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Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 
89/τ.Α'/11-4-2012), «θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών 
Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις » 
και παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου προβλέπεται πλέον, η υποβολή της Α.Π.∆. σε 
µηνιαία βάση, χωρίς να διαφοροποιείται το καθεστώς της καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο χρονικός προσδιορισµός Ελέγχου ∆ηλωθέντων 
Καταβληθέντων (Ε.∆.Κ.) λόγω συσχέτισής του µε το χρόνο ενηµέρωσης 
Ασφαλιστικής Ιστορίας εργαζοµένων. 
 
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι, εντός του επόµενου του µήνα 
υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων, διενεργείται µηχανογραφικός 
έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούµενη 
µισθολογική περίοδο. Ο Έλεγχος ∆ηλωθέντων Καταβληθέντων καθιερώνεται πλέον 



 

 

 υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του 
µεθεπόµενου αυτού της απασχόλησης µήνα. 
 
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο 
σύνολο τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.∆. τότε εκδίδεται Πράξη 
Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη. 
 
Η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούµενων της υποβληθείσας Α.Π.∆. 
ενηµερώνεται µόνο µετά από Ε.∆.Κ. και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο τους, ή την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου 
εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόµενο ποσό και την επίδοση σε 
αυτόν. 
 
ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΛΩΟΕΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Για την καλύτερη και αµεσότερη εφαρµογή των διατάξεων, αξιοποιώντας όλες τις 
δυνατότητες του µηχανογραφικού συστήµατος αναπτύχθηκε νέα διαδικασία στο 
λογισµικό του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. όπου παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας 
Κεντρικών Ελέγχων ∆ηλωθέντων - Καταβληθέντων (Κ.Ε.∆.Κ.) µε κεντρική ροή σε 
µηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες 
Οικοδοµοτεχνικών έργων. 
 
Ο έλεγχος αυτός καταγράφεται στην «Καρτέλα Εργοδότη» ως πληροφοριακή κίνηση 
µε την ένδειξη στη σειρά : Κ (Κεντρικός Ε.∆.Κ.). 
 
Στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, συντάσσεται αυτόµατα πράξη 
από το σύστηµα, η οποία καταγράφεται στην «Καρτέλα Εργοδότη» µε την ένδειξη 
στη σειρά : Α.Κ._Π.Ε.Ε. (Αυτόµατη Κεντρική Π.Ε.Ε.) ή Α.Κ._Π.Ε.Π.Τ. (Αυτόµατη 
Κεντρική Π.Ε.Π.Τ.) 
 
Προς ενηµέρωση των εργοδοτών µε Χρεωστικό Υπόλοιπο, που προέκυψε µετά από 
διενέργεια (Κ. Ε.∆.Κ), εµφανίζεται, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο λογαριασµό 
εισόδου του εργοδότη για την υποβολή της Α.Π.∆., ηλεκτρονικό µήνυµα, η µη 
ανάγνωση του οποίου δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση σε επόµενες ενέργειες, το 
οποίο θα αναφέρει: 
 
«Σας επισηµαίνουµε ότι κατά τον µηχανογραφικό έλεγχο, µέσω διασταυρώσεων των 
δηλωθεισών εισφορών σας έναντι των καταβληθεισών, έχει προκύψει χρεωστικό 
υπόλοιπο για το οποίο έχει ήδη συνταχθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών την οποία θα 
πρέπει να παραλάβετε από το αρµόδιο Υποκατάστηµα της έδρα σας εφόσον 
πρόκειται για επιχείρηση ή το υποκ/µα απογραφής εάν πρόκειται για οικοδοµοτεχνικό 
έργο, εντός δέκα (10) ηµερών. 
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των 
άρθρων 17 και 18 του Ν 4075/2012, ο έλεγχος µέσω διασταυρώσεων των 
υποβληθεισών και καταβληθεισών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική 
ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του µεθεπόµενου του µήνα 
απασχόλησης. 
Η ενηµέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολούµενων που 



 

 

 συµπεριλαµβάνονται στις Α.Π.Α. ολοκληρώνεται µόνο όταν έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο τους ή έχει συνταχθεί Π.Ε.Ε. και έχει επιδοθεί 
στον εργοδότη. 
Σε περίπτωση µη επίδοσης των συνταχθέντων Π.Ε.Ε. δεν ενηµερώνεται η 
ασφαλιστική ιστορία των απασχολούµενων. 
Η Υπηρεσία µας δύναται να προβεί σε αναστολή της υποβολής Α.Π.Α µέσω 
διαδικτύου µέχρι την επίδοση των Π.Ε.Ε.»     
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Για την αναζήτηση των ανωτέρω ελέγχων, για τους οποίους έχει συνταχθεί Α.Κ. 
Π.Ε.Ε. ή Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ., στους χρήστες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινών επιχειρήσεων 
και οικοδοµοτεχνικών έργων δηµιουργήθηκε νέα εκτύπωση, µε τα πεδία : 
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε., Επωνυµία, στοιχεία πράξης, ηµεροµηνία σύνταξης, ποσό. 
 
