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ΘΕΜΑ : «Διαχείριση ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ

από Υποκαταστήματα Μισθωτών e-ΕΦΚΑ»
Σχετικό: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19317/Φ1/15.01.2021 επιστολή σας προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ.
Χάλαρη Χρήστο

Ενημερώνοντάς σας επί των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:
- Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 308639/23.11.2020 (ΦΕΚ 5286/Β’/01.12.2020) η αρμοδιότητα της
χορήγησης/παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και των
προστατευομένων μελών τους (όπου δεν ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά) μεταφέρθηκε στα
Τμήματα/Γραφεία Μητρώου των υποκαταστημάτων Μισθωτών για τους ασφαλισμένους που
ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
- Στις 10.12.2020 δόθηκαν οδηγίες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης
και κινητοποιήθηκαν οι Μονάδες Πληροφορικής του φορέα για απαραίτητες ενέργειες
χορήγησης κωδικών ΑΤΛΑΣ των τ. Τομέων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ σε υπαλλήλους των κατά τόπους
Τμημάτων Μητρώου.
- Στις 19.01.2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.4 αναλυτική εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6Α1446ΜΑΠΣ-ΧΛΟ) με
συνημμένο εγχειρίδιο οδηγιών για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία
υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης βάσει γενικών, ειδικών ή
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καταστατικών διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρ.23 του
Ν.4529/2018. Η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και
συγκεκριμένα στην ενότητα: Επικαιρότητα ΕΦΚΑ/ Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα, προς
ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα το σύνολο σχεδόν των Τμημάτων/Γραφείων Μητρώου των
κατά τόπους υποκαταστημάτων μισθωτών έχουν λάβει κωδικούς και εξυπηρετούν τους
ασφαλισμένους του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ τόσο σε θέματα ασφαλιστικής ικανότητας, όσο και σε θέματα
χορήγησης κοινοτικών και διεθνών εντύπων και για τις πολύ λίγες περιπτώσεις που δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναμένεται να συμβεί πολύ σύντομα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ
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