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σελ. 2

1.1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες και εξελιγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες. Για
την πλήρη εκμετάλλευσή τους συνιστάται η χρήση φυλλομετρητή (browser) είτε Internet Explorer 7+ ή
Firefox 6+ ή Google Chrome 12+. Στην περίπτωση που έχετε εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
Windows XP συνιστάται η χρήση Firefox 6+ ή Google Chrome 12+.
Επίσης, συνιστάται η εγκατάσταση του λογισμικού Adobe Reader καθώς και η επιλογή του ως
προεπιλεγμένου για την ανάγνωση αρχείων τύπου pdf, προκειμένου να είναι δυνατή η προεπισκόπηση
της εκδοθείσας βεβαίωσης.

σελ. 3

1.2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για να συνδεθείτε με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λήψης Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 Μετάβαση στην κεντρική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑΕΤΑΜ:

www.ika.gr
Το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε, όπως υποδεικνύουν και τα κόκκινα
βέλη, το εικονίδιο της ελληνικής σημαίας.

 Επιλογή της ενότητας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Επιλέγοντας την ελληνική σημαία, το σύστημα σας έχει μεταφέρει στη σελίδα που εμφανίζεται
παρακάτω.
Επιλέξτε όπως υποδεικνύουν και τα κόκκινα βέλη


είτε το λεκτικό



ή το αντίστοιχο εικονίδιο στο δεξί λευκό τμήμα της οθόνης

σελ. 4

Το σύστημα θα σας μεταφέρει στη σελίδα που εμφανίζεται παρακάτω. Επιλέξτε, όπως
υποδεικνύουν και τα κόκκινα βέλη:


αρχικά, το πλαίσιο



και κατόπιν το λεκτικό

 Καταχώρηση Κωδικών Πρόσβασης.
Επιλέγοντας

το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω

οθόνη, προκειμένου να καταχωρήσετε τους κωδικούς πρόσβασης


Κωδικό Χρήστη (Username) και



Συνθηματικό (Password), που εσείς έχετε ορίσει, προκειμένου να συνδεθείτε.

σελ. 5

Καταχωρώντας ορθά τους κωδικούς πρόσβασης, το σύστημα θα σας μεταφέρει στην κεντρική
σελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία φαίνεται και παρακάτω.

Εναλλακτικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στη γραμμή διεύθυνσης του φυλλομετρητή
(browser)

σας

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

παραπάνω

ιστοσελίδας

https://apps.ika.gr/eClearanceCertOrg/ .

σελ. 6

1.3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Προκειμένου να λάβετε Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μη απογεγραμμένα στο μητρώο
εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:



Επιλέξτε Νέα Αίτηση
Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Βεβαίωσης

Το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη προκειμένου να συνεχίσετε.

 Καταχωρήστε τον ΑΦΜ του Αιτούντα.

 Επιλέξτε την/τις Αιτία/ες Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Επιλέξτε το Είδος Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Τα είδη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι:


01 - Βεβαίωση Μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας



02 - Βεβαίωση για Θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων & Στοιχείων



03 - Βεβαίωση Οφειλής

Οι τιμές που παίρνει το πεδίο

εξαρτώνται

από

την

Αιτία

Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχετε επιλέξει.

σελ. 7

Π.χ., αν επιλέξετε την αιτία Χρηματοδότηση για Κάλυψη Οφειλής, τότε το μόνο διαθέσιμο είδος
βεβαίωσης που μπορείτε να λάβετε είναι 03 - Βεβαίωση Οφειλής, ενώ αν επιλέξετε την αιτία
Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων, τότε μπορείτε να λάβετε 03 - Βεβαίωση Οφειλής ή
01 - Βεβαίωση Μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Τέλος, το είδος 02 - Βεβαίωση για Θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων & Στοιχείων είναι διαθέσιμο
μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε την αιτία
Κατά συνέπεια, δεν είναι συμβατή η πολλαπλή επιλογή Αιτιών Χορήγησης Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, οι οποίες δε δύνανται να καταλήγουν στο ίδιο είδος Βεβαίωσης.
Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης επιλέξτε το πλήκτρο

, προκειμένου να

καθαρίσετε τα δεδομένα της φόρμας.

 Επιλέξτε το πλήκτρο

για να προχωρήσετε.

Υποβάλλοντας την αίτησή σας, εμφανίζεται μήνυμα αντίστοιχο με το ακόλουθο:

 Ελέγξτε το αποτέλεσμα της υποβληθείσας αίτησης.
Επιλέγοντας ΟΚ στο παραπάνω μήνυμα, το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη με
τις υποβληθείσες αιτήσεις σας.

