
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική υπηρεςία 

«Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ ςτον e-ΕΦΚΑ» 

  



Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ ςτον e-ΕΦΚΑ  
 

Είςοδοσ χρήςτη 

1. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην url ηνπ πεξηβάιινληνο: 

https://apps.e-efka.gov.gr/eTekaEmpTransactionsTransfer 

2. Πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην ζύζηεκα κε δηαπηζηεπηήξηα ΑΠΔ. 

 

3. Αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά 

θαηαβνιώλ από ην ΣΓΚΑ ζηνλ e-ΓΦΚΑ».  

 

 

Καταβολζσ 

4. Γπηιέγεη «Καηαβνιέο» από ην αξηζηεξό κελνύ «Κηλήζεηο» θαη αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ 

θάηωζη νζόλε εξγαζίαο: 

https://apps.e-efka.gov.gr/eTekaEmpTransactionsTransfer


 

5. Ο ρξήζηεο είηε πιεθηξνινγεί ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία είηε ηελ επηιέγεη από ην 

εκεξνιόγην. 

 

6. Γπηιέγεη ην θνπκπί «Γκθάληζε» θαη παξάγνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο ζηήιεο: 

 Ηκ/λία Κίλεζεο  

 Σύπνο Κίλεζεο  

 Παξαζηαηηθό  

 Πεξίνδνο  

 Υξέωζε  

 Πίζηωζε 

 Τπόινηπν 

 Γπηινγή 

7. Παηώληαο ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε «Γπηινγή» ηεο αληίζηνηρεο 

εγγξαθήο, αλαδύεηαη ην δεμηό παξάζπξν: 



 

8. πκπιεξώλεη ην πεδίν «Πνζό πξνο Μεηαθνξά» θαη επηιέγεη «Γθηέιεζε Μεηαθνξάο 

Πνζνύ». 

9. Γκθαλίδεηαη ελεκεξωηηθό κήλπκα επηηπρνύο νινθιήξωζεο.  

 

10. Γπηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζόλε παηώληαο ην αξηζηεξό βέινο δίπια από ηηο «Λεπηνκέξεηεο 

Καηαβνιήο». 

 

 

11. Σν «Πνζό πξνο Μεηαθνξά» αθαηξείηαη από ην «Τπόινηπν». 

 



Εκτύπωςη αποδεικτικού αίτηςησ  
 

1. Γηα ηελ εθηύπωζε ηνπ απνδεηθηηθνύ ηεο αίηεζεο, ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ «Οηθνλνκηθή 

θαξηέια Γξγνδόηε ΣΓΚΑ», πιεθηξνινγώληαο ην url:  

https://apps.ika.gr/eTekaEmployerTransactions 

2. Πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην ζύζηεκα κε δηαπηζηεπηήξηα ΑΠΔ.  

 
 

Αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο «Οηθνλνκηθή Καξηέια 

Γξγνδόηε ΣΓΚΑ».  

 

 

Κινήςεισ 

3. Γπηιέγεη «Γκθάληζε» από ην αξηζηεξό κελνύ «Κηλήζεηο». 

https://apps.ika.gr/eTekaEmployerTransactions


 

4. Ο ρξήζηεο είηε πιεθηξνινγεί ηελ εκεξνκελία είηε ηελ επηιέγεη από ην εκεξνιόγην. 

5. Γπηιέγεη ην θνπκπί «Γκθάληζε» θαη παξάγνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηα πεδία: 

Σ.Π.Σ.Γ 

Γθ Μεηαθνξάο 

 Υξέωζε 

 Πίζηωζε 

      ηήιεο Απνηειεζκάηωλ 

 Ηκ/λία Κίλεζεο  

 Σύπνο Κίλεζεο  

 Παξαζηαηηθό  

 Πεξίνδνο  

 Υξέωζε  

 Πίζηωζε 

 

6. Γπηιέγεη ην εηθνλίδην ηνπ δεμηνύ βέινπο από ηελ ζηήιε «Γλέξγεηεο». 

7. Αλαδύεηαη εθ ηωλ δεμηώλ ην αθόινπζν παξάζπξν δηαιόγνπ: 



 

8. Γπηιέγεη «Γθηύπωζε Αίηεζεο Μεηαθνξάο».  

9. Ο ρξήζηεο επηιέγεη «Γθηύπωζε» ζην αθόινπζν αλαδπόκελν παξάζπξν: 

 

10. Αλαθαηεπζύλεηαη ζε λέα θαξηέια ηνπ θπιινκεηξεηή, όπνπ παξάγεηαη ε αθόινπζε 

εθηύπωζε «ΑΙΣΗΗ ΜΓΣΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΣΓΚΑ ΣΟΝ e-ΓΦΚΑ»: 

 

 

 



Περιπτώςεισ ςφαλμάτων 
 

1. Όηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη πνζό πξνο κεηαθνξά ην νπνίν ππεξβαίλεη ην ππόινηπν, ηόηε 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω κήλπκα ζθάικαηνο:  

 

2. Όηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη κεδεληθό πνζό πξνο κεηαθνξά, ηόηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω 

κήλπκα ζθάικαηνο:  

 

 


