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ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα     26 / 2 / 2015 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε40/ 60 
 
     ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
     ΠΡΟΣ: 
     Όλα τα Υποκαταστήματα & 
      Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Τμήματα : Εσόδων   
               :  Μητρώου  Ασφ/νων 
 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 

 
ΘΕΜΑ        : Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών 
                       υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα. 
   
 ΣΧΕΤΙΚΑ  :  Οι  με αριθ.  7/2014 & 63/2014 Εγκ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 
 
 

Με τα ανωτέρω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για την από  1/12/2013 υποχρέωση 
δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. για τους μισθωτούς που 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  καθώς και για την  προθεσμία καταβολής 
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης 
στη Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. 

 
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών  δόθηκε  η 

δυνατότητα  υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. κατ’ εξαίρεση  μέσω διαδικτύου,  
μόνο για τις Α.Π.Δ που εμπεριέχουν τους νέους κωδικούς, δραστηριότητας - ειδικότητας 
- πακέτου κάλυψης, για την απεικόνιση των  εν λόγω, έως 28/02/2015. 

 
Από την παραπάνω διαδικασία πρόεκυψαν προβλήματα ως προς την 

απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης και ειδικά στην διαφοροποίηση μεταξύ των 
κωδικών ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, όπως 
αυτό απεικονίζεται, ως στοιχείο ασφάλισης στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΠΣ/ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι. 

 
                  Μετά από τα ανωτέρω και αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που ανέκυψαν 
ως προς την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Μητρώου Ασφαλισμένων στο στοιχείο 
ασφάλισης  (νέος / παλιός ασφαλισμένος) ώστε να γίνονται αποδεκτές οι Α.Π.Δ.  με τα 
ορθά στοιχεία ασφάλισης των απασχολούμενων, παρακαλούμε όπως, γίνονται 
αποδεκτές οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ., μετά την τροποποίηση του Μητρώου 
Ασφαλισμένων  για  τους εν λόγω απασχολούμενους που τίθεται ανάγκη    
μεταβολής 
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 στο στοιχείο ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος), από το αρμόδιο 
Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή 
κυρώσεων (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή), οι οποίες θα πρέπει να  υποβληθούν  το 
αργότερο έως 30/04/2015. 

 
Εξυπακούεται ότι για τους απασχολούμενους που δεν συντρέχει λόγος 

μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ οι συμπληρωματικές 
Α.Π.Δ. θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28/02/2015 μέσω διαδικτύου (εγκ. 63/2014). 

 
                   Διευκρινίζεται ότι, ως ενδεικτικό στοιχείο για την εμπρόθεσμη υποβολή των 
συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πρέπει να λαμβάνεται η Μεταβολή του στοιχείου 
ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος).  

 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                                                       ΡΟΒΕΡΤΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
      

                                                                                                                       
  

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. Γρ. κ. Διοικητή 

 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 

  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 

 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  

 
5. 
 

Όλα τα Υπουργεία – Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση 
αυτών και των υποπτευόμενων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, 
Δημοσίων Επιχειρήσεων κ.α.) 
 

6. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

  
7. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Πατησίων 12, Αθήνα. 
 

8. Επιχ/κή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα. 
 

9. Ομάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, Αθήνα. 
 

10. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
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