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ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πληροφοριών σχετικά με τη
δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται
παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Η υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά, τηλεφωνικώς και μέσω επισκέψεων στα γραφεία μας,
αποδέκτης πολλαπλών ερωτημάτων και παραπόνων από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
οι οποίοι εργάζονται σε κράτη-μέλη της ΕΕ και δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση
σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής τους από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για το διάστημα κατά το οποίο έχουν παράλληλη απασχόληση
σε κράτη-μέλη της ΕΕ.
Με σκοπό τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων ώστε να διεκπεραιώνουν σχετικές υποθέσεις
τους με τρόπο άμεσο και απλό, χωρίς να ταλαιπωρούνται, καθώς και τη μείωση των
διοικητικών βαρών που συνεπάγεται η παροχή επαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης στους
πολίτες, παρακαλούμε να αναρτήσετε, στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου του ταμείου σας
σχετική ενημέρωση, σε εμφανές σημείο, και με τρόπο που να προσελκύει εύκολα την
προσοχή των ενδιαφερομένων.
Έχοντας συλλέξει τα συχνότερα ερωτήματα τα οποία απευθύνονται στην υπηρεσία μας,
παρακαλούμε να αναρτηθεί σχετική πληροφόρηση που να αναφέρεται στα παρακάτω:
1. Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης του φορητού εντύπου Α1 το οποίο
βεβαιώνει τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον κάτοχό του, ως
απόρροια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004, με σκοπό την απαλλαγή των
ασφαλισμένων από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ για το διάστημα κατά το οποίο έχουν παράλληλη απασχόληση σε άλλο
κράτος-μέλος της ΕΕ.
 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η έκδοση του Α1 αφορά διαστήματα
από 1/5/2010 και μετά (ημερομηνία ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
883/2004).
 Επίσης, πρέπει να αναφερθεί και περιληπτικά η διαδικασία, δηλ. ότι για την
έκδοσή του ο ασφαλισμένος απευθύνει σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή του
κράτους-μέλους όπου απασχολείται (διευκρινίζοντας ότι στην Ελλάδα θεωρείται
ότι έχει μη μισθωτή δραστηριότητα, ανεξαρτήτως από το αν ασκεί ή όχι
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πραγματική απασχόληση, λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
που απορρέει από την ιδιότητα του μηχανικού) και στη συνέχεια, αφού εκδοθεί
το Α1, το καταθέτει ο ίδιος με αίτησή του στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για διαστήματα που
ανατρέχουν πριν την 1/5/2010 για την περίπτωση μισθωτού υπαλλήλου σε άλλο κράτοςμέλος:
 Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή του ασφαλισμένου και στα δύο συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική (άρθρο 14γ (β) του Κανονισμού
1408/1971, σε συνδυασμό με το Παράρτημα VII). Προκειμένου να εξαιρεθεί από
την υποχρέωση διπλής καταβολής εισφορών, και εφόσον επιθυμεί την εξαίρεσή
του από το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα
στον αρμόδιο φορέα του κράτους-μέλους που απασχολείται, ζητώντας την
εφαρμογή του άρθρου 16.1, του Κανονισμού 883/2004, ώστε να συναφθεί
συμφωνία εξαίρεσης μεταξύ των δύο κρατών-μελών.
Στοιχεία απαραίτητα για την αίτηση είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, και αριθμός ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Στο σημείο αυτό
σημειώνουμε ότι η χρονική περίοδος για την οποία θα ζητείται η εξαίρεση στην
αίτηση θα πρέπει να λήγει στις 30/4/2010, καθώς από 1/5/2010 εκδίδεται το Α1.
Αφού συναφθεί η συμφωνία εξαίρεσης μεταξύ των δύο κρατών, ο ασφαλισμένος
απαλλάσσεται από τις εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην
εν λόγω συμφωνία. Σημειώνουμε ότι για όλα τα παραπάνω στάδια της διαδικασίας
ο ασφαλισμένος έχει σχετική ενημέρωση, καθώς όλα τα έγγραφα που
ανταλλάσσονται μεταξύ των φορέων κοινοποιούνται και στον ενδιαφερόμενο, στη
διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο για την περίπτωση της Μεγάλης
Βρετανίας ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, και όχι στον αρμόδιο φορέα της
Μεγάλης Βρετανίας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, είτε μέσω e-mail στο
intaffairs@ypakp.gr, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε.
Σταδίου 29, ΤΚ 10110
Συνημμένα, σας στέλνουμε την ανωτέρω αίτηση για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
σας, την οποία μπορούμε και να σας τη διαθέσουμε και ηλεκτρονικά.
Παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση της σχετικής πληροφόρησης, η οποία να
χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και να παρουσιάζεται με όσο το δυνατόν πιο απλό
και εύληπτο τρόπο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση επί του θέματος.
Συν/να: 1 φ.
Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Διαδοχικής Κ.Α.
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