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                             Εξαιρ. Επείγον       

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄ 

Tαχ. Δ/νση     : Σταδίου 29                                                         
Ταχ. Κωδικας: 10110 
Fax                  : 2103368148 
Τηλέφωνα      : 2103368156 -7, 
                          2103368150 -2  
E-mail             : proasf@ggka.gr 

                                                       
                                          Αθήνα,  27  Μαρτίου  2013 
                               Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165      
 
 
 Προς: 1. ΕΤΕΑ 
                Γραφείο Προέδρου ΔΣ 
                Πειραιώς  9 -11, 10552 Αθήνα   
            2. ΕΤΑΤ 
              Γραφείο Προέδρου ΔΣ 
               Πανεπιστημίου 63, 10564 Αθήνα 
 
Κοιν.: 1. Σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς   
               αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,   
               Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  
               και το ΜΤΠΥ 
           2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
               Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 
               11745 Νέος Κόσμος – Αθήνα 
           3. Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
              Σταδίου 29 , 10110 Αθήνα 
           4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη ΓΓΚΑ 

5. Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής 
               Ασφάλισης: 
               α. ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ,  
                   Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα 
               β. ΤΕΑΥΕΤ – ΝΠΙΔ 
                   Θεοφάνους 17 - 19, 11523 Αμπελόκηποι 
               γ. ΕΤΕΑΠΕΠ – ΝΠΙΔ 
                   Χρήστου Λαδά 1, 10561 Αθήνα 
               δ. ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ 
                    Πατησίων 48, 10682 Αθήνα                    
               

 

          ΘΕΜΑ:  
 

Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(ΕΤΕΑ) και μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία 
υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ.  

            Σχετ.: Τα Φ80020/οικ.4785/174/5.3.2012 (ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ) και Φ80020/οικ.26446/976/2.1.2013 
(ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ) έγγραφά μας. 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες ένταξης φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) 

και μετατροπής των μη εντασσόμενων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ν.π.ι.δ., 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄41) και του άρθρου 12 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου της 31.12.20121 (Α΄ 256). 

 

                                           
1 η οποία έχει κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή  
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Ι. ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑ 

Αναλυτικά, στο ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί: 

   A. Aπό 1.7.2012:  

    1) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),  

    2)  από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ):  

       α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας 

και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και  

       β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ),     

    3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ–ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-

ΕΡΤΤ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και  

    4) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση 

ασφαλισμένους του.  

  
   Β. Από 1.1.2013: 

   1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού 

«ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ» και  

   2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ,  

    
   Γ. Από 1.2.2013: 

      1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων     

(ΤΕΑΥΝΤΠ) του ΤΕΑΙΤ και  

       2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) του ΤΕΑΙΤ, 

 καθώς με τα Φ51020/2634/52/31.1.2013 και Φ51020/3073/70/1.2.2013 αντιστοίχως έγγραφα της 

Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους 

για μετατροπή των ανωτέρων δύο Τομέων του ΤΕΑΙΤ σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής 

ασφάλισης. 

 
   Δ. Από 1.3.2013:  

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)  ως προς την  επικουρική ασφάλιση, καθώς 

με το Φ51020/οικ.5473/129/25.2.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του 

Υπουργείου μας απορρίφθηκε η αίτηση της ΟΤΟΕ για μετατροπή του ΕΤΑΤ σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικό 

ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης. 

 
        Επισημαίνεται ότι, το ΕΤΕΑ  λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.  
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        Με την παρ. 7 του  άρθρου 45 του ν. 4052/2012 προβλέπεται ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία του 

Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΤ, που είναι ενιαία, κατανέμεται, με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από οικονομική μελέτη, 

μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ. 

      Επίσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου, μέχρι την 

έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι 

καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο 

ν. 4046/2012, όπως ισχύουν.   

 

ΙΙ. ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΤΟ ΕΤΕΑ. 

