
 

 

 

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών 

ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις 

συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσετε την 

παρακάτω διαδικασία, να πάρετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ backup όλες τις 

εταιρίες σας 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2/7.1.2014, τεύχος Α’, δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4225/2014, στο άρθρο 5 του οποίου καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών 

εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), παλαιούς και νέους (υπαχθέντες για 

πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993). 

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να 

ενημερώσετε την εφαρμογή με το τελευταίο update 2.40.21. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση όπου έχετε αλλάξει ήδη ποσοστά στα ταμεία ή έχετε 

δημιουργήσει νέα δεν πρέπει να εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω εργασίες, με 

δεδομένο ότι ο υπολογισμός των εισφορών είναι σωστός και το μόνο που εκκρεμεί 

είναι η απεικόνιση των στοιχείων της ΑΠΔ για την οποία θα σας ενημερώσουμε με 

νέο update και οδηγίες αφού εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι του ΙΚΑ 

  

Για όλα τα ταμεία τα οποία εντάσσονται στο ΤΑΠΙΤ εκτός του ΤΕΑΥΕΚ  

ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε καμία εργασία, και μπορείτε, σύμφωνα και με το Δελτίο Τύπου 

του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με ημερομηνία 29/1/2013 να 

καταβάλετε τις εισφορές στα οικεία Ταμεία. 

«οι εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2013 υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ θα καταβληθούν στα οικεία 

Ταμεία και Τομείς όπως καταβάλλονταν μέχρι και το μήνα Νοέμβριο 2013, κατά τα 

γνωστά». 

Τα ταμεία τα οποία σύμφωνα με το ν.3655 εντάσσονται στο ΤΑΠΙΤ είναι τα παρακάτω: 

α) το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), β) το Ταμείο Πρόνοιας 

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ) γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) δ) ο κλάδος πρόνοιας 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/569
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4225/year/2014/article/5


του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), ε) 

ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 

Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), στ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου 

Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ η) ο κλάδος πρόνοιας των Λιμενεργατών του 

Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), θ) ο κλάδος πρόνοιας Υπαλλήλων 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ι) 

ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου 

(ΤΠΠΟΕΘ), ια) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 

(ΤΠΠΟΥΘ), και ιβ) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 

(ΤΠΠΟΛΘ). 

 

Για τον ορθό υπολογισμό των εισφορών των υπολοίπων ταμείων, τα οποία από 1/12/2013 

εντάχθηκαν στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις 

παρακάτω οδηγίες 

 

1. Από το μενού «Παράμετροι / Βοηθητικές Εργασίες» επιλέγετε «Σύνδεση Ταμείων 

Ε.Τ.Ε.Α.» 

 

Στις επιλογές «Ταμεία πριν την ένταξη στο ΕΤΕΑ» και «Νέα Ταμεία» εμφανίζονται 

όλα τα ταμεία για τα οποία έχουν ήδη γίνει οι αντιστοιχίσεις, π.χ. το Ταμείο 1000 ΙΚΑ 

ΜΙΚΤΑ με ποσοστά 13,50% & 24,46% έχει αντιστοιχηθεί με το ταμείο 1020 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ 

ΤΕΑΜ με ποσοστά 16,50% & 27,46%, κατά συνέπεια μόνο για την περίπτωση όπου τα 

ταμεία τα οποία χρησιμοποιείτε είναι διαφορετικά δηλ έχουν δημιουργηθεί από τους 

χρήστες ή έχουν μεταφερθεί από άλλη εφαρμογή μισθοδοσίας, θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. 

 



Α) να επιλέξετε το ταμείο ΙΚΑ το οποίο εμφανίζεται στη στήλη «Ταμεία πριν την 

ένταξη στο ΕΤΕΑ» και το οποίο είχαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίζονται και στο 

ΤΕΑΥΕΚ π.χ. ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ με ποσοστά 13,50% εργαζόμενος και 24,46% εργοδότης, και να 

το αντιστοιχίσετε με ένα ταμείο ΙΚΑ το οποίο εμφανίζεται στη στήλη «Νέα Ταμεία» και 

το οποίο περιλαμβάνει και τα ποσοστά του ΕΤΕΑ 3% εργαζόμενος και 3% εργοδότης. 

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα το ταμείο ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ (13,50% και 24,46%) θα 

αντιστοιχηθεί με το ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ (16,50% και 27,46%)  

Β) να επιλέξετε το επικουρικό ταμείο ΤΕΑΥΕΚ στο οποίο ασφαλίζονταν οι εργαζόμενοι 

π.χ. ΤΕΑΥΕΚ ΝΕΟΙ με ποσοστά 7% εργαζόμενος και 3% εργοδότης και να το 

αντιστοιχήσετε με το νέο ΤΕΑΥΕΚ (το οποίο αυτόματα έχει δημιουργηθεί μετά το live 

update) με ποσοστό 4% μόνο στον εργαζόμενο. Στην περίπτωση των ΠΑΛΑΙΩΝ 

ασφαλισμένων στην αντιστοίχιση θα επιλέξετε στη στήλη Νέα Ταμεία το ΤΕΑΥΕΚ με 

ποσοστά 0,4% στον εργαζόμενο και 0,4% στον εργοδότη. 