στο φάκελο : « Πράξεις Επιβολής ». 
υττοφάκελος: « Εκτυπώσεις » - «Εκτύπωση Πράξεων Ανά Κατάσταση » 
α επιλογή → «Π.Ε.Ε. ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΟ Ε.∆.Κ. » 
ή 
« Π.Ε.Π.Τ. ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΟ Ε.∆.Κ. » 
 
β' επιλογή → « ΜΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ» και καταχώρηση «ηµεροµηνία σύνταξης από 
19/10/2013 (πρώτη διενέργεια Κ.Ε.∆.Κ.)     
 
Εφιστούµε την προσοχή στο γεγονός ότι από τον έλεγχο των δεδοµένων του 
Μητρώου Εργοδοτών, εντοπίζεται πλήθος εργοδοτών µε ελλιπή, λανθασµένα ή µη 
υπαρκτά στοιχεία που αφορούν διευθύνσεις κατοικίας, ιδιότητες κ.λ.π. 
 
Προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων, θα πρέπει, πριν την επίδοση των πράξεων 
(Π.Ε.Ε., Α.Κ. Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. κ.λπ.) και µέσω της οθόνης «Μεταβολή στοιχείων 
Εργοδότη ή Μεταβολή Ιδιωτικού - Ιδιωτικού Τεχνικού - ∆ηµοσίου Έργου» του 
Ο.Π.Σ / Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ να επικαιροποιούνται τα στοιχεία Μητρώου. 
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να ανακτώνται οι πράξεις από τα στοιχεία της ανωτέρω 
εκτύπωσης, από τον φάκελο «πράξεις επιβολής» και να επιδίδονται µε την γνωστή 
διαδικασία. 
 
Υπενθυµίζεται η αναγκαιότητα της καταχώρησης µέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από 
τον φάκελο «∆ιακίνηση Παραστατικών», υποφάκελο «Επίδοση Παραστατικών», 
ηµεροµηνίας επίδοσης, καθώς µόνο τότε και µετά από έλεγχο ροής του συστήµατος 
θα ενηµερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των εργαζοµένων που συµπεριλαµβάνονται 
στην Α.Π.∆. 
 
Επισηµαίνουµε ότι, οι εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.∆. µε την χειρόγραφη 
διαδικασία, όπως ∆ιαχείριση Πολυκατοικίας και Οικοδοµοτεχνικά Έργα, που µπορεί 
να είναι πιστοποιηµένοι χρήστες ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσω διαδικτύου, αλλά δεν 
κάνουν χρήση αυτού, ενδέχεται να µην έχουν ενηµερωθεί για την ύπαρξη του 
Χρεωστικού Υπολοίπου από το ηλεκτρονικό µήνυµα. Οι εν λόγω θα πρέπει να 
εντοπίζονται από τα Υποκαταστήµατα και να ενηµερώνονται κατά προτεραιότητα. 
 



 

 

 Οι Κεντρικοί Ε.∆.Κ. µπορούν να αναζητούνται και να εκτυπώνονται ως ακολούθως : 
 
στο φάκελο : «Έλεγχος Εργοδοτών ». 
υττοφάκελος : «Εκτυπώσεις » - «Αναλυτική Εικόνα Ελέγχου ∆ηλωθέντων-
Καταβληθέντων » 
σειρά παραστατικού → « Κ » 
Αριθµός Παραστατικού : → µε αναζήτηση ( F9 ) καταχώρηση 
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
■ Η νέα διαδικασία για την εφαρµογή των κοινοποιούµενων διατάξεων, για όλους 
τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων, που δεν έχει 
καταχωρηθεί πληροφοριακή κίνηση «τελευταίο έτος ελέγχου από Υποκ/µα», που 
αφορά το έτος ελέγχου της διενέργειας του Ε.∆.Κ. και για όσους έχουν υποβάλει 
έστω και µια Α.Π.∆. µισθολογικής περιόδου 1/2013 και µετά, θα διενεργείται σε 
κεντρικό επίπεδο χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τα Υποκαταστήµατα και 
Παραρτήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για µισθολογικές περιόδους από 1/2013 και εφεξής 
για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και από 1/2003 (έλεγχος δεκαετίας) για 
εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων. Ο έλεγχος διενεργείται σε πλήρη αντιστοίχιση 
των υποβληθεισών εισφορών και αντίστοιχων καταβληθεισών εισφορών ανά 
µισθολογική περίοδο. 
 
