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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος του «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ» της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ με τίτλο:

Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης
είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε με απλά βήματα , την διαδικασία για την ηλεκτρονική
υποβολή της απαραίτητης αίτησης και την αυτόματη λήψη της Βεβαίωσης Απογραφικής
Δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ (γνωστής ως «Βεβαίωσης Προεγγραφής») ώστε να την προσκομίσετε
στην συνέχεια στην αρμόδια ΔOY, (μαζί με το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών) ώστε
να ολοκληρώσετε την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Α.Α.Δ.Ε.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να ακολουθήσετε 9 απλά Βήματα

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε υποψήφιους
Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες
που έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΑΑΔΕ και απογράφονται
για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί
Στην περίπτωση που δεν απογράφεστε για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί,
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
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Α.1 – Πως πραγματοποιώ είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα
για να υποβάλλω αίτηση Απογραφικής Δήλωσης.
Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο στο portal του e-ΕΦΚΑ

www.efka.gov.gr
στις «Υπηρεσίες για ασφαλισμένους», παρακαλούμε επιλέξτε την
υπηρεσία για την έκδοση της
«Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης»
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νέα ηλεκτρονική

Α.1.1 – Ταυτοποίηση με ΓΓΠΣ
Για τη χρήση της υπηρεσίας (ως πολίτης-υποψήφιος ασφαλισμένος) αρχικά απαιτείται η
ταυτοποίησή σας με τους κωδικούς TaxisNet που σας έχει χορηγήσει η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Ως υποψήφιος ασφαλισμένος:
i.

Επιλέγετε «Είσοδος στο TaxisNet»

ii.

και στην συνέχεια καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης σας (username &
password) στο σύστημα της ΓΓΠΣ
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iii.

το πληροφοριακό σύστημα θα σας ζητήσει την «Εξουσιοδότηση» σας για
την άντληση των στοιχείων σας από την ΓΓΠΣ
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Α.1.2 – Ταυτοποίηση στοιχείων με ΑΜΚΑ
Στο επόμενο βήμα απαιτείται η συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν
από την ΓΓΠΣ για λογαριασμό σας με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ σας. Αναλυτικότερα :
i.

Θα πρέπει ως αιτών να καταχωρήσετε τον ΑΜΚΑ σας
(προς αποφυγή λάθους στο πεδίο υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας του ΑΜΚΑ, δηλαδή αν δεν
καταχωρήσετε τον απαραίτητο αριθμό ψηφίων το σύστημα δεν σας επιτρέπει να
προχωρήσετε περαιτέρω)

ii.
iii.

Το σύστημα αντλεί τα στοιχεία του αιτούντος από τη βάση του ΑΜΚΑ και ελέγχει
την ταυτοπροσωπία του με κριτήριο τον ΑΦΜ που έχετε δηλώσει
Το σύστημα διεξάγει επίσης αυτόματα έλεγχο (με χρήση του συνδυασμού του
ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ που έχετε δηλώσει) αν είστε ή όχι «νεοεισερχόμενος μη
μισθωτός», δηλαδή αν δεν έχετε απογραφεί ξανά στο παρελθόν στο Μητρώο
του e-ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Μη Μισθωτού»
➢ Αν δεν είστε «νεοεισερχόμενος» προβάλλεται κατάλληλo προειδοποιητικό
μήνυμα και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο
➢ Αν είστε «νεοεισερχόμενος» η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε ακριβώς τον ΑΜΚΑ σας,
πριν ξεκινήσετε την διαδικασία
και να τον πληκτρολογήσετε σωστά στο κατάλληλο πεδίο
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Α.1.3 - Εμφάνιση στοιχείων ασφαλισμένου
Σε αυτό το βήμα εμφανίζονται στον οθόνη τα στοιχεία σας όπως υπάρχουν και έχουν ήδη
καταγραφεί στη βάση του ΑΜΚΑ. Ως αιτών θα πρέπει να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τα
στοιχεία σας.
Αν τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει πρώτα να τα
διορθώσετε σε ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ και στην συνέχεια να επαναλάβετε την διαδικασία. Θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στον ΑΜΚΑ σας θα πρέπει πάντα να
είναι σωστά και επικαιροποιημένα για να είναι εύκολες & ορθές όλες οι συναλλαγές σας με
το Ελληνικό Δημόσιο
Προς ενημέρωσή σας, στη βάση της σελίδας εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα:
«Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι σωστά, θα πρέπει να προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες για την μεταβολή ή / και την επικαιροποίηση τους σε οποιοδήποτε κατάστημα
ΚΕΠ»
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Σημαντική σημείωση:
Στην περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Απογραφικής
δήλωσης πατώντας «Επιβεβαίωση» στην οθόνη σας θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα:

