.

3. Σύμφωνα με το έγγραφο, η ΕΕΤΤ απευθύνει 
συστάσεις για την συμπλήρωση του ΣΥΔΕΤΑ 
με τα πλήρη στοιχεία του ταχυδρομικού αντι-
κειμένου, εφ΄ όσον όμως η επιχείρηση τηρεί 
τα πλήρη στοιχεία του ταχυδρομικού αντι-

κειμένου σε ψηφιακή μορφή στο ΕΣΠΕΤΑ ή/
και σε ψηφιακές συσκευές χειρός, το ΣΥΔΕΤΑ 
μπορεί να φέρει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία ή/ και το διακριτικό τίτλο, 
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα 
στοιχεία 
επικοινωνίας της επιχείρησης κατόχου της 
Γενικής `Αδειας,

(β) το διακριτικό αναγνώρισης του Παραρτή-
ματος IV του Κανονισμού και

(γ) τον μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίη-
σης ταχυδρομικού αντικειμένου.

4. Σε περίπτωση όπου, παρά τις διευκρινίσεις 
που δίνονται με το σχετικό έγγραφο από την 
ΕΕΤΤ, κατά τον έλεγχο καθ΄ οδόν υπάρχει 
αμφιβολία για την πληρότητα των στοιχείων 
του ΣΥΔΕΤΑ, το όργανο ελέγχου απευθύνεται 
εγγράφως στην ΕΕΤΤ για τις απόψεις της στην 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 
Ε.Ε./2/οικ. 22225/8.11.2011 και ΔΙ-
ΠΙΔΔ/Β.ΙΟΕ.Ε./8/οικ. 23755/28.11.2011 

και ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./47/οικ.464/5.1.2012 
εγκυκλίων μας περί εργασιακής εφεδρείας, 
υπενθυμίζεται ότι, όσες αρμόδιες υπηρε-
σίες διοικητικού ή προσωπικού δεν έχουν 
μεταβεί στο σύνδεσμο (link) https://sites.
google.com/site/apoxoriseisidax/home του 

Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του N.4024/2011 
περί εργασιακής εφεδρείας - παροχή στοιχείων.

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να το πρά-
ξουν μέχρι 8 Φεβρουαρίου προκειμένου να 
καταχωρίσουν, τα αριθμητικά στοιχεία κατά 
κατηγορία προσωπικού, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην τελευταία εγκύκλιο μας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές βεβαιώσεις 
χρόνου ασφάλισης και θεμελίωσης συνταξι-
οδοτικού δικαιώματος για τους υπαλλήλους 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τους 
έχουν ήδη χορηγηθεί από τα κατά περίπτω-
ση αρμόδια Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα ασφαλιστικά Ταμεία, στα οποία κοινοποι-
είται το παρόν, παρακαλούνται όπως άμεσα 
διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις βε-
βαίωσης χρόνου ασφάλισης, για την εφαρμο-
γή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας.

Οι διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ.186/92 - ΦΕΚ 84/Α΄) 

ισχύουν αναλόγως και για τους επι-

τηδευματίες που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του 

Ν.4002/2011 .

Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ..
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 

6 της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ 

ΠΟΛ. 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/B΄) 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Πριν από τη σχετική καταχώρη-

ση της δήλωσης διακοπής εργασιών 

στο υποσύστημα Μητρώου ακυ-

ρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησι-

μοποίητα θεωρημένα στοιχεία του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η θεώ-

ρηση των οποίων διενεργήθηκε από 

το χρόνο έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ.-

TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».
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Σχετικά: α) Εγκύκλιος 41/2011, β) Σ07/
ΓΕΝ/12/29.06.2011 και γ) Εγκύκλιος 93/2011 της 
Διεύθυνσής μας

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση των 
παραπάνω σχετικών εγκυκλίων/εγ-
γράφων και στα πλαίσια κοινής αντι-

