
Αξηζκ. Φ80000/3476/116/14 (ΦΔΚ 581 Β/10-03-2014) : Βεβαίσζε θαη είζπξαμε 

ησλ εηζθνξώλ ππέξ ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, έληαμε ησλ 

θαζπζηεξνύκελσλ εηζθνξώλ ηνπο ζην ΚΔΑΟ θαη ξύζκηζε άιισλ εηδηθώλ ζεκάησλ. 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4225/2014 (Α΄ 2). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 9 πεξίπησζε α΄ ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄167). 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 
98). 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 372/1995 (Α΄201) «Μεηαθνξά ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ από ην Υπνπξγείν Υγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο» θαη ηνπ π.δ. 213/1992 
(Α΄102) «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ». 

5.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδξπζε θαη 

κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 

«Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ (Α΄ 
141)». 

6.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Γηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ». 

7. Τηο ππ’ αξηζκ. 216/Σπλ.41/19.12.2013, 10/Σπλ.3/20.1.2014 θαη 
11/Σπλ.3/20.1.2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ. 

8.  Τηο ππ’ αξηζκ. 584/49/18.12.2013 θαη 60/54/5.2.2014 απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΤΔΑ) θαη ην 

ππ’ αξηζκ. 1985/837/010/13.1.2014 έγγξαθό ηνπ. 
9. Τηο ππ’ αξηζκ. 29/2/16.1.2014 θαη 65/5/4.2.2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο Ιδησηηθνύ Τνκέα (ΤΑΠΙΤ). 

10. Τελ ππ’ αξηζκ. 94/4/5.2.2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Τακείνπ Αζθάιηζεο Υπαιιήισλ Τξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

(ΤΑΥΤΔΚΩ). 
11. Τν γεγνλόο όηη, από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 

ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, αιιά πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ζε βάξνο 

ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ηνπ ΔΤΔΑ, ηνπ ΤΑΠΙΤ θαη ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ, ε νπνία ζα 

θαιπθζεί από ηα έζνδά ηνπο, απνθαζίδνπκε: 
 

Άπθπο 1  

Τποσπέωζη ςποβολήρ ΑΠΓ 

Ο εξγνδόηεο πνπ ππνβάιιεη Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (AΠΓ) ζην 
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ππνρξενύηαη από 

1.12.2013 λα δειώλεη ζε απηήλ θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΤΔΑ), ησλ Τνκέσλ ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο 

Ιδησηηθνύ Τνκέα (ΤΑΠΙΤ) θαη ησλ Τνκέσλ θαη ηνπ Κιάδνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ 
ΓΔΗ ηνπ Τακείνπ Αζθάιηζεο Υπαιιήισλ Τξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο 

Ωθέιεηαο (ΤΑΥΤΔΚΩ), ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηεο ΑΠΓ 

(Ν. 2971/2001), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

Τελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ από 1.12.2013 θαη νη απηναπαζρνινύκελνη ήδε 

αζθαιηζκέλνη ζην ΔΤΔΑ, ην ΤΑΠΙΤ θαη ην ΤΑΥΤΔΚΩ. 
 

Άπθπο 2  

Βεβαίωζη και είζππαξη ειζθοπών 

1. Η είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο 
Αζθάιηζεο (ΔΤΔΑ), ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο Ιδησηηθνύ Τνκέα (ΤΑΠΙΤ) θαη ηνπ 

Τακείνπ Αζθάιηζεο Υπαιιήισλ Τξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

(ΤΑΥΤΔΚΩ) (εηζθνξέο πξόλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα παξνρέο πγείαο 



ζε είδνο θαη ζε ρξήκα) πνπ δειώλνληαη από 1.12.2013 ππνρξεσηηθά ζηελ ΑΠΓ, 

θαζώο θαη ε βεβαίσζε ησλ εηζθνξώλ θαη ε δηα θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ είζπξαμε 

ησλ βεβαησκέλσλ εηζθνξώλ θαη πξνζζέησλ ηειώλ ππέξ ηνπ ΔΤΔΑ, ηνπ ΤΑΠΙΤ θαη 
ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ πξαγκαηνπνηείηαη από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, καδί κε ηηο ππέξ απηνύ 

λνκνζεηεκέλεο εηζθνξέο θαη ηηο εηζθνξέο πνπ ζπλεηζπξάηηεη γηα άιινπο 

Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηελ ήδε ηζρύνπζα δηαδηθαζία γηα 
ηελ βεβαίσζε, είζπξαμε θαη απόδνζε ησλ εηζθνξώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. 

2. Γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ ΔΤΔΑ (η. ΔΤΔΑΜ) από ην ΙΚΑ-

ΔΤΑΜ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ Φ.20021/12403/579/6.6.2003 (Β΄772) 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, όπσο ηζρύεη. 
 

Άπθπο 3  

Σπέσοςζερ αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ 

1.  Η βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ ππέξ ΔΤΔΑ, όπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4225/2014 (Α΄ 2) γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη 

απηναπαζρνινύκελνπο ήδε αζθαιηζκέλνπο ηνπ, γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη πξνθεηκέλνπ γηα 

κηζζσηνύο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ησλ δύν 

Οξγαληζκώλ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ θαη ΔΤΔΑ (εληαίν παθέην θάιπςεο). 
Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ κηζζσηώλ πνπ ακείβνληαη κε θπκαηλόκελεο απνδνρέο 

θαη θαηαηάζζνληαη ζε αζθαιηζηηθέο θιάζεηο ηεθκαξηώλ εκεξνκηζζίσλ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 18 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, κεηά από 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, νη εηζθνξέο ππέξ ΔΤΔΑ 
ππνινγίδνληαη ζηηο θιάζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. 

