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     ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

 

     Αζήλα      5/5/2011 

 

     Αξηζκ. Πξση. 

     Σ01/670/3 

      
  

     ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

     ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

     ΑΡ. : 33 

 

     ΠΡΟ: 

     Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα  

     Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ.   

 

     ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : 

     Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο 

 

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. Η.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. Τ.Δ.Α.Μ. (η. Τακείν 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.Τ.Δ.Α.Μ. (Δηδηθόο Τνκέαο 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο). Με ηελ κεηνλνκαζία ηνπ Ι.Κ.Α. ζε Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3029/02, κεηνλνκάζηεθε ζε Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.Δ.Α.Μ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε αζθάιηζε ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ θαη λα 

απεηθνληζηεί απηή ζηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο ινγαξηαζκό δόζεθαλ από ηελ Υπεξεζία 

καο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο, Κ.Π.Κ. θαη αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηεο. 

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

Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.Δ.Α.Μ. εληάρζεθε ζην Τ.Δ.Α.Γ.Υ. κε ηελ επσλπκία 

Τ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ.. 
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Με ην ππ΄ αξηζκ. Τ01/658/23/10-7-09 Γεληθό Έγγξαθν ηεο Γ/λζήο καο, 

δόζεθαλ γηα ηα ελ ιόγσ πξόζσπα πνπ αζθαιίδνληαλ πιένλ ζηνλ επηθνπξηθό θνξέα 

ηνπ Τ.Δ.Α.Γ.Υ. ηνκέα Τ.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 

Τ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τ.Δ.Α.Γ.Υ, εληάρζεθε ζην Δ.Τ.Δ.Α.Μ. από 1/8/10. Σρεηηθέο 

νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηηο ππ΄ αξηζκ. 58/2010 θαη 82/2010 εγθύθιηεο νδεγίεο ηεο 

Γ/λζήο καο. 

 
Β)  ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖΝ Α.Π.Γ. 

 
    ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΚΛΑΓΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ  

ΚΑΘΔΣΧ (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 

«Μόνιμοι Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., «παλαιοί» αζθ/νοι πος ςπάγονηαι για Κύπια 

Σύνηαξη ζηο Ειδικό Καθεζηώρ και για Επικοςπική Σύνηαξη ζηο η. Τομέα 

Επικοςπικήρ Αζθάλιζηρ Mιζθωηών Ν.Π.Δ.Δ. (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) ηος 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μέσπι 31/7/2010 και ζηο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1/8/2010» με Κωδικό 

Ειδικόηηηαρ 344317 και ΚΑΔ 7511 & 7521. 

Ο λένο Κ.Π.Κ. 2501 πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο αζζελείαο (είδνο θαη 

ρξήκα), Ο.Δ.Κ. θαη Δ.Τ.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 Σύληαμεο 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 «Μόνιμοι ςπάλληλοι ζε 

Ν.Π.Δ.Δ. πος ςπάγονηαι για Κύπια Σύνηαξη ζηο Ειδικό Καθεζηώρ, για Αζθένεια 

ζε είδορ και σπήμα ζε άλλο θοπέα και για Επικοςπική Σύνηαξη ζηο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

από 1/8/2010)» και με ανηίζηοισο Κωδικό Ειδικόηηηαρ 344321 και ΚΑΔ7511 & 

7521 .  

Ο λένο Κ.Π.Κ. 2189 πεξηιακβάλεη  ηνπο θιάδνπο Ο.Δ.Κ. θαη Δ.Τ.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 Σύληαμεο ζηελ Α.Π.Γ. ζα 

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

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

     Κ.Π.Κ. 

 

   ΠΟΟΣΟ 

 ΑΦΑΛΗΖ 

 

 

               Κ.Α.Γ. 

 

                   

                   344360 

 

  

       511 

        

        36,40% 

 

Θα 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 : 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

   Κ.Π.Κ. 

 

 ΠΟΟΣΟ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

 

               Κ.Α.Γ. 

