ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τις διατάξεις των άρθρων 35 – 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) έχει
συσταθεί το ΕΤΕΑ, το οποίο λειτουργεί από 01.07.2012 με ενιαία διοικητική
και οικονομική οργάνωση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄) καθορίζεται η
υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν ΑΠΔ από 01.12.2013 και για την
ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, για εκείνους τους μισθωτούς που υπάγονται στην
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συνεπώς, επειδή η επικουρική ασφάλιση των ανωτέρω ασφαλισμένων θα
απεικονίζεται μέσω της ΑΠΔ και στα πλαίσια της απλοποίησης των
διοικητικών διαδικασιών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.
Για νέες προσλήψεις από 01.12.2013 και εφεξής, οι εργοδότες δεν θα
απευθύνονται στα πρώην Ταμεία, κλάδους και φορείς που απευθύνονταν
μέχρι 30.11.2013, αλλά μόνο στα τοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η
ταυτοποίηση του ασφαλισμένου όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση θα
γίνεται με τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΜΑ) και τον ΑΜΚΑ.
Παράδειγμα
Πρόσληψη νέου μισθωτού – ασφαλισμένου σε εμπορικό κατάστημα.
Μέχρι 30/11/2013 ο εργοδότης έπρεπε να προβεί στην απογραφή του
ασφαλισμένου τόσο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και στο ΕΤΕΑ/ΤΕΑΥΕΚ. Από
01.12.2013 θα προβαίνει στην απογραφή του μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διευκρινίζεται ότι για ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά
πριν από τον 12ο/2013 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν απογραφεί
μέχρι και σήμερα, η απογραφή θα εξακολουθήσει να γίνεται στα πρώην
Ταμεία στα οποία έπρεπε να είχαν απογραφεί.
2.
Οι εργοδότες θα πρέπει να απογράφονται και να υποβάλλουν όλα τα
στοιχεία που αφορούν στην ασφάλιση των μισθωτών που απασχολούν στα
πρώην Ταμεία, όπως ίσχυε πριν την 01.12.2013, μόνο για υποχρεώσεις που
ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 01.12.2013.
Παράδειγμα
Εργοδότης με έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στη δικαιοδοσία του
πρώην ΤΕΑΥΕΚ.
α) Πριν την 01.12.2013.
Εφόσον δεν έχει απογραφεί μέχρι 30.11.2013, υποχρεούται να απογραφεί
στο πρώην ΤΕΑΥΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
β) Μετά την 01.12.2013.

Η απογραφή του θα γίνει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στοιχεία ταυτοποίησής του ο
Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο ΑΦΜ.
Από το ΕΤΕΑ