σελ. 8

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται, με τη μορφή λίστας, το σύνολο των αιτήσεων που έχετε υποβάλλει,
ταξινομημένων κατά φθίνουσα σειρά Ημερομηνίας, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία αυτών.
Η αίτησή σας, αρχικά, εμφανίζεται στη παραπάνω λίστα με την ένδειξη Προς Επεξεργασία, όπως
φαίνεται και από την τελευταία στήλη Ενέργειες/Αποτέλεσμα.
Προκειμένου να ελέγχετε την πορεία της υποβληθείσας αίτησης και να ενημερώνεστε από το
σύστημα για το αν αυτή παραμένει σε επεξεργασία ή έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της θα
πρέπει να επιλέγετε την ένδειξη Προς Επεξεργασία.
Όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησης από το σύστημα,
επιλέγοντας την ένδειξη Προς Επεξεργασία θα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της υποβληθείσας αίτησης από το σύστημα, επιλέγοντας την
ένδειξη Προς Επεξεργασία εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

Η διαδικασία επεξεργασίας από το σύστημα και η εξαγωγή του αποτελέσματος μίας αίτησης
διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η εκτύπωση του αποτελέσματος είναι δυνατή μόνο την
ημέρα υποβολής της αίτησης.

 Επιλέξτε Αίτηση Αναπόγραφου.
Επιλέγοντας ΟΚ στο παραπάνω μήνυμα η ένδειξη Προς Επεξεργασία της τελευταίας στήλης του
πίνακα Ενέργειες/Αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη υποβληθείσα αίτηση αλλάζει σε
Αίτηση Αναπόγραφου, όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη.

σελ. 9

 Καταχωρήστε τα Στοιχεία Αιτούντος.
Επιλέγοντας την ένδειξη Αίτηση Αναπόγραφου εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, με
προσυμπληρωμένο τον ΑΦΜ του αναπόγραφου επιτηδευματία στο αντίστοιχο πεδίο. Συμπληρώστε
τα υπόλοιπα πεδία καταχωρώντας την επωνυμία, τη δραστηριότητα και την πλήρη ταχυδρομική
διεύθυνση του αναπόγραφου, όπως στην παρακάτω οθόνη.

Στην ίδια οθόνη επιλέξτε, εκ νέου, την/τις αιτία/ες χορήγησης που επιθυμείτε και το Είδος
Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφηκαν στα βήματα 3 & 4 παραπάνω.

 Επιλέξτε το πλήκτρο

για να προχωρήσετε.

σελ. 10

Υποβάλλοντας την αίτησή σας, εμφανίζεται μήνυμα, αντίστοιχο με το ακόλουθο:

και το σύστημα σας μεταφέρει, εκ νέου, στην παρακάτω οθόνη με τις υποβληθείσες αιτήσεις.
Στη λίστα έχει προστεθεί νέα εγγραφή με τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης. Προκειμένου να
ελέγχετε την πορεία της και να ενημερώνεστε από το σύστημα για το αν αυτή παραμένει σε
επεξεργασία ή έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της θα πρέπει να επιλέγετε την ένδειξη Προς
Επεξεργασία, όπως περιγράφεται στο βήμα 6. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της από το
σύστημα η ένδειξη Προς Επεξεργασία αλλάζει σε Έκδοση Βεβαίωσης, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη οθόνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις λήψης βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις λήψης βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας, η ένδειξη Προς Επεξεργασία για τη συγκεκριμένη υποβληθείσα αίτηση αλλάζει σε
Προσέλευση στο Υποκ/μα.
Επίσης, στην ίδια οθόνη μπορείτε να περιορίσετε το πλήθος των αιτήσεων που θα εμφανίζονται
ανά σελίδα, να μεταβείτε στην πρώτη ή σε προηγούμενη, σε επόμενη ή στην τελευταία σελίδα της
λίστας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα

.

σελ. 11

 Εκτυπώστε την εκδοθείσα Βεβαίωση.
Επιλέγοντας την ένδειξη Έκδοση Βεβαίωσης εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η εκδοθείσα Βεβαίωση
προκειμένου να την εκτυπώσετε σε όσα αντίγραφα επιθυμείτε.

σελ. 12

1.4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΚΟΙΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για απογεγραμμένο
εργοδότη – Κοινή Επιχείρηση εκτελέστε τα βήματα

-, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω,

στην ενότητα 1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΜΗ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ,
και συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα:

 Ελέγξτε την πορεία της αίτησης & εκτυπώστε την Εκδοθείσα Βεβαίωση.
Επιλέγοντας ΟΚ στην ένδειξη Προς Επεξεργασία της τελευταίας στήλης του πίνακα
Ενέργειες/Αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη αίτηση, η ένδειξη αλλάζει σε Έκδοση Βεβαίωσης,
όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης πληροί τις
προϋποθέσεις λήψης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Επιλέγοντας την ένδειξη Έκδοση Βεβαίωσης εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η εκδοθείσα Βεβαίωση
προκειμένου να την εκτυπώσετε σε όσα αντίγραφα επιθυμείτε.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις λήψης βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας, η ένδειξη Προς Επεξεργασία της τελευταίας στήλης Ενέργειες/Αποτέλεσμα για τη
συγκεκριμένη υποβληθείσα αίτηση αλλάζει σε Προσέλευση στο Υποκ/μα.