2.  Η βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ ππέξ ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΤΑΠΙΤ θαη ηνπ 

ΤΑΥΤΔΚΩ θαη ηε γεληθόηεξε ηζρύνπζα λνκνζεζία (πνζνζηά εηζθνξάο 
αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε, βάζε ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ) θαη κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ε 

απεηθόληζε δε ζηελ ΑΠΓ γίλεηαη κε μερσξηζηό παθέην θάιπςεο (2ε εγγξαθή). 

 

Άπθπο 4  
Απόδοζη ειζθοπών 

1. Δηζθνξέο ππέξ ησλ ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ πνπ εηζπξάηηνληαη από ηηο 

Υπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη αληηζηνηρνύλ ζε κηζζνινγηθή πεξίνδν από 1.12.2013 

θαη κεηά, απνδίδνληαη ζηα αλσηέξσ Τακεία αληίζηνηρα κε ην λέν ζύζηεκα 
βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εηζθνξώλ ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ πνπ ηζρύεη. 

2. Οη εηζπξαηηόκελεο εηζθνξέο ησλ ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ απνδίδνληαη ζε 

απηά αληίζηνηρα από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κεληαία, εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ ηεο ΑΠΓ. 
 

Άπθπο 5  

Αποζημίωζη – ππομήθεια ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

1. Η ζπκκεηνρή ηνπ ΔΤΔΑ, ηνπ ΤΑΠΙΤ θαη ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ ζηελ δαπάλε ηεο αξρηθήο 
επέλδπζεο δηακόξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλήο δηαρείξηζεο ηεο ΑΠΓ ηνπ Οινθιε-

ξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΟΠΣ) ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πξνζδηνξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 50%, 30% θαη 20% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. 

2.  Τν πνζνζηό απνδεκίσζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ γηα ηηο πάζεο θύζεσο πξνζθεξόκελεο 

ζην ΔΤΔΑ, ζην ΤΑΠΙΤ θαη ζην ΤΑΥΤΔΚΩ ππεξεζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο 
εηζθνξώλ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 0,25% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 

εηζπξαηηνκέλσλ εζόδσλ ησλ ελ ιόγσ Τακείσλ αληίζηνηρα. 

3.  Τν πνζό απνδεκίσζεο παξαθξαηείηαη κεληαίσο από ην πνζό νθεηιήο εηζθνξώλ 

ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πξνο ην ΔΤΔΑ, ην ΤΑΠΙΤ θαη ην ΤΑΥΤΔΚΩ αληίζηνηρα. 
 

Άπθπο 6  

Δνζηάζειρ – εκκπεμείρ δίκερ 



1.  Γηα ηελ επίιπζε όισλ ησλ αλαθπνκέλσλ αζθαιηζηηθώλ δηαθνξώλ θαη 

ακθηζβεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ, αθνινπζείηαη 

ε ηζρύνπζα ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ δηαδηθαζία. 
Δπί ησλ ελζηάζεσλ εξγνδνηώλ θαηά ησλ πάζεο θύζεσο απνθάζεσλ ηνπ αξκόδηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, πνπ αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ ππέξ ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ, απνθαίλνληαη νη 

αξκόδηεο Τνπηθέο Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία, κεηά από εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ νηθείνπ ηακείνπ, όπνπ 

απαηηείηαη. Οη αλσηέξσ Δπηηξνπέο απνθαίλνληαη θαη επί ελζηάζεσλ αζθαιηζκέλσλ 

θαηά απνθάζεσλ ηνπ αξκόδηνπ Γηεπζπληή ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, πνπ 

αθνξνύλ ηελ αζθάιηζε θαη ηελ δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο. 
2. Δθθξεκείο δίθεο κε δηάδηθν ην ΔΤΔΑ, ην ΤΑΠΙΤ θαη ην ΤΑΥΤΔΚΩ ζπλερίδνληαη ζην 

όλνκα ησλ ελ ιόγσ Τακείσλ κε ηελ ηζρύνπζα δηαδηθαζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. 

 

Άπθπο 7  
Καθςζηεπούμενερ αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ 

1. Τν Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (ΚΔΑΟ) θαζίζηαηαη αξκόδηνο 

θνξέαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ 

ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη ΤΑΥΤΔΚΩ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 101 ηνπ Ν. 

4172/2013 (Α΄167), πξνθεηκέλνπ γηα εηζθνξέο πνπ βεβαηώλνληαη θαη 
ζπλεηζπξάηηνληαη από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε βάζε ην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο απηήο. 

2. Γηα ηηο θαζπζηεξνύκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΔΤΔΑ, ΤΑΠΙΤ θαη 

ΤΑΥΤΔΚΩ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄167) 

ζπληάζζεηαη πξάμε βεβαίσζεο νθεηιήο από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ε νπνία δηαβηβάδεηαη 
απηνκαηνπνηεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΔΑΟ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία ηνπ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. 9 θαη 12 ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ θαη Νόκνπ. 

Σε αληίζεηε πεξίπησζε, γηα ηηο θαζπζηεξνύκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ δελ 
δηαβηβάδνληαη ζην ΚΔΑΟ εθαξκόδεηαη ε ήδε ηζρύνπζα δηαδηθαζία γηα ηελ βεβαίσζε, 

είζπξαμε θαη απόδνζε ησλ εηζθνξώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 
 
 


