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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ: « Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών µε Ταυτότητα 
Πληρωµής Τρεχουσών Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.∆. 
∆ώρου Χριστουγέννων και ∆ώρου Πάσχα ». 
 
Η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επεκτείνοντας τις δυνατότητες διεκπεραίωσης µιας 
σειράς ταµειακών συναλλαγών µέσω τραπεζών ώστε να απαλειφθούν τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από την µέχρι σήµερα διαχείριση καταβολής των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών λόγω ελλιπούς ή λανθασµένης καταχώρησης 
των στοιχείων Α.Μ.Ε., Α.Μ.Ο.Ε. ή Α.Φ.Μ., µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
αταυτοποίητων καταβολών και πλασµατικών χρεωστικών υπολοίπων, προτίθεται να 
προβεί στην ενεργοποίηση µιας νέας διαδικασίας, µε δυνατότητα καταβολής 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών 
Έργων) µέσω Πιστωτικών Ιδρυµάτων. 
 
Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται, από την 
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής η οποία θα ανακοινωθεί µε νεότερο έγγραφο µέσω 
του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ µε χρέωση ενός µοναδικού 30ψήφιου αριθµού, 
που θα αντιστοιχεί σε κάθε Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή Αριθµού 
Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και θα ονοµάζεται Ταυτότητα 
Πληρωµής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) 
 
Η Τ.Π.Τ.Ε. αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθµό Μητρώο Εργοδότη (Α.Μ.Ε) ή 
Αριθµό Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
προκειµένου να πραγµατοποιούνται από την έναρξη εφαρµογής της, οι καταβολές 
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών µέσω του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ, 
µόνο µε την χρήση του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού Τ.Π.Τ.Ε. χωρίς ειδική αναφορά 
µισθολογικής περιόδου, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ. του εργοδότη. 
 



 

 

 Οι απογεγραµµένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εργοδότες µε Α.Μ.Ε ή Α.Μ.Ο.Ε.) θα 
µπορούν να ενηµερωθούν για τον κωδικό : «Ταυτότητα Πληρωµής Τρεχουσών 
Εισφορών» (Τ.Π.Τ.Ε.) που αποδόθηκε σε αυτούς, µέσω του λογαριασµού χρήστη 
που διατηρούν, στην διαδικτυακή πύλη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
Οι εργοδότες που θα απογραφούν µετά την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω χρήσης 
του 30ψηφιου κωδικού για την πληρωµή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, θα 
ενηµερώνονται κατά την διαδικασία απογραφής από το αρµόδιο Υποκατάστηµα και 
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ταυτόχρονα µε την απόδοση του Αριθµού 
Μητρώου θα αποδίδεται και ο 30ψηφιος κωδικός πληρωµής (Τ.Π.Τ.Ε.). 
 
Επισηµαίνουµε ότι η Τ.Π.Τ.Ε. θα χρησιµοποιείται µόνο για τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην 
µηνιαία Α.Π.∆. (κανονικές αποδοχές – bonus – Υπερωρίες – Αναδροµικά – 
Επιδόµατα Αδείας - ∆ώρα κ.λ.π.) την µισθολογική περίοδο της υποβολής και οι 
οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες. 
 
Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να 
καταβληθούν έως την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα της απασχόλησης, για 
τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ηµέρα του 
µεθεπόµενου µήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του ∆ηµοσίου, µε δίµηνη 
προθεσµία καταβολής. 
 
Λόγω της διενέργειας, κατά πάγια διαδικασία, Κεντρικών Ελέγχων ∆ηλωθέντων 
Καταβληθέντων (Ε.∆.Κ.) και για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της εν λόγω 
νέας διαδικασίας πληρωµής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, για την ορθή 
αντιστοίχηση των δηλωθεισών από Α.Π.∆ εισφορών µε τις ασφαλιστικές εισφορές 
που πρέπει να καταβληθούν, η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνει στην αναγκαία 
αλλαγή της µέχρι σήµερα περιόδου Υποβολής του ∆ώρου Πάσχα και ∆ώρου 
Χριστουγέννων (όπου προβλέπεται) εναρµονίζοντας τα µε την ήδη νοµοθετηµένη 
υποχρέωση καταβολής τους (Ιούνιο και Φεβρουάριο). 
 
Κατά συνέπεια, µε την Α.Π.∆. µισθολογικής περιόδου Μαΐου θα πρέπει να 
υποβάλλεται το ∆ώρο Πάσχα, µε υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών τον Ιούνιο και µε την Α.Π.∆ µισθολογικής περιόδου 
Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλεται το ∆ώρο Χριστουγέννων, παρελθούσης 
χρήσης, µε υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τον 
Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την µισθολογική 
περίοδο υποβολής του. 
 
Σε περίπτωση αποχώρησης απασχολούµενου που η Α.Π.∆ υποβάλλεται συνήθως σε 
προγενέστερη περίοδο, για την ολοκλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 
εργοδότη έναντι του απασχολούµενου εφόσον ο εργοδότης επιθυµεί να προβεί στην 
ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.∆ για το ∆.Π και ∆.Χ. πριν την καθορισµένη 
περίοδο (ΜΑΙΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) θα πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές να 
καταβάλλονται και κατά την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής του µήνα υποβολής, 
µε τις ασφαλιστικές εισφορές του µήνα υποβολής. 
 
Ως έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης στην υποβολή των Α.Π.∆ θα είναι 
το ∆.Χ/2015 ενώ η έναρξη εφαρµογής για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών µε 



 

 

 ταυτότητα πληρωµής θα ανακοινωθεί µε νεότερο έγγραφο. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα καταβληθούν έως την 
τελευταία ηµέρα εµπρόθεσµης καταβολής τους δεν θα πρέπει να καταβάλλονται ως 
τρέχουσες µε Τ.Π.Τ.Ε. καθώς σε συνδυασµό µε την διαχείριση κεντρικών ελέγχων οι 
µη εµπρόθεσµα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές µετά την διενέργεια των 
κεντρικών Ε.∆.Κ. ενδέχεται να έχουν καταλογιστεί µε Π.Ε.Ε. και κατά συνέπεια, 
θεωρούνται καθυστερούµενες και πρέπει να καταβληθούν µε την ταυτότητα 
οφειλέτη. 
 
Υπενθυµίζεται ότι από την ήδη ενεργοποιηµένη υπηρεσία από τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «πίνακας χρεών οφειλέτη» γίνεται άντληση και 
επαλήθευση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ενώ οδηγίες για την ταυτότητα οφειλέτη 
έχουν δοθεί µε το Γ36/02/87/8.4.2015 Γ.Ε. Κ.Ε.Α.Ο. 
 
Στον λογαριασµό χρήστη του εργοδότη θα συµπεριληφθεί και η « καρτέλα εργοδότη 
» για την κατά µήνα απεικόνιση των κινήσεων εργοδότη ( χρέωση από Α.Π.∆ και 
πίστωση από καταβολές ή ΠΕΕ ). 
 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 