μετώπισης των Κοινοτικών Κανονισμών και των 
Διμερών Διεθνών Συμβάσεων διευκρινίζονται 
τα εξής:

α) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34, παρ. 
1, εδάφιο 11 του Ν.3996/2011 καθορίστηκε το 
ύψος «ελάχιστης παροχής» και αποσυνδέθηκε 
η έννοιά της από τα κατά περίπτωση κατώτατα 
όρια συντάξεων για τους συνταξιούχους που 
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με συνυπο-
λογισμό κοινοτικού χρόνου ασφάλισης και κα-
τοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Επίσης «Ελάχιστη 
παροχή κατά την έννοια του άρθρου 58 του Κα-
νονισμού (ΕΚ) 883/04 θεωρείται το ποσό της βα-
σικής σύνταξης του άρθρου 2 του Ν. 3683/2010, 
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά...» δηλαδή τα 
360€ για το έτος 2010, μη αναπροσαρμοσμένο 
για το έτος 2011.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι κατά την εφαρμογή 
των Διμερών Συμβάσεων δεν επέρχεται τροπο-
ποίηση στις οδηγίες που αφορούν στον τρόπο 
υπολογισμού του ποσού σύνταξης στα πλαίσια 
εφαρμογής των Διμερών Συμφωνιών Κ.Α. (δη-
λαδή στον καθορισμό του θεωρητικού ποσού 
και του πραγματικού ποσού) αλλά μόνο στο 
ύψος του ποσού της ελάχιστης παροχής, μέχρι 
το οποίο καταβάλλεται τυχόν συμπληρωματική 
παροχή.

Επομένως στις περιπτώσεις που το συνταξιοδο-
τικό δικαίωμα θεμελιώνεται με συνυπολογισμό 
χρόνου ξένου κράτους, με το οποίο μας συνδέει 
Διμερής Συμφωνία Κ.Α., εάν το ποσό της τμημα-
τικής σύνταξης (συμπεριλαμβανομένων άλλων 
προσαυξήσεων) που προκύπτει αθροιζόμενο 
με τη σύνταξη που καταβάλλεται από το άλλο 
Κράτος υπολείπεται του ποσού της ελάχιστης 
παροχής (360€), θα χορηγείται συμπλήρωμα μέ-
χρι του ποσού αυτού.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις χορήγησης 
μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος ή σύνταξης 
λόγω μερικής ή συνήθους αναπηρίας, το ποσό 
της ελάχιστης παροχής μειώνεται αναλόγως και 
με βάση το μειωμένο αυτό ποσό, διαμορφώνε-
ται το ύψος της συμπληρωματικής παροχής.

Στις περιπτώσεις δε που χορηγείται συμπληρω-
ματική παροχή στα Δώρα εορτών, το ύψος της 
όσον αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, διαμορ-
φώνεται πλέον με βάση τη νέα ελάχιστη παρο-
χή.

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό ποσού «ελάχιστης παροχής» για τους σκοπούς 
χορήγησης συμπληρωματικής παροχής, β) οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 

παρ.4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
β) Όσον αφορά δε στον υπολογισμό της προσαύ-
ξησης του Κατωτάτου Ορίου κατά την εφαρμογή 
των Διμερών Συμβάσεων και εναρμονιζόμενοι 
με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς παρέχονται οι 
ακόλουθες οδηγίες - διευκρινίσεις:

Η μέχρι σήμερα προσαύξηση υπολογιζόταν 
με βάση το σύνολο του ελληνικού και χρόνου 
ασφάλισης ή διαμονής στο αντισυμβαλλόμενο 
κράτος, η δε ελάχιστη παροχή είχε ταυτιστεί με 
το προσαυξημένο με όλους τους χρόνους ασφά-
λισης Κ.Ο.

