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Αξηζκ. Πξση. Α02/1102/114
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΘΕΜΑ: 1.Διατείριση των Δελτίων Ασυαλιστικής Σαστότητας και Εισυορών
(Δ.Α.Σ.Ε.). Περιορισμοί στη τορήγησή τοσς. 2.Έλεγτος γνησιότητας Δ.Α.Σ.Ε..
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ κε εληαίν θαη νκνηόκνξθν ηξόπν ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ αθελόο ηε δηαρείξηζε ησλ Γ.Α.Σ.Δ. πνπ δηαζέηνπλ ηα Τπνθαηαζηήκαηα
Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαη ρνξεγνύλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη αθεηέξνπ ηνλ εληνπηζκό
ζηε θαηνρή αζθαιηζκέλσλ κε γλήζησλ (πιαζηώλ) Γ.Α.Σ.Δ παξέρνληαη νη θάησζη
νδεγίεο:
1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Δ.Α.Σ.Ε..
Από ειέγρνπο ηεο Γηεύζπλζεο Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ Αζθάιηζεο δηαπηζηώζεθε
όηη, νξηζκέλα Τπνθαηαζηήκαηα δελ ηεξνύλ αζθαιή θαη νξζνινγηθή δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο ησλ Γ.Α.Σ.Δ..
πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ πεξηπηώζεηο ρνξήγεζεο Γ.Α.Σ.Δ. (αθόκε θαη
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζηνλ ίδην αζθαιηζκέλν ηαπηόρξνλα) ρσξίο λα πξνθύπηεη
ζαθώο ν ιόγνο.
Με δεδνκέλν όηη, αθελόο παξήιζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ θαηάξγεζε ησλ
ελζήκσλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε ρξήζε ησλ Γ.Α.Σ.Δ. θαη
αθεηέξνπ πεξηνξίδνληαη νη κε εληαγκέλεο ζηελ Α.Π.Γ. θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ
(ζεκ. εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο επίθεηηαη ε έληαμε ησλ πσιεηώλ ιατθώλ αγνξώλ),
θξίλεηαη αλαγθαίν ε ρνξήγεζε ησλ Γ.Α.Σ.Δ. λα πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά ζηηο εμήο
ηξείο πεξηπηώζεηο:
1. Καηαρώξεζε ρξόλνπ αζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε Π.Δ.Δ. (γηα πεξηόδνπο
απαζρόιεζεο κέρξη 31/12/2001).
2. Απεηθόληζε ηεο αζθάιηζεο πξνζώπσλ κε εληαγκέλσλ ζηελ Α.Π.Γ.

(θνξηνεθθνξησηέο, δαζεξγάηεο, ξεηηλνζπιιέθηεοθ.ι.π.).
3. Καηαρώξεζε ρξόλσλ αζθάιηζεο βάζεη απνθάζεσλ αλαγλώξηζεο (ηέθλσλ,
ζπνπδώλ θ.ι.π.) ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ηνπ λ. 4075/2012, νη νπνίεο δελ
δηεθπεξαηώλνληαη κέζσ ηνπ Ο.Π../Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ..
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ρνξήγεζε ησλ Γ.Α.Σ.Δ. ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από ην
Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο, όπσο θαη ν αξκόδηνο ππάιιεινο,
ζα ηα ππνγξάθεη, ζέηνληαο ηε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο θαη ηελ
εκεξνκελία ρνξήγεζεο.
ην Σκήκα Μεηξώνπ ζα ηεξείηαη επ’αόξηζην «Βηβιίν ρνξεγνύκελσλ Γ.Α.Σ.Δ.», ζην
νπνίν ππνρξεσηηθά ζα θαηαγξάθνληαη:
- ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ (Α.Μ.Α., νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν),
- ν αξηζκόο αζθαιείαο πνπ θέξεη παξαπιεύξσο ην Γ.Α.Σ.Δ. (Νν……….),
- ν ιόγνο ρνξήγεζεο (π.ρ. θαηαρώξεζε Π.Δ.Δ., δαζεξγάηεο),
- ε εκεξνκελία ρνξήγεζεο, θαη
-ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ην ρνξήγεζε (ζθξαγίδα-ππνγξαθή).
