
 

 

 

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 αναφορικά με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με την περίπτωση 

που σας ενδιαφέρει. 

 

Εγκύκλιος 6/14.2.2017  

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. 

Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα». 

 

Βήμα 1:  

Δημιουργία Ασφαλιστικών Οργανισμών 

Από το μενού «Εργαζόμενοι\ Πίνακες\ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» 

1. Μισθωτοί με ταμείο τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ χωρίς Επαγγελματικό Κίνδυνο που εντάσσονται πλέον στον ΕΦΚΑ 

. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Μισθωτοί με ταμείο τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με επαγγελματικό κίνδυνο που εντάσσονται πλέον στον ΕΦΚΑ. 

 

 

 

Βήμα 2:  

Ενημέρωση των στοιχείων των εργαζομένων 

Από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη (tab) 

«Εργασιακά/Σελ.2» θα πρέπει πλέον να αντικαταστήσετε τις τιμές στα πεδία «Κ.Α.Δ.», «Κωδικός 

Ειδικότητας 1», «Πακέτο Κάλυψης 1» και να αφαιρέσετε την όποια τιμή από το πεδίο «Ειδικές 

Περιπτώσεις Ασφάλισης». 

1. Μισθωτοί με ταμείο τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ χωρίς Επαγγελματικό Κίνδυνο που εντάσσονται πλέον στο ΕΦΚΑ. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Μισθωτοί με ταμείο τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με επαγγελματικό κίνδυνο που εντάσσονται πλέον στο ΕΦΚΑ. 

 

 

Σημείωση: Μέχρι να ενημερωθεί ο νέος ΟΣΥΚ από τον ΕΦΚΑ δεν θα εμφανίζονται περιγραφές και ποσοστά 

δίπλα από τα πεδία ΚΑΔ, Κωδικός Ειδικότητας και Πακέτο Κάλυψης. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα με 

την υποβολή της ΑΠΔ. 

Από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη (tab) 

«Οικονομικά» στον πίνακα «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» θα πρέπει να καταχωρήσετε στο πεδίο «Ημ/νία 

Λήξης» την τιμή «31/12/16» σε όλα τα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και στο ΙΚΑ που ίσχυαν μέχρι το τέλος 2016. 

Με συνεχή «enter» ή εναλλακτικά με δεξί κλικ «Εισαγωγή» στη νέα γραμμή που δημιουργείται θα πρέπει να 

καταχωρήσετε το νέο ασφαλιστικό οργανισμό που έχετε δημιουργήσει είτε πληκτρολογώντας τον κωδικό του 

είτε κάνοντας αναζήτηση με το πλήκτρο «F9».  

Αφού επιλέξετε τον ασφαλιστικό οργανισμό συμπληρώνετε την στήλη «Αριθμ. Μητρ. Εργ/νου» με τον 

αριθμό μητρώου που είχατε συμπληρωμένο στην γραμμή του προηγ. ταμείου ΙΚΑ και την στήλη «Ημ/νία 

Έναρξης» με την τιμή «1/1/2017» και να αποθηκεύετε την εγγραφή με το πλήκτρο «F12». 

Για την σωστή απεικόνιση των εισφορών στην ΑΠΔ απαιτείται ο επαναϋπολογισμός της μισθοδοσίας του 

Ιανουαρίου μετά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών. 

 

Προσοχή:  

Στους νέους μηχανικούς με τον επανυπολογισμό θα αλλάξει το ύψος των εισφορών και κατά συνέπεια ο 

φόρος, η εισφορά αλληλεγγύης και το πληρωτέο. Προτείνεται να κρατήσετε εκτυπώσεις πριν τον 

επανυπολογισμό ώστε να διαχειριστείτε τις αλλαγές στην επόμενη μισθοδοσία.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Εγκύκλιος 5/8.2.2017 

«Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 

  

Ακολουθείτε τα Βήματα 1 και 2 που περιγράφονται παραπάνω εφαρμόζοντας κατά περίπτωση (Μισθωτοί 

Ασφ/νοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/17 ή Μισθωτοί Ασφ/νοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/17 Μετακλητοί 

Πολίτες Τρ. Χωρών) τα ποσοστά και τα ΚΑΔ που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα  

 Κ.Α.Δ. 
Κωδ. 