 

                          

                   344300 

 

          

       510 

 

30,40% 

 

Θα 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. 
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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.Τ.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 Σύληαμεο 

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.Σ.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.Τ.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 Σύληαμεο θαη ηζρύεη γηα ζπλνιηθό 

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

πνζνζηό αζθαιηζκέλνπ θαη 22,21% πνζνζηό εξγνδόηε. 
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Γ)  ΑΦΑΛΗΖ ΣΟ I.K.A. – E.T.A.M. 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.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.Δ.Α.Μ. ζα πξέπεη 

πξνθεηκέλνπ ν ρξόλνο απηόο λα ζεσξεζεί σο δηαλπζείο ζηνλ ηνκέα Τ.Δ.Α.Μ. – 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ  Τ.Δ.Α.Γ.Υ. ή ζην Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.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 Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. ηνπ ηόπνπ απαζρόιεζεο θαηάζηαζε 

απαζρνινπκέλσλ, ε νπνία ζα 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 ζην 

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. 
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Αθνινύζσο ην Υπνθ/κα ζα ειέγρεη κέζσ ησλ ήδε ππνβιεζεηζώλ Α.Π.Γ. 

αλ ν ππόρξενο εξγνδόηεο : 

 

  Έρεη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα επηθνπξηθή 

αζθάιηζε ζην  Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., ελώ ζα έπξεπε λα έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζηνλ ηνκέα Σ.Δ.Α.Μ. – Ν.Π.Γ.Γ. 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.Τ.Α.Μ. αληί ηνπ Τ.Δ.Α.Γ.Υ., ζα 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.. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη  έρνπλ θαηαβιεζεί νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην Τ.Δ.Α.Γ.Υ, ζα εθδίδεηαη από ην Υπνθ/κα (όπσο ην 

ζπλεκκέλν ππόδεηγκα) ρεηξόγξαθε απόθαζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

κεηαηξέπεηαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη ρσξήζεη ζην Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – 

Δ.Τ.Δ.Α.Μ. σο δηαλπζείο ζην Τ.Δ.Α.Γ.Υ. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο ζρεηηθήο νζόλεο Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – 

Δ.Τ.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.Τ.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 Τ.Δ.Α.Μ. – Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ  Τ.Δ.Α.Γ.Υ., νύηε ζην Ι.Κ.Α. – 

Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.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. Τ.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 ΚΑΓ 7511 & 7521.  
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Σε 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 Τ.Δ.Α.Μ. – Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ  Τ.Δ.Α.Γ.Υ. θαη 

εθόζνλ πιένλ ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ αηνκηθό ινγαξηαζκό ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο 

ρξόλνο αζθάιηζεο, ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηηο Υπεξεζίεο καο θαη δελ ζα αλαδεηείηαη 

από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Δ.Τ.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.Τ.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΄. 

Σηελ 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.Τ., 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 Η.Κ.Α. – 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 Τ.Δ.Α.Μ. – 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τ.Δ.Α.Γ.Υ. θαη λπλ ζην Δ.Τ.Δ.Α.Μ. 
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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. 

 

 

  
Σςν/να :  1 καηάζηαζη 

               1 ςπόδειγμα απόθαζηρ  

              4  Πίνακερ  

 

 

 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ  

Ζ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ                          Ο  ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ &                  ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ    

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

                                             

 

 

 

                       ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΔΛΛΑ • 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

1. Γξ. θ. Γηνηθεηή 

2. Δ.Τ.Δ.Α.Μ. 

Γξαθείν Πξνέδξνπ  

3. Δ.Τ.Δ.Α.Μ. 

Γ/λζε Αζθ/ζεο – Δζόδσλ 

Πεηξαηώο 9-11,  10552 Αζήλα 

4. Γξ. θ.θ. Υπνδηνηθεηώλ  

5. Γξ. θ. θ. Γελ. Γ/ληώλ 

6. Γξ. θ. θ. Σπληνληζηώλ  

7. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 

Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα 

8. Υπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλ. Αζθαιίζεσλ 

Σηαδίνπ 29, 10110  Αζήλα 

9. Όια ηα Υπνπξγεία - Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ 

άκεζε ελεκέξσζε  ησλ επνπηεπόκελσλ Υπεξεζηώλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ.) 

10. Οκάδα Γηαρείξηζεο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

11. Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

12. Οκάδα Δθπαηδεπηώλ Αζήλαο 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

13. Οκάδα Υπνδνκώλ Πξνεηνηκαζίαο & Σπιινγήο Σηνηρείσλ 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

14. Οκάδα Υπνδνκώλ Λεηηνπξγηθώλ Παξεκβάζεσλ & Γηαδηθαζηώλ 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

15. Οκάδα  Υπνδνκώλ Ηιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο & Τειεπηθνηλσληαθώλ 

Υπεξεζηώλ 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα 

16. Αλάδνρνο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. 

