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Ο∆ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ»
Από την επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.∆.»
επιλέγετε «∆ιαχείριση του Λογαριασµού µου».

Στην επόµενη οθόνη απαιτείται η πληκτρολόγηση του Username και PUK.

Επιλογές για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων
Στην περίπτωση εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, οι επιλογές που
εµφανίζονται αριστερά στο µενού είναι:
¾ Υποβληθείσες ∆ηλώσεις: έχετε τη δυνατότητα να
δείτε στοιχεία που αφορούν τις Α.Π.∆. κοινών επιχ/σεων
που έχετε υποβάλει µέχρι στιγµής, µέσω διαδικτύου.
Επίσης εµφανίζονται και οι Α.Π.∆. οικοδοµοτεχνικών
έργων που τυχόν είχαν δηλωθεί πριν την εφαρµογή του
νέου τρόπου πιστοποίησης οικ/κών έργων, πριν την
1/3/2010.

¾ ∆ηλωθέντα Οικοδοµοτεχνικά Έργα: εµφανίζονται τα οικοδ/κά έργα –
Α.Μ.Ο.Ε. που τυχόν είχαν δηλωθεί πριν την εφαρµογή του νέου τρόπου
πιστοποίησης οικ/κών έργων, πριν την 1/3/2010.

Επωνυµία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΦΜ: 090123456

¾ Αλλαγή Στοιχείων: έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλετε το Username, το
PIN, το PUK, το Τηλέφωνο επικοινωνίας και το E-mail που είχατε δηλώσει κατά
την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Στην περίπτωση Μη Φυσικών Προσώπων, έχετε τη δυνατότητα επίσης, να
µεταβάλετε τα Στοιχεία Εκπροσώπου της Εταιρείας που είχαν δηλωθεί κατά τη
διαδικασία εγγραφής. Η µεταβολή του εκπροσώπου αφορά αποκλειστικά και
µόνο τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και σε καµία περίπτωση δεν ενηµερώνεται µε

τη µεταβολή το Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (µεταβολές στο Μητρώο
Εργοδοτών γίνονται µόνο στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

¾ Έξοδος από τη ∆ιαχείριση του Λογαριασµού και επιστροφή στην οθόνη
«Ο∆ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆ - Βήµα 1ο από 2».
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στην περίπτωση εργοδοτών Οικοδοµοτεχνικών Έργων, οι επιλογές που
εµφανίζονται αριστερά στο µενού είναι:

¾ Υποβληθείσες ∆ηλώσεις: έχετε τη δυνατότητα να δείτε στοιχεία που
αφορούν τις Α.Π.∆. του οικοδοµοτεχνικού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.), για το οποίο έχετε
κάνει είσοδο (Username – Puk), που έχετε υποβάλει µέχρι στιγµής, µέσω
διαδικτύου.
¾ Αλλαγή Στοιχείων: έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλετε το Username, το
PIN, το PUK, το Τηλέφωνο επικοινωνίας και το E-mail που είχατε δηλώσει κατά
την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
¾ Έξοδος από τη ∆ιαχείριση του Λογαριασµού και επιστροφή στην οθόνη
«Ο∆ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆ - Βήµα 1ο από 2».

Κύριος ή εργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου
Στην περίπτωση πιστοποιηµένου χρήστη που είναι κύριος ή εργολάβος
έργου, η επιλογή που εµφανίζεται αριστερά στο µενού είναι η «∆ιαχείριση
Υπεργολάβων».
¾ ∆ιαχείριση Υπεργολάβων:
Στην επιλογή «∆ιαχείριση Υπεργολάβων» εµφανίζονται τα στοιχεία του
πιστοποιηµένου οικοδοµοτεχνικού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) για το οποίο έχετε κάνει
είσοδο (Username – Puk).
Ο Κύριος ή Εργολάβος του έργου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί
τους υπεργολάβους του έργου του από τις επιλογές που εµφανίζονται στο κάτω
µέρος της οθόνης (Λίστα υπεργολάβων έργου, Εισαγωγή υπεργολάβου έργου,
∆ιαγραφή υπεργολάβου από το έργο).

 Εισαγωγή υπεργολάβου έργου:
Στην οθόνη που εµφανίζεται από τη συγκεκριµένη επιλογή ο κύριος ή
εργολάβος του έργου καλείται να δηλώσει τον Α.Φ.Μ. και την επωνυµία
(ορθά πληκτρολογηµένη) του υπεργολάβου του έργου.

Πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή» γίνεται η καταχώρηση του στη λίστα
υπεργολάβων ώστε µε τη σειρά του ο υπεργολάβος να µπορεί να

εγγραφεί και πιστοποιηθεί ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και
να έχει τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.∆. για το συγκεκριµένο έργο.
Εάν η αίτηση εγγραφής από τον υπεργολάβο προηγηθεί της παραπάνω
διαδικασίας (Εισαγωγή Υπεργολάβου Έργου), σε αυτήν την περίπτωση
δεν ολοκληρώνεται η πιστοποίηση του υπεργολάβου στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες.

9200000001

Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί από τον κύριο ή
εργολάβο του έργου τόσες φορές όσοι είναι οι υπεργολάβοι του
συγκεκριµένου έργου (Α.Μ.Ο.Ε.).
 Λίστα υπεργολάβων έργου:
Στην επιλογή «Λίστα υπεργολάβων έργου» εµφανίζονται τα στοιχεία
Α.Φ.Μ. και Επωνυµία των υπεργολάβων, καθώς επίσης και η κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τη δεδοµένη στιγµή, εάν δηλαδή είναι
Πιστοποιηµένοι ή Μη πιστοποιηµένοι χρήστες των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών.