ΠΡΟΟΧΗ.
Γελ ζα ρνξεγνύληαη Γ.Α.Σ.Δ. γηα επηθόιιεζε ελζήκσλ, ηα νπνία γηα νπνηνλδήπνηε
ιόγν παξέκεηλαλ ζηε δηάζεζε ησλ εξγνδνηώλ κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο ηε 73/8.7.1982
εγθπθιίνπ καο (παξάδνζε ησλ ελζήκσλ βάζεη νλνκαζηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ
νηθεία ππεξεζία εζόδσλ θ.ι.π.).
Δπηπιένλ, κε επζύλε ησλ Γηεπζπληώλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ, πνπ δηαηεξνύλ
απόζεκα Γ.Α.Σ.Δ. δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηνπο κεγέζε θαη
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηε Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ, λα
θαηαγξαθεί θαη λα επηζηξαθεί ε πιενλάδνπζα πνζόηεηα, ώζηε λα παξακείλεη ζηε
δηάζεζή ηνπο ην απνιύησο αλαγθαίν απόζεκα Γ.Α.Σ.Δ. γηα ηε θάιπςε ησλ παξαπάλσ
ηξηώλ πεξηπηώζεσλ ρνξήγεζεο.
2.ΕΛΕΓΧΟ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ Δ.Α.Σ.Ε..
Τθίζηαληαη πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ, πνπ θαηέζεζαλ ζε ππεξεζίεο καο έλζεκα
επηθνιιεκέλα ζε κε γλήζηα (πιαζηά) Γ.Α.Σ.Δ.. Σα ζπγθεθξηκέλα έληππα, ηα νπνία
ελδέρεηαη λα θέξνπλ ζθξαγίδεο ππαιιήισλ θαη Τπνθαηαζηεκάησλ ηνπ Ιδξύκαηνο, αλ
θαη πξνζνκνηάδνπλ κε ηα ρνξεγνύκελα από ην Ίδξπκα, έρνπλ δηαθνξέο πνπ κπνξνύλ
λα γίλνπλ αληηιεπηέο.
Οη δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα γλήζηα Γ.Α.Σ.Δ. ζπλήζσο εληνπίδνληαη:
● ην είδνο ηνπ ραξηηνύ (ην ραξηί ηνπο είλαη ειαθξώο πην εύθακπην).
● ηε πνηόηεηα ηεο εθηύπσζεο, ε νπνία είλαη ππνδεέζηεξε (π.ρ. θαθή
γξακκνγξάθεζε, δπζδηάθξηηεο νδεγίεο).
● ην κέγεζνο (έρνπλ ειαθξώο κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο).
● ηνλ αξηζκό αζθαιείαο (δελ έρνπλ αξηζκό ή είλαη εθηππσκέλνο ζε δηαθνξεηηθή
ζέζε).

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ππεξεζηώλ καο (θπξίσο ζπληάμεσλ θαη αλαθεθαιαίσζεο),
εηδηθά όηαλ επεμεξγάδνληαη κε αλαθεθαιαησκέλα Γ.Α.Σ.Δ., λα εμεηάδνπλ θαη ηε
γλεζηόηεηά ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο λα δεηνύληαη πιεξνθνξίεο από ηελ ππεξεζία
Μεηξώνπ, πνπ θέξεηαη λα ηα έρεη ρνξεγήζεη. Δάλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα
απνζηέιινληαη γηα έιεγρν πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία
Δζόδσλ, ώζηε λα ειέγρεηαη θαη ε γλεζηόηεηα ησλ επηθνιιεζέλησλ ελζήκσλ.
Τπελζπκίδεηαη όηη, θάζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ αμηόπνηλεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη
άκεζα λα γλσζηνπνηείηαη, κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα, ζηελ αξκόδηα Δηζαγγειηθή
αξρή (άξζξν 37 Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο) θαη παξάιιεια λα ελεκεξώλνληαη νη
ππεξεζίεο καο (Γ.Δ.: Γ99/1/98/12.9.2007).
Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΣΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΓΟΝΣΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ θαη
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ

