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              ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ταχ.∆/νση    : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα 

Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη 

Αριθ.Τηλεφ. : 210 5215361 

Αρ. FAX       : 210 5229066 

e-mail          : diefanap@ika.gr 

 

       

      

  

 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 

    Αθήνα ,                   11-07-2014 

                         

    Αρ.πρωτ.                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
    Π51/ 23                       αρ. 50 

 

    Προς: 

    Όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

    Γραφεία ∆ιευθυντών 

 

    Κοινοποίηση: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

    ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

    α. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η  

    ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

    ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄ 
    β. 33η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ Α΄ 
    Καραγιώργη Σερβίας 10- 10184 Αθήνα 

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

    ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  
    ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
    ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ Β΄ 
    Σίνα 2-4, 10672 Αθήνα 

  

3. Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α. (ως ο συνηµµένος 

     Πίνακας διανοµής) 

4. Από ένα αντίγραφο σε κάθε ιατρό του 

    Ειδικού Σώµατος 

5. Από ένα αντίγραφο σε κάθε γραµµατέα 

    Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ: « Α. ∆ιαχείριση αιτηµάτων πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας για απαλλαγή από το 

φόρο των εισοδηµάτων που αποκτώνται από τα άτοµα µε αναπηρία, από 1/1/2014 και µετά  

Β.  Συµπληρωµατικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά µε τη διαχείριση των αιτηµάτων 

για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων των 

ατόµων µε αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου ∆.2. της παραγράφου ∆ 

του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)»  
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Σχετ. : (α) Το µε αρ.πρωτ.Γ32/78/21-02-2014 Γενικό Έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών 

           (β) Η µε αρ. ∆12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας 

                 ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών 

           (γ) Η µε αρ. 69/2013 Εγκύκλιος της υπηρεσίας µας  

           (δ) Το µε αρ.πρωτ.Π51/2/21-1-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας µας 

           (ε) Η µε αρ. ∆18Α 5010437 ΕΞ 2014/02-05-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας 

                 ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών   

         (στ) Το µε αρ.πρωτ.Π51/15/17-4-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας µας  

 

                Σχετικά µε την ορθή διαχείριση των αιτηµάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας 

και αφορούν στις αναφερόµενες στο θέµα απαλλαγές, σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες 

για γνώση και εφαρµογή:     

 

Α.     Με το ανωτέρω σχετικό (α΄) Γενικό Έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σας 

κοινοποιήθηκε η (β΄) σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονοµικών, που αφορά στις απαλλαγές από την παρακράτηση του φόρου 

εισοδήµατος των µισθών, συντάξεων, που χορηγούνται σε πρόσωπα µε αναπηρία, βάσει του 

ν.4172/2013. 

         Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23-07-

2013), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 και της παρ. 1 του άρθρου 72 

του ίδιου νόµου (σχετική η ως άνω ∆12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος), ορίζεται ότι 

από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1/1/2014 και 

µετά, τα οποία αφορούν:  

• σε συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέµου και σε θύµατα και οικογένειες 

θυµάτων πολέµου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που 

υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους  

• στο εξωϊδρυµατικό επίδοµα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές 

κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες (προνοιακά επιδόµατα) 

• σε µισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιµισθία των προσώπων µε ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

 

         Περαιτέρω, στην υπόψη Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών διευκρινίζεται ότι, για την 

απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των µισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιµισθίας που 

καταβάλλονται στα άτοµα µε αναπηρία  τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της 

αναπηρίας που παρουσιάζουν, απαιτείται γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.. 

ΑΔΑ: ΨΤ3Π4691ΩΓ-2Ε0



 3 

     

        Επίσης, σηµειώνεται ότι για τη συγκεκριµένη απαλλαγή, µπορούν να χρησιµοποιούνται: 

1) οι εκδοθείσες πριν την 1/9/2011 γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών των Νοµαρχιών, 

που αφορούν επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας, ή αλλιώς µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 

ισχύος τους, 

2) βεβαιώσεις του αρµόδιου συνταξιοδοτικού φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις των 

συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν διαθέτουν απόφαση υγειονοµικής 

επιτροπής Νοµαρχίας και δεν έχουν γίνει δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο, οι σχετικές αιτήσεις 

τους από τα ΚΕ.Π.Α., στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω 

αναπηρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 80%, καθώς και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται ότι 

θα διαρκέσει η αναπηρία τους και 

3) οι γνωµατεύσεις πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας των Ανώτατων Υγειονοµικών Επιτροπών  

Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι 

οποίες, βάσει του άρθρου 6 του ν.3863/2010, δεν καταργήθηκαν αλλά εξακολουθούν να 

ασκούν τις αρµοδιότητές τους και µετά την 1/9/2011.   

