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Φυσικά Πρόσωπα – Μη Μισθωτοί

Ατομική Επιχείρηση→ Έναρξη Ασφάλισης / Επανεγγραφή

→Μεταβολή Δραστηριότητας  

(αφαίρεση/επέκταση ΚΑΔ) 

→Λήξη ασφάλισης 

Μέλη Ν. Π.               → Έναρξη Ασφάλισης / Επανεγγραφή

Εργοδότες →Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών

o Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου

o Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας και Απογραφής εμμέσων 
μελών

o Ηλεκτρονικό Αίτημα Εξυπηρέτησης/ Κλείσιμο ραντεβού







Οι Υπηρεσίες απευθύνονται 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 ( Έναρξη Ασφάλισης)

- έχουν διακόψει την ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί  και 
επανεγγράφονται (Επανεγγραφή) 















Για εύκολες και ορθές συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ και 
το Ελληνικό Δημόσιο

τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ  θα 
πρέπει πάντα να είναι σωστά και επικαιροποιημένα.

Ενέργειες για τη μεταβολή ή και την επικαιροποίησή
τους πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε 

κατάστημα ΚΕΠ. 











Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

και 

υπαγωγής στην Ασφάλιση π.Φορέα, για την

ορθή  Εισφοροδότηση



▪Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) Ατομικής Επιχείρησης 

▪Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων με σκοπό:

❖Την επιβεβαίωση της ασφαλιστέας δραστηριότητας που 
προκύπτει μέσω του/των ΚΑΔ.

❖Την υπαγωγή (υποχρεωτική η προαιρετική) στους Κλάδους 
Επικουρικής Ασφάλισης ή/και Εφάπαξ Παροχών 

❖Την ύπαρξη ή μη παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. 





Η αναζήτηση των ΚΑΔ μπορεί να πραγματοποιηθεί:

➢με την πληκτρολόγηση τμήματος του αριθμού που 
αντιστοιχεί στον ΚΑΔ ή

➢με την πληκτρολόγηση τμήματος του λεκτικού που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας







Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
Πληθυσμιακά κριτήρια :Ασφάλιση για 3 έτη στον π.ΟΓΑ

(στις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες)



➢Δικηγόρους (Επικουρική – Εφάπαξ)

➢Δραστηριότητα «Ξενοδοχείων και Λοιπών 
Καταλυμάτων» (Κύρια Ασφάλιση)

➢Μηχανικούς (Κύρια Ασφάλιση-Επικουρική-Εφάπαξ)

➢Γεωτεχνικούς Μηχανικούς (Κύρια Ασφάλιση-Επικουρική-

Εφάπαξ)

➢Ιατρούς (Κύρια Ασφάλιση)

➢Αγροτική περιουσία – Αλιείς – Μελισσοκόμους 











Ο συνδυασμός των ΚΑΔ και των απαντήσεων

στα ερωτηματολόγια οδηγεί στην ορθή

απεικόνιση των ασφαλιστικών κατηγοριών,

προς επιλογή.









Εδώ θα μπει η Βεβαίωση



Επόμενα Βήματα:

➢Έναρξη στην ΑΑΔΕ

➢Ενημέρωση e-ΕΦΚΑ (Ημερομηνία – ΚΑΔ)

➢Ταυτοποίηση με τα στοιχεία της Βεβαίωσης

➢Δημιουργία χρόνου Ασφάλισης

➢Έκδοση Πράξης Εγγραφής/Επανεγγραφής

➢Έναρξη εισφοροδότησης













Ολοκλήρωση των διαδικασιών

Έναρξης / Επανεγγραφής στην Ασφάλιση 

ηλεκτρονικά

χωρίς προσέλευση στην Περιφερειακή 

Υπηρεσία 





















Η Βεβαίωση, αν θέλουμε…(θα 
προτιμούσα όχι)



Επόμενα Στάδια

Επέκταση ΚΑΔ

➢Έναρξη στην ΑΑΔΕ

➢Ενημέρωση e-ΕΦΚΑ (Ημερομηνία – ΚΑΔ)

➢Ταυτοποίηση με τα στοιχεία της Βεβαίωσης

➢Δημιουργία χρόνου Ασφάλισης με τους 
νέους ΚΑΔ

➢Έναρξη εισφοροδότησης με επιπλέον 
Κλάδους Ασφάλισης εφόσον απαιτείται

















Επόμενα Στάδια 

Αφαίρεση ΚΑΔ

➢Ενημέρωση Μητρώου Μη Μισθωτών

➢Δημιουργία χρόνου Ασφάλισης με τους 
νέους ΚΑΔ

➢Έναρξη εισφοροδότησης με αφαίρεση 
Κλάδων Ασφάλισης εφόσον απαιτείται





Για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πρέπει να έχει προηγηθεί η 

διακοπή της Ατομικής Δραστηριότητας 

στην ΑΑΔΕ







Διασύνδεση με ΑΑΔΕ

Έλεγχος για την επιβεβαίωση διακοπής 

όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων





Αυτοματοποιημένες Ενέργειες

✓Διακοπή της Ασφάλισης 

✓Διακοπή της Εισφοροδότησης

✓Έκδοση Απόφασης Διακοπής

✓Ανάρτηση της Απόφασης στον Ατομικό 
Λογαριασμό
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Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
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