
 

 

 

 

 

Αρ. Εξερχ.:  354/117/22 

       Κάιρο, 14 Νοεμβρίου 2022 

Προς: Την Α.Ε. Υφυπουργό Εξωτερικών  

          Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 
          κ. Ανδρέα Κατσανιώτη 
 
Κοιν: - Α.Ε. Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο  
           κ. Νικόλαο Γαριλίδη 

  - κα. Δέσποινα Χασιρτζόγλου 
           Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στο Κάιρο  
 
 
ΚύριεΥπουργέ, 
 
Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχεται στο Κάιρο και έχουμε την τιμή να 

σας εκθέσουμε κάποιες προτάσεις μας που ευελπιστούμε ότι θα τύχουν της δικής σας στήριξης 

και προώθησης. Οι προτάσεις συνοψίζονται στα εξής:  

 

1. Συντάξεις ομογενών και πληρωμή των σχετικών φόρων 
 

Με τα Ν.Δ. 4377/64, 4378/64 και τον  Ν.2079/1992, δύνανται οι μονίμως διαμένοντες στην 

Αίγυπτο Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς να λαμβάνουν τις συντάξεις του Ι.Κ.Α., μέσω της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αίγυπτο. Πρόκειται για 300 περίπου ομογενείς 

συνταξιούχους παροίκους σε όλη την Αίγυπτο οι αριθμοί των οποίων έχουν φθίνουσα πορεία. Με 

την δυσάρεστη εξέλιξη της παύσης λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αίγυπτο 

ζητήθηκε από τους συνταξιούχους να ανοίξουν νέους λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες στην 

Αίγυπτο. Οι νέοι λογαριασμοί ανοίχτηκαν και στάλθηκαν ήδη στο ΙΚΑ εδώ και μήνες αλλά 

υπάρχουν προβλήματα και καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων λόγω μη σωστού 

συντονισμού μεταξύ της Τράπεζας Ελλάδος (ΤτΕ) και Αιγυπτιακών Τραπεζών. 

Ζητάμε λοιπόν την επίσπευση των διαδικασιών στην Τράπεζα Ελλάδος και την 

δυνατότητα της επαφής εκπροσώπου του οργανισμού μας με φυσικό πρόσωπο στην 

ΤτΕ για να διευκολύνουμε τον συντονισμό. 

 
Στο ίδιο θέμα το τελευταίο διάστημα–σε αντίθεση με την προσπάθεια που καταβάλλει η 
Κυβέρνηση στην Ελλάδα-  κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ η 
έκδοση των νέων συντάξεων (έχουμε περιπτώσεις από το 2009) και τελευταίως ζητούνται από 
τον ΕΦΚΑ έγγραφα επιπρόσθετα των όσων προβλέπει ο νόμος π.χ.  φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο ή γνώση της Ελληνικής γλώσσας κλπ. 
Επίσης στο νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης δεν έχει προβλεφθεί η 
δυνατότητα καταχώρησης μη Ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού με αποτέλεσμα να 
αποκλείονται οι Έλληνες της Αιγύπτου αφού πληρώνονται στην Αίγυπτο και πρέπει να έχουν 
Αιγυπτιακό ΙΒΑΝ. 



Ζητάμε λοιπόν την επίσπευση των διαδικασιών στον ΕΦΚΑ και τον περιορισμό των 
προαπαιτούμενων στα αυστηρά πλαίσια του νόμου από τον ίδιο τον οργανισμό καθώς 
και την επίλυση του θέματος του τραπεζικού λογαριασμού. 
 
Το πνεύμα του νόμου της συνταξιοδότησης στον τόπο που γεννηθήκαμε ήταν και είναι η 
διατήρηση της παροικίας. Είναι δε προφανές πως οι συνταξιούχοι πάροικοί μας δεν μπορούν να 
ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να πληρώνουν τους φόρους τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, και για 
αυτό και είχε βρεθεί μια λύση η πληρωμή να γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στην 
Αίγυπτο.  
Η παύση της ΕΤΕ στην Αίγυπτο δημιουργεί ένα αδιέξοδο και θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. 
Στην ηλεκτρονική σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXISnet) αναγράφεται 
τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή του φόρου μέσω εμβασμάτων από το εξωτερικό. Ο 
λογαριασμός αυτός αφορά χώρες της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ) και η 
Αίγυπτος δεν αναφέρεται στις χώρες αυτές. 
Ζητάμε λοιπόν την μεσολάβησή σας ώστε να συμπεριληφθεί η Αίγυπτος στη ζώνη 
SEPA, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνει πρόβλεψη να μπορούν οι πάροικοι να 
στέλνουν απευθείας εμβάσματα στο τραπεζικό αυτό λογαριασμό για την πληρωμή των 
φόρων που τους αναλογούν. 
 

 
2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φοιτητών μας 
 
Οι νέοι της παροικίας μας που φοιτούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι συνήθως βρίσκονται 
στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους οι οποίοι παραμένουν στην Αίγυπτο. Οι νέοι αυτοί δεν έχουν 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και δεν καλύπτονται από κανέναν φορέα σε περίπτωση που τους 
συμβεί κάτι. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε ξαφνικά και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
νέων μας, υποτρόφων του ΥΠΕΞ, ενώ στην απόφαση της υποτροφίας συμπεριλαμβανόταν και η 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη. 
Ζητάμε λοιπόν την μεσολάβησήσας στην επίλυση του θέματος αυτού και την παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητέςμας που διαμένουν στην Ελλάδα.  

 
 

   Με εκτίμηση 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                      κ.α.α 

                         ΒΙΛΛΥ Ν. ΠΟΛΙΤΗ                        ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ν. ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ 
        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 