Ειδικότητας 
Κ.Π.Κ 

% 

Εργαζόμενου 

% 

Εργοδότη 
Σύνολο 

Μισθωτοί Ασφ/νοι στον 

τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/17 
0600 000300 0050 7,5 22,06 29,56 

Μισθωτοί Ασφ/νοι στον 

τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/17 

Μετακλητοί Πολίτες Τρ. 

Χωρών 

0600 000302 0060 4,22 18,38 22,60 

 

Εγκύκλιος 4/2.2.2017 

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που 

λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.» 

 

1Η περίπτωση: Μέλη ΔΣ για τις αμοιβές που λαμβάνουν στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας 

Δείτε ενδεικτικό παράδειγμα διαχείρισης του εργαζομένου. 

 



 

 
 

 

 

 

Για τους εργαζόμενους αυτούς υπολογίζετε μισθοδοσία με ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ οι οποίες  εμφανίζονται στην 

ΑΠΔ με τον τύπο αποδοχών 01. 

 

2Η περίπτωση: Για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους ΔΣ 

Σε περίπτωση που έχετε ΜΕΛΗ ΔΣ τα οποία πρέπει να εμφανιστούν στην ΑΠΔ με τον τύπο αποδοχών 94 θα 

πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. 

Περίπτωση 2.1 Ασφάλιση σε άτομα που είναι μόνο ΜΕΛΗ ΔΣ και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία 

στην επιχείρηση. 

Από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη (tab) 

«Εργασιακά», θα πρέπει στον πίνακα «Στοιχεία Απασχόλησης» να συμπληρώσετε το πεδίο «Κατηγ. 

Εργασς. Κατάστ.» με την τιμή «ΜΕΛΟΣ ΔΣ». Σε περίπτωση που το ΜΕΛΟΣ ΔΣ υπόκειται σε κράτηση 

Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου θα πρέπει να καταχωρήσετε στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ. Εργαζ» την τιμή 

«ΜΕΛΟΣ Δ.Σ» διαφορετικά αφήνετε το πεδίο κενό.  

Για τις ανάγκες υπολογισμού του Φ.Μ.Υ στα αμιγώς ΜΕΛΗ ΔΣ στο πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού Φ.Μ.Υ» 

έχουν προστεθεί νέες επιλογές ανάλογα με τις περιόδους που λαμβάνουν αμοιβή τα ΜΕΛΗ ΔΣ. Σε περίπτωση 

που έχετε διαφορετικό αριθμό περιόδων για τις οποίες δίνετε η αμοιβή στα ΜΕΛΗ ΔΣ μπορείτε με διπλό 

αριστερό κλικ ή με το πλήκτρο «F3» να δημιουργήσετε νέο Τρόπο Υπολογισμού Φ.Μ.Υ με τις περιόδους που 

επιθυμείτε έχοντας σαν πρότυπο έναν από τους τρόπους που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή. 



 

 
 

 

Στη συνέχεια στην υπο-οθόνη (tab) «Εργασιακά/Σελ2» καταχωρείτε στον πίνακα «Στοιχεία ΑΠΔ» στο 

πεδίο «Κ.Α.Δ.» την τιμή «0620», στο πεδίο «Κωδικός Ειδικότητας 1» την τιμή «000401» και στο πεδίο 

«Πακέτο Κάλυψης 1» την τιμή «0071». 

 

Έπειτα στην υπο-οθόνη (tab) «Οικονομικά» δεν πρέπει να καταχωρήσετε καμία τιμή στο πίνακα «Βασικός 

Μισθός». 

 

Στον πίνακα όμως «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» θα πρέπει με διπλό αριστερό κλικ στο πεδίο «Κωδικός» ή 

εναλλακτικά με το πλήκτρο «F3» να δημιουργήσετε ένα νέο Ασφαλιστικό Οργανισμό με ποσοστό εργαζόμενου 



 

 
 

12,72% και ποσοστό Εργοδότη 21,38% όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και να αποθηκεύσετε το νέο 

ταμείο με «F12». 

