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 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 
63/28.11.2014 

Ένταξη από 1/12/2013 
των ασφαλισμένων του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

- Απεικόνιση ασφα-
λιστικών στοιχείων 
στην Α.Π.Δ. μέσω του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
των υπαγόμενων στην 
ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 

- Καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών που ανα-
λογούν 

 ΠΟΛ.1240/14.11.2014 
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης 
περιουσίας ετών 2010 έως και 2013 

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδι-

ορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, 

έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

2. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων 

έτους 2010 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με εξαίρεση τις δηλώσεις 

αποβιωσάντων, οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα. Αρμόδιος για την έκδοση της 

δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας, στις 

περιπτώσεις στις οποίες αυτή επιτρέπεται να υποβληθεί χειρόγραφα, είναι ο αρμό-

διος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ



Με την εγκύκλιο 7/14 του Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις 
των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 

(ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α') «Αναβάθμιση και βελτί-
ωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλι-
στικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλι-
στη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες 
προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθω-
τούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από 1.12.2013 
να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει γι' αυ-
τούς στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
(Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.4111/2013).
Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε 
διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απει-
κόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. 
και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 
υπέρ ΤΑΠΙΤ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 
με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Πρόνοιας 
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε με το 
Ν.3655/2008, αποτελεί ασφαλιστικό Οργα-
νισμό Πρόνοιας ο οποίος παρέχει Εφάπαξ 
βοήθημα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό 
Τομέα. 

Αποτελείται δε από τους κάτωθι Τομείς:
1. Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων.
3. Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλ-
λου.
4. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π.
5. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών.
6. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών 
Λιπασμάτων.
7. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών 
Τσιμέντων.
8. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού 
Εθνικού Θεάτρου.
9. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομι-
ών.

10. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανι-
σμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
11. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανι-
σμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Α. Από τις παρ. 1 και 2 του ν.4225/2014 προ-
βλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται 
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλι-
στικές εισφορές από 1-12-2013 υπέρ των Το-
μέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δηλώνονται από τον εργοδότη υπο-
χρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος.
Στην έννοια, «για τους μισθωτούς που υπά-
γονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.», 
νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους 
Κλάδους ή Φορείς, που το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ει-
σπράττει ή συνεισπράττει εισφορές (σύνταξη, 
ασθένεια, συνεισπραττόμενα).
Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., που 
καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην 
Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι 
ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Προσω-
πικού Ιπποδρόμων (Αναβάτες Δρομώνων Ίπ-
πων, Προπονητές) του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Κατά συνέπεια:
1. Από 1/12/2013 και εφεξής η απεικόνιση της 
ασφάλισης των μισθωτών θα γίνεται σύμφω-
να με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ., 
(ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, 
βάση υπολογισμού αποδοχών,) σε ξεχωριστή 
εγγραφή (2η εγγραφή) με διακριτό ΚΑΔ ανά 
τομέα ΤΑ.Π.Ι.Τ., Κωδικό Ειδικότητας (νέος - 
παλαιός) και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης.
2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών 
θα γίνεται με την διαδικασία που προβλέπε-
ται για την είσπραξη των εσόδων του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.
3. Οι εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που θα 
εισπράττονται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - 
Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστοιχούν σε μισθολογική πε-
ρίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν αποδίδονται 

στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. με το σύστημα βεβαίωσης και 
είσπραξης εισφορών που ισχύει στο Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ..

Β. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, από μισθο-
λογική περίοδο απασχόλησης 1/12/2013 και 
μετά, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις 
εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Ορ-
γανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. + E.T.E.A. + ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ.λ.π.), έως την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απα-
σχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
δηλώνοντας την μισθολογική περίοδο που 
αφορούν, τον Α.Μ.Ε. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον 
αντίστοιχο Α.Φ.Μ. εργοδότη.
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία 
αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα 
γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως 
κάθε φορά ισχύει).
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., για 
εργοδότες Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, θα καταβάλλονται μαζί 
με τις υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες 
εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει 
για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής 
(δηλ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. + ΤΑ.Π.Ι.Τ.+Ε.Τ.Ε.Α.), 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπό-
μενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης.
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία 
αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά 
τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951 
όπως κάθε φορά ισχύει).
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟ 1-12-2013.
Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., στην Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση, που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., από 1-12-2013 και μετά, θα πρέπει 
να καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή, 
(2η εγγραφή) ανά απασχολούμενο, τα πλήρη 
ασφαλιστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας υπο-
χρεωτικά τα πεδία : Τύπος Αποδοχών, Απο-
δοχές, Ημέρες ασφάλισης, Πακέτο Κάλυψης, 
αναλογούσες εισφορές κλπ.

