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ΘΕΜΑ : «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-
2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» 
 
ΣΧΕΤ. : α) εγκύκλιο 8/14 
β) Τα με αριθμ. πρωτ. 7013/2933/024/29.1.2014 και 9505/3874/011/6.2.2014 
έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α. 
γ) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 Υ.Α. 
 
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των 
άρθρων 1 και 5 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 Α ) «Αναβάθμιση και βελτίωση 
των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την 
ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες προβλέπεται ότι, ο 
εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., 
στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον ν.4111/2013). 
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.4052/2012 (256 Α') συστάθηκε από 1-7-
2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α., το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική 
και οικονομική οργάνωση και έχουν ενταχθεί σε αυτό οι παρακάτω Τομείς και 



Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης (εγκύκλιο 34/13): 
 
α) το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., 
 
β) οι Τομείς ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΕΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΠΤ και ΤΕΑΧ του 
Τ.Ε.Α.Ι.Τ., 
 
γ) οι Τομείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και ο Κλάδος 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., 
 
δ) το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και οι Τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ και 
 
ε) το Ε.Τ.Α.Τ., ως προς την επικουρική ασφάλιση 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α. και 
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την συμπλήρωση των Α.Π.Δ. και την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 
πρωτ. Φ80000/3476/116/17-2-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου 
από 1-12-2013 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστέες αποδοχές 
των μέχρι 31-12-1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ε.Τ.Ε.Α., με τις ήδη 
ισχύουσες για τους από 1-1-1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς και συνεπώς οι 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ανεξάρτητα αν έχουν 
υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993, θα υπολογίζονται σε ποσοστό 
 
• 6% (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο 
ΜΙΚΤΑ, 
 
• 8% (4,25% ασφαλισμένου + 3,75% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον 
Κανονισμό Β.Α.Ε., 
επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του ποσού της ανωτάτης 
ασφαλιστικής κλάσης (5.543,55€), όπως ισχύει για παλαιούς και νέους 
ασφαλισμένους. 
 
Εξαίρεση: Από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των 
ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α., εξαιρούνται οι μισθωτοί του Δημοσίου, που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013, δηλαδή οι 
δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ., που αμείβονται με το νέο 
μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. 
 
Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α., τα ενιαία από 1-12-2013 
ποσοστά εισφορών (3% εργοδότη + 3% ασφαλισμένου) για παλαιούς και νέους 



ασφαλισμένους, θα υπολογίζονται μέχρι 31-12-2015 επί του συνόλου των πάσης 
φύσεως αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011, με εξαίρεση των 
εκτάκτων παροχών και του κινήτρου απόδοσης (σχετ. 9505/3874/011/6.2.2014 
έγγραφο Ε.Τ.Ε.Α.) και μέχρι του ποσού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης όπως 
ισχύει κάθε φορά για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
 
Τα ποσοστά της πρόσθετης ειδικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α., 
από 1-12-2013, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 
1/1/1993, θα υπολογίζονται ως εξής: 
 
• ποσοστό 2% ( 1,25% ασφαλισμένου + 0,75% τον εργοδότη), για τους υπαγομένους 
σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, 
 
• ποσοστό 3% ( 1% ασφαλισμένου + 2% εργοδότη), για τους απασχολούμενους σε 
υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς σε 
ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η. 
 
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του δεύτερο εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν.4225/2014, προβλέπεται πρόσθετη ειδική εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., μόνο για τις 
ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων και ως εκ τούτου, από 1-12-2013, η πρόσθετη 
ειδική εισφορά (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4075/2012) στον κλάδο 
Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), για τις κατηγορίες προσώπων που υπάγονταν στα ειδικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πλην των Β.Α.Ε., καταργήθηκε. 
 
Κατά συνέπεια από 1-12-2013, η πρόσθετη ειδική εισφορά για τον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., 
δεν θα εμπεριέχεται στους Κ.Π.Κ, : 1401, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1490, 1491, 
1492, 1493, 1494, 1495, 4408 και θα ισχύουν έτσι όπως διαμορφώθηκαν, χωρίς την 
πρόσθετη ειδική εισφορά Ε.Τ.Ε.Α. (ως ο συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ 2). 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
• Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, από 
μισθολογική περίοδο απασχόλησης 12/2013 και μετά, θα καταβάλλονται μαζί με τις 
υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει 
για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + ΕΤΕΑ), έως την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον 
μήνα απασχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλώνοντας την μισθολογική 
περίοδο που αφορούν, τον Α.Μ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ. εργοδότη. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη 
κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951 όπως ισχύει). 
 
• Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + ΕΤΕΑ), έως την τελευταία 



εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη 
κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951 όπως ισχύει). 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στην Α.Π.Δ. από 1-12-2013 
 
Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.Δ. μηνός 12/2013 
 
Διαπιστώθηκε ότι, αρκετοί εργοδότες οι οποίοι πιθανόν δεν γνώριζαν τις ανωτέρω 
διατάξεις, υπέβαλαν Α.Π.Δ., για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 12/2013, με τύπο 
δήλωσης (01) Κανονική και με Κ.Π.Κ. που δεν συμπεριλαμβάνει εισφορές κλάδου 
ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. 
Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών 
στοιχείων των εργαζομένων (για τον κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.), στις ήδη 
υποβληθείσες Α.Π.Δ., για τον 12/2013, δίνεται η δυνατότητα υποβολής 
Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., έως 14-3-2014. 
 
Η εν λόγω Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., θα υποβληθεί μόνο για μισθολογική 
περίοδο 12/2013 και θα αφορά την συμπληρωματική ασφάλιση στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. 
 
Για την απεικόνιση στην Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. της επικουρικής ασφάλισης, 
θα πρέπει να καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των απασχολούμενων, 
με Τύπο Αποδοχών (14), χωρίς Ημέρες Εργασίας. 
 
Στον Τύπο Αποδοχών (14) θα καταχωρείται το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών, 
που έχουν υποχρεωτική καταχώρηση ημερών εργασίας (π.χ. Τύπος Αποδοχών 01, 08, 
07, κ.λ.π.). 
 
Σε χωριστή εγγραφή θα καταχωρούνται οι αποδοχές κάθε άλλου Τύπου Αποδοχών με 
τον αντίστοιχο Κωδικό (ανά Τύπο Αποδοχών), που έχει δηλωθεί στην ήδη 
υποβληθείσα Κανονική (01) Α.Π.Δ., με τις αναλογούσες ασφαλιστικές αποδοχές (π.χ. 
Τύπος Αποδοχών 03, 05, 09, 10, κ.λ.π.), δηλώνοντας όπου απαιτείται, τα 
υποχρεωτικά πεδία από ημερομηνία απασχόλησης έως ημερομηνία απασχόλησης. 
 
Επίσης θα καταχωρείται ο Κ.Α.Δ. Ι.Κ.Α. 0010 (ανεξαρτήτως Κωδικού 
Δραστηριότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο ανήκει η επαγγελματική δραστηριότητα 
του εργοδότη) και οι παρακάτω Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., : 
 
α) Κωδικός Ειδικότητας 000198, με λεκτική περιγραφή «Προσωπικό ασφαλισμένο 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συγ/ντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ - ΜΙΚΤΑ από 
1/12/2013 έως 31/12/2013» και Κ.Π.Κ. 991, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ - 
ΜΙΚΤΑ από 1/12/2013 έως 31/12/2013» 
 
Ο Κ.Π.Κ. 991, περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. - ΜΙΚΤΑ και έχει ποσοστό 
ασφάλισης 6% (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη). 
 
β) Κωδικός Ειδικότητας 000199, με λεκτική περιγραφή «Προσωπικό ασφαλισμένο 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συγ/ντων Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ - ΒΑΡΕΑ, από 
1/12/2013 έως 31/12/2013» και Κ.Π.Κ. 992, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ - 



ΒΑΡΕΑ από 1/12/2013 έως 31/12/2013» 
 
Ο Κ.Π.Κ. 992, περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. - ΒΑΡΕΑ και έχει ποσοστό 
ασφάλισης 8% (4,25% ασφαλισμένου + 3,75% εργοδότη). 
 
Τονίζεται ότι, οι ανωτέρω Κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες 
για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 12/2013 και μόνο για την υποβολή 
Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. είναι να 
έχει υποβληθεί Κανονική (01) Α.Π.Δ. και ο εργαζόμενος να έχει τακτοποιηθεί 
ασφαλιστικά για τους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με Τύπο 
Αποδοχών 01 (Τακτικές Αποδοχές). 
 