17. ΤΔΑΓΥ  (η.Τ.Δ.Α.Μ. – Ν.Π.Γ.Γ.) 

Όζσλνο 10, 105 57Αζήλα 
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• 

 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

   
                                                                                   

 

 

 

ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ 

                                                     

………………ΤΠΟΚ/ΜΑ…………………… 
 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΩΝ  : 

Σασ. Γ/νζη            : ………………………. ….. 

                  

Πληποθοπίερ         : …………………………... 

 

Απιθμ. Σηλ.           : …………………………... 

 

Απιθμ. FAX          : …………………………... 

ΗΓΡΤΜΑ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ  

ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

      

     ……………………../……/20… 

 

 

     Απιθμ. Ππυη.: 

     …………………….. 

    

 

 

      

 

 

 

ΘΔΜΑ :        «Αζθαλιζηική ηακηοποίηζη ηος/ηηρ αζθαλιζμένος/νηρ...................... 

                        ...........……………………………………….............................................  

                      Α.Μ.Κ.Α. ……………………….............Α.Μ.Α. ……………………... 

                      ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 65 ηος Ν.3863/10» 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΤ …………………….......... ΤΠΟΚ/ΣΟ Η.Κ.Α. …………………........ 

 

 

 

Έσονηαρ ςπότη :  
1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 14 παπ. 8 ηος Α.Ν. 1846/51, ζε ζςνδςαζμό με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 119 ηος Κανονιζμού Αζθάλιζηρ Ι.Κ.Α, όπωρ αναλογικά 

εθαπμόζονηαι ζηο ΔΤΔΑΜ (η. Ι.Κ.Α. – ΤΔΑΜ)  άπθπο 56 Ν. 1140/81. 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 6 ηος Ν. 3029/02 (ΦΔΚ 160/11-7-02 η.Α )́ και ηηρ             

Φ 20021/12403/579/6-6-03 Υ.Α. (ΦΔΚ 772/17-6-03 η. Β )́  

3. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 65 ηος Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α /́15-7-10).  

4. Την απ. …………………………..Δγκύκλιο ηηρ Γ/νζηρ Αζθάλιζηρ – Δζόδων, ηηρ 

Γ/ζηρ Ι.Κ.Α.  

5. Την με απ.ππωη. ……………… αίηηζη ηος/ηηρ αζθαλιζμένος/ηρ ………………..... 

……………………………………………Α.Μ ……………….. με ηα ζςνημμένα 

δικαιολογηηικά. 

6. Την από ………………………… έκθεζη ελέγσος -  ειζήγηζη ηος Τμήμαηορ 

Δζόδων. 

7. Τα ςπόλοιπα ζηοισεία ηος θακέλος.  
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κεπηόμενοι ζύμθυνα με ηο Νόμο 
 

  Δπειδή ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 65 ηος Ν.3863/2010 ο 

ηομέαρ Τ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Γ.Γ. ηος Τ.Δ.Α.Γ.Υ. ενηάσθηκε ζηο Δ.Τ.Δ.Α.Μ. από 

1/8/2010.   

  Δπειδή ο αζθαλιζμένορ/η ....................................................... για ηη σπονική 

πεπίοδο από ............... έωρ ............... αζθαλίζηηκε ζηο Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – 

Δ.Τ.Δ.Α.Μ. ενώ έππεπε να είσε αζθαλιζηεί ζηον ηομέα Τ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Γ.Γ. ηος 

Τ.Δ.Α.Γ.Υ., ζύμθωνα με ηη ζςνημμένη έκθεζη ελέγσος. 

  Δπειδή έσει σωπήζει αζθάλιζη για ................... ημέπερ επγαζίαρ ζηο Ι.Κ.Α. – 

Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.Δ.Α.Μ. ανηί ζηον ηομέα  Τ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Γ.Γ. ηος Τ.Δ.Α.Γ.Υ.. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ : 
 

Την μεηαηποπή ηος σπόνος αζθάλιζηρ ηος/ηηρ 

............................................................ 

