
 

 

    

 

    Τ.Ε.Α. - .Ε.Α.Π.Α.Ε.  

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ  

                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

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

την εφαρμογή με το τελευταίο update 2.40.12 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

1. Στην επιλογή «Μισθοδοσία/Πίνακες/Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» προστέθηκαν  

στο πεδίο «Είδος ταμείου» οι επιλογές: 

α) Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε  ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

β) Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε  ΝΕΩΝ 

γ) Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε  ΠΑΛΑΙΩΝ 

δ) Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε  ΥΠΟΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 



 

 

2. Στην επιλογή  «Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων»  στο 

πλήκτρο «Έντυπα» προστέθηκε η επιλογή «Έντυπο ΤΕΑΕΑΠΑΕ» η οποία σας δίνει τη 

δυνατότητα συμπλήρωσης των επιπλέον στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την υποβολή 

π.χ. «Φορέας Κύριας Ασφάλισης,  Ημ/νια 1ης Ασφάλισης σε ΦΚΑ»  κ.λπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εκτυπώσεις – Δημιουργία αρχείων  

1. Στην επιλογή «Επικοινωνίες / Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς»  

προστέθηκαν  οι επιλογές: 

1.1. Δισκέτα Εισφορών    ΤΕΑΕΑΠΑΕ 

1.2. Δισκέτα Ασφαλισμένων   ΤΕΑΕΑΠΑΕ 

 

1.1. Δισκέτα Εισφορών  ΤΕΑΕΑΠΑΕ & Δισκέτα Ασφαλισμένων ΤΕΑΕΑΠΑΕ:  Επιλέγοντας 

τους μήνες Από / Έως και την τιμή «ΟΧΙ» ή Κενό στο πεδίο «Αποθήκευση Δεδομένων» θα 

εμφανίσετε την εκτύπωση στην οθόνη.  Για την δημιουργία του αρχείου θα πρέπει στο 

πεδίο «Αποθήκευση Δεδομένων» να επιλέξετε την τιμή «ΝΑΙ».  

 



 

 

Σημείωση: Η εφαρμογή  θα δημιουργήσει στο δίσκο που έχετε επιλέξει φάκελλο με όνομα  

«DCTEAEAPAE» στον οποίο ανά κωδικό  εταιρίας θα αποθηκεύονται  τα αρχεία των εισφορών 

και των ασφαλισμένων τα οποία θα πρέπει να αποστέλλετε στο ταμείο. 

Προσοχή:  Η επιλογή «Δισκέτα Εισφορών ΤΕΑΕΑΠΑΕ» δημιουργεί  το αρχείο Εισφορών και η 

επιλογή «Δισκέτα Ασφαλισμένων ΤΕΑΕΑΠΑΕ» δημιουργεί τα αρχεία α) Αρχείο Ασφαλισμένων  

και β) Αρχείο Εξαρτωμένων  

 

Δείτε σημειώσεις του Ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών 

Σχετικά με τις ασφαλιστέες αποδοχές διευκρινίζεται το εξής:  

Σε περίπτωση απασχόλησης μικρότερης των 25 Ημερών Εργασίας (ΗΕ) υπολογίζονται οι αποδοχές 

που αναλογούν στις πραγματοποιηθείσες ΗΕ και εφ’ όσον είναι μικρότερες του ανωτάτου ορίου 

ασφαλιστικών αποδοχών* η εισφορά υπολογίζεται επ’ αυτών. Αν οι αποδοχές για τις 

πραγματοποιηθείσες ΗΕ είναι ίσες η μεγαλύτερες του ανωτάτου ορίου οι εισφορές υπολογίζονται 

επί του ανωτάτου ορίου 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών προβλέπεται από το άρθρο 8.2.1 και 9Α του 

καταστατικού του Ταμείου και σήμερα αντιστοιχεί σε 1.078,00 ευρώ για τους παλαιούς 

ασφαλισμένους και σε 5.543,55 ευρώ για τους νέους ασφαλισμένους.  

Παρατίθενται και τα ακόλουθα σχετικά παραδείγματα:  

- Αν ένας Παλαιός ασφαλισμένος εργάστηκε λιγότερες ημέρες από τις 25 που είναι ο μήνας και οι 

αποδοχές είναι πάνω από το πλαφόν τότε η εισφορά θα είναι 1.078 επί 4% = 43.12 ανεξάρτητα 

το πόσες ημέρες εργάσθηκε.  

- Αν ένας Παλαιός ασφαλισμένος εργάστηκε λιγότερες ημέρες από τις 25 που είναι ο μήνας και οι 

αποδοχές είναι κάτω από το πλαφόν τότε η εισφορά θα είναι αποδοχές επί  

4% ανεξάρτητα το πόσες ημέρες εργάσθηκε.  

Τα παραπάνω παραδείγματα ισχύουν αντίστοιχα για τους νέους ασφαλισμένους, με 

διαφοροποίηση στο ποσό του πλαφόν. 

 

 

 

 

 


