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ΘΔΜΑ : Αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε πξνζώπσλ πνπ αζθαιίδνληαλ ζηνλ 

επηθνπξηθό ηνκέα (η. Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ.) ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ., λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Μ.. 

Απεηθόληζε αζθάιηζεο ζηελ Α.Π.Γ. 

ΥΔΣ. : Δγθ. Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 58/2010, 82/2010. 

Α) ΓΔΝΗΚΑ 

Όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή 

θαη άιισλ Οξγαληζκώλ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη από θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ζύκθσλα 

κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή ζπλαθείο κε απηέο, είρε ζπζηαζεί 

θιάδνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (άξζξν 55 ηνπ Ν. 1140/81) ζην η. Σ.Δ .A.M. (η. 

Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηώλ). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1358/83 εληάρζεθε σο μερσξηζηόο θιάδνο ζην 

Ι.Κ.Α. θαη νλνκάζζεθε Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. (Δηδηθόο Σνκέαο Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο). Με ηελ κεηνλνκαζία ηνπ Ι.Κ.Α. ζε Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3029/02, κεηνλνκάζηεθε ζε Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε αζθάιηζε ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ θαη λα απεηθνληζηεί 

απηή ζηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο ινγαξηαζκό δόζεθαλ από ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο, Κ.Π.Κ. θαη αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο. 

Αθνινύζσο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84 θαη 86 ηνπ Ν.3655/08 ην Ι.Κ.Α. - 

Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. εληάρζεθε ζην Σ.Δ.Α.Γ.Τ. κε ηελ επσλπκία Σ.Δ.Α.Μ.-

Ν.Π.Γ.Γ.. 

Με ην ππ' αξηζκ. Σ01/658/23/10-7-09 Γεληθό Έγγξαθν ηεο Γ/λζήο καο, δόζεθαλ γηα 

ηα ελ ιόγσ πξόζσπα πνπ αζθαιίδνληαλ πιένλ ζηνλ επηθνπξηθό θνξέα ηνπ 

Σ.Δ.Α.Γ.Τ. ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. «λένη» θσδηθνί παθέησλ θάιπςεο, ρσξίο 

απεηθόληζε επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3863/10 ν ηνκέαο Σ.Δ.Α.Μ. - 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ, εληάρζεθε ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. από 1/8/10. ρεηηθέο νδεγίεο 

έρνπλ δνζεί κε ηηο ππ' αξηζκ. 58/2010 θαη 82/2010 εγθύθιηεο νδεγίεο ηεο Γ/λζήο καο. 

Β) ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖΝ Α.ΖΓ. 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΚΛΑΓΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ (Ν.3163/55, Ν.Γ. 4277/62). 

1. «Παιαηνί» αζθαιηζκέλνη - Απεηθόληζε αζθάιηζεο γηα κηζζνινγηθή πεξίνδν 

απαζρόιεζεο από 1/8/2010 θαη εθεμήο. 

1.1. Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζζεί ε αζθάιηζε θαη ε θαηαρώξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εγγξαθώλ ζηελ Α.Π.Γ., γηα κηζζνινγηθή πεξίνδν απαζρόιεζεο από 1/8/2010 θαη 

εθεμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν Κ.Π.Κ. 2501 κε ιεθηηθή πεξηγξαθή «Μόληκνη 

Τπάιιεινη Ν.Π.Α.Α., «παιαηνί» αζθ/λνη πνπ ππάγνληαη γηα Κύξηα ύληαμε ζην 

Δηδηθό Καζεζηώο θαη γηα Δπηθνπξηθή ύληαμε ζην η. Σνκέα Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο Μηζζσηώλ Ν.Π.Γ.Γ. (Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ.) ηνπ Σ. Δ. Α. Γ.Τ. κέρξη 

31/7/2010 θαη ζην E.T.E.A.M. από 1/8/2010» κε Κσδηθό Δηδηθόηεηαο 344317 θαη 

ΚΑΓ 7511 & 7521. 

Ο λένο Κ.Π.Κ. 2501 πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο αζζελείαο (είδνο θαη ρξήκα), Ο.Δ.Κ. 

