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Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Η υπαγωγή είναι υποχρεωτική για όσους:

αποκτούν για πρώτη φορά ασφάλιση μετά την 01/01/2022 

&

θα είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Μισθωτοί:

όλο το πολιτικό προσωπικό του Δημοσίου Τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους 
σχέσης (μόνιμοι, μετακλητοί, ΙΔΑX, ΙΔOX), οι οποίοι θα είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο 
Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Εξαιρείται δηλαδή, το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. 



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Μισθωτοί:

οι απασχολούμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι θα είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο 
Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ

Εξαιρούνται, δηλαδή, οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση των ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης & στον ΕΔOΕΑΠ



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Μισθωτοί:

οι ασφαλισμένοι στον κλάδο ατυχήματος (1%) κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης

όσοι έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Μη Μισθωτοί:

οι δικηγόροι

οι συμβολαιογράφοι

οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του π. ΤΣΜΕΔΕ

οι αρτοποιοί

οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων

οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, εφόσον ασκούν διδακτικά καθήκοντα

οι πτυχιούχοι χημικοί & χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που έχει σχέση με την 
επιστήμη τους



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2022

Μη Μισθωτοί:

οι ασφαλισμένοι στον κλάδο ατυχήματος (1%) κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης

όσοι έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό



Εισαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2023

Η υπαγωγή είναι προαιρετική για όσους:

έχουν υπαχθεί στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, υποχρεωτικά ή προαιρετικά

&

έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και εφεξής



Υπαγωγή

Υπαγωγή από 01/01/2023

Η υπαγωγή είναι προαιρετική για :

τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς

τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του π. OΓΑ

τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του π. OΑΕΕ για την 
οποία δεν υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής



Υπαγωγή

Προσδιορισμός Φορέα Υπαγωγής

O ασφαλισμένος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Βεβαίωση Απογραφής»

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

O εργοδότης μέσω της νέας «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ» του e-ΕΦΚΑ

https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-epibebaioses-ypagoges-teka

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes
https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-epibebaioses-ypagoges-teka


Υπαγωγή

Προσδιορισμός Φορέα Υπαγωγής

1. Βεβαίωση Απογραφής 

• Περιλαμβάνει ειδικό πεδίο υπαγωγής/μη 
υπαγωγής στο ΤΕΚΑ

• Εκδίδεται από τον εργαζόμενο (e-ΕΦΚΑ: 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς)

• Υποβάλλεται στον εργοδότη



A company is an association or collection of individuals.

Xωρίς δικαίωμα 
προαιρετικής 

υπαγωγής στο ΤΕΚΑ 
από 01/01/2023

Κλάδος επικουρικής 
ασφάλισης e-ΕΦΚΑ
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A company is an association or collection of individuals.

ΤΕΚΑ



Υπαγωγή

Προσδιορισμός Φορέα Υπαγωγής

2. Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Επιβεβαίωσης Υπαγωγής 
στο ΤΕΚΑ

• Εφαρμογή για τους εργοδότες (e-ΕΦΚΑ: 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες)

• Πρόσβαση με τους κωδικούς του 
εργοδότη

• Έλεγχος με τον ΑΜΚΑ του εργαζόμενου



Μητρώο

Μητρώο

To TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ.

Η μεταβολή στοιχείων γίνεται στο Τμήμα Μητρώου, σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του eΕΦΚΑ

Η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας γίνεται είτε σε Υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ είτε μέσω της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Ατομικά Στοιχεία»



Μη Μισθωτοί
Γ. Ζαφειρόπουλος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ



Μη Μισθωτοί

Μη μισθωτοί υπαγόμενοι στο ΤΕΚΑ

Το ύψος των εισφορών της Νέας Επικουρικής (ΤΕΚΑ) παραμένει το ίδιο με τα ισχύοντα στον 
κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ.