 

 

Κλείνοντας την οθόνη καταχώρησης νέου ασφαλιστικού οργανισμού επιστρέφετε στην υπο-οθόνη (tab) 

«Οικονομικά» του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ όπου καλείτε στο πεδίο «Κωδικός» το νέο ασφαλιστικό οργανισμό που έχετε 

δημιουργήσει είτε πληκτρολογώντας τον κωδικό του είτε κάνοντας αναζήτηση με το πλήκτρο «F9», στο πεδίο 

«Αριθμ. Μητρ. Εργ/νου» καταχωρείτε τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου και στο πεδίο «Ημ/νία 

Έναρξης» την τιμή «01/01/17». Τέλος αποθηκεύουμε τις αλλαγές στην Διαχείριση του Εργαζόμενου με το 

πλήκτρο «F12». 

Πριν υπολογίσετε μισθοδοσία για το ΜΕΛΟΣ ΔΣ και εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε διάφορες εκτυπώσεις από 

την εφαρμογή με αναφορά στα ΜΕΛΗ ΔΣ, μπορείτε να υπολογίσετε την Μισθοδοσία τους σε ξεχωριστό είδος 

αποδοχών το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσετε από το μενού «Μισθοδοσία\ Πίνακες\ Είδη Αποδοχών» 

όπως φαίνεται παρακάτω. 



 

 
 

 

Έπειτα από το μενού «Μισθοδοσία\ Κύριες Εργασίες\ Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» επιλέγετε 

«Είδος Αποδοχών» ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ή το νέο είδος που μπορεί να έχετε δημιουργήσει «ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΩΝ ΔΣ» και τον «Μήνα» που θέλετε να υπολογίσετε στο παράδειγμά μας ας υποθέσουμε ότι το ΜΕΛΟΣ 

ΔΣ λαμβάνει αμοιβή ανά τρίμηνο και όχι ανά μήνα. 

Στο πεδίο «Αναδρομικά» θα πρέπει να καταχωρήσετε την αμοιβή του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ του τριμήνου και με 

«enter» συμπληρώνετε στα πεδία «Από» και «Έως» με το διάστημα που αφορά η αμοιβή που δίνετε στο 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ πχ 1/1/17 έως 31/3/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Προσοχή! 

Οι ημερομηνίες που θα δηλώσετε στο πεδίο αυτό είναι σημαντικές για τον σωστό υπολογισμό των εισφορών 

της αμοιβής του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ. Και επίσης καθορίζουν σε πόσες περιόδους θα επιμεριστούν τα ποσά της αμοιβής 

ΔΣ. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα όταν αποθηκεύσετε την μισθοδοσία με το πλήκτρο «F12» και μεταβείτε 

στην υπο-οθόνη (tab) «Λοιπά» της «Διαχείρισης Εργαζομένου» από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες 

Εργασίες» θα παρατηρήσετε στο πίνακα «Κινήσεις Εργαζομένου» πως έχουν δημιουργηθεί αυτόματα 3 

περίοδοι υπολογισμού. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος χωρίς ποσά και ο Μάρτιος με το συνολικό ποσό 

αμοιβής. Δεν θα πρέπει να διαγράψετε τις μηδενικές αυτές μισθοδοσίες. 

  

Η εμφάνιση της ΑΠΔ με μήνα Μάρτιο στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι η ακόλουθη. 

Από το μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις\ Έντυπα ΑΠΔ\ Εκτυπώσεις\ ΑΠΔ» συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά 

πεδία και με το πλήκτρο «F8» εμφανίζετε την ΑΠΔ στην οθόνη σας. 

 



 

 
 

 

Μπορείτε να παρατηρήσετε πως εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία ΚΑΔ, Κωδικός Ειδικότητας, Κωδικός Πακέτου 

Κάλυψης, Τύπος Αποδοχών η τιμή 94 και δεν εμφανίζονται Ημέρες Ασφάλισης. 