 

        Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουµε αναφορικά µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα 

ΚΕ.Π.Α. για την απαλλαγή από το φόρο των συγκεκριµένων κατηγοριών εισοδηµάτων που 

καταβάλλονται από 1/1/2014 και µετά στα άτοµα µε αναπηρία, ότι: 

       ∆εν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. στην περίπτωση που διαθέτουν οριστική 

γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., στην οποία η διάρκεια της αναπηρίας τους 

πιστοποιείται είτε για χρόνο αόριστο, είτε για ορισµένο χρόνο, ο οποίος ωστόσο καλύπτει ή 

υπερκαλύπτει το δωδεκάµηνο του εκάστοτε φορολογικού έτους.  

       Αιτήσεις επανεξέτασης των ανωτέρω προσώπων για φορολογική χρήση θα γίνονται δεκτές 

µόνο στην περίπτωση που από την ισχύουσα για ορισµένο χρόνο γνωµάτευση Υγειονοµικής 

Επιτροπής ΚΕ.ΠΑ. δεν καλύπτεται ηµερολογιακά το σύνολο των µηνών του φορολογικού έτους.  

 

       Με την ευκαιρία αυτή, εφιστάται η προσοχή σας ώστε επί αιτηµάτων για φορολογική χρήση 

η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων να αφορά στο σύνολο των µηνών κάθε 

έτους και όχι σε ορισµένους µόνο µήνες αυτού, προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος  για 

τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.  

 

Β.   Όπως είναι γνωστό, µε τη σχετική (γ΄) Εγκύκλιο της υπηρεσίας µας σας κοινοποιήσαµε τις 

ειδικές διατάξεις της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., σχετικά µε την 

υποχρεωτική εξέταση από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ατόµων µε αναπηρία, που 

εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 για απαλλαγή από τα τέλη 
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κυκλοφορίας και ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ µε το (σχετ.δ΄) Γενικό Έγγραφο σας 

παρείχαµε πρόσθετες διευκρινιστικές οδηγίες επί αυτής.  

         Με την παρούσα Εγκύκλιο σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ∆.2. της 

παραγράφου ∆ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014), που 

µας γνωστοποιήθηκαν µε τη (σχετ.ε΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις 

οποίες ορίζεται ότι:  

• Εξαιρετικά για το έτος 2014 γίνονται δεκτές, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου 

δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόµενων απαλλαγών του 

άρθρου 1 του ν.490/1976 (Α΄331), µε την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλλει αίτηµα 

παραποµπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης, κατ’εφαρµογή της αριθµ. ∆18Α 

5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. 

• ……..Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκοµίζεται στις αρµόδιες αρχές εντός τριάντα 

ηµερών από την έκδοσή της και το αργότερο µέχρι 31/10/2014…….. 

         Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουµε, συµπληρωµατικά προς τις σχετικές οδηγίες της 

Εγκυκλίου 69/2013, όσον αφορά στη διαχείριση από τα ΚΕ.Π.Α. των αιτηµάτων για την 

απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων, τα 

εξής:  

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας [κωδ.052] έτους 2014 

 

         Εξαιρετικά για την εξέταση αιτηµάτων απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014 

γίνονται δεκτές από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήµατος 

ΙΙΙ της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α. που χορηγούνται από τα ΚΕ.Π.Α.  

µε την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις για τη χορήγησή τους υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 

31/12/2013. 

         Κατά συνέπεια όσον αφορά στις υποβληθείσες στα ΚΕ.Π.Α. αιτήσεις για τη χορήγηση της 

συγκεκριµένης απαλλαγής διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:        

 

[1]  Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής 

Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωµάτευσης Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε 

ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από τα κατά 

τόπο αρµόδια ΚΕ.ΠΑ., µετά από γνωµοδότηση των Έκτακτων Υγειονοµικών Επιτροπών που 

συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία µας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].  