Η ανωτέρω ερμηνεία, η οποία, όπως αναφέρεται 
και στην Εγκύκλιο 41/21.06.2011 επιβάρυνε το 
ΙΚΑ με επιπλέον ποσά για χρόνους που δεν είχαν 
διανυθεί στην Ελλάδα τροποποιείται και εφεξής 
ισχύουν τα ακόλουθα:

i) Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες τίθενται σε εφαρμογή οι Διμερείς Συμ-
βάσεις κλασικού τύπου και εφόσον ο ελληνικός 
χρόνος ασφάλισης είναι λιγότερος από 4.500 
ημέρες ασφάλισης (μη θεμελίωση αυτοτελούς 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Ελλάδα), 
δεν υπολογίζεται προσαύξηση Κ.Ο.

Κατ"" αυτόν τον τρόπο γίνεται ο καθορισμός του 
θεωρητικού οργανικού ποσού (βάσει αριθμού 
ημερομισθίων και ασφαλιστικής κλάσης) και 
εφόσον προκύψει ότι το ποσό αυτό υπολείπεται 
του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε ο υπολογι-
σμός της τμηματικής σύνταξης γίνεται ως εξής:

Κατώτατο όριο (486,84) χ ελληνικός χρόνος 
ασφάλισης
Αθροισμα ελληνικού + ξένου χρόνου ασφάλι-
σης/διαμονής

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένη γυναίκα 60 ετών (κάτοικος Ελλά-
δας) επιθυμεί τη συνταξιοδότηση της στην Ελ-
λάδα επικαλούμενη και χρόνο ασφάλισης στις 
ΗΠΑ.
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 1000 ημέρες
Χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ: 9000 ημέρες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 3η

Υπολογισμός τμηματικής παροχής:
Ασφαλιστική κλάση: 3η
Θεωρητικό ποσό: 337,38 €
Επειδή ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι < 
4.500 ημερών ασφάλισης δε θα υπολογιστεί 
προσαύξηση Κ.Ο.
Πραγματικό ποσό: 486,84x1000:10000= 48,68 €

ii) Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατοίκων 
Ελλάδας, στις οποίες ο ελληνικός χρόνος ασφά-
λισης είναι άνω των 4.500 ημερών ασφάλισης 
και ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη συνταξιοδότη-
σή του στην Ελλάδα επικαλούμενος διαφορετι-
κή διάταξη από την ελάχιστη των 4500 ημερών 

ασφάλισης ο υπολογισμός προσαύξησης Κ.Ο. 
Θα προκύπτει από τον ελληνικό χρόνο ασφάλι-
σης και όχι από το σύνολο ελληνικού και ξένου 
χρόνου ασφάλισης.

Παράδειγμα:
`Ανδρας 62 ετών, κάτοικος Ελλάδας αιτείται σύ-
νταξης γήρατος από ελληνικής πλευράς με χρό-
νο ασφάλισης στις ΗΠΑ.
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 9000 Η
Χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ: 1200 Η
(Σύνολο: 10.200 ημέρες ασφάλισης)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ:12η

Υπολογισμός τμηματικής παροχής:
Ασφαλιστική κλάση: 12η
Θεωρητικό ποσό: 682,59 €
Προσαύξηση Κ.Ο.: 9000-4500=4500:300=15
1011,25x15 %=151,68€
Προσαυξημένο Κ.Ο.: 486,84+151,68=638,52
Πραγματικό ποσό: 682,59 χ 9000:10200= 602,28

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμπληρω-
ματικής παροχής κατά την εφαρμογή των Διμε-
ρών Συμβάσεων, γίνεται ο ακόλουθος υπολογι-
σμός:

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω λαμβάνει και σύ-
νταξη από ΗΠΑ, η οποία (μετά τη μετατροπή του 
δολαρίου σε ευρώ) ανέρχεται π.χ. σε 20,00 € τότε 
θα γίνει και ο εξής υπολογισμός:

Ελληνική σύνταξη: 602,28 €
Σύνταξη από ΗΠΑ: 20,00 €
`Αθροισμα: 602,28+20,00= 622,28€
Επειδή το ποσό υπολείπεται του προσαυξημέ-
νου Κ.Ο. 638,52, τότε θα του δοθεί και συμπλή-
ρωμα, δηλαδή:
638,52-622,28= 16,24 €

