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  Σας διαβιβάζουµε το µε αριθ. 13155/19-6-07 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
  Όπως είναι γνωστό µεταξύ των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την 
απογραφή των ασφαλισµένων είναι και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 της µε αριθµ. 
1027411/842/∆Μ/26-2-98 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
  Όµως οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. δεν δέχονται τις αιτήσεις των αλλοδαπών για 
χορήγηση Α.Φ.Μ., εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν άδεια παραµονής στη χώρα.  
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µη µπορούν οι αλλοδαποί, που βρίσκονται 
παράνοµα στη χώρα µας, να υπαχθούν στην προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 
παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3536/07 διαδικασία νοµιµοποίησης.  
  Όπως είναι γνωστό τα άτοµα αυτά, προκειµένου να ζητήσουν την εξαγορά 
των 150 ηµερών ασφάλισης, απαιτείται οπωσδήποτε η έκδοση Αριθµού 
Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ), ο οποίος όµως για να εκδοθεί θα πρέπει ο 
ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει βεβαίωση Α.Φ.Μ.  
  Ενόψη των ανωτέρω και προκειµένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των 
αλλοδαπών, η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, µας γνώρισε µε 
το κοινοποιούµενο έγγραφο ότι προωθείται νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία 
προβλέπεται ότι για τη διαδικασία εξαγοράς των απαιτούµενων ηµερών 
ασφάλισης δεν είναι απαραίτητη η προσκόµιση Α.Φ.Μ.  

Κατά συνέπεια οι αλλοδαποί, οι οποίοι θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες 
µας και θα ζητούν την εξαγορά των 150 ηµερών ασφάλισης, βάσει των 
διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.35236/07 (εγκ. 74/07), θα 
απογράφονται στο Ίδρυµα, χωρίς των προσκόµιση βεβαίωσης Α.Φ.Μ.  
  Στο σηµείο αυτό κρίνουµε σκόπιµο να σας υπενθυµίσουµε τις σχετικές 
οδηγίες, που είχαν δοθεί στις Υπηρεσίες µας µε την εγκ. 70/2005 σχετικά µε τη 
συµπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου» και 
συγκεκριµένα: 
  - Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» θα αναγράφεται «Αναγνώριση 
άρθρου 18 παρ.4 του Ν.3536/07» 
  - Στο πεδίο «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, που αναφέρεται στην 
αναγνωριστική απόφαση. 
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  Για το λόγο αυτό το τµήµα Εσόδων, το οποίο θα παραλαµβάνει την αίτηση 
για αναγνώριση, εάν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισµένο, 
θα δίνει στον ασφαλισµένο σηµείωµα, στο οποίο θα αναφέρεται το χρονικό 
διάστηµα, το οποίο θα καλύψει ο αναγνωριζόµενος χρόνος.    
   Με αυτό το σηµείωµα θα προσέρχεται ο αλλοδαπός στο Τµήµα Μητρώου 
Ασφαλισµένων για την απογραφή του στο Ίδρυµα και ως ηµεροµηνία έναρξης 
της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης του 
αναγνωριζόµενου χρόνου.  
  Επισηµαίνουµε και πάλι ότι ο Αριθµός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
είναι υποχρεωτικό στοιχείο για την απογραφή των ασφαλισµένων.  
  Η συγκεκριµένη εξαίρεση αφορά µόνο τους αλλοδαπούς της 
συγκεκριµένης κατηγορίας και θα ρυθµιστεί νοµοθετικά από το Υπουργείο 
Εσωτερικών.  
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