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ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 
ΘΕΜΑ : «Αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση του Εργοδότη» 

ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης». 
ΣΧΕΤ. :      Τα με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/60/22.4.2002 & Γ99/1/133/13.2.2003 Γενικά 

 
                    Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων. 

 
Μετά από  πρόταση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών για την κατάργηση της θεώρησης των Βεβαιώσεων Εργοδότη και 
τον ανασχεδιασμό της σχετικής διαδικασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:    
 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού Διαδικασιών 
Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, που 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρθ. 1 του Ν. 2972/2001, ορίζεται ότι 
εάν τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά στοιχεία δεν επαρκούν για την 
ικανοποίηση του αιτήματος του ασφαλισμένου (για χορήγηση ασφ/κής 
ικανότητας ή απονομή παροχών), λόγω καθυστέρησης στην ενημέρωση της 
ασφαλιστικής ιστορίας, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση του 
Εργοδότη για μία ή περισσότερες μισθολογικές περιόδους το περιεχόμενο της 
οποίας πρέπει να συμπίπτει με τις εγγραφές της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων 
Α.Π.Δ. 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είχαν παρασχεθεί αναλυτικές 
οδηγίες προς τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με 
τα ως άνω Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων. 
Οι εν λόγω οδηγίες για τη χρήση του εντύπου Βεβαίωση του Εργοδότη 
αφορούσαν το αρχικό στάδιο εφαρμογής του θεσμού των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων, κατά το οποίο πράγματι προέκυπτε η ανάγκη 
αποτύπωσης του περιεχομένου των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων επί του 
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συγκεκριμένου εντύπου, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των 
Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, της ενημέρωσης του 
Ατομικού Λογαριασμού του Ασφαλισμένου και της σταδιακής εγκατάστασης 
των λειτουργιών της Α΄ και Β΄ Φάσης του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Ήδη διαπιστώνεται ότι οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τη χρήση του 
συγκεκριμένου εντύπου πλέον έχουν εκλείψει και τούτο διότι: 

1. Οι λειτουργίες της Α΄ και Β΄ Φάσης του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
έχουν εγκατασταθεί στο σύνολο των Υποκαταστημάτων και σε 
σημαντικό αριθμό Παραρτημάτων (όσον αφορά αυτές και της Β΄ 
Φάσης). 

2. Θεσμοθετείται η κατάργηση της διαδικασίας εκτύπωσης και 
αποστολής των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφάλισης. 

3. Οι Ατομικοί Λογαριασμοί των ασφαλισμένων θα είναι πλέον 
διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στους ίδιους, καθώς και σε 
πιστοποιημένους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, η Εργατική Εστία, η 
Εργατική Κατοικία, οι Υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής 
κλπ. 

 
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία θεώρησης των Βεβαιώσεων του 
Εργοδότη όπως περιγραφόταν στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα: 

 Επιβαρύνουν σημαντικά τις εργασίες των υποκαταστημάτων 
αποστερώντας σημαντικό αριθμό υπαλλήλων από την ενασχόλησή 
τους με τα κύρια καθήκοντα όπως είναι ο επιτόπιος και ο 
ουσιαστικός έλεγχος των εργοδοτών. 

 Εγκυμονεί – όπως έχει ήδη διαπιστωθεί – σοβαρούς κινδύνους 
καταδολίευσης του δικαιώματος απονομής παροχών με τη χρήση 
εικονικού, κατά το περιεχόμενο, εντύπου Βεβαίωσης του 
Εργοδότη. 

 
 
Αποφάσισε: 

 
1. Την κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των Βεβαιώσεων του Εργοδότη 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
2. Την ανάκληση, από λήψεως του παρόντος, των οδηγιών των ανωτέρω 

Γενικών Εγγράφων. 
3. Τον ανασχεδιασμό της διαδικασίας χρήσης των Βεβαιώσεων του Εργοδότη 

ως ακολούθως: 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗ4691ΩΓ-6ΡΒ



 
 
 
 

 
Α) Για τις εργασίες των Παροχών Ασθενείας, Μητρώου Ασφαλισμένων και 

Ειδικών Θεμάτων (αναγνωρίσεις χρόνων, προαιρετική ασφάλιση κλπ) 
     Οι Βεβαιώσεις Εργοδότη που προσκομίζονται: 

 Θα λαμβάνονται χωρίς θεώρηση από τα Τμήματα Εσόδων. 
 Εάν αφορούν τρίμηνο για το οποίο έχει υποβληθεί ΑΠΔ αλλά δεν έχει 
οριστικοποιηθεί (δεν έχει ενημερωθεί ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου) ή 
έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της, θα πρέπει να διαβιβάζονται  
στο Τμήμα Εσόδων για ενέργειες οριστικοποίησης της εγγραφής 
(διόρθωση λαθών) ή καταλογισμό.  

 Εάν αφορούν το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο δεν έχει υποβληθεί ΑΠΔ 
οι παροχές θα χορηγούνται μετά την υποβολή & επεξεργασία της ΑΠΔ. 

 
Β) Για τις εργασίες ανακεφαλαίωσης και απονομής σύνταξης 
     Οι Βεβαιώσεις Εργοδότη που προσκομίζονται: 

 Θα λαμβάνονται χωρίς θεώρηση από τα Τμήματα Εσόδων. 
 Στην περίπτωση απονομής σύνταξης, μπορεί να χορηγείται προσωρινή 
σύνταξη με Βεβαίωση, αλλά η ανακεφαλαίωση για την οριστική απονομή 
σε  καμία περίπτωση δεν θα στηρίζεται σε Βεβαιώσεις. Στη συνέχεια, εάν 
μέχρι την ωρίμανση του φακέλου για έκδοση οριστικής απόφασης  δεν 
έχει ενημερωθεί ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου με τις ημέρες που 
αναγράφονται στη Βεβαίωση, αυτή θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων 
είτε για επεξεργασία της ΑΠΔ, είτε για σύνταξη ΠΕΕ αν δεν έχει 
υποβληθεί ΑΠΔ. 

                  
 

Τέλος,  εάν αλλάξει η συχνότητα υποβολής ΑΠΔ και από τρίμηνη γίνει 
μήνας, οι Βεβαιώσεις Εργοδότη δεν θα χρησιμοποιούνται για θεμελίωση 
οποιουδήποτε δικαιώματος, μπορούν να διατηρήσουν δηλωτικό  χαρακτήρα της 
απασχόλησης από τον εργοδότη. 
 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να δοθεί με υπογραφή από ένα αντίγραφο του Γενικού Εγγράφου 
σ’ όλους τους υπαλλήλους των Τμημάτων Παροχών Ασθενείας, Μητρώου 
Ασφαλισμένων, Ειδικών Θεμάτων και Συντάξεων. 
 
         

                    Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

 
Διονύσης Πατσούρης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γραφείο κ. Διοικητή  
2. Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών 
3.  Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών  
4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών  
5. Διευθύνσεις Διοίκησης 
6. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών  
Σταδίου 29 
101 10 – Αθήνα   

7.  Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

8.  Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

10. Ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησιών 12, Αθήνα 

12. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων 
Πατησίων 12, Αθήνα 

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