099999989 ΟΙΚΟΤΕΚ ΑΕ

Πιστοποιηµένος

Η κατάσταση αυτή εξαρτάται από το αν έχει κάνει ο υπεργολάβος
εγγραφή ή όχι, για το συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε., στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πιστοποιηθεί ως χρήστης (έχει πάρει
κωδικούς πρόσβασης), διαδικασία η οποία µπορεί να ολοκληρωθεί από
τον υπεργολάβο ενός έργο, εφόσον έχει προηγηθεί από τον κύριο ή
εργολάβο η διαδικασία «Εισαγωγή υπεργολάβου έργου».
 ∆ιαγραφή υπεργολάβου από το έργο:
Με αυτή την επιλογή ο κύριος ή εργολάβος του έργου έχει τη
δυνατότητα, µετά τη λήξη κάθε εργολαβίας, να διαγράφει από τη

«Λίστα υπεργολάβων έργου» τον εκάστοτε υπεργολάβο, ώστε να
αφαιρείται αυτοµάτως από αυτόν η δυνατότητα υποβολής Α.Π.∆. για το
συγκεκριµένο έργο (Α.Μ.Ο.Ε.).
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Υπεργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου
Στην περίπτωση πιστοποιηµένου χρήστη που είναι υπεργολάβος ενός
οικοδ/κού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.), η επιλογή που εµφανίζεται αριστερά στο µενού
είναι «Στοιχεία Οικοδοµοτεχνικού Έργου» και όχι «∆ιαχείριση Υπεργολάβων».
¾ Στοιχεία Οικοδοµοτεχνικού Έργου:
Σε αυτήν την οθόνη εµφανίζονται τα στοιχεία του Κύριου ή Εργολάβου
καθώς και του οικ/κού έργου, ενώ στο κάτω µέρος εµφανίζονται τα στοιχεία
του υπεργολάβου – πιστοποιηµένου χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που του έχει δοθεί η δυνατότητα από τον κύριο να υποβάλει Α.Π.∆. για τον
συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε..

ΑΦΜ: 999999991
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Έχετε δηλωθεί από τον κύριο του έργου ως Υπεργολάβος µε
στοιχεία:
Επωνυµία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 090123456

Εάν στο ίδιο σηµείο της οθόνης υπάρχει η ένδειξη «Έχετε διαγραφεί
ως υπεργολάβος από τον κύριο του έργου», αυτοµάτως αφαιρείται, από
τον υπεργολάβο – χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η δυνατότητα να
υποβάλει Α.Π.∆. για τον συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε.

Επωνυµία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΦΜ: 999919999

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ USERNAME
Από το µενού επιλογών της ∆ιαχείρισης Λογαριασµού, επιλέγετε «Αλλαγή
Στοιχείων». Από τον «Οδηγό Αλλαγής Στοιχείων Τρέχοντος Λογαριασµού»
επιλέγετε το Username και «Επόµενο».

Στην επόµενη οθόνη πληκτρολογείτε το PUK (Κωδικός µεταβολής
στοιχείων και επικοινωνίας).

Στην επόµενη οθόνη εµφανίζεται το τρέχον Username και καλείστε να
πληκτρολογήσετε το νέο Username (µέγιστος αριθµός χαρακτήρων: 12).

Μετά της επιτυχή µεταβολή του Username, εµφανίζεται µήνυµα
επιβεβαίωσης.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ E-mail

Από τον «Οδηγό Αλλαγής Στοιχείων Τρέχοντος Λογαριασµού» επιλέγετε
το E-mail και «Επόµενο». Στην επόµενη οθόνη πληκτρολογείτε το PUK και στη
συνέχεια εµφανίζεται το τρέχον E-mail ενώ καλείστε να πληκτρολογήσετε το
νέο E-mail.

info@internet.com

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής E-mail λαµβάνετε ένα µήνυµα
στο Ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο το οποίο αναφέρει έναν 8ψήφιο Προσωρινό
Κωδικό τον οποίο και συµπληρώνετε στην επόµενη οθόνη. Η αποστολή αυτού
του µηνύµατος έχει σκοπό επιβεβαίωσης της ορθότητας του νέου E-mail που
πληκτρολογήσατε.
From: IKA [info@ika.gr]
Sent: Πέµπτη, 2 Οκτωβρίου 2003 10:51 πµ
To: epoli@yahoo.gr
Subject: ΙΚΑ - Προσωρινός Κωδικός για την αλλαγή E-mail
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆ιοίκηση Έργων Εκσυγχρονισµού ΙΚΑ
Οµάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
www.ika.gr
Νέα διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail): epoli@yahoo.gr
Προσωρινός Κωδικός: 73702688
Ο κωδικός αυτός έχει ισχύ 3 ηµέρες από την αποστολή αυτού του
µηνύµατος και η χρήση
του είναι µόνο για την ολοκλήρωση της αλλαγής του E-mail σας.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας.
Αφού πληκτρολογήσετε ξανά το νέο E-mail καθώς και τον προσωρινό
κωδικό που λάβατε µε µήνυµα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, επιλέγετε
«Επόµενο» για να ολοκληρωθεί η διαδικασίας µεταβολής E-mail.