Ισχύουν οι ίδιες ασφαλιστικές κατηγορίες όπως στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ.

Ο ασφαλισμένος επιλέγει ασφαλιστική κατηγορία μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ με την ίδια διαδικασία όπως και για τον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ.



Μη Μισθωτοί

Διακριτό Ειδοποιητήριο: Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν δύο διακριτά ειδοποιητήρια  πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών: α) ειδοποιητήριο e-ΕΦΚΑ και β) ειδοποιητήριο ΤΕΚΑ

Ξεχωριστός Κωδικός Πληρωμής (RF): Οι ασφαλισμένοι διαθέτουν δύο διακριτούς κωδικούς (RF) για την 
εξόφληση των εισφορών τους: α) τον υφιστάμενο κωδικό πληρωμής για τον e-ΕΦΚΑ (RF e-ΕΦΚΑ) και β) ένα 
νέο κωδικό πληρωμής για το ΤΕΚΑ (RF-ΤΕΚΑ)

Ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής: τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Λαμβάνουν ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι ενήμεροι τόσο προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και προς το 
ΤΕΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξόφληση προς κάθε Ταμείο να γίνεται με τη χρήση του σωστού κωδικού πληρωμής 
Το ειδοποιητήριο του e-ΕΦΚΑ πρέπει να εξοφλείται με τη χρήση του (υφιστάμενου) RF e-ΕΦΚΑ 

Το ειδοποιητήριο του ΤΕΚΑ πρέπει να εξοφλείται με τη χρήση του νέου RF ΤΕΚΑ

Μη μισθωτοί υπαγόμενοι στο ΤΕΚΑ



ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ

Περιλαμβάνει:

τα στοιχεία του ασφαλισμένου

την ασφαλιστική κατηγορία

τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο ΤΕΚΑ

τον κωδικό πληρωμής (RF) για το TEKA

Το ειδοποιητήριο ΤΕΚΑ έχει την ίδια 
δομή με το ειδοποιητήριο του e-ΕΦΚΑ.



Εργοδότες
Γ. Μητροφάνης

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ



Μισθωτοί

Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Η δήλωση της ασφάλισης στο ΤΕΚΑ γίνεται μέσω υποβολής νέας διακριτής ΑΠΔ ειδικά για το ΤΕΚΑ.

Εφόσον οι εργοδότες απασχολούν εργαζόμενους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ για τον κλάδο επικούρησης
υποβάλλουν δύο ξεχωριστές ΑΠΔ: 1) ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ και 2)  ΑΠΔ για το ΤΕΚΑ.

Στην ΑΠΔ που υποβάλλουν για τον e-ΕΦΚΑ δηλώνουν όσους εργαζόμενους υπάγονται στο ΤΕΚΑ με 
ειδικό τρόπο (πακέτα κάλυψης χωρίς επικουρική).

Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται στο ΤΕΚΑ δηλώνονται στην ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ όπως πριν (πακέτα 
κάλυψης με κλάδο επικουρικής e-ΕΦΚΑ).

Η  υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει πάντα να έπεται της ολοκλήρωσης της υποβολής της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ. 



Μισθωτοί

ΑΠΔ ΤΕΚΑ
Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ γίνεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ προς τον εργοδότη

Η πρόσβαση στην εφαρμογή υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ γίνεται με τους υφιστάμενους κωδικούς εργοδότη 

Ίδια διαδικασία υποβολής

Ίδια λειτουργικότητα

Ειδική κωδικοποίηση για τη δήλωση ασφάλισης στο ΤΕΚΑ (εγκύκλιος 5/22 του e-ΕΦΚΑ)

Οι προθεσμίες εμπρόθεσμης υποβολής & εξόφλησης παραμένουν ίδιες

Συμπλήρωση φόρμας
Φόρτωση Αρχείου 

Νέοι κωδικοί Ειδικότητας

Νέοι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης

Νέοι ΚΑΔ

https://teka.gov.gr/sites/default/files/inline-files/apd_teka.pdf


Μισθωτοί

Νέα Ταυτότητα Πληρωμής:  ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ

Οι εργοδότες αποκτούν νέα  ταυτότητα πληρωμής (ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ) την οποία χρησιμοποιούν για την 
πληρωμή των εισφορών προς το ΤΕΚΑ.