Κατ' εξαίρεση ο πρώτος Κεντρικός Έλεγχος ∆ηλωθέντων- Καταβληθέντων 
διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις και οικοδοµοτεχνικά έργα µε υποχρέωση καταβολής, 
απαιτητής µισθολογικής περιόδου, έως 30/9/2013. 
 
■ Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται στο παρόν στάδιο, λόγω προβληµάτων 
που προκύπτουν από τις καταβολές εισφορών (εκπρόθεσµες καταβολές λόγω 
καθυστέρησης έγκρισης ενταλµάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
υπόχρεου κ.λ.π.) καθώς και λοιπών προβληµάτων που έχουν σχέση µε εκπρόθεσµη 
υποβολή Α.Π.∆. κ.λ.π. το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.Α.Α., και οι Ο.Τ.Α (α και β βαθµού) µε 
κωδικό νοµικής µορφής : 001, 002, 076, 077 και 078 κοινών επιχειρήσεων. 
 
Σε αυτά οι Ε.Α.Κ. θα διενεργούνται από τα Υποκ/τα και η ενηµέρωση της 
ασφαλιστικής ιστορίας θα γίνεται από τα στοιχεία των Α.Π.∆. 
 
■ Για τις περιπτώσεις που ο Κεντρικός Ε.Α.Κ. έχει συντάξει σε βάρος του εργοδότη 
Α.Κ. Π.Ε.Ε. και Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. για µισθολογική περίοδο, για την οποία έχει 
συνταχθεί αντίστοιχη χειρόγραφη Π.Ε.Ε από τον χρήστη, καθώς έχει παραλειφθεί η 
ενέργεια καταχώρησης «τελευταίο έτος Ελέγχου Αηλωθέντων- Καταβληθέντων από 
Υποκ/µα», θα πρέπει, τα Υποκ/τα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. να ακυρώνουν την Α.Κ. Π.Ε.Ε ή 
Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. µε την γνωστή διαδικασία. 
 
Για να ενηµερωθεί η ασφαλιστική ιστορία θα πρέπει να καταχωρείται µία νέα 
πληροφοριακή κίνηση 1451 (έλεγχος καταβολής περιόδου) 
 
από τον φάκελο : «οικονοµικές κινήσεις εργοδότη» 



 

 

 επιλογή «λοιπές πληροφοριακές κινήσεις». 
 
■ Στις περιπτώσεις που στην καρτέλα εργοδότη έχει καταχωρηθεί πληροφοριακή 
κίνηση 1400 (Τελευταίο Έτος Ελέγχου Αηλωθέντων Καταβληθέντων από Υποκ/µα) 
έτος ελέγχου 2013, και από τον Έλεγχο προκύπτει, είτε ότι οι εισφορές που 
δηλώθηκαν στην Α.Π.∆ έχουν καταβληθεί στο σύνολο τους, είτε οι εισφορές που 
δηλώθηκαν στην Α.Π.∆ δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολο τους και συντάχθηκε 
χειρόγραφη Π.Ε.Ε µε τύπο κίνησης 231 (Π.Ε.Ε. Αηλωθέντων - Καταβληθέντων), για 
να ενηµερωθεί η ασφαλιστική ιστορία θα πρέπει να καταχωρείται η νέα 
πληροφοριακή κίνηση 1451. 
 
■ Στις περιπτώσεις που οι Α.Κ. Π.Ε.Ε. εξοφληθούν χωρίς να έχει καταχωρηθεί η 
ηµεροµηνία επίδοσης τους, θεωρείται ότι ο εργοδότης, έχει λάβει γνώση των 
καταλογιστικών Π.Ε.Ε. και ενηµερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισµένων 
που συµπεριλαµβάνονται στις Α.Π.∆. 
 
Επισηµαίνεται ότι για την λήψη των αναγκαστικών µέτρων απαιτείται η επίδοση των 
Π.Ε.Ε. 
 
