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Θέμα: Προτάσεις ένταξης και απλούστευσης διαδικασιών στα ΚΕΠ  
           

        

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

    Για την απλούστευση διαδικασιών και την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες από τα ΚΕΠ, προτείνουμε να γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές 
ενέργειες, ώστε μετά την πάροδο της πανδημίας, να ενταχθούν στα ΚΕΠ ή να 
αναβαθμιστούν με online διεκπεραίωση οι ακόλουθες διαδικασίες:  
 

1. Εκτύπωση (online) βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 

     

   Από τις 24/03/2020 είναι διαθέσιμη μέσω taxisnet η διαδικασία εκτύπωσης 
βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, όπως αναφέρεται και σε σχετικό Δελτίο 
Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
    Κατά  το έτος 2019 διεκπεραιώθηκαν μέσω ΚΕΠ 70.381 μεταβιβάσεις Ι.Χ. Η 
ανωτέρω βεβαίωση είναι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι 
πολίτες κατά την προσέλευση τους για μεταβιβάσεις οχημάτων στα ΚΕΠ. Μέχρι 
σήμερα, οι πολίτες παραπέμπονταν στις κατά τόπους ΔΟΥ, αυξάνοντας τις επισκέψεις 
τους στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ με την ένταξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ θα 
απαλλαχθούν από την ευθύνη αναζήτησης και προσκόμισης της εν λόγω βεβαίωσης. 
 

 

2. Εκτύπωση (online) βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ ή και άλλων 
τομέων του ΕΦΚΑ 

 

    Η διαδικασία «βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ» διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ 
(συνολικά 11.955 αιτήσεις για το έτος 2019), χωρίς όμως να πραγματοποιείται 
online. Η χορήγηση σε πραγματικό χρόνο βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ ή και 
άλλων τομέων του ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ θα συντομεύσει τη διαδικασία με πολλαπλά 
οφέλη για τον πολίτη και το δημόσιο. 
    Εξάλλου, η εκτύπωση ασφαλιστικού βιογραφικού μέσω atlas.gov.gr από τον ίδιο 
τον πολίτη μέσω των κωδικών taxis, είναι μόνο προς ενημέρωση, καθώς δεν φέρει 
κάποιο διακριτικό ασφαλείας που διασφαλίζει τη χρήση του ως έγκυρο 
δικαιολογητικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση ασφαλιστικού 
χρόνου.  
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης (ΕΚΑΑ)  

     

    Μέχρι και σήμερα, η χορήγηση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης (ΕΚΑΑ) μέσω ΚΕΠ 
γίνεται μόνο για συγκεκριμένα ταμεία (ΔΕΗ, ΟΓΑ) με πιστοποιημένη διαδικασία που 
διεκπεραιώνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ. Από τηλεφωνήματα πολιτών όσο και 
δια ζώσης έχει διαπιστωθεί πως η ζήτηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη από ασφαλισμένους 
και συνταξιούχους όλων των τομέων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα μπορούν να 
απευθύνονται στα ΚΕΠ για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έκδοσης ΕΚΑΑ, 

εφόσον υπάρξει αυτή η δυνατότητα. 
 

    Επιπλέον, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αναβάθμισης του ΕΦΚΑ, μια εφαρμογή 
που θα δίνει σε πραγματικό χρόνο είτε την ίδια την ΕΚΑΑ σε εκτυπώσιμη μορφή 
εγγράφου Α4 είτε την προσωρινή βεβαίωση κάλυψης μέχρι την έκδοση και αποστολή 
της πλαστικοποιημένης ΕΚΑΑ στον ενδιαφερόμενο, θα απλουστεύσει τη διαδικασία 
προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου. 
 

4. Έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας (online) 

 

     Με τη διασύνδεση των ΚΕΠ σε σύστημα πιστοποίησης ασφαλιστικής ικανότητας 
θα είναι εφικτή η έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας σε πραγματικό χρόνο, 
διαδικασία για την οποία ενδιαφέρεται πλήθος πολιτών.  
    

     
                                                        

 

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 