`Αρα το ποσό σύνταξης που θα λάβει θα είναι 
τελικά: 602,28+20,00+16,24=638,52€

Οι παρούσες οδηγίες έχουν άμεση εφαρμογή σε 
αιτήσεις που εκκρεμούν και σε αιτήσεις που θα 
υποβληθούν εφεξής, καθώς και σε περιπτώσεις 
που έχουν ήδη εκκαθαρισθεί και για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Στην τελευ-
ταία περίπτωση θα ανακαθορισθούν τα δικαι-
ούμενα ποσά για τον εφεξής χρόνο από την 
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. 
Τα ποσά που προκύπτουν ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα -πλην καλοπίστως εισπραχθέ-
ντα- δεν αναζητούνται (σχ. το γενικό έγγραφο 
Σ81/44/02.10.2006 της Δ/νσης Παροχών).

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά τυχόν διαδικα-
στικά ή άλλα ανακύπτοντα κατά την εφαρμογή 
της παρούσας Εγκυκλίου θέματα ισχύουν τα ορι-
ζόμενα στην Εγκύκλιο 93/2011 της Διεύθυνσής 
μας.
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Σχετ: η εγκύκλιος αριθ. 63/02-09-11 της Δ/νσης 
Αναπηρίας

Κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
3863/2010 περί σύστασης του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) από 

01-09-11 και της ανωτέρω εγκυκλίου, μέσω της 
οποίας δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τη λειτουρ-
γία αυτού και την τροποποίηση της διαδικασίας 
παραπομπής σε ιατρική εξέταση των ασφαλι-
σμένων που αιτούνται σύνταξης αναπηρίας, 
σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες 
σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί-
ται στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων στους 
οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινο-
τικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων.

Α) Κάτοικοι εξωτερικού
Σε αυτή την περίπτωση, ασφαλισμένοι οι οποί-
οι κατοικούν στο εξωτερικό, αλλά έχουν πραγ-
ματοποιήσει χρόνους ασφάλισης στην Ελλάδα, 
υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας σε 
φορείς κρατών-μελών Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετίας, ή σε 
κράτη Διμερούς Σύμβασης. Ο αρμόδιος φορέας 
του άλλου κράτους διαβιβάζει στη Διεύθυνση 
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Διοίκησης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΔΑΣ - Υπηρεσία Σύνδεσης) την αίτη-
ση για σύνταξη αναπηρίας (έντυπο Ε204 ή έντυ-
πο διμερούς σύμβασης), καθώς και το έντυπο 
Ε213- Αναλυτική Ιατρική Έκθεση (ή την ιατρική 
γνωμάτευση κράτους Διμερούς Σύμβασης) συ-
μπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την αρμό-
δια ιατρική υπηρεσία του φορέα του άλλου κρά-
τους. Τα έντυπα προωθούνται από τη ΔΔΑΣ στο 
Περ/κό Υποκ/μα Συντάξεων Αθηνών (για ασφ/
νους ΙΚΑ) ή στον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστι-
κό φορέα, οι οποίοι μεριμνούν για την επίσημη 
μετάφραση του εντύπου Ε213 ή των ιατρικών 
γνωματεύσεων.
Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλεται ο σχε-
τικός υποφάκελος ιατρικών στοιχείων (γνω-
ματεύσεις με επίσημη μετάφραση, ιατρικά ερ-
γαστηριακά δεδομένα, κλπ) αποκλειστικά στο 
ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), δεδομένου ότι οι 
Υγειονομικές Επιτροπές του έχουν ήδη μεγάλη 
εμπειρία στην υγειονομική κρίση των κατοίκων 
εξωτερικού με δυνατότητα συμμετοχής ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς τη φυσική παρου-
σία του αιτούντος.
Τονίζουμε ότι δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Α. ο 
συνταξιοδοτικός φάκελος, αλλά μόνο υποφάκε-
λος με την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, καθώς 
και τα απεικονιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρ-
χουν, (π.χ. καρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), ο οποίος θα συ-
νοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα που θα 
φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις - Κάτοικος 
εξωτερικού».
Μετά την εξέταση του φακέλου από την Υ.Ε. και 
την καταχώρηση της απόφασης στο σύστημα 
ΚΕ.Π.Α., ο υποφάκελος θα αρχειοθετείται στο 
ΚΕ.Π.Α., ενώ ακριβές αντίγραφο της ιατρικής 
γνωμάτευσης θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία 
εκείνη από την οποία διαβιβάστηκε το αίτημα 
προς το ΚΕ.Π.Α.. Η οριστική γνωμάτευση της 

υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. θα ανασύρεται 
από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία μέσω του 
δικτύου ΟΠΣ από τους πιστοποιημένους στο 
σύστημα ΚΕ.Π.Α. υπαλλήλους των Τμημάτων 
Απονομών.
Β) Κάτοικοι Ελλάδας

Για τους αιτούντες σύνταξη αναπηρίας, οι οποίοι 
κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν πραγματο-
ποιήσει χρόνους ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., απαιτείται από τα 
ΚΕ.Π.Α., εκτός από την έκδοση της γνωμάτευσης, 
η συμπλήρωση του εντύπου E213GR, καθώς και 
η αποστολή του στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ή στον κατά περίπτωση αρμόδιο ελληνικό φο-
ρέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στη συνέχεια 
στο φορέα του άλλου κράτους.
Για τους κατοίκους Ελλάδας που επικαλούνται 
χρόνους ασφάλισης σε κράτη με τα οποία ισχύει 
Διμερής Σύμβαση, τα ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να απο-
στέλλουν μαζί με την γνωμάτευση όλα τα ιατρι-
κά στοιχεία (ειδικότερες γνωματεύσεις, εξετάσεις 
κ.α.) στα αρμόδια ασφ/κά Ταμεία, προκειμένου 
να διαβιβαστούν και αυτά στον εκάστοτε αρμό-
διο φορέα του εξωτερικού.
Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής θα τηρού-
νται τα εξής:
α) οι ασφαλισμένοι -όλων των φορέων- οι οποίοι 
είναι κάτοικοι Νομού Αττικής θα καθοδηγούνται 
να απευθυνθούν μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών, κα-
θότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του γνωρίζουν 
ήδη τη διαδικασία και έχουν την εμπειρία συ-
μπλήρωσης του κοινοτικού εντύπου Ε213.
β) οι ασφαλισμένοι, κάτοικοι των λοιπών περιο-
χών μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους 
Σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α.. δεδομένου 
ότι όλες οι AYE της
περιφέρειας συμπλήρωναν το Ε213 έως σήμερα 
και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν θα παρουσια-
στούν ιδιαίτερα προβλήματα.Προκειμένου όμως 
να εξασφαλίζεται ότι θα συμπληρωθεί το έντυπο 
E213GR θα πρέπει το παραπεμπτικό του εκάστο-
τε φορέα να φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις 
-Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου E213GR».
Το συμπληρωμένο έντυπο Ε213 θα πρέπει να 
αποστέλλεται από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. στην 
Υπηρεσία εκείνη, από την οποία διαβιβάσθηκε 
το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α..
Η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής 
ΚΕ.Π.Α. θα ανασύρεται από την ενδιαφερόμε-
νη Υπηρεσία, μέσω του δικτύου ΟΠΣ, από τους 
πιστοποιημένους στο σύστημα ΚΕ.Π.Α. υπαλλή-
λους των Τμημάτων Απονομών.
Επισημαίνουμε, ότι ακριβές αντίγραφο της γνω-
μάτευσης αυτής θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί 
με το συμπληρωμένο Ε213 στις περιπτώσεις που 
η πιστοποίηση της αναπηρίας αφορά αίτημα 
άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΟΑΕΕ), 
εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόσβα-
ση στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η άντληση της γνω-
μάτευσης.
Σας πληροφορούμε επίσης ότι στις περιπτώ-
σεις που η ιατρική εξέταση πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για λογαριασμό του αλλοδαπού 

