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Πξνο όια ηα κέιε ηνπ Φ..Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΘΕΜΑ : «Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.»
Μεηά από πνιιά εξσηήκαηα κειώλ καο ζρεηηθά κε ην ηακείν Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ζαο παξαζέηνπκε κία ζπλνπηηθή
ελεκέξσζε γύξσ από ην ηακείν Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., ζην νπνίν ν Σνκέαο Πξόλνηαο Τγεηνλνκηθώλ εληάρζεθε από ηελ
1/1/2017 θαη δηαρσξίζηεθε από ην ΕΦΚΑ. Λόγσ ηνπ όηη ην ηακείν απηό κε ηελ λέα ηνπ πιένλ κνξθή, θαηάθεξε ηώξα
λα δεκηνπξγήζεη ηνλ κεραληζκό γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ, εθηόο από ηελ ηαθηηθή εηζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί
θαη αλαδξνκηθά ην πνζό από ηελ έληαμε έσο ζήκεξα. Δειαδή από 1/1/2017 – 31/12/2018. Σν πνζό απηό πνπ αθνξά
ηα αλαδξνκηθά ζα θαηαβιεζεί ζε 36 δόζεηο αλά έηνο. Δειαδή 36 δόζεηο γηα ην πνζό πνπ αθνξά ην 2017 θαη
άιιεο 36 δόζεηο πνπ αθνξνύλ ην 2018.
Επηζεκαίλνπκε όηη ηα θαξκαθεία εληάρζεθαλ κόλν ζηνλ θιάδν ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ θαζώο από ηνλ θιάδν
γηα ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ νη Αλεμάξηεηα απαζρνινύκελνη πγεηνλνκηθνί (δειαδή θαη ηα θαξκαθεία) εμαηξνύληαη ηεο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.

Αξρηθά ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο θαη εθηύπσζεο ησλ εηδνπνηεηεξίσλ, ηνπ ύςνπο ηεο εηζθνξάο
θαη πώο απηή αλαιύεηαη, θαη ζην ηέινο ππάξρεη κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ην ηακείν (δεκηνπξγία, ζθνπόο θ.ι.π.).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ
*Σημείωζη : η ενημέπωζη έσει ζςνηασθεί με ςπολογιζμούρ ζύμθωνα με ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ και αθοπούν
πάνηα θαπμακοποιούρ με ιδιωηικά θαπμακεία, με μοναδική απαζσόληζη ηοςρ ηο θαπμακείο.

Πνπ ζα βξνύκε ηα εηδνπνηεηήξηα:

 ηε ζειίδα ηνπ ΕΣΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr), ζηελ επηινγή «Εηζθνξέο κε κηζζωηώλ
ΕΣΕΑΕΠ» ζα βξείηε αλεξηεκέλα ηα εηδνπνηεηήξηα πνπ αθνξνύλ εηδηθά ην θαξκαθείν ζαο.

Ση θωδηθνύο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα «θαηεβάζνπκε» θαη
εθηππώζνπκε ηα εηδνπνηεηήξηα:
 Γηα λα εηζέιζεηε θαη λα εθηππώζεηε ην εηδνπνηεηήξην ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο θσδηθνύο
TAXISNET.

Πόζα εηδνπνηεηήξηα ζα βξνύκε:

 Σα εηδνπνηεηήξηα πνπ ζα βξείηε ζα πξέπεη λα είλαη ηξία, θαζώο ζα αθνξνύλ θαη ηηο αλαδξνκηθέο
εηζθνξέο από ηελ έληαμε ησλ πγεηνλνκηθώλ ζην ΕΣΕΑΕΠ, δειαδή ηελ 1/1/2017.

Ση αθνξνύλ ηα εηδνπνηεηήξηα:

 Εηδηθόηεξα ηα εηδνπνηεηήξηα αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο κελόο Ιαλνπαξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ 2019,
θαζώο θαη ηηο δύν πξώηεο δόζεηο από ηηο 36 ηνπ δηαζηήκαηνο 1/1/2017 – 31/12/2018.