θαη Δ.Σ.Δ.Α.Μ. ήηνη ζύλνιν πνζνζηνύ αζθαιίζηξνπ 16,40% ηνπ νπνίνπ πνζνζηό 

εηζθνξώλ 9,85% απνηεινύλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη 6,55% νη εξγαηηθέο 

εηζθνξέο. 

Παξάιιεια ε απεηθόληζε ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο ύληαμεο ζηελ Α.Π.Γ. ζα 

εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη κε ηνλ Κ.Π.Κ. 507 (32%), κε δεύηεξε εγγξαθή. 

1.2. Γηα ηνπο «παιαηνύο» αζθαιηζκέλνπο νη νπνίνη θαιύπηνληαη γηα ηνλ θιάδν 

αζζελείαο (είδνο θαη ρξήκα) από άιιν θνξέα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν λένο θσδηθόο 

παθέηνπ θάιπςεο 2189 κε ιεθηηθή πεξηγξαθή «Μόληκνη ππάιιεινη ζε Ν.Π.Α.Α. 

πνπ ππάγνληαη γηα Κύξηα ύληαμε ζην Δηδηθό Καζεζηώο, γηα Αζζέλεηα ζε είδνο 

θαη ρξήκα ζε άιιν θνξέα θαη γηα Δπηθνπξηθή ύληαμε ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. από 

1/8/2010)» θαη κε αληίζηνηρν Κσδηθό Δηδηθόηεηαο 344321 θαη ΚΑΓ 7511 & 7521. 
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Ο λένο Κ.Π.Κ. 2189 πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο Ο.Δ.Κ. θαη Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη 

αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό πνζνζηό αζθάιηζεο 7,75% ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 4% 

πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 3,75% πνζνζηό εξγνδόηε. 

Παξάιιεια ε απεηθόληζε ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο ύληαμεο ζηελ Α.Π.Γ. ζα 

εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη κε ην Κ.Π.Κ. 507 (32%), κε δεύηεξε εγγξαθή. 

2. «Νένη» αζθαιηζκέλνη - απεηθόληζε αζθάιηζεο γηα κηζζνινγηθή πεξίνδν 

απαζρόιεζεο από 1/8/2010 θαη εθεμήο : 

 Γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο ε απεηθόληζε ηεο αζθάιηζεο από 1/8/2010 

ζηελ Α.Π.Γ. ζα γίλεηαη σο εμήο :  

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΠ.Κ ΠΟΟΣΟ 

ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑ.Γ. 

344360 511 36,40% ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

νη ΚΑΓ ηνπ 

Γεκνζίνπ (π.ρ. 

7511 & 7522 

θ.ι.π.) 

344314 515 27,75% 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ θαη γηα απαζρόιεζε κέρξη 31/7/2010 ε 

αζθάιηζε ζα έπξεπε λα απεηθνλίδεηαη σο εμήο : 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΠ.Κ ΠΟΟΣΟ 

ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑ.Γ. 

344300 510 30,40% ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

νη ΚΑΓ ηνπ 

Γεκνζίνπ (π.ρ. 

7511 & 7522 

θ.ι.π.) 

344983 514 21,75% 

Γ) ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ - ΑΦΑΛΗΣΔΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

• Γηα ηνλ Κ.Π.Κ. 507 νη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο (δειαδή 

ζηνλ βαζηθό κηζζό, ζην ηπρόλ θαηαβαιιόκελν επίδνκα ζέζεο επζύλεο θαη ζηελ 

πιαζκαηηθή θξάηεζε ησλ 140,80 €. 

• Γηα ηνπο Κ.Π.Κ. 2501 & 2189 νη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζην ζύλνιν ησλ 

θαηαβαιιόκελσλ απνδνρώλ κέρξη ηνπ πνζνύ ηεο Αλσηάηεο Αζθαιηζηηθήο Κιάζεο, 

όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, κε εμαίξεζε κόλν ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο. 

• Γηα ηνπο Κ.Π.Κ. 510, 511, 514 & 515 νη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζην ζύλνιν ησλ 

απνδνρώλ, κε εμαίξεζε ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ. 



