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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 1 /οικ.1678 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με email) 
 
ΚΟΙΝ: 
ΙΚΑ 
Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων 
asfika@otenet.gr 
 
Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών 

dieforga@ika.gr 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες: Κ. Καπαρός 

Τηλέφωνο: 213 131 3172 

E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: «Επανέναρξη διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΙΚΑ μέσω των ΚΕΠ» 
 

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής του ΙΚΑ, η 
οποία έχει ενταχθεί στα ΚΕΠ με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/2552 (ΦΕΚ 336/Β/2004), 
διεκπεραιωνόταν μέσω εφαρμογής τηλεομοιοτυπίας (fax) με μέριμνα του ΙΚΑ, με την έκδοση 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Κατόπιν συνεργασίας του ΥΔιΜΗΔ με τις αρμόδιες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες 
του ΙΚΑ, μετά τη διακοπή της διεκπεραίωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, επετεύχθη η 
διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ-ΕΚΕP» με το πληροφοριακό 
σύστημα το οποίο υποστηρίζει τη χορήγηση μέσω διαδικτύου της βεβαίωσης περί μη 
οφειλής. Ως εκ τούτου τα ΚΕΠ δύνανται να χορηγούν από την  Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 
μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΙΚΑ στους 
ενδιαφερόμενους πολίτες κατόπιν αίτησής τους. 

Ενόψει των ανωτέρω διαβιβάζουμε συνημμένα στο παρόν έγγραφο, εγχειρίδιο 
χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής και θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Μέσω της εφαρμογής υφίσταται δυνατότητα εκτύπωσης: 

 Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μη απογεγραμμένα στο μητρώο 
εργοδοτών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Βεβαίωση Μη Οφειλής, 
Βεβαίωση για Θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, Βεβαίωση Οφειλής) 
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 Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για απογεγραμμένο εργοδότη – κοινή 
επιχείρηση 

 Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ αριθμ. πρωτ. Ε57/38/29-12-2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-
ΥΕΚ) η εκτύπωση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο σε όσα αντίγραφα αυτός επιθυμεί χωρίς να 
απαιτείται επικύρωση ή θεώρηση εφόσον η σχετική βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
σε υπηρεσίες του εσωτερικού της χώρας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον 
ενδιαφερόμενο στο εξωτερικό, σε  χώρα στην οποία ισχύει η σύμβαση της Χάγης, η 
απαιτούμενη για το σκοπό αυτό επικύρωση (θεώρηση), θα γίνεται από υπάλληλο του 
αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δείγμα υπογραφής του οποίου έχει αποσταλεί στις 
υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που χορηγούν την Επισημείωση (σχετική η 
εγκύκλιος του ΙΚΑ αριθμ. πρωτ. Ε99/4/23-5-2012 – ΑΔΑ: Β4954691ΩΓ-60Λ). 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Π. Κρομμύδας 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο κ. Υπουργού 

 Γραφείο κ. Υφυπουργού 

 Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

 ΥΑΠ (ekep@yap.gov.gr) 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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