πγθεθξηκέλα :




ην πξώην κε ηελ εηζθνξά ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη αλαδξνκηθά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019. Σν νπνίν
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζα πξέπεη λα είλαη 23,43 επξώ γηα ηνλ Ιαλνπάξην 2019 θαη 26 επξώ* γηα ηνλ
Φεβξνπάξην 2019.
ην δεύηεξν κε ηελ πξώηε από ηηο 36 δόζεηο γηα ην δηάζηεκα 1/1/2017 έσο 31/12/2017 , ην νπνίν πξέπεη λα
είλαη ύςνπο 7,81 επξώ
ην ηξίην κε ηελ πξώηε δόζε από ηηο 36 δόζεηο ηνπ δηαζηήκαηνο από 1/1/2018 έσο 31/12/2018, ην νπνίν ζα
αθνξά επίζεο ην πνζό ησλ 7,81 επξώ.
ύλνιν πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε 65,05 επξώ*.

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επόκελνπ κήλα.

Πνηα είλαη ε πξώηε εκεξνκελία πνπ κπνξνύκε λα πιεξώζνπκε ηα
εηδνπνηεηήξηα:


Εηδηθά θαηά ηελ πξώηε έθδνζε ησλ εηδνπνηεηεξίσλ, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο
νξίδεηαη ε 12ε Απξηιίνπ 2019, κε αληίζηνηρε ελαξθηήξηα εκεξνκελία πιεξσκήο ηελ 5ε Απξηιίνπ
2019.

Πξνζνρή :

όπωο αλαθέξνπκε θαη πην πάλω, επηζεκαίλνπκε όηη ε 5ε Απξηιίνπ είλαη ε πξώηε κέξα πνπ
ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα εμνθιήζεηε ηα εηδνπνηεηήξηα ζαο. Πην πξίλ δελ ζα είλαη εθηθηή ε πιεξωκή.
*Γηα ηα θαξκαθεία πνπ έρνπλ κόλν εθάπαμ εηζθνξά (θαζώο έρνπλ εμαηξεζεί από ηελ επηθνπξηθή) ε ειάρηζηε
κεληαία εηζθνξά γηα ηνλ κήλα Ιαλνπάξην 2019 νξίδεηαη 23,43. Ωζηόζν από ηνλ Φεβξνπάξην 2019, ιόγσ ηεο
αύμεζεο ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, ε εηζθνξά αλαπξνζαξκόδεηαη ζηα 26 επξώ.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
ε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο, νη αζθαιηζκέλνη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ Σακείνπ, σο εμήο
(αλαθέξνπκε κόλν ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο θαξκαθνπνηνύο πνπ έρνπλ σο κνλαδηθή απαζρόιεζε ην
ηδησηηθό θαξκαθείν ηνπο) :
 Όζνη έρνπλ ιήμε αζθάιηζεο από 1/1/2017 έωο 31/12/2018, κε δηαγξαθή από ηελ ΔΟΤ, ζα πξέπεη λα
πιεξώζνπλ θαλνληθά ηηο αλαδξνκηθέο δόζεηο ηεο εθθαζάξηζεο έσο ηελ δηαθνπή ηνπο θαη δελ ζα ιάβνπλ
ππόςε ηνπο ηπρόλ εηδνπνηεηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ κεηά ηε δηαθνπή ηνπο πεξίνδν.
 Όζνη απηναπαζρνινύκελνη θαηέζεηαλ εηζθνξέο γηα ην δηάζηεκα από 1/1/2017 κέζω ΑΠΔ, ζα πξέπεη λα
μεθηλήζνπλ λα πιεξώλνπλ θαλνληθά ηηο εηζθνξέο ηνπο (ζύκθσλα κε ηα εηδνπνηεηήξηα) θαη ηα πνζά πνπ έρνπλ
ήδε θαηαβιεζεί ζα εθθαζαξηζηνύλ θαη ζα ζπκςεθηζηνύλ.