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα παρακάτω 
παραδείγματα: 
 
1. Απασχολούμενος σε εμπορική επιχείρηση με ειδικότητα που υπαγόταν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ- ΜΙΚΤΑ (103) έως 30/11/2013 και έχει συμπεριληφθεί σε 
υποβληθείσα Κανονική (01) Α.Π.Δ, μισθολογικής περιόδου 12/2013, θα πρέπει να 
ασφαλιστεί, με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. για τον κλάδο ΕΤΕΑ ως έξης: 
 
 



 
 
Παράδειγμα για τον ίδιο απασχολούμενο και χωριστή εγγραφή με αποδοχές Δώρου 
Χριστουγέννων 
 
 
 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ 
Α.Π.Δ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΙΚΗ Α.Π.Δ 

18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ. 0/52422 0/0010 

30 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 251100 000198 

32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 103 991 

33 ΜΙΣΟ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12/2013 12/2013 

36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 14 

37 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

25 — 

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000 1000 

40 ΕΙΣΦΟΡΕΣΑΣΦΑΛ/
ΝΟΥ 

135 30 

41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

244,60 30 

42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

379,60 60 

46 ΚΑΤΑΒΛ. 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

379,60 60 



 
  
2. Απασχολούμενος σε εμπορική επιχείρηση με ειδικότητα που υπαγόταν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ- ΒΑΡΕΑ (107) έως 30/11/2013 και έχει συμπεριληφθεί σε 
υποβληθείσα Κανονική (01) Α.Π.Δ, μισθολογικής περιόδου 12/2013, θα πρέπει να 
ασφαλιστεί, με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. για τον κλάδο ΕΤΕΑ ως έξης: 

ΙΚΑ - ΒΑΡΕΑ - ΕΤΕΑ 
 
 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ 
Α.Π.Δ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΙΚΗ Α.Π.Δ 

18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ. 0/52422 0/0010 

30 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 251100 000198 

32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 103 991 

33 ΜΙΣΟ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12/2013 12/2013 

36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 03 03 

37 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

— — 

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000 1000 

40 ΕΙΣΦΟΡΕΣΑΣΦΑΛ/
ΝΟΥ 

135 30 

41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

244,60 30 

42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

379,60 60 

46 ΚΑΤΑΒΛ. 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

379,60 60 



 
 
Προσδιορισμός χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης μόνο για μισθολογική περίοδο 
απασχόλησης 12/2013 
 
Σύμφωνα και με τις ανωτέρω οδηγίες, για τους απασχολούμενους που οι εργοδότες 
τους έχουν υποβάλει Α.Π.Δ. μηνός 12/2013, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν κλάδο 
ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. και προκειμένου να απεικονιστεί ορθά η ασφάλιση τους στην 
Α.Π.Δ., απαιτείται υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., για τον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., 
για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 12/2013, με τύπο αποδοχών 14, χωρίς ημέρες 
εργασίας. 
 

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ 
Α.Π.Δ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΙΚΗ Α.Π.Δ 

18 ΑΡ. 
ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ. 

0/5242 0/0010 

30 ΚΩΔ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

413110 000199 

32 ΠΑΚΕΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

107 992 

33 ΜΙΣΟ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12/2013 12/2013 

36 ΤΥΠΟΣ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

01 14 

37 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25 — 

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000 1000 

40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ 157 42,50 

41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 258,60 37,50 

42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 415,60 80 

46 ΚΑΤΑΒΛ. 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

415,60 80 



Για τον λόγο αυτό, κατ' εξαίρεση και μόνο για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 
12/2013 και εφόσον υπάρχει εγγραφή στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφαλισμένου με Κ.Π.Κ. 991 ή 992 θα χορηγείται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, 
βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κλάδου Ε.Τ.Ε.Α., όπως αυτός προκύπτει από τον 
Λογαριασμό Ασφαλισμένου για τον χρόνο Κύριας ασφάλισης. 
 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ στο ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ν.3163/1955, Ν.Δ.4277/1962) 
 
Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. ή 
άλλων Οργανισμών που συνταξιοδοτείται από φορέα Κύριας ασφάλισης σύμφωνα με 
τις ειδικές διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων ή συναφείς με αυτές, ισχύουν οι 
οδηγίες (Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ ) που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο 33/11 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα: 
 
1. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (έως 31/12/1992) 
 
1.1. Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. θα χρησιμοποιείται 
ο Κωδικός Ειδικότητας 344317, με Κ.Π.Κ. 2501 και Κ.Α.Δ. 7511 & 7521 
 
Ο Κ.Π.Κ. 2501 περιλαμβάνει τους κλάδους ασθενείας (είδος και χρήμα), Ο.Ε.Κ. και 
Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 15,65% (9,10% εργοδότη 
& 6,55% ασφαλισμένου). 
 
