
 

 1/3 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Β2 

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 
03-02-2021 

Ταχ. Δ/νση:         Ανδρέα Παπανδρέου 37  
  151 80 Μαρούσι 

Πληροφορίες: Μαριάννα Γιοχάλα 
Τηλέφωνο: 
Fax: 

210 344 2142 
210 344 2153 

Email: mgiochala@minedu.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr 
 
 

Τροποποίηση τεκμηρίων εξόφλησης αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών 

Μαθητείας 
 
 
Παραθέτουμε τα απαιτούμενα τεκμήρια εξόφλησης αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών της 

Μαθητείας  

 

 

Α) Για τους εργοδότες του Δημοσίου τομέα απαιτούνται τα κάτωθι: 

 Για την απόδοση αμοιβής (1 από τα παρακάτω): 

o «Μηνιαίο εκκαθαριστικό» του μαθητευόμενου από το TAXISnet/ΕΑΠ ή 

o Αντίγραφο web banking ή τραπεζικό extrait εκταμίευσης του ποσού του εργοδότη ή 

o Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: Αντίγραφο web banking ή αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης του 

μαθητευόμενου 

 Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (1 από τα παρακάτω): 

o «Ενημέρωση θέσης Οργανισμού» του εργοδότη (email που έχει λάβει ο εργοδότης από την ΕΑΠ) ή 

o «Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» ΕΦΚΑ του μαθητευόμενου 

 

 

Β) Για τους εργοδότες του Ιδιωτικού τομέα απαιτούνται τα κάτωθι: 

 Για την απόδοση αμοιβής (1 από τα παρακάτω): 

o Αντίγραφο web banking ή τραπεζικό extrait εκταμίευσης του ποσού του εργοδότη ή 

o Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: Αντίγραφο web banking ή αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης του 

μαθητευόμενου 

 Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών: 

o «Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» ΕΦΚΑ του μαθητευόμενου 

 

 

Παραθέτουμε πίνακα με τις αλλαγές και σχετικές παρατηρήσεις: 
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Εργοδότες του Δημοσίου τομέα 

Παλιά τεκμήρια Νέα τεκμήρια Παρατηρήσεις 

Αμοιβή Αμοιβή 

 Εξακολουθεί να απαιτείται τεκμήριο 

εξόφλησης αμοιβής 

Απαιτούνταν 1 από τα 3: 

Παραμένει ως έχει 

«Μηνιαίο 

εκκαθαριστικό» του 

μαθητευόμενου από 

το TAXISnet/ΕΑΠ 

Αντίγραφο web 

banking ή 

τραπεζικό extrait 

εκταμίευσης του 

ποσού του 

εργοδότη 

Μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις: Αντίγραφο 

web banking ή αντίγραφο 

του βιβλιαρίου τραπέζης 

του μαθητευόμενου 

 

Παλιά τεκμήρια Νέα τεκμήρια Παρατηρήσεις 

Ασφαλιστικές εισφορές Ασφαλιστικές εισφορές  Εξακολουθεί να απαιτείται τεκμήριο 

εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών 

 Πλέον μπορεί να αντικατασταθεί η   

«Ενημέρωση θέσης οργανισμού» με 

τον «Ατομικό λογαριασμό 

ασφάλισης» ΕΦΚΑ του 

μαθητευόμενου 

 Στις επόμενες φάσεις μαθητείας θα 

απαιτείται μόνο ο «Ατομικός 

λογαριασμός ασφάλισης» ΕΦΚΑ 

του μαθητευόμενου, που θα είναι 

υποχρεωτικό παραστατικό 

 Δειγματοληπτικά θα συλλέγεται  

είτε η «Οικονομική Καρτέλα 

Εργοδότη» ΕΦΚΑ του εργοδότη είτε 

η Βεβαίωση Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας του Εργοδότη είτε η 

«Ενημέρωση θέσης Οργανισμού» 

Απαιτούνταν: Απαιτείται 1 από τα 3: 

«Ενημέρωση θέσης 

Οργανισμού» του εργοδότη 

(email που έχει λάβει ο 

εργοδότης από την ΕΑΠ) 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης 

ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση 

(π.χ. Στρατός) επιλέξτε τη 

συγκεκριμένη επιλογή σε σχέση 

με τις ασφαλιστικές εισφορές 

«Ενημέρωση 

θέσης 

Οργανισμού» 

του εργοδότη 

(email που έχει 

λάβει ο 

εργοδότης από 

την ΕΑΠ) 

«Ατομικός 

λογαριασμός 

ασφάλισης» 

ΕΦΚΑ του 

μαθητευόμενου 

Σε περίπτωση που ο 

εργοδότης ανήκει 

στην Κεντρική 

Κυβέρνηση (π.χ. 

Στρατός) επιλέξτε 

τη συγκεκριμένη 

επιλογή σε σχέση 

με τις ασφαλιστικές 

εισφορές 
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Εργοδότες του Ιδιωτικού τομέα 

Παλιά τεκμήρια Νέα τεκμήρια Παρατηρήσεις 

Αμοιβή Αμοιβή 

 Εξακολουθεί να απαιτείται τεκμήριο 

εξόφλησης αμοιβής 

Απαιτούνταν 1 από τα 2: 

Παραμένει ως έχει Αντίγραφο web banking ή τραπεζικό extrait 

εκταμίευσης του ποσού του εργοδότη 

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: Αντίγραφο 

web banking ή αντίγραφο του βιβλιαρίου 

τραπέζης του μαθητευόμενου 

 

Παλιά τεκμήρια Νέα τεκμήρια Παρατηρήσεις 

Ασφαλιστικές εισφορές Ασφαλιστικές εισφορές  Εξακολουθεί να απαιτείται τεκμήριο 

εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών 

 Παραμένει 1 μόνο παραστατικό,  ο 

«Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» 

ΕΦΚΑ του μαθητευόμενου 

 Δειγματοληπτικά θα συλλέγεται  είτε η 

«Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη» ΕΦΚΑ 

του εργοδότη είτε η Βεβαίωση 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας του 

Εργοδότη 

Απαιτούνταν: Απαιτούνταν 1 από τα 3: Απαιτείται: 

«Ατομικός λογαριασμός 

ασφάλισης» ΕΦΚΑ του 

μαθητευόμενου 

«Οικονομική 

Καρτέλα 

Εργοδότη» ΕΦΚΑ 

του εργοδότη 

Αντίγραφο web banking 

ή τραπεζικό extrait 

απόδοσης ασφαλιστικών 

εισφορών 

Απόδειξη είσπραξης 

ασφαλιστικών 

εισφορών του ΕΦΚΑ 

«Ατομικός λογαριασμός 

ασφάλισης» ΕΦΚΑ του 

μαθητευόμενου 

 

 

 

 

 

 