 Όζνη έρνπλ θαηαζέζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο απεπζείαο ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηωλ πξώελ θνξέωλ
ηνπ ΕΣΕΑΕΠ, ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηαρπδξνκηθώο ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ηεο ηξάπεδαο, ζηε
δηεύζπλζε Φηιειιήλσλ 13-15, Σ.Κ. 10557 Αζήλα, γηα λα ελεκεξσζεί ν αηνκηθόο ηνπο ινγαξηαζκόο θαη λα
εθθαζαξηζηνύλ νη ππνρξεώζεηο ηνπο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αζθαιηζκέλνη δηαπηζηώζνπλ δηαθνξέο ζηελ αζθάιηζή ηνπο, ν λένο ππνινγηζκόο ησλ
εηζθνξώλ ηνπο ζα γίλεη αθνύ πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
δηαζηεκάησλ αζθάιηζήο ηνπο.
Σν ηακείν έρεη νξίζεη όηη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηωλ αζθαιηζκέλωλ ε θάζε ζρεηηθή επηθνηλωλία δύλαηαη λα
γίλεηαη κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: mmisth@eteaep.gov.gr, ρωξίο λα απαηηείηαη ε απηνπξόζωπε
παξνπζία ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΕΣΕΑΕΠ.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηακείνπ http://www.eteaep.gov.gr/web/
επηθνηλωλίαο, ώζηε λα εμππεξεηεζείηε θαη ηειεθωληθά.

κπνξείηε λα βξείηε θαη ηειέθωλα

ΣΑΜΕΊΟ ΕΣΕΑΕΠ – ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Οηθνλνκηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο
Σν Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ιεηηνπξγεί γηα όζνπο αζθαιίδνληαη γηα πξώηε θνξά από 1.1.2014 κε βάζε ην δηαλεκεηηθό ζύζηεκα
πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ κε λνεηή θεθαιαηνπνίεζε. Σν ίδην ζύζηεκα εθαξκόδεηαη:
α) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31.12.2013 ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από
1.1.2015 θαη εθεμήο (δελ αθνξά ηνπο θαξκαθνπνηνύο κε κνλαδηθή απαζρόιεζε ην ηδησηηθό ηνπο θαξκαθείν) θαη
β) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ θιάδν εθάπαμ παξνρώλ κέρξη 31.12.2013 γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από
1.1.2014 θαη εθεμήο.
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα θάζε αζθαιηζκέλν ησλ θαηεγνξηώλ απηώλ, αλά θιάδν, ηεξνύληαη
ζε αηνκηθέο κεξίδεο από 1.1.2014.
θνπόο


θνπόο ηνπ Σακείνπ είλαη:
α) ε παξνρή κεληαίαο επηθνπξηθήο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο δηθαηνύρνπο
αζθαιηζκέλνπο
β) ε θαηαβνιή εθάπαμ παξνρώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο αζθαιηζκέλνπο.
Σν Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ζπγθξνηνύλ δύν (2) θιάδνη, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα:
α) θιάδνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (δελ αθνξά ηα θαξκαθεία γηαηί εμαηξνύληαη , βι. παξαπάλσ)
β) θιάδνο εθάπαμ παξνρώλ, ζηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύληαη απηνηειώο νη εηζθνξέο θάζε θιάδνπ.


ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρώλ ηνπ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ππάγνληαη ππνρξεωηηθά:
α. Οη ήδε αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ πξόλνηαο πνπ εληάζζνληαη ζην
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. θαη
β. όζνη γηα πξώηε θνξά από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έληαμε ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ
πξόλνηαο αλαιακβάλνπλ εξγαζία – απαζρόιεζε ή απνθηνύλ αζθαιηζηέα ηδηόηεηα βάζεη ησλ γεληθώλ ή εηδηθώλ ή
θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ απηώλ.