 

[2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, 

στις οποίες συµπεριλαµβάνονταν µεταξύ άλλων και αίτηµα για απαλλαγή από τα τέλη 

κυκλοφορίας: Για λόγους ισονοµίας οι περιπτώσεις αυτές εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία  
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[1] αιτηµάτων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα µε 

το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωµατεύσεων, ως εξής: 

(α)  έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και 

υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. µέχρι 31/12/2013 .  

Οµοίως όπως η κατηγορία [1]. 

(β) έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και 

υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και 

µετά. 

 Οι χορηγούµενες στην περίπτωση αυτή Ιατρικές Βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτές από τις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014, αλλά 

θα γίνονται δεκτές για τη σχετική απαλλαγή του έτους 2015, εφόσον βεβαίως η πιστοποιηθείσα 

διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων καλύπτει και το επόµενο φορολογικό έτος. 

(γ) έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και µετά 

και υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 

και µετά.  

∆εν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδοµένου ότι η απαιτούµενη από 

τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. µε τις παθήσεις του 

Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονοµικές Επιτροπές 

και αναγράφεται διακριτά στο σώµα της γνωµάτευσης. 

        Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονοµική Επιτροπή δεν προβαίνει, όπως 

οφείλει, στην απαιτούµενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν διατυπώνεται 

ορθά στο σώµα της γνωµάτευσης, µε συνέπεια να µην γίνονται δεκτές οι σχετικές γνωµατεύσεις 

από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι ιατρικοί φάκελοι 

των αιτούντων σε Υγειονοµική Επιτροπή για συµπληρωµατική κρίση κατά τα γνωστά.  

         Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις 2(β) και 2(γ) θα πρέπει οι Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α. να χορηγούν  

στους ενδιαφερόµενους «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» στην οποία θα βεβαιώνεται η ηµεροµηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α., προκειµένου να την συνυποβάλλουν µε την εκδοθείσα 

γνωµάτευση στις αρµόδιες φορολογικές αρχές [βλ.συνηµµένα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (1) και (2) 

αντίστοιχα]. 

 

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται αίτηµα για 

απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αµέσως µετά την 

έκδοση της σχετικής γνωµάτευσης οι ενδιαφερόµενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική 

Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α..  

ΑΔΑ: ΨΤ3Π4691ΩΓ-2Ε0



 6 

       Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νοµικό έρεισµα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν 

αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτές και 

αίτηµα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση  

σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.  

       Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα 

αίτηση µε αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2015, προκειµένου να είναι 

δυνατή η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω συµπληρωµατική υγειονοµική κρίση επί της 

υφιστάµενης γνωµάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.  

        

ΣΗΜ: Εφιστάται η προσοχή στους υπαλλήλους των Γραµµατειών ΚΕ.Π.Α. για την  εφαρµογή 

απαρέγκλιτα των οδηγιών του (σχετ.στ΄) Γενικού Εγγράφου της υπηρεσίας µας που αφορούν 

στη «∆ιαχείριση αιτηµάτων πολιτών χωρίς παραπεµπτικό από τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα ή 

υπηρεσία του ∆ηµοσίου» [κεφάλαιο Β΄ περ. 4 (σελ.4)].           

 Τονίζεται ότι, οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν µε γνώµονα την αποκατάσταση της νοµιµότητας 

σε σχέση µε το φαινόµενο της κατάχρησης εκ µέρους των πολιτών του δικαιώµατος 

πιστοποίησης του βαθµού αναπηρίας τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές  ΚΕ.Π.Α., δεδοµένου 

ότι σε πλείστες περιπτώσεις προσέρχονται κατά βούληση και οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α., ενώ 

διαθέτουν οριστική γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής σε ισχύ, συνήθως δε πρόσφατα 

εκδοθείσα, απαιτώντας να επανεισαχθεί η περίπτωσή τους σε Υγειονοµική Επιτροπή µε ευθύνη 

της υπηρεσίας για έκδοση συµπληρωµατικής γνωµάτευσης, προκειµένου να τύχουν κάποιας 

νέας ειδικής παροχής, οικονοµικής ενίσχυσης, απαλλαγής, διευκόλυνσης κ.λπ.. 

       Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε εµπλεκόµενη πλευρά (γραµµατείες ΚΕ.Π.Α., πολίτες 

κ.ά.), ότι, µε την συγκεκριµένη ανεύθυνη πρακτική καταστρατηγείται το νοµικό πλαίσιο 

λειτουργίας των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναιρείται η αξιοπιστία των εκδοθέντων 

γνωµατεύσεων, επιβαρύνεται οικονοµικά και διοικητικά το Ίδρυµα µε τη διενέργεια 

επαναλαµβανόµενων υγειονοµικών κρίσεων στο ίδιο πρόσωπο από νεοσυσταθείσες κάθε 

φορά Υγειονοµικές Επιτροπές και κυρίως, επιβαρύνονται οι πολίτες που βρίσκονται σε αναµονή 

πρώτης εξέτασης από Υγειονοµική Επιτροπή, επειδή, όπως γνωρίζετε, τα οίκοθεν διευκρινιστικά 

σηµειώµατα για επανεισαγωγή φακέλου σε Υγειονοµική Επιτροπή προγραµµατίζονται 

συστηµικά κατά προτεραιότητα.  

       

Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης [κωδ.053] 

 

         Σας ενηµερώνουµε ότι για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης επιβατικών 

αυτοκινήτων δεν τίθεται εν γένει περιορισµός από τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου 

Οικονοµικών ως προς την ηµεροµηνία υποβολής σχετικής αίτησης στις αρµόδιες τελωνειακές 
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αρχές, καθώς και ότι γενεσιουργός αιτία για τη χορήγηση της συγκεκριµένης απαλλαγής είναι 

η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που εµπίπτει σε µία από τις παθήσεις του 

Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α. . 

        Με δεδοµένο ωστόσο ότι και σε αυτήν την κατηγορία απαλλαγών έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α., διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα µε το πότε 

υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα στο ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση είτε της προβλεπόµενης Ιατρικής 

Βεβαίωσης, είτε της απευθείας αναγραφής της απαιτούµενης από τις σχετικές διατάξεις 

αντιστοίχισης των παθήσεων στο σώµα των εκδιδόµενων γνωµατεύσεων, ως εξής:  

  

[1]  Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής 

Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωµάτευσης Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε 

ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από τα κατά 

τόπο αρµόδια ΚΕ.ΠΑ., µετά από γνωµοδότηση των Έκτακτων Υγειονοµικών Επιτροπών που 

συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία µας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].  

 

 [2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, 

στις οποίες συµπεριλαµβάνονταν µεταξύ άλλων και αίτηµα για απαλλαγή από τα τέλη 

ταξινόµησης:  

Για λόγους ισονοµίας οι περιπτώσεις αυτές εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία [1] αιτηµάτων. 

Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρόνο 

έκδοσης των σχετικών γνωµατεύσεων, ως εξής: 

(α)  έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και 

υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. µέχρι 31/12/2013 .  

Οµοίως όπως η κατηγορία [1]. 

(β) έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και 

υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και 

µετά. Αντιµετωπίζονται οµοίως, όπως η κατηγορία [1]. 

 (γ) έκδοση οριστικών γνωµατεύσεων Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και µετά 

και υποβολή σχετικού µε τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήµατος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 

και µετά.  

∆εν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδοµένου ότι η απαιτούµενη από 

τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. µε τις παθήσεις του 

Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονοµικές Επιτροπές 

και αναγράφεται διακριτά στο σώµα της γνωµάτευσης. 
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           Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονοµική Επιτροπή δεν προβαίνει, 

όπως οφείλει, στην απαιτούµενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν 

διατυπώνεται ορθά στο σώµα της γνωµάτευσης, µε συνέπεια να µην γίνονται δεκτές οι σχετικές 

γνωµατεύσεις από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι 

ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων σε Υγειονοµική Επιτροπή για συµπληρωµατική κρίση κατά τα 

γνωστά.  

  

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθµού αναπηρίας στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται αίτηµα για 

απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αµέσως µετά την 

έκδοση της σχετικής γνωµάτευσης οι ενδιαφερόµενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική 

Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α..  

       Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νοµικό έρεισµα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν 

αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτές και 

αίτηµα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση  

σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.  

       Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα 

αίτηση µε αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης, προκειµένου να είναι δυνατή η 

απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω συµπληρωµατική υγειονοµική κρίση επί της υφιστάµενης 

γνωµάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.  

        

□ 

       Περαιτέρω, διευκρινίζουµε συµπληρωµατικά προς τις οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013, τα 

εξής: 

• η διατύπωση της πρόσθετης υγειονοµικής κρίσης στο σώµα των εκδιδόµενων 

γνωµατεύσεων από 1/1/2014 και µετά, περί της αντιστοίχισης ή µη των παθήσεων κατά τις 

ειδικές διατάξεις της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., θα είναι αυτή που 

ορίζεται στην τελευταία παράγραφο του Υποδείγµατος της Ιατρικής Βεβαίωσης του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ αυτής: «Η/οι ανωτέρω πάθηση/εις […….,……,…….] συµπίπτει µε 

την αναφερόµενη µε αύξοντα αριθµό ………,……..,………, του Πίνακα του 

Παραρτήµατος ΙΙ της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) 

Κ.Υ.Α.». 

• η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που απαιτείται µε βάση τις οικείες 

διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης  

διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστηµα διάρκειας της αναπηρίας που 

προσδιορίζεται από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο 

σώµα της σχετικής γνωµάτευσης.   
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          Τονίζεται στο σηµείο αυτό, ότι για τις παθήσεις του Πίνακα της µε αρ. 

πρωτ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, των οποίων η διάρκεια της αναπηρίας 

καθορίζεται επ’ αόριστον, έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες της Εγκυκλίου αρ. 

3/2014.       

• Οι χορηγούµενες Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ της υπόψη Κ.Υ.Α. [περ. 2 της 

Εγκ.69/2013] συνιστούν γνωστοποιήσεις αντιστοίχισης ή µη της πάθησης του αιτούντα µε τις 

παθήσεις του σχετικού Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής και όχι εκτελεστές ατοµικές διοικητικές 

πράξεις κατά των οποίων µπορεί να στραφεί ο ενδιαφερόµενος.  

         Επισηµαίνεται ότι, στις Ιατρικές Βεβαιώσεις αυτού του τύπου µεταφέρεται αυτούσια η 

υγειονοµική κρίση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε ήδη εκδοθείσα γνωµάτευση Υγειονοµικής 

Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε, Β.Υ.Ε.), κατά της οποίας µπορούσε να ασκήσει ένσταση ο 

ενδιαφερόµενος εντός των προθεσµιών του νόµου εφόσον διαφωνούσε µε το αποτέλεσµα, 

αλλά δεν το έπραξε κι εποµένως αυτή κατέστη οριστική.  

          Κατά συνέπεια, δεν έχουν έρεισµα οι εκ των υστέρων διαµαρτυρίες στα ΚΕ.Π.Α. των 

ενδιαφερόµενων που απορρίφθηκαν οι σχετικές µε τις εν λόγω απαλλαγές αιτήσεις τους από τις 

αρµόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου 

Οικονοµικών.   

□ 

         Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα  µία 

σύνοψη όσων αναφέραµε αναλυτικά παραπάνω, σχετικά µε την ορθή διαχείριση των σχετικών 

µε την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόµησης αιτηµάτων που 

υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας και παρακαλούµε, µε µέριµνα των ∆/ντών των Υποκ/των, να 

αναρτηθούν σε κάθε Γραµµατεία ΚΕ.Π.Α. και σε εµφανές για το εξυπηρετούµενο κοινό σηµείο, 

Πινακίδες ενηµέρωσης µε τα βασικά σηµεία των κοινοποιούµενων διατάξεων του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

 

Εσωτερική διανοµή:                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
1. Γραφείο ∆ιοικητή                                                  ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

2. Γραφείο Υποδιοικητή                                   

    κ. ∆. Πατσούρη                                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ 

3. Γραφείο Γεν.∆/ντριας                                               

    Ασφ/κών Υπηρεσιών                                              

 
                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                            ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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Υ Π Ο ∆ Ε ΙΓ Μ Α  [1]  

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 
 

 
…………ΥΠΟΚ/ΜΑ…………………                                         Ηµεροµηνία …………………………… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. 