 

Α. Ισχύον καθεστώς στο ΕΤΑΤ πριν τον ν. 4052/2012 & την ΠΝΠ της 31.12.2012 (Α΄256) 
 

     Στο  Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του                

ν. 3371/2005 (Α΄178), είχαν υπαχθεί μέχρι 28.2.2013, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ασφαλισμένοι 

και συνταξιούχοι των εξής επικουρικών ταμείων – ν.π.ι.δ., χωρίς να θιγεί η νομική υπόσταση ή η 

περιουσία τους: 

     α) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΤΕΑΠΕΤΕ), από 18.4.2006, με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84), οι οποίοι υπήχθησαν 

παράλληλα και στο τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ). Αφορά το προσωπικό της Εμπορικής Τράπεζας και μέρος 

του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς. 

Οι συντάξεις των μέχρι 18.4.2006 συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από το 

ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Για όσους καθίστανται συνταξιούχοι, μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, το ΕΤΑΤ καταβάλλει τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (κύρια και 

επικουρική σύνταξη) που προέβλεπε η νομοθεσία του φορέα αυτού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους με 

κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και με επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ). Στη 

συνέχεια, μετά τη συνταξιοδότησή τους με κύρια και επικουρική σύνταξη, το ΕΤΑΤ καταβάλλει επιπλέον 

ποσό σύνταξης που  συμπληρώνει αυτή του τέως ΕΤΕΑΜ, προκειμένου να λαμβάνουν το ίδιο ποσό 

σύνταξης με αυτό που προκύπτει από το προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς (άρθρο 61 περ. α΄  του 

ν.3371/2005).  

     β) Του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) από 

1.1.2007, με την παρ. 2  του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (Α΄2 76). 

    γ) Του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ) από 1.1.2007, με το 

άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (Α΄80), ως δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου – λογαριασμού2. 

                                           
2 Κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 
του ν. 3455/2006.   
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    δ) Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) της Alpha Bank ΑΕ από             

1.1.2008, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276). 

      
      Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ, του ΛΑΚ και του ΤΑΠΤΠ εντάχθηκαν 

αποκλειστικά στο ΕΤΑΤ, εφαρμοζόμενων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του π.δ/τος 209/2006 

(Α΄209), σε αντίθεση με τους προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι υπήχθησαν παράλληλα και 

στο τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ). 

      Σύμφωνα με το άρθρο 61 περ. β΄ του ν. 3371/2005, οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

των  οικείων επικουρικών ταμείων  για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται. Για τους από 

1.1.1993 ασφαλισμένους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2084/1992 και η γενικότερη ισχύουσα 

νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλους 

τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής. 

      Διατάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος (χορήγηση δηλαδή μιας συνολικής κύριας και 

επικουρικής σύνταξης πριν τη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης) έχουν το ΤΕΑΠΕΤΕ, το 

ΤΑΠΤΠ  και ο ΛΑΚ. 

 

Β. Ισχύον καθεστώς στο ΕΤΑΤ μετά την ένταξη της επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ 
 

       Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 

31.12.2012 (Α΄256) και του άρθρου 61 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, μετά την ένταξη της 

επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, το ΕΤΑΤ εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτοτελές ν.π.δ.δ, 

προκειμένου να χορηγεί τις επιπλέον παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 61 του ν. 3371/2005 και 

το π.δ. 209/2006, ως σκοπός του ΕΤΑΤ. 

         Συγκεκριμένα, το ΕΤΑΤ από 1.3.2013 συνεχίζει να καταβάλλει: α) Τη διαφορά των ποσών 

συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης βάσει των καταστατικών 

διατάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 

31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ3, β) Τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (δηλαδή κύρια και 

επικουρική σύνταξη μέχρι τη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης και το ΕΤΕΑ) στους 

μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής 

Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης 

Πίστεως (ΤΑΠΤΠ)4 και γ) τις συνταξιοδοτικές παροχές του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων 

(ΛΑΚ)5. 

