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Καταβολή Εργοδοτικής Εισφοράς 
για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών 

Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ). 
τον (Ε.Λ.Π.Κ). 

 

   
 

 

Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους με αριθμ. 

49/2013 και 63/2013 καθώς και τα 

Ε40/573/17.7.2014, Ε40/586/5.8.2015, 

Ε40/627/2016 Γενικά Έγγραφα του 

ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και το Δ.ΕΙΣΦ.Μ. 

464/1156016/2017 

δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την 

εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά 

εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό 

Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) 

που αποτελεί πόρο του Ενιαίου 

Λογαριασμού για την Εφαρμογή 

Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ. 

  

Επικοινωνία: 
 

Αχιλλέας 
Μηλτσανίδης 
Tax Partner 

amiltsanidis@deloitte.gr 
Τηλ.: 210 6781289 
 
Γιώργος Φράγκος 
Head HR & Payroll 
Services 
yfragkos@deloitte.gr 

Τηλ.: 213 088 14 68 
 
Τάσος Βορηάς  
Manager HR & Payroll 
Services 
tvorias@deloitte.gr  
Tηλ.: 210 678 1264 

 
 

 

Όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς προβλέπεται ότι, 
αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως και εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ (τ. 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου. 
 
Η εν λόγω εισφορά, που ισχύει για πέμπτη χρονιά φέτος, ορίστηκε ως η ετήσια 
εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι 

καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και συνιστά 
ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών 
υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να την αποδίδει άμεσα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών κατασκηνωτικών 

προγραμμάτων εκάστου έτους.  
 
Συγκεκριμένα, υποχρέωση καταβολής υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

http://www2.deloitte.com/us/en.html
amiltsanidis@deloitte.gr
yfragkos@deloitte.gr
tvorias@deloitte.gr%20


 
1. Απασχολουμένων μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. 

που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α., με εξαίρεση την 

κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών ( Σχετ. η υπ.΄αριθμ. 
εγκύκλιο 5/2017 ΕΦΚΑ ). 

2. Για τους Διευθυντές, γενικούς διευθυντές, εντεταλμένους 
διευθύνοντες ή συμπράττοντες συμβούλου, διοικητές εταιριών ή 

συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να 
έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, με εξαίρεση τις νέες κατηγορίες υπαγόμενων 
στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων ήτοι Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και 

Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή, δεδομένου ότι οι 
αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας. (Σχετ. η υπ.΄αριθμ. εγκύκλιο 4/2017 ΕΦΚΑ ). 

3. Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση 
του τ. Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να 
έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, (σχετ. η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 6/2017 ΕΦΚΑ 
για τον Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 18/2017 ΕΦΚΑ για 

τον Τομέα Τ.Σ.Α.Υ.), με εξαίρεση τους απασχολούμενους με έμμισθη 
εντολή Δικηγόρους ασφαλισμένους του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για 
τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται 
υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 
εγκύκλιο 28/2017 ΕΦΚΑ). 

4. Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση 

του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία 

συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, (σχετ. η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 
19/2017 ΕΦΚΑ). 

 
Επίσης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στους υπόχρεους εργοδότες 
γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης (ΑΠΔ) , στο αποδεικτικό παραλαβής ότι: «η εργοδοτική εισφορά 20 

ευρώ ανά εργαζόμενο ,με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών 
Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.) θα 
καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές 
μισθολογικής περιόδου 8/2017». 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει 

υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα 
υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ τ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με 

στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 8/2017. 

 
  

 
 

   
 

 

Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 

Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & 

Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά 

χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  

 

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte προσφέρει υπηρεσίες 
σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500 ® μέσω ενός παγκόσμιου διασυνδεδεμένου 

δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες συνεισφέροντας 

παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε 

περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει 

παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 

 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές 

(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» 
χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 

υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της 

ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, 

των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και 

mailto:deloittetax@deloitte.gr
https://www.facebook.com/deloitteGreece
https://twitter.com/DeloitteGreece
http://www.linkedin.com/company/deloitte-Greece
http://www.deloitte.com/about


ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 

Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 

προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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