
Εργατοασφαλιστική ανασκόπηση 5ης Δεκεμβρίου 2013 

Το ΙΚΑ σφίγγει κι άλλο τον κλοιό… 

Αυτόματη διαδικασία ελέγχου δηλωθέντων / καταβληθέντων 
εισφορών ΙΚΑ ( Ε40/694/22.11.13 ) 

_ Τον επόμενο μήνα από την υποβολή της ΑΠΔ, θα διενεργείται 
μηχανογραφικά και αυτόματα, έλεγχος και σύγκριση μεταξύ 

δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενο 
μήνα. 

_ Εάν διαπιστωθεί διαφορά εκδίδεται αμέσως Π.Ε.Ε. δημιουργείται 

Χρεωστικό Υπόλοιπο και κατά την είσοδο του εργοδότη για υποβολή 

ΑΠΔ, θα εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα για την παραλαβή της 
Π.Ε.Ε., χωρίς την ανάγνωση του οποίου δεν θα επιτρέπεται 

πρόσβαση σε επόμενες ενέργειες. 

_  Η ασφαλιστική ιστορία των εργαζόμενων θα ενημερώνεται μόνο 
αν έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο σύνολό τους, η αν έχουν 

επιδοθεί στους εργοδότες οι Π.Ε.Ε.. 

_ Το ΙΚΑ μπορεί να αναστέλλει την ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ 

μέχρι την επίδοση των Π.Ε.Ε.   

  

Τρείς προϋποθέσεις αναστολής της ηλεκτρονικής υποβολής 

ΑΠΔ ( ΙΚΑ Ε40/661/12.11.13 ) 

1η) Ο εργοδότης  οφείλει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά. 

2η) Υποβάλλει ΑΠΔ, δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές, και 
αυξάνει συνεχώς το ποσό της οφειλής  

3η) Δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
δεν αποδίδουν.    

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής 

υποβολής, είναι η ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, η οποία θα 
γίνει με αίτηση συνοδευόμενη από την ΑΠΔ απαιτητής μισθολογικής 

περιόδου, σε μαγνητικό μέσο. 

  Στις περιπτώσεις που οι ΑΠΔ υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα ( λογιστές ), πρέπει να ελέγχεται το νόμιμο και το 
πρόσφατο της εξουσιοδότησης. 



   Δεύτερη προϋπόθεση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης. 

Μέχρι  την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι ΑΠΔ, θα 

υποβάλλονται με cd ή δισκέτα. 

   Το ΙΚΑ μπορεί να αναστείλει την ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ, 
μέχρι την επίδοση της Π.Ε.Ε. η οποία εκδίδεται  αν κατά τον 

αυτοματοποιημένο έλεγχο των δηλούμενων και των 

καταβαλλόμενων εισφορών διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ τους.(  ΙΚΑ 
Ε40/694/22.11.13 ) 

  

Απογραφή ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, σε οποιοδήποτε 

υποκατάστημα ( Α02/1102/92/28.11.13 ) 

   Η απογραφή των ασφαλισμένων, η μεταβολή των στοιχείων τους, 

η έκδοση και η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ( ατομικών & 
οικογενειακών ) γίνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα του ΙΚΑ. 

   Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους αμείβονται με εργόσημο. 

  

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έκλεισαν εντός 
του 2013 ( ΙΚΑ Α02/1102/88/26.11.13 ) 

   Η αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής 
ικανότητας, θα γίνει στη διεύθυνση κατοικίας τους και όχι στους 

πρώην εργοδότες τους. 

   Μέχρι 8 Δεκεμβρίου πρέπει να ενημερώσουν το ΙΚΑ με τη 
διεύθυνση κατοικίας τους, καταχωρώντας την 

στοwww.ika.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
προς Ασφαλισμένους/ Ενημέρωση Στοιχείων Διεύθυνσης 

Ασφαλισμένου. 

   Την ενημέρωση αυτή μπορούν να κάνουν με προσέλευση σε 

οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ. 

  

Παράλληλο καθεστώς ρυθμίσεων « Νέας Αρχής » και « 

Πάγιας Ρύθμισης » ( 66/Ε33/941/21.11.13 ) 

   Η « Πάγια Ρύθμιση » αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθολογικών 
περιόδων από 1.1 έως 30.9. 2013. 



Δικαίωμα υπαγωγής και στις δύο ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν : 

Α) Οι εργοδότες - οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση 

«Νέα Αρχή». 

Β) Οι εργοδότες - οφειλέτες που υπέβαλλαν αίτηση προκειμένου να 
υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε 

άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή. 

  

Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού ( Υπ. 

Εργασίας 312589/1014/25.11.13 ) 

Από την 1.1.2014 αυξάνεται κατά 41,5% η τακτική μηνιαία εισφορά 

των ασφαλισμένων στο ανωτέρω Ταμείο ( Τ.Π.Α.Ε.Ν. ).  

Ελάχιστο περιεχόμενο φαρμακείων στους χώρους εργασίας ( 
Υπ.Εργ. 36801/Δ10.114/8.11.13 ) 

   Καθιερώθηκε ενιαίο ( για όλες τις επιχειρήσεις ) ελάχιστο 
περιεχόμενο των φαρμακείων σε υλικά πρώτων βοηθειών, το οποίο 

μπορεί να εμπλουτίζεται μετά από συμβουλή ιατρού. 

   Οι ποσότητες των ανωτέρω υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον 
αριθμό των εργαζομένων και με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. 

 


