
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΔ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011  

 

1.1.1 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.ika.gr/eAPDssoRO/ και πραγματοποιεί 

είσοδο στο σύστημα με κωδικούς εργοδότη που υποβάλει ΑΠΔ.  

 

 

1.  Μετά από επιτυχή είσοδο, ανακατευθύνεται στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας «Υποβληθείσες 
ΑΠΔ μέχρι το 2011».   

 

2. Από το αριστερό μενού, επιλέγει «Ενέργειες» και εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη εργασίας με τα 

στοιχεία του Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων. 

https://apps.ika.gr/eAPDssoRO/


 

3. Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο στην στήλη «Αριθμός», προκειμένου να δει τα «Λοιπά Στοιχεία 

Υποβολής».  

4. Αναδύεται το κάτωθι παράθυρο διαλόγου. 

 

5. Επιλέγει «Κλείσιμο». 



6. Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «Τρέχουσα Κατάσταση» από την στήλη «Ενέργειες» και 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας. 

 

7. Εισάγει τα επιθυμητά «Κριτήρια Εμφάνισης Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ» και επιλέγει το εικονίδιο 
της αναζήτησης (φακός). Εμφανίζεται η «Λίστα Ευρεθεισών Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ».  



 

8. Εν συνεχεία, ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικότερα στοιχεία ανά εγγραφή, πατώντας το 

σύνδεσμο στην στήλη «Α/Α».  

9. Ανακατευθύνεται στην κάτωθι οθόνη εργασίας: 



 

10. Επιλέγει «Επιστροφή», προκειμένου να επιστρέψει στην οθόνη αναζήτησης αναλυτικών 
εγγραφών ΑΠΔ, και το βέλος της επιστροφής (←), προκειμένου να επιστρέψει στην οθόνη 

«Στοιχεία Εργοδότη ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».   

11. Εάν επιθυμεί να επανεκδόσει και να εκτυπώσει Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ, τότε 
επιλέγει «Επανέκδοση Αποδεικτικού» από την στήλη «Ενέργειες» και αναδύεται το παρακάτω 

παράθυρο διαλόγου. 



 

12. Ο χρήστης επιλέγει είτε «Επανέκδοση Αποδεικτικού» και αναδύεται το παρακάτω παράθυρο 

διαλόγου με το «Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ». 

 



13. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώσει τις αναλυτικές εγγραφές, τότε επιλέγει από την στήλη 

«Ενέργειες» το σύνδεσμο «Εκτύπωση Αναλυτικών Εγγραφών». 

14. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει την παρακάτω «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ».  



 



1.1.2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.efka.gov.gr/eAPDssoRO και 
πραγματοποιεί είσοδο στο σύστημα με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο.  

 

 

2.  Μετά από επιτυχή είσοδο, ανακατευθύνεται στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας «Υποβληθείσες 

ΑΠΔ μέχρι το 2011».   

 

3. Από το αριστερό μενού, επιλέγει «Ενέργειες» και εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη εργασίας με τα 

στοιχεία του Εργοδότη Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων. 

https://apps.efka.gov.gr/eAPDssoRO


 

4. Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο στην στήλη «Αριθμός», προκειμένου να δει τα «Λοιπά Στοιχεία 

Υποβολής».  

5. Αναδύεται το κάτωθι παράθυρο διαλόγου. 



 

6. Επιλέγει «Κλείσιμο». 

7. Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «Τρέχουσα Κατάσταση» από την στήλη «Ενέργειες» και 
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας. 

 

8. Εισάγει τα επιθυμητά «Κριτήρια Εμφάνισης Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ» και επιλέγει το εικονίδιο 

της αναζήτησης (φακός). Εμφανίζεται η «Λίστα Ευρεθεισών Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ».  



 

9. Εν συνεχεία, ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικότερα στοιχεία ανά εγγραφή, πατώντας το 
σύνδεσμο στην στήλη «Α/Α».  

10. Ανακατευθύνεται στην κάτωθι οθόνη εργασίας: 



 

11. Επιλέγει «Επιστροφή», προκειμένου να επιστρέψει στην οθόνη αναζήτησης αναλυτικών 
εγγραφών ΑΠΔ, και το βέλος της επιστροφής (←), προκειμένου να επιστρέψει στην οθόνη 

«Στοιχεία Εργοδότη ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».   

12. Εάν επιθυμεί να επανεκδόσει και να εκτυπώσει Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ, τότε 

επιλέγει «Επανέκδοση Αποδεικτικού» από την στήλη «Ενέργειες» και αναδύεται το παρακάτω 
παράθυρο διαλόγου. 



 

13. Ο χρήστης επιλέγει είτε «Επανέκδοση Αποδεικτικού» και αναδύεται το παρακάτω παράθυρο 

διαλόγου με το «Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ». 



 

14. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώσει τις αναλυτικές εγγραφές, τότε επιλέγει από την στήλη 

«Ενέργειες» το σύνδεσμο «Εκτύπωση Αναλυτικών Εγγραφών». 

15. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει την παρακάτω «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ».  



 



 

 