 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014 
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην 
Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφά-
λιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν 

ΣΧΕΤ. : α) εγκύκλιο 7/14, εγκύκλιο 26/14. β) Το Γεν. Έγγραφο Ε40/144/4.3.2014 της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. γ) Η με αριθμ. 
πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 Υ.Α (εγκύκλιο 26/14).
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 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014 
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην 
Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφά-
λιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν 

Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δη-
μιουργηθεί για κάθε έναν Τομέα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., 
διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας και δια-
κριτός Κωδικός Ειδικότητας (ανάλογα αν είναι 
«παλαιός» ή «νέος» ο ασφαλισμένος) που θα 
οδηγεί σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυ-
ψης ως κατωτέρω:

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟ-
ΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Α. ΚΑΔ : 0011 με λεκτική περιγραφή 
«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟ-

ΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.».

Κωδικός Ειδικότητας.: 000105 με λεκτική πε-
ριγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλ-
ληλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ για παλαιούς ασφαλι-
σμένους». Κωδικός Ειδικότητας. : 000106. με 
λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχο-
λούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».
I) ΜΚ : 023 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με 
επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε ει-
σφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 
2% και 2% αντίστοιχα, σύνολο 4%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφα-
λισμένοι μέχρι 31/12/1992. Ως βάση υπολο-
γισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 
λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλά-
σιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου 
κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος 
ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημο-
σίων Υπαλλήλων.(Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.)
II) ΜΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου 
(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 

έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΚΑΔ : 0012 με λεκτική περιγρα-
φή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙ-
ΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
Κωδικός Ειδικότητας: 000107 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλλη-
λων του ΤΑΠ1.Τ.-«Παλαιοί» και «Νέοι» ασφα-
λισμένοι.
ΚΠΚ : 025 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΠΑΛΑΙΟΙ και ΝΕΟΙ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ). Νέος τύπος Αποδοχών: 99
Εισφορά: 0,29 ευρώ. (Εφάπαξ, μοναδική απο-
δεκτή τιμή.)
Χωρίς καταχώρηση ημερών ασφάλισης.
Συμπλήρωση του πεδίου αποδοχές με την τιμή 
0.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω 
παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: 
1. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (πα-
λαιός ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 
513020 ( καμαριέρα - οροφοκόμος ) που υπά-
γεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με 
Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- 
Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας 423220 
(εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με 
Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για 
ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για 
παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογα-
ριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 
και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. 
με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ, και της 
εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων υπέρ 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει πα-
ρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με 
συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω 
περιγράφεται.

2. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (Νέος 
ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 513020 
(καμαριέρα - οροφοκόμος) που υπάγεται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πα-

κέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) 
και με κωδικό ειδικότητας 423220 (εργαζό-
μενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κω-
δικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για 
ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για 
παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογα-
ριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 
και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. 
με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., και της 
εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων. 
Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει πα-
ρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με 
συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω 
περιγράφεται.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ.
ΚΑΔ: 0013 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.».
Κωδικός Ειδικότητας : 000108 με λεκτική 
περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για 
παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικό-
τητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι 
ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. 
και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιππο-
δρομιών.»
I) ΧΠΚ : 026 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙ-
ΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη 
και εισφορές ασφαλισμένου, 0,4% και 0,4% 
αντίστοιχα, σύνολο 0,8%. Ως παλαιοί ασφα-
λισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 
31/12/1992.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την 
εναρμόνιση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι 
του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο 
μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με 
το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξε-
ων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Σχετ. εγκύκλιο 
13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
II) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου  208 • 10 Δεκεμβρίου   2014     • σελίδα 3 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

