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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΘΕΜΑ : Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.∆. εργοδοτών µέσω διαδικτύου και 
διαχείριση αυτών. 
 
ΣΧΕΤ. : Τα µε αριθµ. Γ99/1/119/15.6.2012, Γ99/1/153/19.9.2011, Γ99/1/161/11.10.2011, 
Γ99/1/192/29.11.2011. 
 
Σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρο 17 του ν.3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α΄) και 
την σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίστηκε η αναστολή της δυνατότητας 
υποβολής Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου επιχειρήσεων λόγω υψηλών ληξιπρόθεσµων οφειλών.  
 
Τη τελευταία διετία έχει ξεκινήσει από τη ∆ιεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της ∆ιοίκησης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µια συστηµατική προσπάθεια ενηµέρωσης των ταµειακών υπηρεσιών του 
Ιδρύµατος, µε στόχο την άµεση λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των 
οφειλετών που δεν καταβάλλουν τις εκ του νόµου προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές. 
 
Οι εν λόγω οφειλέτες χαρακτηρίζονται από το ότι: 
 
1. Οφείλουν ιδιαίτερα µεγάλα ποσά. 
 
2. Λειτουργούν, υποβάλουν Α.Π.∆. και δεν καταβάλουν τις τρέχουσες µηνιαίες ασφαλιστικές 
εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους. 
 
3. ∆εν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης των οφειλών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν 
ληφθεί σε βάρος τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος όλα τα προβλεπόµενα 
αναγκαστικά µέτρα είσπραξης χωρίς εν τούτοις αυτά να αποφέρουν σηµαντικά 
αποτελέσµατα. 
 
Για την κατηγορία των οφειλετών αυτών κρίθηκε σκόπιµη η ενεργοποίηση του άρθρου 17 
του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 τ. Α΄) σύµφωνα µε το οποίο δύναται να ανασταλεί η δυνατότητα 
υποβολής της Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου και µέχρι την υπαγωγή τους σε ρύθµιση. 



 

 

 
 
Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του συστήµατος υποβολής 
Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου είναι η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθµισης σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η καταβολή πρώτης δόσης. 
 
Προκειµένου οι εν λόγω εργοδότες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης θα πρέπει µε την 
αίτηση να συνυποβάλλεται και η Α.Π.∆. απαιτητής µισθολογικής περιόδου, µε µαγνητικό 
µέσο στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Η Α.Π.∆. θα 
θεωρείται εµπρόθεσµη εφόσον υποβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη για το δηµόσιο 
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της µέσω διαδικτύου. 
 
Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι Α.Π.∆. δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον 
εργοδότη αλλά από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται 
επισταµένως το νόµιµο της εξουσιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει 
θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να αναγράφονται σ’ αυτή τα πλήρη στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµο, αριθ. ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση µε την 
επιχείρηση εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούµενου. 
 
Στη συνέχεια και εφόσον ο εργοδότης – οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης (καταβολή 
της πρώτης δόσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ελέγχου του εργοδότη, θα ενηµερώνει µε σχετικό έγγραφο την οµάδα Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πατησίων 12 – 
Αθήνα, Fax : 210 38 27 794) µε κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων (Fax : 210 
52 23 228) προκειµένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα υποβολής Α.Π.∆. µέσω 
διαδικτύου. 
 
Η διαπίστωση της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.∆. των εν λόγω επιχειρήσεων θα 
πραγµατοποιείται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) αποκλειστικά για τους 
χρήστες H/Y ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε καταχώρηση του Α.Μ.Ε. στο Ειδικό Πεδίο και εµφάνιση 
του αποτελέσµατος αναζήτησης στη σχετική ένδειξη. 
 
Η διαδικασία θα γίνεται µέσω της επιλογής «Αρχείο Αναστολής ∆υνατότητας Υποβολής 
Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων µέσω διαδικτύου σχετ. Γεν. Έγγραφο Ε40/661/11-11-2013». 
 
Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης και έχουν καταβάλει την πρώτη δόση 
θα υποβάλουν µε µαγνητικό µέσο την/τις επόµενες Α.Π.∆. στο Υποκατάστηµα µέχρι την 
ενεργοποίηση του συστήµατος υποβολής Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου έως την τελευταία 
καταληκτική ηµεροµηνία (εγκύκλιο 14/13) της αντίστοιχης µισθολογικής περιόδου. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται µε τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 19 του ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τ. Α΄). 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ 