Στην οθόνη αυτή ενημερώνεστε ότι υπάρχει αποθηκευμένη Βεβαίωση (από προηγούμενη
Αίτηση) με τα στοιχεία σας και ποιος είναι ο μοναδικός αριθμός αναφοράς της.
Σε αυτό το σημείο έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
➢ Να αποθηκεύσετε την Βεβαίωσή σας
➢ Να εκτυπώσετε την Βεβαίωσή σας
➢ Να προχωρήσετε στην υποβολή Νέας Αίτησης για λήψη βεβαίωσης

Εάν είναι η πρώτη φορά που υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση τότε η διαδικασία θα
προχωρήσει στο επόμενο βήμα χωρίς να εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη.
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Α.1.4 – Καταχώρηση στοιχείων διεύθυνσης επαγγελματικής
δραστηριότητας, στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης.
Στο βήμα αυτό θα πρέπει να καταχωρήσετε:
i.
ii.
iii.

Τα στοιχεία της διεύθυνσης που θα ασκήσετε την επαγγελματική σας
δραστηριότητα, και
Στοιχεία επικοινωνίας
την οικογενειακή σας κατάσταση

Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα σχετικά πεδία
και στην συνέχεια να πατήσετε «Επόμενο»
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Α.1.5 – Επιλογή ΚΑΔ
Σε αυτό το βήμα θα δηλώσετε τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα που
προγραμματίζετε να ασκήσετε (κύριο ΚΑΔ) και για την οποία θα κάνετε έναρξη στην ΑΑΔΕ.
Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμπληρωματικά έως και πέντε (5) ΚΑΔ που αντιστοιχούν στις
δευτερεύουσες δραστηριότητες (Δευτερεύοντες ΚΑΔ) τις οποίες προγραμματίζετε να
δηλώσετε στην έναρξη εργασιών σας στην ΑΑΔΕ.
Για την αποφυγή λαθών συνίσταται να έχετε εντοπίσει και προεπιλέξει τους ΚΑΔ που θέλετε
να δηλώσετε πριν ξεκινήσετε την παρούσα διαδικασία.

Η αναζήτηση των ΚΑΔ στην εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί :
➢ με την πληκτρολόγηση τμήματος του κωδικού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ ή
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➢ με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή
της δραστηριότητας

Η επιλογή των σωστών ΚΑΔ
και κυρίως του ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα
που έχετε επιλέξει να ασκήσετε είναι εξαιρετικά σημαντική
και θα πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή

Α.1.6 Ειδικά Ερωτηματολόγια
Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας για τις οποίες ο πολίτης καλείται
να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στη δραστηριότητα και καθορίζουν:
•

Την προσθήκη των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης.

•

Την επιλογή των ασφαλιστικών κατηγοριών

•

Επιπλέον πληροφορίες που θα ζητηθούν για την «ασφαλιστική καρτέλα» του
ασφαλισμένου.
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Α.1.6.1 Ερωτηματολόγια που καθορίζουν κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης
i)

Επιλογή ΚΑΔ που αφορούν στους Δικηγόρους.