από ηο Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. – Δ.Τ.Δ.Α.Μ. για .............. ημέπερ αζθάλιζηρ σπονικήρ 

πεπιόδος 

..................................................................................................................... ωρ 

σπόνος αζθάλιζηρ διανςθένηα  ζηον ηομέα  Τ.Δ.Α.Μ. Ν.Π.Γ.Γ. ηος Τ.Δ.Α.Γ.Υ.. 

 

 

 

 
    
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

 

1. Ονομαηεπώνςμο : ………………………………..... 

    ................................................................................... 

    Διεύθςνζη : ……………………. ………………..... 

    ................................................................................... 

(Με απόδειξη παπαλαβήρ και με ηην πληποθοπία 

όηι καηά ηηρ απόθαζηρ αςηήρ μποπεί να ςποβληθεί 

ένζηαζη   ενηόρ 30 ημεπών από ηην παπαλαβή 

ηηρ). 

 

2. Επγοδόηη :  ………………………………................ 

    .................................................................................... 

    Διεύθςνζη : ……………………..………………..... 

    ................................................................................... 
 

3. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.  

    Πειπαιώρ  9-11 

    105 52 Αθήνα 

 

4. Τμήμα Εζόδων ηος Υποκ/ηόρ μαρ. 

 

 

 

 
                                        .........ΓΗΔΤΘΤΝΣ...... 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΠΟ 1/8/2010  

ΑΝΣΙ ΣΩΝ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α1 ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΙ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α2 
 

 

Καηηγοπία : «ΠΑΛΑΙΟΙ» αζθαλιζμένοι  

(Αζθαλιζμένοι ςπασθένηερ ζηην αζθάλιζη οιοςδήποηε θοπέα μέσπι ηην 31/12/92) 

 

 

 

Α1 Α2 
 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

μέσπι 31/7/10 και αθοπούν ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Α.), 

πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος 

Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

απαζσόληζηρ από 1/8/10 και εθεξήρ και αθοπούν ηακηικούρ 

ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό 

κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

Κ.Π.Κ. ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ 

501 3,55% 6,85% 10,40% 2501 6,55% 9,85% 16,40% 

507  6,67% 25,33%        32% 507 6,67% 25,33% 32% 

508 6,67% - 6,67% 508 6,67% - 6,67% 

189      1% 0,75% 1,75% 2189 4% 3,75% 7,75% 

 

 

 

ημείυζη :  Οι εν λόγυ κπαηήζειρ ςπέπ επικοςπικού κλάδος Ε.Σ.Ε.ΑΜ. διενεπγούνηαι ζηο ζύνολο ηυν 

αποδοσών  με εξαίπεζη μόνο ηος κινήηπος απόδοζηρ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞ4691ΩΓ-Ω2



 

 

 

 

ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΠΟ 1/8/2010  

ΑΝΣΙ ΣΩΝ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α1 ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΙ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α2 
 

 

Καηηγοπία : «ΝΕΟΙ» αζθαλιζμένοι  

(Αζθαλιζμένοι ςπασθένηερ ζηην αζθάλιζη οιοςδήποηε θοπέα για ππώηη θοπά μεηά ηην 1/1/93) 

 

 

 

 

Α1 Α2 
 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

μέσπι 31/7/10 και αθοπούν ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Α.), 

πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος 

Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

απαζσόληζηρ από 1/8/10 και εθεξήρ και αθοπούν ηακηικούρ 

ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό 

κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

Κ.Π.Κ. 

 

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ 

 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Κ.Π.Κ. 

 

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ 

 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

510 10,22% 20,18% 30,40% 511 13,22% 23,18% 36,40% 

514 7,67% 14,08% 21,75% 515 10,67% 17,08% 27,75% 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞ4691ΩΓ-Ω2



 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΘ ΣΟΤ Ο..Ε. ΠΟΤ ΑΦΑΛΘΖΟΝΣΑΝ ΣΟΝ ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΟ ΦΟΡΕΑ Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ.  

ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

 

 

ΓΘΑ ΥΡΟΝΘΚΕ ΠΕΡΘΟΔΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΠΟ 1/8/2010  

ΑΝΣΘ ΣΩΝ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α1 ΘΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΟΤΝΣΑΘ ΟΘ ΑΝΣΘΣΟΘΥΟΘ Κ.Π.Κ.  