Η απεικόνιση της ασφάλισης του κλάδου Κύριας Σύνταξης στην Α.Π.Δ. θα 
εξακολουθήσει να γίνεται με τον Κ.Π.Κ. 507 (32%), με δεύτερη εγγραφή. 
 
1.2. Για τους ασφαλισμένους που καλύπτονται για τον κλάδο ασθενείας (είδος και 
χρήμα) από άλλο φορέα, για την απεικόνιση της ασφάλισης θα χρησιμοποιείται ο 
Κωδικός Ειδικότητας 344321, με Κ.Π.Κ. 2189 και Κ.Α.Δ. 7511 και 7521. 
 
Ο Κ.Π.Κ. 2189 περιλαμβάνει τους κλάδους Ο.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε 
συνολικό ποσοστό ασφάλισης 7% (4% εργοδότη και 3% ασφαλισμένου). 
 
Η απεικόνιση της ασφάλισης του κλάδου Κύριας Σύνταξης στην Α.Π.Δ. θα 
εξακολουθήσει να γίνεται με τον Κ.Π.Κ. 507 (32%), με δεύτερη εγγραφή. 
 
2. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) 
 
2.1. Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. θα χρησιμοποιείται 
ο Κωδικός Ειδικότητας 344360, με Κ.Π.Κ. 511 και Κ.Α.Δ. 7511 και 7522, κ λ π. 
 
Ο Κ.Π.Κ. 511 περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας (είδος και χρήμα), 
Ο.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 35,65% 
(22,43% εργοδότη και 13,22% ασφαλισμένου). 
 
2.2. Για τους ασφαλισμένους που καλύπτονται για τον κλάδο ασθενείας (είδος και 
χρήμα) από άλλο φορέα, για την απεικόνιση της ασφάλισης θα χρησιμοποιείται ο 
Κωδικός Ειδικότητας 344314, με Κ.Π.Κ. 515 και Κ.Α.Δ. 7511 και 7521, κλπ 
 



Ο Κ.Π.Κ. 515 περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης, Ο.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Α. και 
αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 27% (16,33% εργοδότη και 10,67% 
ασφαλισμένου). 
 
3. Για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., κ.λ.π., που έως τις 30-
11-2013, για την απεικόνιση της ασφάλισης τους στην Α.Π.Δ., χρησιμοποιούνταν οι 
Κ.Π.Κ 152, 166 και 516, στους αντίστοιχους Κ.Α.Δ. και Κωδικούς Ειδικότητας, από 
1-12-2013, η απεικόνιση της ασφάλισης τους θα εξακολουθήσει να γίνεται στους 
ίδιους Κωδικούς Ειδικότητας και Κ.Α.Δ. και θα χρησιμοποιούνται οι Κ.Π.Κ. 162 και 
164 αντίστοιχα (ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 
 
Ο Κ.Π.Κ. 162 περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης και Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε 
συνολικό ποσοστό ασφάλισης 26% (16,33% εργοδότη και 9,67% ασφαλισμένου). 
 
Ο Κ.Π.Κ. 164 περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης, Βαρέων και Ε.Τ.Ε.Α. και 
αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 31,60% (18,48% εργοδότη και 13,12% 
ασφαλισμένου). 
 
4. Απασχολούμενοι στον Ο.Σ.Ε. (Διόρθωση της Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 33/2011) 
 
4.1 Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των παλαιών 
ασφαλισμένων, για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1/8/2010 και εφεξής, θα 
χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας 933341 (αντί του Κωδ. Ειδικότητας 933340, 
σελ.4 παρ. 3.1.2) με Κ.Π.Κ. 1177 (αντί του Κ.Π.Κ.177, σελ.4 παρ. 3.1.2) και Κ.Α.Δ. 
6011 και με Τύπο Αποδοχών 56. 
 
Η απεικόνιση της ασφάλισης του κλάδου Κύριας Σύνταξης στην Α.Π.Δ. θα 
εξακολουθήσει να γίνεται με τον Κ.Π.Κ. 016, με δεύτερη εγγραφή. 
 
