
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΚΑ 
 

Βήμα 1. Δημιουργία Νέας Σύμβασης 
Από το Αρχεία – Συμβάσεις προσθέστε μία νέα σύμβαση (Νέα Εγγραφή) συμπληρώνοντας την Περιγραφή που 

επιθυμείτε. (πχ Ε.Φ.Κ.Α. – Τ.Ε.Κ.Α.) 

 
 

Πατήστε Αποθήκευση για να προχωρήσετε και στις επόμενες καρτέλες (Ρυθμίσεις Κρατήσεων και Ρυθμίσεις 

Αμοιβών) 

 

Ρυθμίσεις Κρατήσεων 

Μετακινηθείτε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις Κρατήσεων» από το κουμπί [Επόμενη Καρτέλα] για να προσθέσετε τις 

κρατήσεις που θα έχει αυτή η Σύμβαση. 

Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο [Νέα Εγγραφή Κράτησης] και από την λίστα επιλέξτε το Ε.Φ.Κ.Α. 

συμπληρώνοντας τα ποσοστά εισφορών που θα ισχύουν για αυτό. 

 

(Παρακάτω εμφανίζονται τα ποσοστά εισφορών για τον Κ.Π.Κ. 103 του ΕΦΚΑ) 

 
 

Αφού πατήσετε αποθήκευση στην κράτηση, επαναλάβετε την [Νέα Εγγραφή Κράτησης] για όσες κρατήσεις 

επιθυμείτε ακόμα (Τ.Ε.Κ.Α. και ΦΜΥ) 

 



 

Ρυθμίσεις Αμοιβών 

Αφού ολοκληρώσετε με τις Κρατήσεις, μετακινηθείτε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις Αμοιβών» για να εισάγετε με 

αντίστοιχο τρόπο τις αμοιβές που θα έχει αυτή η σύμβαση. (Δείτε από μια παλαιά αντίστοιχη σύμβαση σας, τι 

είχατε ορίσει στις αμοιβές). 

 

 

Βήμα 2. Δημιουργία Σύμβασης Εργαζομένου 
Δημιουργήστε ΝΕΑ σύμβαση για τον εργαζόμενό σας, επιλέγοντας την Γενική Σύμβαση που μόλις 

δημιουργήσατε (Ε.Φ.Κ.Α – Τ.Ε.Κ.Α.). 

 

Στην καρτέλα «Στοιχεία ΙΚΑ» πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία και για το ΕΦΚΑ και για το επικουρικό 

(ΤΕΚΑ). 

 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς (Ειδικότητας, Πακέτου κάλυψης) και της κύριας και της 

επικουρικής ασφάλισης.  

Για παράδειγμα, αν ο Εργαζόμενος κανονικά ανήκε στον Κωδικό Πακέτου 101 (σε ΕΦΚΑ με το Επικουρικό), 

τώρα  ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης στην κύρια ασφάλιση θα πρέπει να είναι το 103 (ο αντίστοιχος της 101 

χωρίς το επικουρικό) συμπληρώνοντας στην ειδική περίπτωση ασφάλισης το 9 που σημαίνει να εξαιρεθεί το 

επικουρικό. 

(Επισυνάπτεται εικόνα με παράδειγμα) 

 
 

Στα στοιχεία Επικουρικής Ασφάλισης συμπληρώστε αυτά που ισχύουν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΕΚΑ. 

 

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του ΤΕΚΑ εδώ: 

https://teka.gov.gr/sites/default/files/inline-files/apd_teka.pdf 

 

  

https://teka.gov.gr/sites/default/files/inline-files/apd_teka.pdf


Βήμα 3. Δημιουργία ΑΠΔ 
Πλέον στην Δημιουργία Αρχείου ΑΠΔ, καλείστε να επιλέξετε για ποιον φορέα (e-ΕΦΚΑ ή ΤΕΚΑ) προορίζεται το 

αρχείο ΑΠΔ. 

 

Θα πρέπει να φτιάξετε 2 αρχεία ΑΠΔ. 

Ένα για το e-ΕΦΚΑ (CSL01) 

 
 

και ένα για το ΤΕΚΑ (CSL01[TEKA]). 

 
 

Επιλέγοντας e-ΕΦΚΑ θα εμφανιστούν όσοι εργαζόμενοι έχουν εισφορές σε αυτό. 

Πχ για τον νεοπροσληφθέντα εργαζόμενο που έχει και κύρια και επικουρική (ΤΕΚΑ) θα βγει μόνο το κομμάτι 

(εισφορές) που αφορά e-ΕΦΚΑ. 

 

Επιλέγοντας TEKA θα εμφανιστούν μόνο όσοι έχουν την συγκεκριμένη σύμβαση (που εξάγει το ΤΕΚΑ σε 

ξεχωριστή ΑΠΔ). 

πχ για τον νεοπροσληφθέντα εργαζόμενο που έχει και κύρια και επικουρική (ΤΕΚΑ) θα βγει μόνο το κομμάτι 

(εισφορές) που αφορά ΤΕΚΑ. 

 

Το αρχείο που παράγεται, αν είναι για το ΤΕΚΑ θα έχει το όνομα CSL01[ΤΕΚΑ] για να ξεχωρίζει από αυτό του e-

ΕΦΚΑ που υποβάλλατε έως τώρα (του e-ΕΦΚΑ παραμένει CSL01). 

 