Σε αυτή την περίπτωση καλείστε να απαντήσετε στο ερώτημα εάν ανήκετε στον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών ή σε κάποιον άλλο Δικηγορικό Σύλλογο:
a. «Δηλώνω ότι είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών»
b. «Δηλώνω ότι είμαι μέλος άλλου Δικηγορικού Συλλόγου»

ii)

Επιλογή οποιουδήποτε ΚΑΔ που υπάγεται στην κατηγορία ασφάλισης του
τ.ΟΑΕΕ

Στην περίπτωση αυτή καλείστε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο δήλωσης Προαιρετικής
Επικουρικής Ασφάλισης.
Εφόσον το επιθυμείτε, επιλέγετε το «Δηλώνω ότι επιθυμώ την Προαιρετική Επικουρική
Ασφάλιση».
Η επιλογή είναι προαιρετική και εάν δεν επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο
βήμα, χωρίς να τσεκάρετε την επιλογή.
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Α.1.6.2 Ερωτηματολόγια που καθορίζουν την επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας
i)

Επιλογή
ΚΑΔ
που
αφορούν
«Ελεύθερους
Επαγγελματίες
Αυτοαπασχολούμενους» και λόγω ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ υπάγονται στην
ασφάλιση του τ.ΟΓΑ

Υπάρχουν δραστηριότητες που ενώ κανονικά υπάγονται στον τ. ΟΑΕΕ, λόγω του γεγονότος
ότι ασκούνται σε μικρές πληθυσμιακά περιοχές, επέρχεται αλλαγή στον τ. Φορέα ασφάλισης
και συνεπώς στις ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν.
Πιο συγκεκριμένα, αν κάποιος από τους ΚΑΔ (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας) που
έχετε επιλέξει δεν αφορά Αγροτική Δραστηριότητα, πριν εμφανιστεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τις
ασφαλιστικές κατηγορίες θα πρέπει να απαντήσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

Εφόσον ως υποψήφιος ασφαλισμένος απαντήσετε θετικά έστω και σε ένα από τα ανωτέρω
ερωτήματα τότε θα υπαχθείτε για μία τριετία στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ και αντίστοιχα θα
αναρτηθούν οι ασφαλιστικές κατηγορίες που θα πρέπει να επιλέξετε.
Μετά τη λήξη της τριετίας θα ελεγχθεί η παραμονή σας στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ
συνεξετάζοντας και τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια.
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ii)

Επιλογή ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητα «Ξενοδοχείων και Λοιπών
Καταλυμάτων» και λόγω ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ υπάγονται στην ασφάλιση του
τ.ΟΓΑ

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητα «Ξενοδοχείων
και Λοιπών Καταλυμάτων» θα κληθείτε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:

Εφόσον ως υποψήφιος ασφαλισμένος απαντήσετε θετικά:
•
•

στο πρώτο και το τρίτο ερώτημα ή
στο δεύτερο ερώτημα και υποερώτημα και το τρίτο ερώτημα

•

δεν έχετε επιλέξει ΚΑΔ που αφορούν Ελεύθερο Επαγγελματία - Αυτοαπασχολούμενο

•

έχετε επιλέξει ΚΑΔ που αφορούν Ελεύθερο Επαγγελματία - Αυτοαπασχολούμενο
αλλά ισχύουν τα ειδικά κριτήρια της 1ης Περίπτωσης

ΚΑΙ

Ή

τότε θα υπαχθείτε στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ και αντίστοιχα θα αναρτηθούν οι ασφαλιστικές
κατηγορίες που θα πρέπει να επιλέξετε.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ασφαλιστείτε ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ –
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ».
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iii)

Επιλογή ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητα «Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Φωτοβολταϊκά Συστήματα»

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ που αφορά δραστηριότητα «Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Φωτοβολταϊκά Συστήματα» θα κληθείτε να απαντήσετε στο παρακάτω
ερωτηματολόγιο:

Αν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ:
•
•

στο πρώτο και το δεύτερο ερώτημα ή
στο πρώτο και το τρίτο ερώτημα

•

δεν έχετε επιλέξει ΚΑΔ που αφορούν Ελεύθερο Επαγγελματία -αυτοαπασχολούμενο

•

έχετε επιλέξει ΚΑΔ που αφορούν Ελεύθερο Επαγγελματία - Αυτοαπασχολούμενο
αλλά ισχύουν τα ειδικά κριτήρια της 1ης Περίπτωσης