3. Απαζρνινύκελνη ζηνλ Ο..Δ. 

3.1. «Παιαηνί» αζθαιηζκέλνη 

3.1.1. Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο 1/4/2009 - 31/7/2010 γηα ηνλ θιάδν 

θύξηαο ζύληαμεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθόο παθέηνπ θάιπςεο 016 κε θσδηθό 

εηδηθόηεηαο 933379. Παξάιιεια γηα ηνπο θιάδνπο Ο.Α.Δ.Γ., Δ.Δ. ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθόο παθέηνπ θάιπςεο 178 πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό 

πνζνζηό 8,66% ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 2,78% πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 5,88% 

πνζνζηό εξγνδόηε, κε θσδηθό εηδηθόηεηαο 933350 θαη ΚΑΓ 6011 (Δγθ. 77/2008 

Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Η.3, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απηή θαη ηξίηε θαηαρώξεζε ζηνλ θσδηθό παθέηνπ θάιπςεο 248). 

3.1.2. Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο 1/8/2010 θαη εθεμήο ελνπνηνύληαη 

πιένλ νη θσδηθνί παθέηνπ θάιπςεο 178 θαη 248 κε ηνλ θσδηθό παθέηνπ θάιπςεο 

177 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό πνζνζηό αζθάιηζεο 14,66% ην νπνίν 

επηκεξίδεηαη ζε 5,78% πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 8,88% πνζνζηό εξγνδόηε κε ηνλ 

αληίζηνηρν θσδηθό εηδηθόηεηαο 933340 ζηνλ ΚΑΓ 6011 θαη κε ηύπν απνδνρώλ 56. 

Παξάιιεια ε απεηθόληζε ηνπ θιάδνπ Κύξηαο ύληαμεο ζα γίλεηαη κε ηνλ Κ.Π.Κ. 

016. 

3.2. «Νένη» αζθαιηζκέλνη 

3.2.1. Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο 1/4/2009 - 31/7/2010 ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθόο παθέηνπ θάιπςεο 4178 ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ θιάδν 

θύξηαο ζύληαμεο, Ο.Α.Δ.Γ. θαη Δ.Δ. θαη αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό πνζνζηό 

αζθάιηζεο 28,66% ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 9,45% πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 

19,21% πνζνζηό εξγνδόηε, κε θσδηθό εηδηθόηεηαο 933380 θαη ιεθηηθή πεξηγξαθή 

(εξγαδόκελνη ζηνλ Ο..Δ. «παιαηνί» θαη «λένη» αζθαιηζκέλνη) θαη ΚΑΓ 6012. 

3.2.2. Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο 1/8/2010 - 31/12/2010 ε ζρεηηθή 

απεηθόληζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

Η.3.1ηεο Δγθ. 77/2008 Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 

3.2.3. Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο 1/1/2011 θαη εθεμήο ελνπνηνύληαη 

πιένλ ηα παθέηα θάιπςεο 4178 θαη 248, κε ην παθέην θάιπςεο 4178 ζην νπνίν από 

1/1/2011 ελζσκαηώζεθε πιένλ ν θιάδνο Κύξηαο θαη Δπηθνπξηθήο ύληαμεο θαη 

ηζρύεη γηα ζπλνιηθό πνζνζηό αζθάιηζεο 34,66%, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 12,45% 

πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 22,21% πνζνζηό εξγνδόηε. 

Γ) ΑΦΑΛΗΖ ΣΟ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Δ.Σ.Δ.Α.Μ. ΑΝΣΗ ΣΟΤ (ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. 