Η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ έχει διαφορετική αριθμοδομή (25ψηφίο RF) από την υφιστάμενη ΤΠΤΕ του e-ΕΦΚΑ και 
είναι μοναδική για κάθε εργοδότη.

Η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ αναγράφεται στην καρτέλα με τα στοιχεία του εργοδότη στην εφαρμογή υποβολής της 
ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ πρέπει να εξοφλείται με τη χρήση της (υφιστάμενης) 
ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ΑΠΔ του ΤΕΚΑ πρέπει να εξοφλείται με τη χρήση της νέας ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ.



Μισθωτοί

Διαλειτουργικότητα & Συμβατότητα των ΑΠΔ

Η ΑΠΔ του ΤΕΚΑ υποβάλλεται αφού υποβληθεί η ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ.

Αν ασφαλισμένος υπαγόμενος στο ΤΕΚΑ δηλωθεί στην ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ με πακέτο επικουρικής 
 ο έλεγχος υποβολής θα βρει λάθη και δεν θα προχωρήσει η υποβολή.

Αν ασφαλισμένος που δεν υπάγεται στο ΤΕΚΑ, δηλωθεί στην ΑΠΔ του ΤΕΚΑ 
 ο έλεγχος υποβολής θα βρει λάθη και δεν θα προχωρήσει η υποβολή.

Η δήλωση ασφάλισης στο ΤΕΚΑ θα πρέπει να είναι συμβατή με τη δήλωση ασφάλισης στον e-
ΕΦΚΑ (αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ΚΠΚ…) αλλιώς 
 ο έλεγχος υποβολής της δήλωσης του ΤΕΚΑ θα βγάλει λάθος.



Ενημερότητα

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Χορηγείται ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον οι εργοδότες είναι ενήμεροι τόσο προς τον 
e-ΕΦΚΑ όσο και προς το ΤΕΚΑ.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ



Διαχείριση 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Γ. Στρατόπουλος
Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και μέλος της Προσωρινής Διοικούσας του ΤΕΚΑ



Ληξιπρόθεσμες

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ : 
Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Μη εμπρόθεσμη καταβολή  επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη 
όπως προβλέπονται για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

Οι απαιτήσεις του ΤΕΚΑ για ληξιπρόθεσμες εισφορές εισπράττονται από το ΚΕΑΟ.

Οι απαιτήσεις του ΤΕΚΑ για ληξιπρόθεσμες εισφορές εισπράττονται κατά προτεραιότητα.



Ληξιπρόθεσμες οφειλές – Αυστηρότεροι κανόνες

Κεφαλαιοποιητικό σύστημα: 
Καθυστέρηση εξόφλησης των εισφορών  καθυστέρηση πίστωσης των εισφορών στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου
 απώλεια αποδόσεων για τον ασφαλισμένο.

Προτεραιότητα στον Ασφαλισμένο  προτεραιότητα στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΤΕΚΑ.

Αυστηρότεροι κανόνες για την μη εμπρόθεσμη καταβολή: 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΕΚΑ ΔΕΝ  ρυθμίζονται.

Κατά την επόμενη πενταετία οι καταβλητέες εισφορές προς το ΤΕΚΑ (κατά μέσο όρο) θα είναι μικρότερες από 
το 5% του συνόλου των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών.

Ακόμα και όταν ο εργοδότης απασχολεί μόνο εργαζόμενους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ, οι καταβλητέες εισφορές 
προς το ΤΕΚΑ δεν ξεπερνούν το 17% του συνόλου των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών.

Ληξιπρόθεσμες



Thanks.
A company is an association or collection of individuals.
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