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Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με σχέδιο 

νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλήςκαι 

αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, από 01.12.2013 οι εργοδότες που 

απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην Ασφάλιση του ΕΤΕΑ και την 

Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται να δηλώνουν τις Ασφαλιστικές 

Εισφορές στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν 

σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία. 

Για την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής 

ΑΠΔ,τονίζονται τα ακόλουθα: 

1. Τα ποσοστά των υπέρ του ΕΤΕΑ ασφαλιστικών εισφορών 

ορίζονταιπλέον,για το σύνολο των ασφαλισμένων (παλαιών και 

νέων), σε 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο. 

2. Τα ποσοστά της πρόσθετης ειδικής εισφοράς για όσους 

υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και 

για όσους απασχολούνται σε υπόγειες στοές μεταλλείων – 

λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες καθώς και σε 

ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ διατηρούνται 

ως έχουν. 

3. Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών 

του εργαζόμενου, όπως αυτές νοούνται για τους ασφαλισμένους 

μετά την 01.01.1993 (νέοι). Οι αποδοχές δηλαδή που 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των υπέρ του ΕΤΕΑ 

εισφορών, είναι αυτές που δηλώνονται με την ΑΠΔ για το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

4. Η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών δια της ΑΠΔ θα γίνεται 

ενοποιημένα για την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑ. 

Σχετικές οδηγίες για τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, 

Δραστηριότητας κ.λπ. θα δοθούν με νεότερα έγγραφα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ. 



5. Η πληρωμή των εισφορών για το ΕΤΕΑ που αφορούν χρονικό 

διάστημα από τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 και εφεξής θα ακολουθεί τη 

διαδικασία της ΑΠΔ. Δεν θα απαιτείται δηλαδή ιδιαίτερη 

συναλλαγή με Τράπεζα,πλέον αυτής που γίνεται για την 

εξόφληση της ΑΠΔ, ούτε και αποστολή στο ΕΤΕΑ μηνιαίων 

μισθολογικών καταστάσεων ή αρχείων. 

 

Επισημαίνεται, ότι οι υποχρεώσεις (εισφορές, διακανονισμοί, 

εξόφληση  λογαριασμών, πάσης φύσεως εξαγορές κλπ.), των 

εργοδοτών που αφορούν προγενέστερες χρονικές περιόδους 

(μέχρι και τον Νοέμβριο 2013) θα συνεχίσουν να καταβάλλονται 

στους λογαριασμούς των πρώην Ταμείων, όπως μέχρι σήμερα. 

 

6. Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των ασφαλιστικών 

εισφορών του 12ου/2013 παραμένει η 31.01.2014 και του Δ/Χ 

/2013 είναι η 28.2.2014. 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του 

ΕΤΕΑ θα πρέπει μέχρι 15.01.2014 να προσέλθουν στα Υποκαταστήματα 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να απογραφούν. 

(Σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση: www.ika.gr). 

 

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ 

http://www.ika.gr/