4.2. Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των νέων 
ασφαλισμένων, για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα 
χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας 933390 (συμπληρώθηκε, σελ. 4 παρ. 3.2.3 ), 
με Κ.Π.Κ. 4179 (αντί του 4178, σελ. 4 παρ. 3.2.3) και Κ.Α.Δ. 6011 (συμπληρώθηκε 
στην σελ. 4 παρ. 3.2.3 ). 
 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ με τις ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Η απεικόνιση της ασφάλισης των προσώπων, που σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες 
διατάξεις, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει, από 1-12-2013 και μετά, τις 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. στην Α.Π.Δ. / ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα γίνεται: 
 
• με αλλαγή Κ.Α.Δ. εργοδότη, ο οποίος εμπεριέχει Κ.Π.Κ. με κλάδο ασφάλισης 
Ε.Τ.Ε.Α. 
 
• στους ίδιους Κ.Α.Δ. εργοδότη, Κωδικούς Ειδικότητας, ανάλογα με την απασχόληση 
του εργαζόμενου και τους αντίστοιχους Κ.Π.Κ., σύμφωνα με τους Πίνακες του 
Ο.Σ.Υ.Κ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., συμπληρώνοντας στην Α.Π.Δ. στο Πεδίο (31) «Ειδική 
Περίπτωση Ασφάλισης», την ένδειξη (10), που οδηγεί σε Κ.Π.Κ. με κλάδο 
ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. και συγκεκριμένα: 
 



1. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. με αλλαγή Κ.Α.Δ. 
 
Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης για την ασφαλιστική τακτοποίηση των 
απασχολούμενων του, οι οποίοι για την επικουρική τους ασφάλιση υπαγόντουσαν 
στους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α. Τομείς ή Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, 
χρησιμοποιούσε Κ.Α.Δ. Ι.Κ.Α., που οδηγούσε σε Κ.Π.Κ. χωρίς κλάδο επικουρικής 
ασφάλισης (π.χ. 103,107), μπορεί να χρησιμοποιήσει Κ.Α.Δ. Ι.Κ.Α. με Κ.Π.Κ. που 
οδηγεί σε κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. (π.χ. 101,105, κ.λ.π.). 
 
Παράδειγμα: εργοδότης με Κ.Α.Δ. 5233 «Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών 
ειδών... .εντός ασφαλιστικής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ.», μπορεί από 1-12-2013 και μετά, 
να χρησιμοποιήσει τον Κ.Α.Δ. 5232 «Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών 
ειδών.... εκτός ασφαλιστικής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ» που εμπεριέχει Κ.Π.Κ. με κλάδο 
ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. 
 
2. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. στον ίδιο Κ.Α.Δ. με χρήση ειδικής 
περίπτωσης ασφάλισης (10) 
 
Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης για την ασφαλιστική τακτοποίηση των 
απασχολούμενων, οι οποίοι για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονταν στους 
ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α. Τομείς ή Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, χρησιμοποιούσε 
Κ.Α.Δ. Ι.Κ.Α., που παρέπεμπε σε Κ.Π.Κ. χωρίς κλάδο επικουρικής ασφάλισης (π.χ. 
103,107,131), μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο Κ.Α.Δ. Ι.Κ.Α. συμπληρώνοντας 
στην Α.Π.Δ. στο Πεδίο (31) «Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης» την ένδειξη (10), που 
οδηγεί σε Κ.Π.Κ. που εμπεριέχει κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. (π.χ. 101, 105, 129, 
κ.λ.π.). 
 
Παράδειγμα: εργοδότης με Κ.Α.Δ. 5233 «Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών 
ειδών... .εντός ασφαλιστικής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ», καταχωρώντας στην Α.Π.Δ. τον 
Κωδ. Ειδικότητα 411500 «Γραμματείς Δακτυλόγραφοι» και στο πεδίο ειδικής 
περίπτωσης, τον Κωδικό 10, θα οδηγήσει σε Κ.Π.Κ που εμπεριέχει κλάδο ασφάλισης 
Ε.Τ.Ε.Α. (101). 
 
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε παραδείγματα 
(επισυνάπτονται) συμπλήρωσης Α.Π.Δ. 
 
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
• Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζεται ρητά ότι, «Ειδικά για 
τις κατηγορίες των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και 
κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ 
υπολογίζονται στις κλάσεις που κατατάσσονται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ». 
 