■ Όσες Α.Π.∆. δεν συ µπερ ι ελήφθη σαν στον κεντρικό Κ. Ε.∆.Κ., παρέχεται η 
δυνατότητα να εντοπίζονται από το Υποκ/µα µέσω : 
 
φάκελος : «Α.Π.∆.» 
υποφάκελος : «Εκτυπώσεις» 
επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.∆ που δεν έχουν συµπεριληφθεί σε Ε.∆.Κ.» 
 
Αφορά κυρίως περιπτώσεις µη χρέωσης Α.Π.∆ που παρελήφθησαν µε χειρόγραφη 
διαδικασία και δεν έγινε καταχώρηση των εγγραφών, ύπαρξη υποχρέωσης 
επανυποβολής Α.Π.∆., καταβολή εισφορών χωρίς να υπάρχει Α.Π.∆. κ.λ.π. 
 
■ Με ευθύνη προϊσταµένων των τµηµάτων Εσόδων, θα πρέπει να παρακολουθείται 
σε µηνιαία βάση, και να δροµολογούνται οι περαιτέρω ενέργειες για την εξάλειψη 
των προβληµάτων που δεν επέτρεψαν την διενέργεια κεντρικού Ε.∆.Κ. 
 
■ Η δυνατότητα του Υποκ/τος για διενέργεια Ε.∆.Κ. οποιαδήποτε στιγµή, όπως π.χ. 
για ρύθµιση οφειλών κ.λ.π. εξακολουθεί να ισ/ύει και ουδόλως παρεµποδίζεται από 
την νέα διαδικασία. 
 
■ ∆εν συντάσσεται Π.Ε.Ε. αν το ποσό που προκύπτει από τον Ε.∆.Κ. είναι µικρότερο 
ή ίσο µε το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν διαγράφεται αλλά θα 
συµπεριλαµβάνεται σε επόµενο Ε.∆.Κ. 
 
Οµοίως, αν το ποσό Προσθέτων Τελών που προκύπτει από Ε.∆.Κ. είναι µικρότερο ή 
ίσο µε το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, δεν συντάσσεται Π.Ε.Π.Τ. αλλά θα 
συµπεριλαµβάνεται σε επόµενο Ε.∆.Κ. 
 
■ Στις περιπτώσεις που σε έλεγχο µισθολογικής περιόδου µετά από Κ Ε.∆.Κ. 
προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό δεν συµψηφίζεται µε χρεωστικό υπόλοιπο άλλης 
περιόδου. 
 



 

 

 Τα πιστωτικά υπόλοιπα θα αναζητούνται από τους χρήστες του Υποκ/τος, από 
σχετική εκτύπωση που θα βρίσκεται στις «εκτυπώσεις» του φακέλου «έλεγχος 
εργοδοτών» και αφού ελεγχθούν, µε νέο Ε.∆.Κ. από το Υποκ/µα µπορούν να 
µεταφερθούν στην καρτέλα καθυστερούµενων για συµψηφισµό ή επιστροφή. 
 
■ Για τους Κ Ε.∆.Κ. δεν προβλέπεται ακύρωση σε καµία περίπτωση 
 
■ Οι Αποφάσεις Ακύρωσης Μείωσης (Α.Κ.Μ.) στις πράξεις που έχουν εκδοθεί, 
ενδείκνυνται µόνο στις περιπτώσεις που έχει συνταχθεί αντίστοιχη χειρόγραφη. 
 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Για τις σπάνιες περιπτώσεις που, σε Οικοδοµοτεχνικά έργα, έχει καταβληθεί 
προκαταβολή για έκδοση αδείας και έχει υποβληθεί Α.Π.∆ για τον αµέσως 
προγενέστερο µήνα από αυτόν που καταβλήθηκε η προκαταβολή, το σύστηµα 
αναγνωρίζει ως µήνα αναφοράς για συµψηφισµό αυτής, το µήνα που καταβλήθηκε η 
προκαταβολή (µε Α.Π.∆. του µήνα αυτού) και όχι προγενέστερου και για αυτό στις 
περιπτώσεις αυτές, δεν θα ακυρώνεται µεν η Α.Κ. Π.Ε.Ε. αλλά , στον επόµενο ή 
επόµενους µήνες που θα καταβάλλονται επί το έλαττον εισφορές ίσες µε την 
προκαταβολή, θα διενεργείται Ε.Α.Κ. από το Υποκ/ua και θα γίνεται «µεταφορά 
αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών» ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα. 
 