φορέα ή κατ"" εντολή του (άρθ.87 του Καν. Ε.Κ. 
987/09), θα πρέπει το παραπεμπτικό να φέρει 
επιπρόσθετα την ένδειξη «Χρέωση αλλοδαπού 
φορέα», προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να 
αναζητούνται από τον αλλοδαπό φορέα με το 
κοινοτικό έντυπο Ε125, που θα συμπληρώνει η 
γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και θα το διαβιβάζει μαζί με 
το E213GR στην υπηρεσία εκείνη από την οποία 
διαβιβάσθηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α.. Στο 
σημείο αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση του ασφ/
νου πραγματοποιείται μόνο για λογαριασμό του 
ξένου φορέα (επειδή π.χ. δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα ή δεν θα 
χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση από τον ελληνικό 
φορέα), η αρμόδια Υπηρεσία που δέχεται την 
αίτηση θα πρέπει, πριν την παραπομπή της υπό-
θεσης στα ΚΕ.Π.Α., να εξασφαλίζει την έγκριση 
του ξένου φορέα, ο οποίος και θα αναλάβει το 
κόστος της εξέτασης.
Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι για περιο-
ρισμένο αριθμό ασφαλισμένων ή ήδη συνταξι-
ούχων αναπηρίας του αγγλικού φορέα, κατοί-
κων Ελλάδας, ζητείται από τον αρμόδιο φορέα 
ιατρική εξέταση και συμπλήρωση του ειδικού 
εντύπου ESA-N-54C, το οποίο θα πρέπει πλέον 
να συμπληρώνεται από τα ΚΕ.Π.Α. και να επι-
στρέφεται στην Υπηρεσία εκείνη από την οποία 
διαβιβάσθηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α., όπως 
περιγράφεται ανωτέρω.
Προς διευκόλυνση των χρηστών, τα προαναφε-
ρόμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο 
χώρο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. 
του ΟΠΣ, απ"" όπου μπορούν να αντληθούν από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τέλος, οι περιπτώσεις εκείνες, ασφαλισμένων 
που εξετάσθηκαν ήδη από τα κατά τόπους 
ΚΕ.Π.Α., είτε κατά το μεταβατικό στάδιο (προ της 
έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου), είτε επειδή 
δεν είχε δηλωθεί από την αρχή ο χρόνος εξω-
τερικού, θα αντιμετωπίζονται ως εξής: όπου δεν 
έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213, ο ασφαλιστι-
κός φορέας θα αναζητά εγγράφως από τη Γραμ-
ματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. τη συμπλήρωση 
του εντύπου (ενδεχομένως και του Ε125), ανα-
φέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης 
και κοινοποιώντας το έγγραφο στο ΚΕ.Π.Α. που 
εξέδωσε τη γνωμάτευση, προκειμένου να σταλεί 
απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος στο αρμόδιο 
ΚΕ.Π.Α.
Για τις υποθέσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμη 
γνωμάτευση και παραμένουν σε εκκρεμότητα 
στα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., αυτά θα διαβιβάσουν 
τον ιατρικό υποφάκελο απευθείας στο αρμόδιο 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ώστε να ακο-
λουθηθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτούντων, 
όπως ορίστηκε παραπάνω.
Σε περιπτώσεις προσφυγής των ασφ/νων στις 
Β/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, θα ακολου-
θείται η διαδικασία που ορίζεται με το αρ. πρωτ. 
Φ800007οικ.20497/16707 31.8.11 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης .

Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών 
Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.
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