Ως εκ τούτου, για τους απασχολούμενους σε Εμπορικές Επιχειρήσεις που αμείβονται 
με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών 
ημερομισθίων, θα κατατάσσονται σε αυτές και για τον κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., 
όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και ανακοινώνονται κάθε φορά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 



(εγκύκλιο 10/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
 
• Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4225/2014, από 1-12-2013, εναρμονίζονται 
τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστικές αποδοχές των μέχρι 31-12-1992 (παλαιών) 
ασφαλισμένων μισθωτών του Ε.Τ.Ε.Α., με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1-1-1993 
(νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς και από την ίδια ημερομηνία καταργείται κάθε 
άλλη αντίθετη διάταξη, η απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων 
στο τ. ΤΕΑΠΕΤΕ στην Α.Π.Δ., από 1-12-2013 και ιιετά, θα γίνεται όπως ακριβώς και 
των προσλαμβανόμενων, από 1/1/2005, στα Πιστωτικά Ιδρύματα του ν.2076/1992 
(παρ. 1 του αρθρ. 58 του ν.3371/2005), δηλ. με Κ.Π.Κ. 101, 109, κ.λ.π. 
 
• Ευνόητο είναι ότι, οι ανωτέρω οδηγίες (Γ 1 και 2) για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. 
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., δεν αφορούν τους απασχολούμενους 
που για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονταν στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
 
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4052/2012 έως την κατάρτιση 
Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α., εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Ταμείων. 
 
Με την Φ20021/12403/579/6-6-2003 (ΦΕΚ 772 Β) Υ. Α. ανατέθηκε στα αρμόδια 
όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, η έκδοση 
αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό του χρόνου 
ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την διαδικασία 
ελέγχου, κ.λ.π., του τ. Ε.Τ.Ε.ΑΜ (εγκύκλιο 43/03 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
 
Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης 
Υ.Α. και έως την κατάρτιση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α., 
μόνο για το τ.ΕΤΕΑΜ, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της εγκύκλιο 43/03 ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. 
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους των λοιπών Φορέων και Τομέων Επικουρικής 
Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α., για προαιρετική ασφάλιση, αναγνώριση 
και προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης (έως τον 11/2013), κ.λ.π., θα απευθύνονται στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α. 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 
Για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες, που οι 
απασχολούμενοι τους για επικουρική ασφάλιση υπάγονταν στους ενταχθέντες στο 
Ε.Τ.Ε.Α. Τομείς ή Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που 
έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 97/11 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 
συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας» και θα 
αφορά τις υποχρεώσεις τους, έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α (για μισθολογική 
περίοδο απασχόλησης από 12/2013 και μετά). 
 
Για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, που αφορά τις υποχρεώσεις τους 
έναντι του Ε.Τ.Ε.Α., για μισθολογική περίοδο απασχόλησης έως τον 11/2013, θα 
απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 



Από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ότι, 
αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον τυπικό έλεγχο, δηλωθέντων 
καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), είναι το Υποκατάστημα στο οποίο έχει έδρα ο εργοδότης. 
 
Ως τυπικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος δηλωθέντων - καταβληθέντων, από χρεώσεις 
υποβολών Α.Π.Δ και πιστώσεις από καταβολές τρεχουσών εισφορών. 
 
Με την νέα διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του 
ν.4075/2012, ο Ε.Α.Κ. θα διενεργείται κεντρικά για τους εν λόγω εργοδότες, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο Γ.Ε. Ε40/694/22.11.2013 της Δ/νσης μας. 
 
Πέραν του τυπικού ελέγχου θα πρέπει να διενεργείται και ουσιαστικός έλεγχος, που 
σκοπό έχει να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο εργοδότης 
μετά την επεξεργασία των Α.Π.Δ., σε σχέση με τα πραγματικά στοιχειά ασφάλισης 
και όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 και 5 του 
ν.4225/2014 (υποχρέωση υποβολής στην Α.Π.Δ. του ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των 
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.) 
 
Συνεπώς, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση, θα 
πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να προβεί στην ασφαλιστική 
τακτοποίηση του απασχολούμενου, μέσω της διαδικασίας Ελέγχου Εργοδοτών 
(Έλεγχος Κοινών Επιχειρήσεων - Ουσιαστικός Έλεγχος) και θα επιβάλλονται οι 
νόμιμες επιβαρύνσεις κατά τα γνωστά. 
 
 
   
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 


