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         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    Αθήνα, 04/01/2021  

            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

        Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ.      Αρ. Πρωτ.:  21 

                Καθολικός διάδοχος  

  του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
 

ΕΔΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

Τηλ.: 210-5248526 

Fax: 210-5240883 

E-mail: grammateia@tayfe.gr 

          

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

 

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταστάσεων ασφαλίστρων και Ηλεκτρονικών 

Αρχείων στην περίπτωση επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ σύμφωνα με το αρ. 28 του Ν.4726/2020 (Α΄ 181)  (ανοιχτό πρόγραμμα 

εκατό χιλιάδων [100.000] νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας), σας γνωρίζουμε τα εξής:  

1. Θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  epidotisi@tayfe.gr 

και apografiko@tayfe.gr: 

• η αίτηση – υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα των εκατό 

χιλιάδων [100.000] νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 6  παρ. 1α  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 39539/996 ΦΕΚ 

4261/Β’/30-09-2020,  

• η έγκριση του αιτήματος, 

• η αναγγελία Πρόσληψης (Έντυπο Ε3) που υποβάλει ο εργοδότης στο Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ, 

• το έντυπο Πρόσληψης & Μεταβολών (Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου) 

του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 

2. Κάθε μήνα υποβάλλεται υποχρεωτικά ξεχωριστή Κατάσταση Ασφαλίστρων ή 

και Ηλεκτρονικό Αρχείο Εισφορών μόνο για τους ασφαλισμένους της επιχείρησης 

που έχουν ενταχθεί στο ανοιχτό πρόγραμμα των εκατό χιλιάδων [100.000] νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Ν.4726/2020 (Α΄ 181).  Η κατάσταση 

mailto:epidotisi@tayfe.gr
mailto:apografiko@tayfe.gr


2 

 

ασφαλίστρων θα περιλαμβάνει την επωνυμία του εργοδότη, τη μισθολογική περίοδο, 

τις μικτές αποδοχές του επιδοτούμενου ασφαλισμένου και τα ημερομίσθια ακριβώς 

όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ του EΦΚΑ, καθώς και το ποσό των εισφορών που 

αναλογεί στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 

3. Οι παραπάνω Καταστάσεις Ασφαλίστρων ή τα Ηλεκτρονικά Αρχεία Εισφορών 

θα αποστέλλονται υποχρεωτικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

epidotisi@tayfe.gr. 

4. Για το προσωπικό που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης θα 

ακολουθείται η διαδικασία  υποβολής  καταστάσεων ασφαλίστρων ή/και 

ηλεκτρονικών αρχείων εισφορών, όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί στις  υπ’ αρ. 1  

και 2 Εγκυκλίους του Ταμείου (βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου www.tayfe.gr ). 

5. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης επιδοτούμενης εργασίας του ασφαλισμένου θα 

αποστέλλεται στις ίδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις epidotisi@tayfe.gr και  

apografiko@tayfe.gr  τυχόν αλλαγή που προκύπτει στην εργασιακή σχέση 

(Καταγγελία Σύμβασης, Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Ε5, κτλ.) για τον 

ασφαλισμένο του οποίου επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής αντίστοιχου εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί   για το 

ανοιχτό πρόγραμμα των εκατό χιλιάδων [100.000] νέων επιδοτούμενων θέσεων 

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α’/18/09/2020, την 

ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 39539/996 ΦΕΚ 4261/Β’/30/09/2020 και την ΚΥΑ Δ.15/Δ’ 

/45742/1748 ΦΕΚ 5515/Β’/16/12/2020. 

7. Σε περίπτωση που από μεταγενέστερη διασταύρωση στοιχείων προκύψει ότι ο 

εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή εξέπεσε των 

προϋποθέσεων διατήρησης της επιδότησης, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο, τα ποσά 

των επιδοτούμενων εισφορών που οφείλονται στο Ταμείο θα αναζητούνται και θα 

επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. 
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