Γ) Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων στα ΒΑΡΕΑ θα πρέπει από τη στήλη «Ταμεία πριν 

την ένταξη στο ΕΤΕΑ» να επιλέξετε το ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ και να το αντιστοιχίσετε με ένα ταμείο 

ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ με ποσοστά προσαυξημένα κατά 4,25% σε εργαζόμενο και 3,75% σε 

εργοδότη. Στη συνέχεια να αντιστοιχίσετε το παλαιό ταμείο ΤΕΑΥΕΚ με ποσοστά 8,25% 

εργαζόμενος και 3,75% εργοδότης με το νέο ΤΕΑΥΕΚ (το οποίο αυτόματα έχει 

δημιουργηθεί μετά το live update) με ποσοστό 4% μόνο στον εργαζόμενο. 

 

2. Αναφορικά με τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και είναι 

οι ακόλουθοι: 

► οι Τομείς του ταμείου επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού τομέα (ΤΕΑΙΤ), 

ΤΕΑΠΟΖΩ,ΤΕΑΕΙΓΕ,ΤΕΑΥΝΤΠ,ΤΕΑΧ 

► ΤΕΑΔΥ και οι τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ 

► το ενιαίο ταμείο ασφάλισης τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) 

► Ο κλάδος ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ επικουρική 

ασφάλιση ασφαλισμένους του 

Θα πρέπει να επιλέξετε από τη στήλη «Ταμεία πριν την ένταξη στο ΕΤΕΑ» τα παραπάνω 

επικουρικά ταμεία και στην στήλη «Κατάργηση» να βάλετε την τιμή ΝΑΙ.  

 

Στην συνέχεια να αντιστοιχίσετε τα ταμεία ΙΚΑ τα οποία είχαν οι εργαζόμενοι με τα 

ταμεία ΙΚΑ τα οποία εμφανίζονται στη στήλη «Νέα Ταμεία» και έχουν ποσοστά 

προσαυξημένα κατά 3% εργαζόμενος και 3% εργοδότης ή για την περίπτωση των 

βαρέων 4,25 %εργαζόμενος και 3,75% εργοδότης. 

 

3. Αφού τελειώσετε με τις παραπάνω αντιστοιχήσεις θα πατήσετε το πλήκτρο «Έλεγχος 

Αλλαγών» το οποίο θα σας εμφανίσει για κάθε εταιρία τους εργαζόμενους για τους 

οποίους θα γίνει αλλαγή των ταμείων. 

Τη συγκεκριμένη εργασία μπορείτε να την κάνετε όσες φορές επιθυμείτε δηλ αν για 

κάποιο λόγο ξεχάσατε να αντιστοιχίσετε κάποιο ταμείο μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια 

διαδικασία για αυτό ή και για άλλα ταμεία 

 



4. Μετά τον έλεγχο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Ενημέρωση» και τότε η 

εφαρμογή, για κάθε εργαζόμενο ο οποίος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δηλ. τα 

ταμεία του έχουν αντιστοιχηθεί ή καταργηθεί, θα κλείσει αυτόματα με ημερομηνία 

30/11/2013 στο tab «Οικονομικά» τα παλαιά ταμεία ΙΚΑ και Επικουρικό και θα 

δημιουργήσει με ημερομηνία 1/12/2013 τα νέα ταμεία μεταφέροντας και τον Αριθμό 

Μητρώου Ασφαλισμένου. 

 

5. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε επαναϋπολογισμό της μισθοδοσίας για όλα τα είδη των 

αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2013.  

Από την επιλογή «Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες / Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» 

επιλέγετε ένα – ένα τα είδη αποδοχών τα οποία έχουν υπολογιστεί στον μήνα Δεκέμβριο 

2013 και πατάτε το συνδυασμό των πλήκτρων ALT + Y ώστε να επαναϋπολογιστούν οι 

κινήσεις με τα νέα ταμεία. 

Σημείωση: κατά την διαδικασία επαναϋπολογισμού των κινήσεων τα ποσά ΦΜΥ και 

Εισφοράς Αλληλεγγύης που έχουν ήδη παρακρατηθεί δεν θα επηρεαστούν.  

 

Σημείωση: 

Για την απεικόνιση και την υποβολή της ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, για την οποία έχει δοθεί 

παράταση έως 28/2/2014, μετά την δημοσίευση των απαιτούμενων εγκυκλίων IKA 

αναφορικά με τα Πακέτα Κάλυψης θα σας ενημερώσουμε με νέο live update.  