ΚΑΙ

Ή

τότε θα υπαχθείτε στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ και αντίστοιχα θα αναρτηθούν οι ασφαλιστικές
κατηγορίες που θα πρέπει να επιλέξετε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ασφαλιστείτε
ως «Ελεύθερος Επαγγελματίας».
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iv)

Ερωτηματολόγιο που αφορά στους Μηχανικούς

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ΚΑΔ που αφορά σε δραστηριότητα «Μηχανικών» θα κληθείτε να
απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:

v)

Ερωτηματολόγιο που αφορά στους Γεωτεχνικούς Μηχανικούς

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ΚΑΔ που αφορά σε δραστηριότητα «Γεωτεχνικών Μηχανικών» θα
κληθείτε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:
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vi)

Ερωτηματολόγιο που αφορά στους Ιατρούς

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ΚΑΔ που αφορά σε δραστηριότητα «Ιατρού» θα κληθείτε να
απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:

vii)

Ερωτηματολόγιο που αφορά στους Οδοντίατρους

Αν μεταξύ των ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)
συμπεριλαμβάνεται ΚΑΔ που αφορά σε δραστηριότητα «Οδοντίατρου» θα κληθείτε να
απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:
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Α.1.6.3 Πληροφοριακά Ερωτηματολόγια
Για τους ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας) που
υπάγονταν στον τ. ΟΓΑ, υπάρχουν μια σειρά από ειδικά ερωτηματολόγια.
i)

Ερωτηματολόγιο για αγροτική περιουσία

ii)

Ερωτηματολόγιο για μελισσοκόμους
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iii)

Ερωτηματολόγιο για «αλιέα»

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα υπάγεστε στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ
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Α.1.7 – Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
Στο βήμα καλείστε να προεπιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία (στον σχετικό Πίνακα) στην
οποία επιθυμείτε να ενταχθείτε ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ.

Ενημερωτικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :
•

ανάλογα με τους ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (και έχοντας απαντήσει στα σχετικά
ερωτηματολόγια όπου απαιτείται) το σύστημα θα σας κατατάξει αυτόματα σε μια
από τις 2 μεγάλες ομαδοποιήσεις κύριας ασφάλισης που ισχύουν σύμφωνα με την
τρέχουσα νομοθεσία :

Α.1.7.1 κύρια ασφάλιση ως ΑΓΡΟΤΗΣ (τ.ΟΓΑ)
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ασφάλιση
ως
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
–
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ (τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ.ΤΑΝΠΥ, τ.ΕΤΑΠ ΜΜΕ). Στον ΠΙΝΑΚΑ
αυτό ως νέος ασφαλισμένος μπορείτε να επιλέξετε και την «Ειδική Ασφαλιστική
Κατηγορία» με τις μειωμένες εισφορές
Α.1.7.2

κύρια
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Α.3 επικουρική ασφάλιση. Στον ΠΙΝΑΚΑ αυτό επιλέγετε την ασφαλιστική κατηγορία
που αφορά στους Κλάδους Επικούρισης και Πρόνοιας της Επικουρικής Ασφάλισης,
εφόσον αυτές οι επιλογές δίνονται βάσει της δραστηριότητας σας.
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Α.1.8 – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης
Πριν την επιλογή των Ασφαλιστικών σας κατηγοριών καλείστε να δηλώσετε αν έχετε
παράλληλα μισθωτή απασχόληση:
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Α.1.9 – Αποθήκευση και εκτύπωση της Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής
Δήλωσης
Το σύστημα αποθηκεύει την Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής δήλωσης (που παράγεται
αυτόματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης σας) με ένα μοναδικό αριθμό.
Ως αιτών έχετε την δυνατότητα:
i.

Αποθήκευσης τοπικά στον Η/Υ σας (σε μορφή pdf αρχείου) της Βεβαίωσης ή

ii.

Άμεσης εκτύπωσης της Βεβαίωσης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ σας

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης
χορηγείται για έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ
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