
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΚΑ 
 

Βήμα 1. Δημιουργία Νέας Σύμβασης 
Από το Αρχεία – Συμβάσεις προσθέστε μία νέα σύμβαση επιλέγοντας Είδος Σύμβασης = «ΙΚΑ +  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ». 

Συμπληρώστε την Περιγραφή που επιθυμείτε. (πχ ΕΦΚΑ-ΤΕΚΑ) 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία εισφορών για το Κύριο Ταμείο και το Επικουρικό (ΤΕΚΑ). 

 

πχ από τις εισφορές του κύριου ταμείου πρέπει να αφαιρέσετε τις εισφορές που αφορούν ΤΕΚΑ. (στην 

συνέχεια στην σύμβαση του εργαζομένου να εισάγετε την ειδική περίπτωση ασφάλισης) 

 

Αν για παράδειγμα οι εισφορές του κύριου ταμείου ήταν «36,66 στο σύνολο» και «14,12 του ασφαλισμένου» 

(ΚΠΚ 101), τώρα πρέπει να τις μειώσετε κατά «6,5 στο σύνολο» και «3,25 του εργαζομένου». Αυτά τα ποσοστά 

(6,5 και 3,25) οφείλονται στο ΤΕΚΑ και τα εισάγετε στα στοιχεία του επικουρικού ταμείου. 

 

(επισυνάπτεται εικόνα με παράδειγμα από σύμβαση ΕΦΚΑ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ με ξεχωριστές εισφορές ΤΕΚΑ) 

 
 

Δώστε προσοχή στην εξαγωγή του Επικουρικού στην ΑΠΔ. Πρέπει να επιλέξετε την ΑΠΔ ΤΕΚΑ για να βγουν τα 

στοιχεία εισφορών του ΤΕΚΑ στην ΑΠΔ-ΤΕΚΑ. 

 

 

  



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

δημιουργήσατε (ΙΚΑ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ). 

 

Στην καρτέλα «Στοιχεία ΕΦΚΑ» 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.  

Πχ στην κύρια ασφάλιση, ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης θα 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) 

 
 

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 και παραμένει CSL01. 

 


