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ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12/3/2018 
 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων του Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. ΝΠΙΔ) σχετικά με τη 

λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος OPUS, η διεύθυνση 

του Ταμείου σας ενημερώνει για τα εξής: 

 

Α. Η πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα του συστήματος είναι ανοιχτή από 

την 16/1/2018 όπως φαίνεται και στη σχετική ανακοίνωση: 

http://www.teayet.gr/site/index.php/2017/12/08/enarksi-opus/. 

Από τότε είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, η λειτουργία δημιουργίας μηνιαίων δηλώσεων 

εισφορών για τους εργοδότες και της έκδοσης ηλεκτρονικών κωδικών ταχυπληρωμής για 

την εξόφληση των οφειλομένων εισφορών. 

Β. Η διαδικασία κατάθεσης οφειλομένων εισφορών στα ταμεία των τραπεζών, με 

επισύναψη χειρόγραφων αρχείων, ήταν ανοιχτή παράλληλα με το νέο τρόπο καταβολής 

εισφορών, μέσω ηλεκτρονικών κωδικών. Η καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικής 

περιόδου ήταν η 31/1/2018. Από την 1/2/2018, η καταβολή των οφειλομένων εισφορών 

είναι δυνατή μόνο μέσω του συστήματος OPUS. 

Γ. Έως σήμερα, έπειτα από συνεκτίμηση των ειδικών δυσκολιών προσαρμογής αλλά 

και του συνολικού φόρτου εργασίας των χρηστών,  η επιβολή προσθέτων τελών στην 

εκπρόθεσμη δήλωση και αντίστοιχη εξόφληση των μηνιαίων εισφορών είναι 

απενεργοποιημένη, προκειμένου να δοθεί μια ακόμα παράταση στην προσαρμογή των 

εργοδοτών στα νέα δεδομένα του Ταμείου. 

 

Έχοντας υπ’ όψη ότι: 

1. Η διαδικασία εκ νέου απογραφής και ενημέρωσης σχετικά με την χορήγηση 

κωδικών πρόσβασης για τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις και τους αντίστοιχους  

εργοδότες του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. ΝΠΙΔ έχει ξεκινήσει από την 9/2/2017 (Α.Π. 

εξερχομένου εγγράφου: 926/9-2-2017). 

2. Η διαδικασία χορήγησης κλειδαρίθμων στους ενδιαφερόμενους προκειμένου για 

την δημιουργία κωδικών πρόσβασης στο OPUS, καθώς και οι δοκιμαστικές χρήσεις 

του, είχε ξεκινήσει από την 1/3/2017 (Α.Π. εξερχόμενου εγγράφου: 1354/1-3-2017). 

3. Η πλειοψηφία των ασφαλισμένων εργοδοτών και επιχειρήσεων στο Ταμείο, 

ανταποκρίθηκε, στις σχετικές διαδικασίες 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αναστολή στην επιβολή πρόσθετων τελών θα λήξει την 

Κυριακή 11/3/2018. 

 

Η εν λόγω καταληκτική ημερομηνία είναι οριστική. Για όσες καταβολές γίνουν 

εκπρόθεσμα θα εφαρμοστούν τα τέλη καθυστέρησης που αναλογούν στον παρελθόντα 

μήνα χρήσης ο οποίος θα δηλώνεται. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. 

 

Αθήνα, 5/3/2018 
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