Ο Κεντρικός Ε.∆.Κ. διενεργείται σε όσα Οικοδοµοτεχνικά Έργα έχουν υποβολή έστω 
και µίας Α.Π.∆ από 01/01/2013 και η περίοδος ελέγχου ανατρέχει στην δεκαετία 
(κεντρικοί Ε.∆.Κ. εντός του 2013 ανατρέχουν από 01/01/2003 κ.ο.κ) ενώ για κοινές 
επιχειρήσεις ανατρέχουν από 01/01/2013 . 
 
Επισηµαίνεται ότι, εξακολουθούν να είναι σε εφαρµογή και θα πρέπει να 
/ρησιµοποιούνται οι σχετικές «εκτυπώσεις» µε τους εργοδότες που παρουσιάζουν 
«Χρεωστικά υπόλοιπα» και για αυτό εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή οι οδηγίες 
που έχουν δοθεί µε το Γενικό Έγγραφο Ε41/43/09-02-2011. 
 
ΕΝΤΑΞΗ Β ΦΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Προκειµένου να είναι εφικτή η υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας από όλους τους 
χρήστες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας κατά το µέγιστο όλες τις δυνατότητες 
του λογισµικού αυτού για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που θα ανακύπτουν, 
κρίθηκε απαραίτητο την δεδοµένη στιγµή να ενταχθούν στο λογισµικό (Β' Φάσης 
Εσόδων) και τα εν ενεργεία Παραρτήµατα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στους αντίστοιχους 
ρόλους. 
 
Κατά συνέπεια, οι ∆ιευθυντές των Υποκαταστηµάτων, οι οποίοι εποπτεύουν τα εν 
λόγω Παραρτήµατα παρακαλούνται για την άµεση συνδροµή τους και παρογή 
βοήθειας µε όποιο τρόπο και µέσο αυτοί κρίνουν για την σωστή εφαρµογή του 
λογισµικού αυτού. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι, για την εξυπηρέτηση των χρηστών του ΟΠΣ/ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, επί 
θεµάτων χειρισµού του λογισµικού, είναι στην διάθεση τους η εξειδικευµένη οµάδα 
εξυπηρέτησης «HELP DESK» 
 



 

 

 Επισηµαίνεται ακόµα ότι, µέσω της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και από τον 
φάκελο : «Ενηµερώσεις» 
α' επιλογή «∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης» 
β' επιλογή «Βοηθήµατα» 
γ' επιλογή «Έσοδα» µπορούν να συµβουλευτούν και να εκτυπώσουν εγχειρίδια για 
την εφαρµογή της Β' ΦΑΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ, και επίσης από τον ίδιο φάκελο 
«Ενηµερώσεις» τα εγχειρίδια διαδικασιών 
 
■ Τέλος σας γνωστοποιούµε ότι παρέχεται η δυνατότητα µέσω µιας νέας εφαρµογής 
σε κάθε εργοδότη που είναι πιστοποιηµένος χρήστης στο Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ, να 
έχει µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πρόσβαση στον «πίνακα χρεών» εργοδότη, 
ώστε να µπορεί να παρακολουθεί τις οφειλές του και την πορεία αυτών µετά την 
υπαγωγή σε ρύθµιση, την καταβολή δόσεων κ.λ.π. 
 
■ Εφιστούµε την προσοχή στους εργοδότες, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία που 
τηρούνται στην Υπηρεσία µας, πλήθος καταβληθεισών εισφορών µέσω τραπεζών δεν 
είναι ταυτοποιηµένες. 
 
Ταυτοποιηµένη καταβολή θεωρείται αυτή, που στα στοιχεία κατάθεσης 
αναγράφονται τα ορθά στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη : Αριθµός Μητρώου 
Εργοδότη (Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε.), Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η 
µισθολογική περίοδος υποχρέωσης καταβολής (µήνας / έτος). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι αταυτοποίητες καταβολές δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
διενέργεια µηχανογραφικού ελέγχου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πλασµατικά 
χρεωστικά υπόλοιπα. Οι εργοδότες που διαπιστώνουν τυχόν αταυτοποίητες 
καταβολές θα πρέπει άµεσα να απευθύνονται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα για την 
έγκαιρη τακτοποίηση τους. 
 
Όπως επίσης, ενδέχεται να µην έχουν συµπεριληφθεί και µη εµπρόθεσµες καταβολές 
µέσω τραπεζών, καθώς ο µηχανογραφικός έλεγχος έχει προηγηθεί αυτής. 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ 


