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 ΠΡΟΣ: 
 Όλα τα Υποκαταστήματα  
 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
 Τμήμα εσόδων  
 
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 

 
ΘΕΜΑ :   « Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,   
                    ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ΚΥΑ 13251/15-10-2010  
                    (ΦΕΚ 1655/τ.Β΄/2010) – Τροποποίηση διατάξεων ». 
 
ΣΧΕΤ. :     Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 9/2011. 
 

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 

4075/2012(ΦΕΚ. 89/Α/11.4.2012) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
Ασφαλιστικών Φορέων προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ 
και λοιπές διατάξεις. (Ασφάλιση απασχολούμενων στο πλαίσιο ειδικών 
προγραμμάτων ΟΑΕΔ) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : 

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. και σε ότι αφορά τους δικαιούχους, 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διάρκεια, το ποσό επιχορήγησης, τους όρους και 
τις δεσμεύσεις για τα δύο στάδια της επιχορήγησης (α & β). Όσον αφορά το α΄ 
στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ως ποσό 
επιχορήγησης οριζόταν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων 
σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου 
βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι στο πλαίσιο του 
ανωτέρω προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, βάσει του 
επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος που καταρτίστηκε με την υπ. αριθ. 
13251/531/2010 (Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
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υπάγονται σε κάθε στάδιο του προγράμματος, στην ασφάλιση όλων των 
κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασμούς του 
Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ 
φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης από 11/4/2012 (ημερομηνία 
δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). 

Κατά συνέπεια από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω 
διατάξεων για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτούμενων 
στην Α.Π.Δ. των εργοδοτών δεν θα απαιτείται η καταχώρηση στον κωδικό 
ειδικής περίπτωσης «40» που τροποποιεί το Πακέτο Κάλυψης όπως περιγράφεται 
στις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου (9/2011). 

Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εν λόγω 
επιδοτούμενων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι Κ.Π.Κ. που εμπεριέχουν τους 
κλάδους (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κλπ) όπως αυτοί προκύπτουν από τον συνδυασμό Κ.Α.Δ. 
εργοδότη και Κωδικό Ειδικότητας του εργαζόμενου σύμφωνα με τους ισχύοντες 
πίνακες του ΟΣΥΚ. 

Όσον αφορά την απεικόνιση της επιδότησης θα ακολουθούνται οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10.9.2010.                                          

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των 
οδηγιών. 

 
Συν/να : 4 φύλλα                                        

 
 
 
 
 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή  
2. Γρ. κ. Υποδιοικητή  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση 
αυτών     και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. 
Επιχειρήσεων κ.α.) 

6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης & Πρόνοιας 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

8. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

10. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

12. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων 
Πατησίων 12, Αθήνα 

14. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

15. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

16. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

17. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

18. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη 

19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

20. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα 

21. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  

22. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα 
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23. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 
24. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
25. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 
26. Γ.Σ.Ε.Ε. 

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
27. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
28. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
29. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 

Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα 
30. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 
31. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 

Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 
32. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 
33. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 

Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

34. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

35. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

36. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

37. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

38. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 89
 11 Απριλίου 2012

2691

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλι−
στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς 

του Ο.Α.Ε.Δ. 
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α΄ 

146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του 
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 
(Α΄ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του 
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών 
του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυ−
τού:

α) Οι Έλληνες πολίτες  που εργάζονται στο εξωτερικό 
εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει 
στην Ελλάδα. 

β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που 
κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους 
ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών 
Εκτιμητών. 

δ) Τα μέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισμών. 
ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλη−

τές. 

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία 
με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις 
του ν. 800/1978.

ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων 
δυνάμεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων 
που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο−
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία 
περίοδο.

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 
(Α΄179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 
1305/1982 (Α΄146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θε−
σπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασι−
λικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργού−
νται.»

Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο 
ασθενείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που 
συστήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008, 
συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημο−
σίευσης του νόμου αυτού. 

Από την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι του Ειδι−
κού Λογαριασμού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 
τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του  Ει−
δικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων,  ως προς τις 
παροχές σε χρήμα.

 Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δι−
ατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και η 
περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της 
συγχώνευσης στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο 
αυτού. 

Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία 
του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
χωρίς διακοπή. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA − ETAM, 
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υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα για τους ασφαλισμέ−
νους του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Ο υπολογισμός των αποδοχών στο 
1/2 του πραγματικού ημερομισθίου ισχύει μόνο για όσο 
χρόνο διαρκεί κατά τις κείμενες διατάξεις η μαθητεία 
ή πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την απόκτηση 
του πτυχίου.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 2698/ 
1953 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν 
έχουν εφαρμογή για το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τους λοιπούς 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 9
Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών 

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«2. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετού−
μενου βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατι−
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόματος 
ανεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά τον εργο−
δότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής 
του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος 
ασφαλίζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους τους 
κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. 
και στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Αν απολυθεί 
πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότη−
σης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το 
υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή 
προσληφθεί.»

2. Άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόμενοι 
στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιω−
τικό τομέα, βάσει του επιδοτούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
προγράμματος που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ. 
13251/531/2010 (Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται, σε 
κάθε στάδιο του προγράμματος, στην ασφάλιση όλων 
των κλάδων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους 
και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ.. 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑ−
ΣΙΑ», για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται 
στο σύνολο των κλάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και στην 
ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., 
Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Ο υπολογισμός των καταβλητέων ει−
σφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της 
προηγούμενης παραγράφου.

 Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την 
προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει 
στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά 
εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.»

 Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση 

του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. 

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το τακτικό προ−
σωπικό του Ο.Σ.Ε. υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Κ..

Άρθρο 11
Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας 

σε είδος

Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά 
από την 1.1.1993 και λόγω παράλληλης απασχόλησης 

έχουν επιλέξει να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης 
περισσότερων του ενός φορέων, οι κλάδοι παροχών 
ασθενείας σε είδος των οποίων έχουν ενταχθεί στον 
ΕΟΠΥΥ, καταβάλλουν εισφορά στον ένα φορέα, που 
επιλέγουν με αίτησή τους, εντός έξι μηνών από τη δη−
μοσίευση του παρόντος, ο οποίος τις αποδίδει στον 
ΕΟΠΠΥ.

Άρθρο 12
Υπολογισμός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισμένων 
τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων 

και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών 
Οργανώσεων  (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)

Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΜ        
για την ασφάλιση προσώπων που προέρχονται από 
το τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ υπολογίζονται κατά τις διατάξεις που 
ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ.

Άρθρο 13
Απασχολούμενοι σε εργασία ασφαλιστέα 
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισμένοι 

στον Ο.Γ.Α.

Ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
του Ο.Γ.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδή−
ποτε ασφαλιστικού οργανισμού από 1.1.1993 και εφεξής, 
οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα 
στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην 
«Οργανισμό Εργατικής Εστίας» (Ο.Ε.Ε.) και όχι στον «Λο−
γαριασμό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσε−

ων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται 
από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που 
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή στην ασφά−
λιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργα−
νισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων 
εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και προβλέ−
πεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α΄ 
291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του 
μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης 
ως ακολούθως:

α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους 
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