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ΘΕΜΑ

«Διαχείριση των ήδη υποβληθεισών ασφαλιστικών στοιχείων μέσω
Α.Π.Δ. ασφαλισμένων υπαγόμενων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μισθολογικών
περιόδων απασχόλησης από 01/12/2017».
ΣΧΕΤ. Η με αριθμ. 22/2018 Εγκύκλιος και τα με αριθμ. πρωτ.
Δ.ΑΣΦ.547/669753/23-05-2018, Δ.ΑΣΦ.770/934585/26-07-2018 Γενικά
Έγγραφα Ε.Φ.Κ.Α..
Με τα ανωτέρω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση των
ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών που υπάγονται από 1/12/2017 στους κλάδους
ασφάλισης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, του
ν.4498/2017, όπως ισχύουν, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν δύο
κατηγορίες εργοδοτών:
Α) Εργοδότες που απασχολούν προσωπικό με ιδιότητα ασφαλιστέα και στον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ενώ το λοιπό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. (ασθένεια σε χρήμα) Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (επικουρικό – πρόνοια) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(ασθένεια σε είδος) και
Β) Εργοδότες με υπαγωγή του συνόλου των απασχολούμενων στην
ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ως αμιγώς επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.
Για το ανωτέρω απασχολούμενο προσωπικό και των δύο κατηγοριών
εργοδοτών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πρέπει να γίνει
τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας για μισθολογικές περιόδους 1/12/2017 μέχρι
31/3/2018 - ή για όσο χρονικό διάστημα έχουν δηλωθεί ασφαλιστικά στοιχεία με
Κ.Π.Κ. που περιλαμβάνουν κλάδους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. - ώστε η απεικόνιση των
ασφαλιστικών στοιχείων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των ανωτέρω
σχετικών Εγκύκλιων οδηγιών και Γενικών Εγγράφων.
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Οι μεταβολές των ασφαλιστικών δεδομένων πρέπει να γνωστοποιηθούν
από τους υπόχρεους εργοδότες, μέχρι 31/10/2018, αναλόγως, ως ακολούθως:
- Για την πρώτη (Α) κατηγορία Εργοδοτών οι μεταβολές πρέπει να
γνωστοποιηθούν με Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων
(Δ.Μ.Σ.Α.) - προφανώς μόνο για τους ασφαλισμένους των οποίων
τροποποιείται η ασφαλιστική ιστορία σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4498/2017 - στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών
Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου Απασχόλησης με σχετικό αίτημά τους, κατά την
γνωστή διαδικασία, ενώ,
- Για την δεύτερη (Β) κατηγορία Εργοδοτών – επειδή επηρεάζεται η
ασφαλιστική ιστορία του συνόλου των απασχολούμενων και λόγω του
πλήθους των εγγραφών προς τροποποίηση – η διαχείριση των μεταβολών
θα γίνει με εκ νέου υποβολή Α.Π.Δ. – Τύπου Δήλωσης 01 κανονική - σε
αντικατάσταση των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων
απασχόλησης από 1/12/2017 μέχρι 31/3/2018 ή για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται – για το σύνολο των απασχολούμενων και των
αναλυτικών εγγραφών, με μαγνητικό μέσο - κατόπιν αιτήματος υποβληθέν στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της Έδρας
της επιχείρησης, κατά τα γνωστά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σε περίπτωση που η επιχείρηση, πέραν της έδρας
διατηρεί και Υποκαταστήματα, πλην όμως στην Α.Π.Δ. δεν καταχωρεί
κωδικό παραρτήματος, τα Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων
(Δ.Μ.Σ.Α.) Α.Π.Δ. πρέπει να υποβληθούν στο αρμόδιο Υποκ/μα
Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. ελέγχου της έδρας.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Α.Π.Δ. δεν θα
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα συγχωρείται το εκπρόθεσμο της
υποβολής με ενέργεια προϊσταμένου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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