                                                                                                  Αρ.πρωτ.     …………………………… 

 

 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

 

          Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ...………………………………………….Ιατρική Βεβαίωση του 

 

Παραρτήµατος ΙΙΙ της µε αρ. ∆18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α.,  που  

 

χορηγήσαµε στον/στην ………………………………………………………………………………………  

                                                             (επώνυµο)                                     (όνοµα)                             

 

……………………………………………., µε Α.Μ.ΚΕΠΑ: ………………………………, εκδόθηκε µετά την    

               (όνοµα πατέρα) 

 

µε αρ.πρωτ. .…………………… αίτησή του, που υποβλήθηκε στις ……………………………………...  

                                                                                                                             (ηµεροµηνία) 

 

στην υπηρεσία µας.  

 

        Η παρούσα χορηγείται προκειµένου να υποβληθεί στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, για  

 

την απαλλαγή του/ της ή µη από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014. 

 

 

                                                                                          Ο / Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                   

 

 

                                                                                                  (υπογραφή & σφραγίδα) 
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Υ Π Ο ∆ Ε ΙΓ Μ Α  [2]  

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 
 

 
…………ΥΠΟΚ/ΜΑ…………………                                          Ηµεροµηνία ……………………………… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. 

                                                                                                   Αρ.πρωτ.     ……………………………… 

 

 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

 

              Βεβαιώνεται ότι η µε ηµεροµηνία έκδοσης..…………………………………..«Γνωστοποίηση  

 

Αποτελέσµατος Πιστοποίησης  Ποσοστού Αναπηρίας» της µε αρ……………………………………. 

 

Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., αφορά στην υγειονοµική κρίση της µε αρ. πρωτ. ………………. 

 

αίτησης του/της …………………………………………………………………………..…………………….. 

                                                     (επώνυµο)                                            (όνοµα)   

………………………………………, µε Α.Μ. ΚΕΠΑ:  ..…………………………….., που υποβλήθηκε στις                

            (όνοµα πατέρα) 

 ……………………………………..στην υπηρεσία µας, στην οποία συµπεριλαµβανόταν µεταξύ 

(ηµεροµηνία) 

 

άλλων και αίτηµα για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου.  

 

            Η παρούσα χορηγείται προκειµένου να υποβληθεί στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, για  

 

την απαλλαγή του/ της ή µη από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014. 

 

 

 

                                                                                          Ο / Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                   

 

 

                                                                                                  (υπογραφή & σφραγίδα) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕ.Π.Α.) 
  

 

1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58 

2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 

3 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝ∆Ρ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 

4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6 

5 ∆ΡΑΜΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 

6 ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 

7 ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΙΑΛΑΜΙ∆Η 3 

8 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1 

9 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4 

10 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ  ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 

11 
ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17 

12 Ε∆ΕΣΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 

13 ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22 

14 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ 

15 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2 

16 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π. ΜΕΛΑ 34 

17 ΑΡΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Ο∆ΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1 

18 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47 

19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΠΙΚΟ 9η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ 

20 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ 

21 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9 

22 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α 

23 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΟΜΗΡΟΥ 13 

24 ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 

25 ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72 

26 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22 

27 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
28 ΘΗΒΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑ∆ΜΟΥ 47 

29  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ 

30 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 

31 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆/ΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΗ∆ΕΙΑΣ 10 

32 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΥΠΑΡΗ 147 

33 ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7 

34 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14 

35 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7 

36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ 
ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 105 & 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2 

37 ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α 

38  ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 

39 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 21Α 

40 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
2ο χλµ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-

Σπάρτης 

41 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟ 
ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

42 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38 

43 ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΣΤΡΑ 7 
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44 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83 

45 ΠΑΤΡΩΝ   ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 

46 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΤΟΠΙΚΟ ΝΙΚ. ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 1 

47 ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

48 ΣΑΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆Η 

49 ΡΟ∆ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. Ο∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΛΙΝ∆ΟΥ 

50 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΝΙ∆ΟΥ 12 

51 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 

52 ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99  

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ) 
53 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 62 

54 ΑΘΗΝΩΝ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 

55 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ & ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ 
56 ΚΩ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙ 
57 ΛΕΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22 

58 ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 

59 ΝΑΞΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΝΑΞΟΣ 
60 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ 89 

61 ΧΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 

62 

 

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΤΟΠΙΚΟ 

 

ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 48 
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