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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΦΜ 
 
Ο ΑΦΜ είλαη έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε 
ζπλαιιαζζόκελν θαη ηνλ «ηαπηνπνηεί» κνλαδηθά κε βάζε ηα 
αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 
 
Ο αξρηθόο ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΑΦΜ ήηαλ λα 
δηεπθνιπλζνύλ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
θνξνινγηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
Σήκεξα, ν αξηζκόο απηόο είλαη απαξαίηεηνο γηα θάζε εξγαδόκελν, 
κηαο κέζσ απηνύ κπνξεί ην θξάηνο λα ζηείιεη ηνλ κηζζό ζην ζσζηό 
άηνκν. 
Επηπιένλ, είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πξόζιεςε κηζζσηώλ ζε 
εξγαζία, γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θαη γηα ηελ 
απόθηεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηεθκήξην, 
όπσο γηα παξάδεηγκα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο, κνηνζπθιέηεο 
άλσ ησλ 50 θπβηθώλ θ.α. Χξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα 
δαλεηνδόηεζε, κέζσ ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ. 
 
Σηελ νπζία, κε ην ΑΦΜ ην Κξάηνο κπνξεί λα γλσξίδεη όια ηα  
βαζηθά ζηνηρεία ελόο Έιιελα πνιίηε. Εθηόο από ην 
νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο θαη ηόπν δηακνλήο, ην 
Κξάηνο κέζσ ηνπ ΑΦΜ κπνξεί λα γλσξίδεη θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ. 
Έηζη, μέξεη αλά πάζα ζηηγκή ηα ρξέε πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
άηνκν. 

 
 
 

 
 
 



ΠΙΣΩΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 
 
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηή δαλεηνδόηεζεο, πξνο ην παξόλ ε 
ηξάπεδα δεκηνπξγεί κηα νηθνλνκηθή θαηαηνκή (πξνθίι) ελόο 
πξνζώπνπ. Απηή ε νηθνλνκηθή θαηαηνκή νλνκάδεηαη πιστωτική 
αξιοπιστία. Η πηζησηηθή αμηνπηζηία ειέγρεηαη από ηελ ηξάπεδα, γηα 
λα δηαπηζηώζεη ε ίδηα αλ ελδείθλπηαη ν δαλεηζκόο. Φαίλεηαη όηη ζην 
κέιινλ ζα θαηαξγεζνύλ νη πηζησηηθέο θάξηεο θαη ζα πεξηέρνληαη 
όιεο νη πιεξνθνξίεο ζηελ θάξηα ηνπ πνιίηε. Αθόκα θαη ηα δάλεηα 
ζα γίλνληαη κέζσ απηήο ηεο θάξηαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΔ 
 
Τν ΑΦΜ δηεπθνιύλεη ηελ θπβέξλεζε ζην λα ειέγρεη ηνπο πνιίηεο. 
Εθ’όζνλ είλαη ε θπβέξλεζε είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηα 
εηζνδήκαηα καο, κπνξεί θηόιαο λα καο ειέγμεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ 
έλα άηνκν είλαη ρξήζηεο πηζησηηθήο θάξηαο, κπνξνύλ λα θαλνύλ 
ηα έμνδα πνπ γίλνληαη κέζσ απηήο, θαη έηζη, ε ηξάπεδα, κε ηελ 
ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ καο δαλείδεη κόλν όζα ρξήκαηα 
καο αλαινγνύλ. Άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ζέζεηο θξαηηθώλ ππεξεζηώλ κπνξνύλ πνιύ εύθνια λα 
απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα εκάο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. 
Μπνξνύλ κε έλα πιήθηξν λα έρνπλ πξόζβαζε ζε καο. Δελ είλαη 
ηπραίν ην γεγνλόο όηη ε ηξάπεδεο καο ην ππελζπκίδνπλ πάληα όηαλ 
ρξσζηάκε ζε απηέο. Μέζσ ηνπ ΑΦΜ κπνξνύλ λα βιέπνπλ πόηε 
πιεξώζακε ηελ ηειεπηαία δόζε δαλείνπ. Εάλ θαζπζηεξήζεη ην 
άηνκν λα πιεξώζεη ηελ δόζε ηόηε ακέζσο ε ηξάπεδα καο 
εηδνπνηεί. 
 
Πξόζθαηα έρεη γίλεη ιόγνο γηα ηελ «Κάρηα ηοσ Ποιίηε», ε νπνία 
πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα. 
Οπζηαζηηθά ε θάξηα απηή ζα πεξηέρεη ηα πάληα. Ολνκαηεπώλπκν 
θαη θσηνγξαθία ηνπ θαηόρνπ ηεο, ηνλ Αξηζκό Φνξνινγηθνύ 
Μεηξώνπ θαη ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζώο 
επίζεο θαη ηνλ Εηδηθό Εθινγηθό Αξηζκό. Μέζσ απηήο ζα 
εθηεινύληαη πιήζε ζπλαιιαγώλ, κηαο θαη ζα ιεηηνπξγεί ζαλ 
πηζησηηθή θάξηα (θαη όρη κόλν). Πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηόρνπ 
ηεο θάξηαο ζα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε απηήλ, όπσο είλαη απηά πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπ, δειαδή ζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ηαηξηθόο 
θάθεινο. Επίζεο, ε θάξηα ζα θέξεη ηελ «ειεθηξνληθή ππνγξαθή» 
θαη όια καο ηα ζηνηρεία ζα αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθνύο 
ραξαθηήξεο, ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ηαμηδησηηθό έγγξαθν. 
Καη όια απηά, κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθνύ «ηζηπ».  
 
Μπορούκε λα πούκε όηη ε θσβέρλεζε κέζω ασηής ηες θάρηας ζα 
κας ειέγτεη πλήπωρ από ηα ηέιε ηοσ 2011. Θα είλαη ζε ζέζε λα 
γλωρίδεη ηα πάληα γηα κας, από ηης αγορές ποσ θάλοσκε, αθού 
όιες ζα θαηαγράθοληαη ζηελ θάρηα ηοσ ποιίηε. Αθόκα θαη οη 
προηηκήζεης κας ζε προϊόληα ζα γίλοληαη γλωζηές ζε όζοσς έτοσλ 
ηελ δσλαηόηεηα λα δοσλ ηελ θάρηα κας. Ασηό ζα έτεη ως ζσλέπεηα 
οη ποιίηες λα θηάζοσλ ζε ζεκείο λα «θοβούληαη» γηα θάζε ηη ποσ 
ζα θάλοσλ, γηα θάζε ηη ποσ ζα αγοράδοσλ. 