- Ν.Π.Γ.Γ.) ΣΔΑΓΤ 

Γηα ρξνληθή πεξίνδν απαζρόιεζεο 1/4/2009 - 31/7/2010 εθόζνλ πξνθύπηεη όηη, γηα ηα 

ππόςε πξόζσπα έρεη ππνβιεζεί Α.Π.Γ. ζηελ νπνία έρεη θαηαρσξεζεί θαη ε 

επηθνπξηθή αζθάιηζε Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. ζα πξέπεη πξνθεηκέλνπ ν 

ρξόλνο απηόο λα ζεσξεζεί σο δηαλπζείο ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Σ.Δ.Α.Γ.Τ. ή ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. νη ππεξεζίεο καο λα πξνβαίλνπλ 

είηε απηεπαγγέιησο, είηε κεηά από αίηεζε ηνπ εξγνδόηε (Ν.Π.Γ.Γ. Γεκόζην θ.ι.π.) ζε 

ζρεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο : 



Οη εξγνδόηεο (Ν.Π.Γ.Γ. Γεκόζην θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην αξκόδην 

Τπνθ/κα LK . A . - Δ.Σ.Α.Μ. ηνπ ηόπνπ απαζρόιεζεο θαηάζηαζε 

απαζρνινπκέλσλ, ε νπνία 0α πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

• ηνηρεία Αζθ/λνπ : 

(Ολνκαηεπώλπκν, Όλνκα Παηξόο, Α.Μ.Α., Α.Μ.Κ.Α. θαη Α.Φ.Μ., πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε). 

• Απνδνρέο 

(γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο εηζθνξέο είηε (Η.Κ.Α. - 

Δ.Σ.Α.Μ., είηε ζην Σ.Δ.Α.Γ.Τ.). 

• Αληίζηνηρεο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο. 

• Μηζζνινγηθή πεξίνδνο αλαθνξάο. 

• Ζκέξεο Αζθάιηζεο. 

• Γξακκάηηα Δίζπξαμεο ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. 

(ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ.). 

• Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο Αζθαιηζκέλνπ. 

Αθνινύζσο ην Τπνθ/κα ζα ειέγρεη κέζσ ησλ ήδε ππνβιεζεηζώλ Α.ΠΑ. αλ ν 

ππόρξενο εξγνδόηεο : 

 Έρεη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην 

LK . A . - Δ.Σ.Α.Μ., ελώ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ ηνκέα 

Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Α.Α. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ..  

Δάλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ δελ πξνθύςνπλ δηαθνξέο, ζηελ πεξίπησζε απηή 

ν ελ ιόγσ ρξόλνο αζθάιηζεο ζα παξακείλεη ηζρπξόο θαη δελ απαηηνύληαη πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, εάλ έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο θνξείο αηηήκαηα επηζηξνθήο 

εηζθνξώλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1/4/2009 - 31/7/2010 γηα ηελ νπνία είραλ 

θαηαβάιεη εηζθνξέο ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. αληί ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ., Θα πξέπεη θαη' 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, λα ηεζνύλ ζην αξρείν. 

 Έρεη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε 

ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ..  

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ζην Σ.Δ.Α.Γ.Τ, ζα εθδίδεηαη από ην Τπνθ/κα (όπσο ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα) 

ρεηξόγξαθε απόθαζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα κεηαηξέπεηαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο 

πνπ έρεη ρσξήζεη ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Σ.Δ.Α.Μ. σο δηαλπζείο ζην Σ.Δ.Α.Γ.Τ. 



Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο ζρεηηθήο νζόλεο Ο.Π.. / Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 

ζα κεηαηξέπεηαη ε αζθάιηζε θαη ζα ηππώλεηαη αζθαιηζηηθόο ινγαξηαζκόο ν νπνίνο 

ζα επηζπλάπηεηαη ζηε ζρεηηθή απόθαζε. 

Η ελ ιόγσ απόθαζε ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν, ζηνλ εξγνδόηε θαη ζην 

Δ.Σ.Δ.Α.Μ. (Πεηξαηώο 9-11). 

Δ) ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΝ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Σ.Δ.Α.Γ.Τ.. 

Δθόζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο νύηε 

ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ., νύηε ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - 

Δ.Σ.Δ.Α.Μ. γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1/4/2009 - 31/7/2010 θαη δελ έρεη απεηθνληζηεί ε 

επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηελ Α.Π.Γ., απαηηείηαη λα ιάβεη ρώξα αλαδξνκηθή αζθάιηζε 

γηα ηνλ επηθνπξηθό θιάδν (η. Σ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Γ.Γ.). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ αζθάιηζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν Κ.Π.Κ. 2241 κε 

ιεθηηθή πεξηγξαθή: «ρξόλνο αζθάιηζεο ζην η. Σ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Π.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ., 

πξηλ ηελ έληαμή ηνπ ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. (παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη)» κε 

Κσδηθό Δηδηθόηεηαο 344322 ζηνπο ΚΑΑ 7511 & 7521. 