Επίσης μπορείτε να δείτε πώς ενώ η συνολική αμοιβή του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ξεπερνά το πλαφόν του ΙΚΑ 5860,80 το 

πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι η αμοιβή αφορά 3 μήνες και όχι έναν οπότε εμφανίζει εισφορές στο συνολικό ποσό 

αμοιβής 6000,00*34,10%=2046,00 και όχι μόνο μέχρι του ποσού του πλαφόν δλδ 

5860,80*34,10%=1998,53. 

 

Περίπτωση 2.2 Ασφάλιση σε άτομα που είναι ΜΕΛΗ ΔΣ και ταυτόχρονα παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία στην επιχείρηση. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε 2 διαφορετικές καρτέλες για το ίδιο άτομο. 

Η 1η καρτέλα θα αφορά την απασχόληση του με εξαρτημένη εργασία και θα είναι δημιουργημένη όπως 

περιγράφουμε στην Περίπτωση 1. 

 

Η 2η καρτέλα θα αφορά την αμοιβή του σαν ΜΕΛΟΣ ΔΣ και θα πρέπει να είναι δημιουργημένη με τον τρόπο 

που περιγράφουμε στην Περίπτωση 2.1 με τις εξής διαφορές. 

Από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη (tab) 

«Εργασιακά» θα πρέπει στο πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού Φ.Μ.Υ.» να συνδέσουμε έναν τρόπο 



 

 
 

υπολογισμού ΦΜΥ όπως ο Ετήσιος όπως φαίνεται παρακάτω (Οι περίοδοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις 

περιόδους που λαμβάνει αμοιβή το ΜΕΛΟΣ ΔΣ.) 

 

Στην υπο-οθόνη (tab) «Λοιπά» στο πεδίο «Σχέση με Εργαζόμενο» θα πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό 

της 1ης καρτέλας που αφορά την εξαρτημένη εργασία. Τέλος αποθηκεύετε με το πλήκτρο «F12». 

 

Προσοχή! 

Για τον υπολογισμό μισθοδοσίας της περίπτωσης 2.2 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε δημιουργήσει 2Ο είδος 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω από το μενού «Μισθοδοσία\ Πίνακες\ Είδη 

Αποδοχών». Επίσης για τον ορθό υπολογισμό των Εισφορών και του Φ.Μ.Υ. είναι σημαντικό να 

υπολογίζετε πρώτα την μισθοδοσία του κανονικού εργαζόμενου και έπειτα του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ. 

Ακολουθεί παράδειγμα μισθοδοσίας και αναλυτική απεικόνιση της ΑΠΔ. 

 

 

 

 



 

 
 

Μισθοδοσία Κανονικού Εργαζόμενου 

 

 

Μισθοδοσία ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ 

 



 

 
 

 

Απεικόνιση ΑΠΔ Ιανουαρίου 2017 περίπτωσης 2.2 

 



 

 
 

 

 

Προσοχή! 

Στην προκειμένη περίπτωση επειδή έχουμε αμοιβή στον Ιανουάριο ως εργαζόμενος 1500,00ευρώ και αμοιβή 

στον Ιανουάριο σαν ΜΕΛΟΣ ΔΣ 4500,00ευρώ παρατηρείτε ότι στην ΑΠΔ γίνεται έλεγχος για το πλαφόν του 

ΙΚΑ και ενώ η αμοιβή συνολικά στο μήνα είναι 1500,00+4500,00=6000,00 στην ΑΠΔ έρχεται η εγγραφή του 

σαν εργαζόμενος 1500,00*41,06%=615,90 και η εγγραφή του σαν ΜΕΛΟΣ ΔΣ έρχεται με αποδοχές και 

εισφορές αντίστοιχα που έχουν σαν όριο τα 5860,80. Οπότε η εγγραφή του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ φέρνει αποδοχές 

5860,80-1500,00=4360,80 και πάνω σε αυτό το ποσό υπολογίζονται οι εισφορές του ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ 

4360,80*34,10%=1487,03. 