ΣΗ  ΣΗΛΗ Α2 

 

Καηηγοπία : «ΠΑΛΑΘΟΘ» αζθαλιζμένοι  

(Αζθαλιζμένοι ςπασθένηερ ζηην αζθάλιζη οιοςδήποηε θοπέα μέσπι ηην 31/12/92) 

 

 

 

Α1 Α2 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

μέσπι 31/7/10 και αθοπούν ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. 

(Π.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. 

Ν.Π.Δ.Δ. ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ πεπιόδοςρ 

απαζσόληζηρ από 1/8/10 και εθεξήρ και αθοπούν ηακηικούρ 

ςπαλλήλοςρ Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό 

κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 
Κ.Π.Κ. ΑΦΑΛΘΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΑΦΑΛΘΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ 

016     11%    24%        35 % 016     11%    24%        35 % 

178  2,78%   5,88%              8,66% 177  5,78%   8,88%              14,66% 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞ4691ΩΓ-Ω2



ΤΠΑΛΛΗΛΟΘ ΣΟΤ Ο..Ε. ΠΟΤ ΑΦΑΛΘΖΟΝΣΑΝ ΣΟΝ ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΟ ΦΟΡΕΑ Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος 

Σ.Ε.Α.Δ.Τ.,  

νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

 

ΓΘΑ ΥΡΟΝΘΚΕ ΠΕΡΘΟΔΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΠΟ 1/8/2010  

ΑΝΣΘ ΣΩΝ Κ.Π.Κ. ΣΗ ΣΗΛΗ Α1 ΘΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΟΤΝΣΑΘ ΟΘ ΑΝΣΘΣΟΘΥΟΘ Κ.Π.Κ.  

ΣΗ ΣΗΛΗ Α2 

Καηηγοπία : «ΝΕΟΘ» αζθαλιζμένοι  

(Αζθαλιζμένοι ςπασθένηερ ζηην αζθάλιζη οιοςδήποηε θοπέα για ππώηη θοπά μεηά ηην 1/1/93) 

 

 

Α1 Α2 Α3 
 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ 

πεπιόδοςρ μέσπι 31/7/10 και αθοπούν ηακηικούρ 

ςπαλλήλοςρ ηος Ο..Ε.  (Ν.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον 

επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν 

Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για σπονικέρ 

πεπιόδοςρ απαζσόληζηρ από 1/8/10 μέσπι 31/12/10 και 

εθεξήρ και αθοπούν ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ ηος Ο..Ε. (Ν.Α.), 

πος είσαν ενηασθεί ζηον επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. 

ηος Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

Κυδικοί Πακέηυν Κάλςτηρ πος ιζσύοςν για 

σπονικέρ πεπιόδοςρ απαζσόληζηρ από 1/1/11 

και εθεξήρ και αθοπούν ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ 

ηος Ο..Ε. (Ν.Α.), πος είσαν ενηασθεί ζηον 

επικοςπικό κλάδο Σ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος 

Σ.Ε.Α.Δ.Τ., νςν Ε.Σ.Ε.Α.Μ. 

 

Κ.Π.Κ. ΑΦ/ΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΑΦ/ΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ Κ.Π.Κ. ΑΦ/ΝΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΤΝΟΛΟ 

 

4178 

 

9,45% 

 

19,21% 

 

28,66% 

 

4178 

  248 

 

9,45% 

     3% 

 

19,21% 

       3% 

 

28,66% 

       6% 

 

4178 

 

 

12,45% 

 

 

22,21% 

 

 

34,66% 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για αναδπομική αζθάλιζη όλων ηων παπαπάνω πποζώπων ζηον κλάδο ηος η. Τ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. ηος 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ππιν ηην ένηαξή ηος ζηο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα σπηζιμοποιείηαι ο Κ.Π.Κ. 2241, ο οποίορ ανηιζηοισεί ζε 

ζςνολικό ποζοζηό αζθάλιζηρ 6%, ηο οποίο επιμεπίζεηαι ζε 3% ποζοζηό επγοδόηη και 3% ποζοζηό 

αζθ/νος. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞ4691ΩΓ-Ω2