                                           
3 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26  παρ. 1 του ν. 3455/2006 και του άρθρου 61 περ. α΄ του ν. 3371/2005  
4 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26  παρ. 1 του ν. 3455/2006 και του άρθρου 61 περ. β΄του ν. 3371/2005 (για το 
ΤΕΑΠΕΤΕ) και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3620/2007 και του π.δ/τος 209/2006 (για το ΤΑΠΤΠ)  
5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3554/2007, της περ. ζ΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 και της παρ. 3 του 
άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012 (Α΄256)   
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       Όπως σημειώνεται και στο προηγούμενο Φ80020/οικ.26446/976/2.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ) 

έγγραφό μας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 

31.12.2012,  οι παροχές που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, καθώς και στους 

συνταξιούχους του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας 

Αττικής (ΛΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (Α΄ 80), εξακολουθούν να καταβάλλονται 

από το ΕΤΑΤ από ειδικό λογαριασμό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια 

Τράπεζα. 

  Είναι αυτονόητο, τέλος, ότι κατά την εκπόνηση της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 

12 της ΠΝΠ της 31.12.2012 αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες 

οι επιπλέον παροχές που αυτό συνεχίζει να καταβάλλει ως αυτοτελές ν.π.δ.δ., 

συμπεριλαμβανομένης και της διαφοράς των ποσών συντάξεων της περ. α΄ του άρθρου 61 του           

ν. 3371/2005 για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, μετά τη χορήγηση κύριας 

σύνταξης από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).  

 

Γ. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ  

 
          Από 1.3.2013 εντάσσονται στο ΕΤΕΑ: 

    α) όλοι οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ, με εξαίρεση τον ΛΑΚ της 

Τράπεζας Αττικής,  ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, δηλαδή:  

 Όλοι οι προερχόμενοι από το ΤΑΠΤΠ εργαζόμενοι της Alpha Bank, για τους οποίους οι 

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται πλέον στο ΕΤΕΑ. 

       Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας 

Πειραιώς ασφαλίζονται ήδη για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006, όπως και οι εργαζόμενοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας μετά 

την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς και την επαναπρόσληψή τους από τον νέο εργοδότη.  

 
    β) οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, δηλαδή :  

 οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και  

 οι συνταξιούχοι της Alpha Bank (ΤΑΠΤΠ) μετά τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας 

ασφάλισης. 

      Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και  της Τράπεζας 

Πειραιώς, μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισης, λαμβάνουν ήδη 

επικουρική σύνταξη από το  ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Η διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν  

από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του  ΕΤΕΑ                   
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(τ. ΕΤΕΑΜ) και του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ που 

συνταξιοδοτούνται από 18.4.2006 και μετά (ημερομηνία υπαγωγής τους στο τ. ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ), 

χορηγείται από το ΕΤΑΤ, κατ’ εφαρμογή της ειδικής διάταξης της περ. α΄ του άρθρου 61 του                          

ν. 3371/2005, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

 
 

ΙΙΙ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ 1.3.2013 ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΝΠΙΔ 

 

   Οι πρώην Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ μετατράπηκαν από 1.3.2013 

σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ν.π.ι.δ., με τις εξής ονομασίες: 

     α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ) 

          (ΦΕΚ 412/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΣΦΞ), 

     β) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑΥΕΤ – ΝΠΙΔ) 

          (ΦΕΚ 410/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - Χ9Π), 

     γ) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών    

         (ΕΤΕΑΠΕΠ  -  ΝΠΙΔ)  (ΦΕΚ 409/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ – ΠΒΥ) και 

    δ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

         Επιχειρήσεων  (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 411/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΙΟΚ). 

 
      Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 

(Α΄160) και τα υπαγόμενα σ’ αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ. 

 
       Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.    

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΚΑ 
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΚΑ 
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών  
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΔΥ 
6. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή Τμήματα της ΓΓΚΑ  
7. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης  
   Τμήματα Α΄& Β΄ (4 αντίγραφα) 

 
 

             Ο Υπουργός 
 
 
 

               Ιωάννης Βρούτσης 
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