σελ. 13

Επίσης, στην ίδια οθόνη μπορείτε να περιορίσετε το πλήθος των αιτήσεων που θα εμφανίζονται
ανά σελίδα, να μεταβείτε στην πρώτη ή σε προηγούμενη, σε επόμενη ή στην τελευταία σελίδα της
λίστας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα

.

σελ. 14

1.5 ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΛΗΨΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για λήψη Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα:



Επιλέξτε Νέα Αίτηση Βεβαίωσης
Οικοδομοτεχνικού Έργου.

Το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη προκειμένου να συνεχίσετε.

 Καταχωρήστε τον ΑΜΟΕ του Οικοδομοτεχνικού Έργου.

Καταχωρήστε τον Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και πληκτρολογήστε tab
προκειμένου να συμπληρωθούν αυτόματα και τα υπόλοιπα πεδία της οθόνης.
Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ που σας επιστρέφει το σύστημα είναι διαφορετικός από τον ΑΦΜ του
συναλλασσόμενού σας μπορείτε να τον αντικαταστήσετε εφόσον περιλαμβάνεται στους
απογεγραμμένους στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κυρίους/Εργολάβους του συγκεκριμένου ΑΜΟΕ.
Το πεδίο Τύπος Βεβαίωσης συμπληρώνεται αυτόματα.
Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης επιλέξτε το πλήκτρο

, προκειμένου να

καθαρίσετε τα δεδομένα της φόρμας.

σελ. 15

 Επιλέξτε το πλήκτρο

για να προχωρήσετε.

Υποβάλλοντας την αίτησή σας, εμφανίζεται μήνυμα αντίστοιχο με το ακόλουθο:

 Ελέγξτε την πορεία της υποβληθείσας αίτησης.
Επιλέγοντας ΟΚ στο παραπάνω μήνυμα, το σύστημα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη με
τις υποβληθείσες αιτήσεις σας. Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λίστας κατά φθίνουσα
χρονολογική σειρά το σύνολο των αιτήσεων που έχετε υποβάλλει καθώς και τα επιμέρους στοιχεία
αυτών.

Η αίτησή σας, αρχικά, εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα με την ένδειξη Προς Επεξεργασία,
όπως φαίνεται και από την τελευταία στήλη Ενέργειες/Αποτέλεσμα. Προκειμένου να ελέγχετε την
πορεία της υποβληθείσας αίτησης και να ενημερώνεστε από το σύστημα για το αν αυτή παραμένει
σε επεξεργασία ή έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της θα πρέπει να επιλέγετε την ένδειξη
Προς Επεξεργασία.

σελ. 16

Όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησης από το σύστημα,
επιλέγοντας την ένδειξη Προς Επεξεργασία θα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της υποβληθείσας αίτησης από το σύστημα, επιλέγοντας την
ένδειξη Προς Επεξεργασία εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

 Εκτυπώστε την Εκδοθείσα Βεβαίωση.
Επιλέγοντας ΟΚ στο παραπάνω μήνυμα η ένδειξη Προς Επεξεργασία της τελευταίας στήλης
Ενέργειες/Αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη υποβληθείσα αίτηση αλλάζει σε Έκδοση Βεβαίωσης,
όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη, υπό την προϋπόθεση ότι για το συγκεκριμένο ΑΜΟΕ
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Επιλέγοντας την ένδειξη Έκδοση Βεβαίωσης εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η εκδοθείσα Βεβαίωση
προκειμένου να την εκτυπώσετε σε όσα αντίγραφα επιθυμείτε.

σελ. 17

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης από το σύστημα, η ένδειξη Προς Επεξεργασία της
τελευταίας στήλης του πίνακα Ενέργειες/Αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη υποβληθείσα αίτηση
αλλάζει σε Προσέλευση στο Υποκ/μα και όχι σε Έκδοση Βεβαίωσης.
Επίσης, στην ίδια οθόνη μπορείτε να περιορίσετε το πλήθος των αιτήσεων που θα εμφανίζονται
ανά σελίδα, να μεταβείτε στην πρώτη ή σε προηγούμενη, σε επόμενη ή στην τελευταία σελίδα της
λίστας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα

σελ. 18