ε βάξνο ηνπ εξγνδόηε, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί Π.Δ.Δ. ε νπνία ζα επηβαξύλεηαη θαηά 

ηα γλσζηά κε όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Π.Δ.Δ., ν αληίζηνηρνο ρξόλνο αζθάιηζεο ζα ζεσξείηαη 

σο δηαλπζείο ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. θαη εθόζνλ πιένλ ζα 

εκθαλίδεηαη ζηνλ αηνκηθό ινγαξηαζκό ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο ρξόλνο αζθάιηζεο, ζα 

πξνζδηνξίδεηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο θαη δελ ζα αλαδεηείηαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ 

Δ.Σ.Δ.Α.Μ.. 

Σ) ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ 1/8/2010 & ΔΦΔΞΖ 

Γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο απαζρόιεζεο από 1/8/2010 θαη εθεμήο ζα ειέγρεηαη εάλ 

έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο ππέξ Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 

Δάλ έρνπλ θαηαβιεζεί ηόηε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί Α.Π.Γ. ζύκθσλα κε ηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο Κ.Π.Κ. θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Κσδηθνύο Δηδηθνηήησλ ηνπ θεθ. Β'. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Α.Π.Γ. πξνθύςεη ρξεσζηηθό ππόινηπν, 

ηόηε ζα ζπληαρζεί Π.Δ.Δ. Γεισζέλησλ - Καηαβιεζέλησλ, ε νπνία δελ επηβαξύλεηαη 

κε απηνηειή Π.Σ., εθόζνλ ε νθεηιή απηή θαηαβιεζεί ζε έλα ηξίκελν από ηελ επίδνζε 

ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο. 

 Δάλ δηαπηζησζεί όηη, γηα κηζζνινγηθέο πεξηόδνπο 1/8/2010 θαη εθεμήο, 

έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο ππέξ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Σ.Δ.Α.Γ.Τ. αληί ζην LK . A . - Δ.Σ.Α.Μ. ζα ζπληάζζεηαη Π.Δ.Δ. 

Γεισζέλησλ - Καηαβιεζέλησλ θαη αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ηα αληίζηνηρα 

γξακκάηηα θαηαβνιήο εηζθνξώλ, όπσο απηά ζα πξνθύπηνπλ από ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν θνξέαο (θεθ. Γ'), απηή ζα κεηώλεηαη 

αλάινγα κε απόθαζε Γηεπζπληή.  



Ο ρξόλνο αζθάιηζεο, κέζσ ηεο νζόλεο κεηαηξνπήο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο, ηνπ 

Ο.Π./Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ζα ζεσξεζεί σο δηαλπζείο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. κεηά από 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ θαη ζρεηηθήο έθδνζεο 

απόθαζεο Γηεπζπληή ηνπ αξκνδίνπ Τπνθ/ηνο. 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζαο θνηλνπνηνύκε πίλαθεο κε ηνπο Κ.Π.Κ. πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη από 1/8/2010 γηα ηελ εθεμήο απεηθόληζε ηεο αζθάιηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Α.Π.Γ., πνπ είραλ εληαρζεί ζην Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. 

ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. θαη λπλ ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 

Ε) ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Α.Π.Γ. 

Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εξγνδνηώλ κε ην αξηζκ. Δ40/203/30-3-2011 Γελ. 

Έγγξαθν έρεη ήδε δνζεί πξνζεζκία ππνβνιήο Α.Π.Γ. κέρξη 30/6/2011. 

πλ/λα: 1 θαηάζηαζε - 1 ππόδεηγκα απόθαζεο - 4 Πίλαθεο 

Ο ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΔΛΛΑ 

 

http://www.e-forosimv.gr/details.asp?ID=8164
http://www.e-forosimv.gr/docs/t01_670_3_2011.pdf

