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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ
ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΟΓΩΝ – ΜΗΣΡΩΟΤ
ΛΔΚΚΑ 22 10562 ΑΘΗΝΑ

ΔΓΚΤΚΛΙΟ : 9
ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».
Με αθνξκή εξσηήκαηα Πεξηθεξεηαθψλ Τκεκάησλ αιιά θαη αζθαιηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηε
ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ νη Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΕΕ
αθελφο λα ιεηηνπξγνχλ εληαία θαη αθεηέξνπ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη λα
απαληνχλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα θξίζεθε απαξαίηεην λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ
ζέκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα παξαθάησ:
Γηα ηε ρνξήγεζε θάζε βεβαίσζεο ζε αζθαιηζκέλν ηνπ ΟΑΕΕ απαηηείηαη ππνβνιή αίηεζεο
θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνεγνχκελε εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πιελ ηεο βεβαίσζεο γηα πψιεζε ΔΦ απηνθηλήηνπ γηα ηε ρνξήγεζε
ηεο νπνίαο απαηηείηαη νινζρεξήο εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (άξζξν 11 ηεο αξηζ.
Φ80000/7228/308/2006 Υπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καλνληζκφο Αζθαιηζηηθήο Λεηηνπξγίαο
Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηψλ (ΟΑΕΕ)».
ΒΔΒΑΙΩΔΙ ΣΟΤ Ν 2084/92
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν 2084/92 νη αξκφδηεο δηεπζχλζεηο
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Δ.Ο.Υ.) δελ ζεσξνχλ θνξνινγηθά
βηβιία ή ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ ή επηηεδεπκαηηψλ αλ ε ζρεηηθή αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
δε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πεξί ηεο θαηαβνιήο
ή δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο απηνχο.

Οη ελ ιόγω βεβαηώζεηο έρνπλ εηήζηα ηζρύ.
Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ θάζε έηνο θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξσκψλ ηνπ 4νπ
δηκήλνπ εθδίδεηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κέζσ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ζηέιλεηαη καδηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο.
Πεξαηηέξσ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεηαη ON LINE ε σο άλσ βεβαίσζε απφ ην
αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Τκήκα ΟΑΕΕ νπνηεδήπνηε ν αζθαιηζκέλνο ην δεηήζεη, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί φιεο νη απαηηεηέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Δ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Σχκθσλα κε ην αξηζ.πξ.Φ10035/2759/1381/22-3-2010 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ ν ΟΑΕΕ λα ρνξεγήζεη ζε αζθαιηζκέλν ηνπ, ν
νπνίνο έρεη ππαρζεί θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ λα εμεηάδνπλ εάλ πθίζηαληαη
νθεηιέο ηνπ απφ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ, ηφζν ζηνλ Κιάδν Κχξηαο
Σχληαμεο φζν θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ θαη κεηά απφ ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Μεηξψνπ θαη ηελ ΗΔΙΚΑ
ΑΕ ζηελ εηθφλα ηνπ κεηξψνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθφ πεδίν Έλδεημε Υπαγσγήο ζηελ
Επηθνπξηθή Αζθάιηζε ΟΑΕΕ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε Δ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο
πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ψζηε λα κελ εθδίδεηαη απηφκαηα
ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζηελ εηθφλα ηνπ κεηξψνπ ηνπο έρεη
ηελ παξαπάλσ έλδεημε Ε ρνξεγείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κφλν κεηά απφ
επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Δ/λζε ΟΑΕΕ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ
έγγξαθε δηαβεβαίσζε απηήο φηη νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη θαη ζηνλ ελ ιφγσ
Κιάδν.
ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΟΦΔΙΛΗ
Καη΄ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 2753/99
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 17 ηνπ Ν 2848/01 ν Πξντζηάκελνο ηεο Δ.Ο.Υ. δελ
ζεσξεί θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε ππφρξεν ν νπνίνο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη
απαηηεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ πάζεο θχζεσο θφξνπο ηνπ Δεκνζίνπ απφ ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Δεκνζίνπ, πξφζηηκα γηα
παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, ηέιε ή εηζθνξέο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο
δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, φηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ρωξίο ηηο
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λόκηκεο πξνζαπμήζεηο, μεπεξλά ηα έμη ρηιηάδεο ( 6.000) επξψ, εθηφο αλ έρεη ππαρζεί ζε
ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα
φξγαλα θαη είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ απηψλ.
Όηαλ

