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1.5.6.2 Απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ., σε υπερχερωμένους ερ-
γοδότες 

1. Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χω-
ρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύ-
ναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον 
ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ..

2. Το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρε-
σία του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της 
επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 
καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ γνω-
στοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου.

3. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συ-
ναλλαγές του εργοδότη πραγματοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 
Για την περίοδο που ισχύει η αναστολή, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται από τον εργοδό-
τη με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώ-
ρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον καταβάλλονται 
οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές. Κατ’ εξαίρεση 
είναι δυνατή η καταχώριση στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατά την πρώτη μετά την επιβολή της αναστολή, υποβολή Α.Π.Δ. με ψη-
φιακό μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. μέχρι έξι (6) μισθολογικών πε-
ριόδων είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές 
εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ.. Αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. 
περισσότερων των έξι (6) μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση 
αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα 
τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που 
υποβάλλονται.

β) Κατά τη δεύτερη υποβολή Α.Π.Δ. με ψηφιακό μαγνητικό μέσο, αν υπο-
βάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η κατα-
χώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. 
που υποβάλλονται. Οι Α.Π.Δ. των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο 
πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο, θεωρούνται μη υποβληθείσες.

4. Μαζί με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ προσκομίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των φο-
ρολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών (3) ετών του εργοδότη και των συνυ-
πεύθυνων προσώπων ήτοι τα έντυπα Ε1, Ε2, η δήλωση-πράξη προσδιορισμού 
ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και 
τα έντυπα Ν, Ε2, Ε3 και η δήλωση πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και μισθωτήρια συμβόλαια έδρας και 
παραρτημάτων. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του ΚΕΑΟ.



                       52

5. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, μπο-
ρεί να αρθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από εξόφληση είτε μετά 
από ρύθμιση της οφειλής υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των 
φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο εργοδότης και των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών 
περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υπο-
βάλλονται με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η 
καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές ει-
σφορές που δηλώνονται με αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθο-
ρίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος, όπως 
και οι τυχόν προϋποθέσεις περιπτώσεων εργοδοτών που εξαιρούνται από το μέ-
τρο, καθώς και θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ενημέρωση 
των εργαζομένων των άνω επιχειρήσεων.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της 
παραγράφου 4.

(Ν.4635/2019, Άρθ. 69)

1.6 Κυρώσεις

1.6.1 Παράβαση υποχρέωσης απογραφής εργοδότη 

Η παράβαση της υποχρέωσης απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του 
Ι.Κ.Α. έχει ως συνέπεια την επιβολή της κύρωσης που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 7 του Ν. 2972/01, όπως ισχύει μετά την αντι-
κατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, δηλαδή της 
πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ποσοστού 45% (αντί 70%, που ίσχυε 
μέχρι και 11/2/04), η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοι-
χούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης είχε υποχρέωση να υποβάλλει, 
εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω δι-
αδικτύου. Το νέο μειωμένο ποσοστό επιβάρυνσης εισφορών ισχύει και για πα-
ραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του 
Ι.Κ.Α., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώ-
σεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 
Παράδειγμα:
Σε έλεγχο που διενεργείται την 1/6/017 διαπιστώνεται ότι εργοδότης μη απο-

γεγραμμένος στο Ι.Κ.Α. με υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Α.Π.Δ., απασχολεί 
προσωπικό από 1/3/17. Οι παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε και οι αντίστοιχες 
κυρώσεις είναι:

α) Μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών.
Πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντι-

στοιχούν στις Α.Π.Δ χρονικών περιόδων 3ου/17 και 4ου/17, οι οποίες την 1/6/17 
έπρεπε να είχαν ήδη υποβληθεί.

β) Μη υποβολή της Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 3ου/17.
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Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών 
που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. του 3ου/17, που έπρεπε να είχε υποβληθεί.

γ) Μη υποβολή της Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 4ου/17.
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών 

που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. του 4ου/17, που έπρεπε να είχε υποβληθεί.

1.6.2 Παραβάσεις σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται με τη σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθε-
της Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕΕ), στους εργοδότες για παραβάσεις τους σχετικά με 
την υποβολή Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 11/4/2012 ως εξής:

1) Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό 
3% επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ..

2) Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη 
λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό προσαυξη-
μένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, 
επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.. (παρ. 1 άρθρου 19 Ν.4075/2012, 
εγκύκλιος 56/12).


