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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΠ 
ΣΜΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΠ 

 

Αθήνα,  11  Ιοςνίος 2013 

 

Απιθμ. Ππωη.: 

ΓΟΛ ΚΔΠ/Φ.15/  28 /16736 

 

 

Τασ. Γιεύθςνζη: Βαζ. Σοθίαρ 15  ΠΡΟ: 

1. Όλα ηα ΚΔΠ (με e-mail) 

 

2. ΥΑΠ 

ekep@yap.gov.gr  

f.kaklamanis@yap.gov.gr  

ermis_support@syzefxis.gov.gr  

 

Τασ. Κώδικαρ: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληποθοπίερ: Αλ. Παβέλη 

Τηλέθυνο: 213 1313 174 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

 

 

ΘΔΜΑ: Δκηύπυζη βεβαίυζηρ αποδοσών ζςνηάξευν ΙΚΑ και μέζυ ηυν ΚΔΠ 

 

Σαρ ενημεπώνοςμε όηι εζηάλη ππορ δημοζίεςζη ζηο Δθνικό Τςπογπαθείο 

κοινή απόθαζη μεηαξύ ηος Υποςπγού Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ 

Γιακςβέπνηζηρ και ηος Υποςπγού Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ, 

με θέμα: «Καθοπιζμόρ ηων διοικηηικών διαδικαζιών εκηύπωζηρ βεβαιώζεων 

αποδοσών ζςνηάξεων ΙΚΑ – ΔΣΑΜ και ππώην ΣΑΠΟΣΔ έηοςρ 2012, οι οποίερ 

διεκπεπαιώνεηαι και μέζω ηων Κένηπων Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών (ΚΔΠ)». 

Σύμθυνα με ηην ππορ δημοζίεςζη ΚΥΑ, η διεκπεπαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ζηα 

ΚΔΠ γίνεηαι με ηην αςηοππόζυπη παποςζία ηυν ζςνηαξιούσυν ή μέζυ 

εξοςζιοδοηημένος ανηιπποζώπος και ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά είναι ηα 

ακόλοςθα: 

- αζηςνομική ηαςηόηηηα ή διαβαηήπιο ζε ιζσύ (για αλλοδαπούρ)-ππυηόηςπα ή 

νομίμυρ επικςπυμένα ανηίγπαθα, 

- ενημεπυηικό ζημείυμα ζςνηάξευν οποιοςδήποηε ηπιμήνος ζηο οποίο να 

αναθέπεηαι και ο ΑΜΚΑ, 

- ΑΦΜ πος μποπεί να πποκύπηει από εκκαθαπιζηικό ζημείυμα εθοπίαρ ή 

βεβαίυζη απόδοζηρ ΑΦΜ από ηην απμόδια Γ.Ο.Υ ή να δηλώνεηαι πποθοπικά. 

Σηιρ πεπιπηώζειρ ηυν ανήλικυν ηέκνυν, η διαδικαζία θα γίνεηαι από γονέα ή ηο 

ππόζυπο πος έσει ηην επιμέλεια ηος ηέκνος με δικαζηική απόθαζη. 

Σηιρ πεπιπηώζειρ ζςνηαξιούσυν πος είναι ανίκανοι για δικαιοππαξία λόγυ 

τςσικήρ ή διανοηηικήρ διαηαπασήρ, η διαδικαζία θα γίνεηαι μέζυ ηος νόμιμος 

εκπποζώπος ηοςρ (πποζυπινού διασειπιζηή, με Απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Καθοπιζμού 
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Ηλικίαρ  ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ή δικαζηικού ζςμπαπαζηάηη/επιηπόπος, με Απόθαζη 

δικαζηηπίος). 

Οι εκηςπυμένερ βεβαιώζειρ παπαδίδονηαι ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ συπίρ να 

απαιηείηαι επικύπυζη. 

Για ηην ακπιβή ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ απόθαζηρ, καθώρ και για 

κάθε άλλη ζσεηική πληποθοπία για ηον ηπόπο διεκπεπαίωζήρ ηηρ διαδικαζίαρ η 

ςπηπεζία μαρ θα ζαρ ενημεπώζει με νεόηεπο έγγπαθό ηηρ. 

 

 

Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

 

Παναγιώηηρ Κπομμύδαρ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

Γιώργοσ Μπάμπαλησ 


		2013-06-11T15:26:42+0300