ινηπφλ

αζθαιηζκέλνη

δεηνχλ

βεβαηψζεηο

αζθαιηζηηθήο

ελεκεξφηεηαο

θαη

δηαπηζηψλεηαη φηη απηή δελ κπνξεί λα ηνπο ρνξεγεζεί ιφγσ νθεηιήο, ζα ελεκεξψλνληαη φηη
κπνξνχλ λα δεηνχλ γλσζηνπνίεζε νθεηιήο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο.
ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Δ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ
ΣΟΤ Ν 3863/2010
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ 68/2010 εγθχθιην, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ Ν 3863/2010 ζηνπο νθεηιέηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη ηεξνχλ ηνπο
φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ρνξεγείηαη βεβαίωζε ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο δηάξθεηαο
ελόο (1) κελόο γηα ζεώξεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ε ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όιωλ ηωλ θνξέωλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο

ζηελ

νπνία

ππάγεηαη

ην

πξνζωπηθό

ηωλ

επηρεηξήζεωλ

ή

ν

απηναπαζρνινύκελνο.
Γηα δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απεπζπλζήθακε ζην αξκφδην Υπνπξγείν ην νπνίν κε ην
αξηζ.πξ. Φ10035/15898/917/23-12-2010 έγγξαθφ ηνπ καο δηεπθξίληζε ηα παξαθάησ:
Απφ ηελ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη ε ρνξεγνχκελε
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο εμφθιεζεο
νθεηιφκελσλ

εηζθνξψλ

ζε

φινπο

ηνπο

θνξείο

ζηνπο

νπνίνπο

ππάγεηαη

ν

απηναπαζρνινχκελνο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ ).
Ήηνη αλ απηναπαζρνινχκελνο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΑΕΕ πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ ην
νπνίν αζθαιίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γηα θχξηα ζχληαμε θαη ζην ΕΤΕΑΜ γηα επηθνπξηθή ζχληαμε,
επηζπκεί λα πάξεη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα επεηδή πρ ζέιεη λα ζεσξήζεη βηβιία θαη ζηνηρεία
ζηε Δ.Ο.Υ., ν ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα ηνπ δεηήζεη βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ θαη ηνπ ΕΤΕΑΜ φηη
δελ νθείιεη εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ή φηη έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηα παξαπάλσ
Τακεία θαη ηεξεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ.
Ελλνείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο είλαη θαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ
Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο νη αξκφδηεο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ θαη
φηη δελ νθείιεη εηζθνξέο θαη ζηνλ Κιάδν απηφ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
Ο αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα
θαηαζέηεη Υπεχζπλε Δήισζε ηνπ Ν 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεη εάλ
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απαζρνιεί

πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαη φηη έιαβε γλψζε φηη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί
βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ζηνλ νπνίν αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ
ηνπ.
Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαηά ηελ ππνβνιή
ηνπ αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα ππνβάιιεηαη ε
παξαπάλσ Υπεχζπλε Δήισζε, ε δε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζα ρνξεγείηαη ζε πξψηε θάζε
κε ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηελ επφκελε θνξά.
Σην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ε αξηζ.1/2010 εγθχθιηνο νδεγία πεξί ηεο ρνξήγεζεο
βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ
θαη Τνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ (πξψελ ΤΑΝΠΥ) πνπ είλαη παξάιιεια αζθαιηζκέλνη ζηνλ
ΟΑΕΕ εμαθνινπζεί θαη ηζρχεη.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σχκθσλα κε ην ΠΔ 118/2007 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ (Κ.Π.Δ.) νη
ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ηελ
θαηαθχξσζε νθείινπλ εληφο πξνζεζκίαο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπο λα ππνβάιινπλ
πέξαλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, Πηζηνπνηεηηθφ πνπ

εθδίδεηαη απφ

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηε εκεξνκελία ηεο ωο
άλω

εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Τν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ γηα
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ζα ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηέο νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο, αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη
ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηνπ Ν 3863/2010 ν ρξφλνο δηάξθεηαο απηνχ είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ
ηηο δηαηάμεηο (1 κήλαο). Σπγθεθξηκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απφδεημε πιεξσκήο
απνζηέιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν θάζε κνλφ κήλα θαη πξέπεη λα εμνθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη
ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ κελφο, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηζρχεη κέρξη ην
ηέινο ηνπ κελφο απηνχ αθνχ κέρξη ηφηε νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο ηνπ δηκήλνπ δελ έρνπλ
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ην παξαθάησ
παξάδεηγκα:
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Παξάδεηγκα
Σε αζθαιηζκέλν πνπ ζα δεηήζεη ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ηελ 20/3/2011 θαη δελ έρεη
νθεηιέο, αλ έρεη εμνθιήζεη ην 1ν δίκελν 2011, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζα είλαη
κέρξη ηελ 31/5/2011 πνπ ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο νη εηζθνξέο Μαξηίνπ Απξηιίνπ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηνπ Ν 3863/2010 ε δηάξθεηα απηνχ ζα είλαη έλαο
κήλαο. Αλ πάιη δελ έρεη εμνθιήζεη ην 1ν δίκελν ηνπ 2011 ζε θάζε πεξίπησζε ( είηε έρεη
ππαρζεί ζε ξχζκηζε είηε φρη)

ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα είλαη κέρξη ηελ

31/3/2011 πνπ απηφ ζα θαηαζηεί απαηηεηφ.
ην ζεκείν απηό ππελζπκίδνπκε όηη θάζε βεβαίωζε ή πηζηνπνηεηηθό θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ Πξνϊζηάκελνπ.
Εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη παξαθαινχκε ηνπ
παξφληνο λα ιάβνπλ γλψζε ελππφγξαθα νη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο ζαο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Γ. ΒΟΤΓΟΤΡΗ
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ΥΔΓΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ
(ΟΑΔΔ)
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ
Γ/ΝΗ:
ΣΜΗΜΑ:
ΣΑΥ.Γ/ΝΗ:
ΠΛΗΡΟΦ:
ΣΗΛΔΦ:
Λ. ΤΓΓΡΟΤ 101 11745 ΑΘΗΝΑ
FAX:

………………………/…/.20…
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.:

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
Πηζηνπνηνχκε

φηη,

φπσο

πξνθχπηεη

απφ

ηα

ζηνηρεία

ηεο

ππεξεζίαο

καο

ν/ε

…………………………………………………………………………….…………………………..θέξεηαη
αζθαιηζκέλνο

ηνπ

ΟΑΕΕ

κε

αξηζ.

Μεηξψνπ

δξαζηεξηφηεηα…………………………………………..ζηελ

………………….

γηα

ηε

νδφ…………………………………

αξηζ……………. πεξηνρή………………………………θαη έρεη θαηαβάιιεη ή ξπζκίζεη φιεο ηηο
απαηηεηέο πξνο ηνλ ΟΑΕΕ εηζθνξέο κέρξη ηελ …………………………………………………¹
Τν παξφλ ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ.
Τν παξφλ ηζρχεη κέρξη……………………………………………………………………………

…….. ΠΡΟΪΣΑΜΔ……
ΣΜΗΜΑΣΟ

……….……………………..
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ –ΦΡΑΓΙΓΑ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Σπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
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