συνέχεια στην επομένη σελίδα



 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014 
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην 
Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφά-
λιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν 

ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου 
(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫ-
ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

ΚΑΔ : 0014 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛ-
ΛΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
Κωδικός Ειδικότητας : 000109 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπάλληλων 
Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφα-
λισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με 
λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχο-
λούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»
I) ΚΠΚ: 027 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙ-
ΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ 
ΤΑ.Π. Ι. Τ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού 
ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφο-
ρών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (1%).
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την 
εναρμόνιση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι 
του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο 
μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με 
το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξε-
ων των Δημοσίων Υπαλλήλων. (Σχετ. εγκύκλιο 
13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.
(4%)
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-

νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω 
παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:
Απασχολούμενος παλαιός ή νέος ασφαλισμέ-
νος, σε επιχείρηση συντήρησης και επισκευ-
ής αυτοκίνητων, οχημάτων με ΚΑΔ 5020 και 
με κωδικό ειδικότητας 733060 (φανοποιοί , 
φαναριτζήδες οχημάτων) που υπάγεται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πα-
κέτου κάλυψης 102 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) 
από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικό-
νιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει πα-
ρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με 
συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω 
περιγράφεται.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑ-
ΤΩΝ.

ΚΑΔ: 0015 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
Κωδικός Ειδικότητας: 000110 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας λιμενεργατών του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους.
Κωδικός Ειδικότητας: 000106 με λεκτική πε-
ριγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ 
εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου 
Προσωπικού Ιπποδρομιών.»
Ι) ΚΠΚ : 028 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερι-
σμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές 
εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 3% και 
4% αντίστοιχα, σύνολο 7%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου 

(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΥΟ (2) ΚΑΔ του Τομέα Πρόνοιας Υπάλληλων 
ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ως εξής:

1. ΚΑΔ 0016: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟ-
ΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
2. ΚΑΔ 0017: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1). ΚΑΔ: 0016 με λεκτική περιγραφή «ΤΟ-
ΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
Κωδικός Ειδικότητας : 000111 με λεκτική πε-
ριγραφή «Τομέας Πρόνοιας Μονίμων Υπαλ-
λήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς 
ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : 
00106 με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλι-
σμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και 
Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρο-
μιών.»
1) ΚΠΚ: 029 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙ-
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ 
ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού 
ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφο-
ρές ασφαλισμένου, 6% και 3% αντίστοιχα, 
σύνολο 9%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
II) ΚΠΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμέ-
νου.(4%)
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
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 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014 
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην 
Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφά-
λιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν 

νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.
2) ΚΑΔ: 0017 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕ-
ΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»
Κωδικός Ειδικότητας : 000112 με λεκτική πε-
ριγραφή «Τομέας Πρόνοιας Επί Συμβάσει 
Υπαλλήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαι-
ούς ασφαλισμένους».
Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περι-
γραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός 
Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προ-
σωπικού Ιπποδρομιών».
I) ΚΠΚ: 041 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
ΤΟΥ ΤΑ.Π. Ι. Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού 
ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφο-
ρές ασφαλισμένου 6% και 3% αντίστοιχα, σύ-
νολο 9%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑ-
ΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο 
των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλι-
σμένου(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

Α. ΚΑΔ : 0018 με λεκτική περιγραφή ως εξής: 
«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟ-
ΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ».
Κωδικός Ειδικότητας : 000113 με λεκτική πε-

ριγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπ-
ποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφα-
λισμένους». Κωδικός Ειδικότητας: 000106 με 
λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχο-
λούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»
I. Κ.Π.Κ. 031 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙ-
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφά-
λισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές 
ασφαλισμένου, 1% και 1% αντίστοιχα, σύνολο 
2%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
II. Κ.Π.Κ. 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑ-
ΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο 
των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλι-
σμένου(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.
Δύο (2) ΚΑΔ αυτοαπασχολούμενων του Το-
μέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ ως εξής:
1. ΚΑΔ 0019: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟ-
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟ-
ΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. - ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟ-
ΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.»
2. ΚΑΔ 0020:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟ-
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟ-
ΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1.ΚΑΔ 0019 με λεκτική περιγραφή ως εξής 
«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.»
Κωδικός Ειδικότητας: 000114 με λεκτική περι-

γραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμε-
νου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
για παλαιούς ασφαλισμένους-Αναβάτες Δρο-
μώνων Ίππων».
Κωδικός Ειδικότητας :000115 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμε-
νου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
για νέους ασφαλισμένους-Αναβάτες Δρομώ-
νων Ίππων».
I. ΚΠΚ 032 με λεκτική περιγραφή: «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ - ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο 
των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλι-
σμένου (2,25%).
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
II. ΚΠΚ 033 με λεκτική περιγραφή: «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ - ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο 
των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλι-
σμένου (4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.
2. ΚΑΔ : 0020 με λεκτική περιγραφή ως εξής: 
«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ».
Κωδικός Ειδικότητας : 000116 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμε-
νου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
για παλαιούς ασφαλισμένους-Προπονητές».
Κωδικός Ειδικότητας : 000117 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμε-
νου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
για νέους ασφαλισμένους - Προπονητές ».
I. ΚΠΚ 034 με λεκτική περιγραφή: «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014 
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του 
Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην 
Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφά-
λιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ - ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΕΣ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφά-
λισης, με χρέωση το σύνολο των εισφορών 
στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (2,25%).
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύ-
νολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.
II. ΚΠΚ 035 με λεκτική περιγραφή: «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ - ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΕΣ». χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφά-
λισης, εισφορών με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου 
(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ.

ΚΑΔ 0021 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙ-
ΜΕΝΤΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.».

Κωδικός Ειδικότητας: 000118 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εται-
ρειών Τσιμέντου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς 
ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : 000106 
με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ. εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και αυτοαπασχο-
λούμενου προσωπικού Ιπποδρομιών».

I. ΚΠΚ: 036 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙ-
ΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού 
ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφο-
ρές ασφαλισμένου 1,5% και 1,5% αντίστοιχα, 
σύνολο 3%. Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοού-
νται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Ως 
βάση υπολογισμού εισφορών είναι ο ασφαλι-
ζόμενος μισθός ο οποίος από 1/7/13 - 30/6/14 
είναι το ποσό των 252,39 ευρώ, το οποίο ανα-
προσαρμόζεται από 1/7 κάθε έτους και προ-

σαυξάνεται κατά 5,87ευρώ, ήτοι από 1/7/2014 
έως 30/6/2015 ο ασφαλιζόμενος μισθός είναι 
258,26 ευρώ κ.λ.π.

II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑ-
ΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του 
ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο 
των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλι-
σμένου(4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω 
παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Α. Απασχολούμενος «παλαιός» ασφαλισμέ-
νος, σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με 
ΚΑΔ 2651 και με κωδικό ειδικότητας 311560 
(τεχνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασια-
κού χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 
106 (Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.
Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και bonus 
(10) από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η 
απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρό-
νοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω: 

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει πα-
ρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με 
συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω 
περιγράφεται.

Β. Απασχολούμενος «νέος» ασφαλισμένος, 
σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με ΚΑΔ 
2651 και με κωδικό ειδικότητας 311560 (τε-
χνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού 
χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 
106 (Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.
Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και λοιπές 
αποδοχές (14) από 1.12.2013 και μετά, θα 

έπρεπε η απεικόνιση της ΑΠΔ με εισφορές 
υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέ-
ρω: 

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει πα-
ρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με 
συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω 
περιγράφεται.

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

ΚΑΔ 0022 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙ-
ΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000119 με λεκτική περι-
γραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εται-
ρειών Λιπασμάτων του ΤΑΠΙΤ για παλαιούς 
ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : 000106 
με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του 
ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχο-
λούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

Ι. ΚΠΚ: 037 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού 
ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφο-
ρές ασφαλισμένου, 2% και 1% αντίστοιχα, 
σύνολο 3%.
Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλι-
σμένοι μέχρι 31/12/1992.
Βάση υπολογισμού εισφορών είναι σύνολο 
των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. 
II ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του πο-
σοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των 
εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου 
(4%).
Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμέ-
νοι από 1/1/1993.
Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο 
ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών 
με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 
2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3232/2004.
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