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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νέων
ασφαλισμένων (άρθρου 39 του ν.2084/1992).
Με την αίτηση εξαίρεσης συνυποβάλλονται:
1. Βεβαίωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως
νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης σ' αυτό (άρθρου 39 ν. 2084/92).
2. Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.
3. Ένσημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της
αίτησης εξαίρεσης, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές.
Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων
συνυποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εφόσον έχουν υποβληθεί.
4. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
- Επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
- Η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το
σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.
- Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε. στην περίπτωση που
η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του
χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.
- Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με
εργόσημο.
- Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στο Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε. ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής
του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.
- Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες ................. με την οριστικοποίησή τους
(εφόσον απαιτείται).
5. Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι
ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.
6. Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε.
δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστέα δραστηριότητα.

