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• Στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων προστασίας που έλαβε η χώρα μας για την προστασία της

δημόσιας υγείας τον Μάρτιο του 2020, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην υλοποίηση της πλατφόρμας

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, μέσω της οποίας οι συναλλασσόμενοι μπορούσαν να εξυπηρετηθούν

από απόσταση, υποβάλλοντας το αίτημά τους μέσω διαδικτύου.

• Τον Μάιο του 2020 η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε, παρέχοντας την δυνατότητα στους υπαλλήλους

του Φορέα να προγραμματίσουν την επίσκεψη των πολιτών στις κατά τόπους υπηρεσίες, όταν η

φυσική παρουσία τους ήταν υποχρεωτική για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

• Τον Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιόδου και με σκοπό

την αποφυγή πολύωρων αναμονών και συνωστισμού στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, η δυνατότητα

προγραμματισμού ραντεβού διατέθηκε και στους πολίτες.



Είσοδος

Για την είσοδο στην 
υπηρεσία ο πολίτης 
αρκεί να επισκεφθεί το 
site του e-ΕΦΚΑ:

www.efka.gov.gr

και να επιλέξει το 
εικονίδιο στο επάνω 
μέρος της κάθε σελίδας 

ή να κάνει κλικ στον 
σύνδεσμο που 
βρίσκεται στο πλαίσιο 
παρουσίασης των 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Φορέα.

http://www.efka.gov.gr/


Είσοδος

Η πλατφόρμα προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τα τρέχοντα 
επιδημιολογικά δεδομένα. Πριν την 
είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης 
ενημερώνεται για τα ισχύοντα 
μέτρα.

Από τον Οκτώβριο 2020 ο 
προγραμματισμός ραντεβού για την 
προσέλευση στις υπηρεσίες του e-
ΕΦΚΑ επιτρέπεται μόνο σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις και για 
συγκεκριμένες κατηγορίες 
αιτήματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες έχουν 
την δυνατότητα να υποβάλλουν το 
αίτημά τους και στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων να εξυπηρετηθούν 
εξ’αποστάσεως, ελαχιστοποιώντας 
έτσι την ανάγκη μετακινήσεων.



Ταυτοποίηση χρήστη

Όπως ισχύει σε όλες τις υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι 
ταυτοποιούνται με την χρήση των 
προσωπικών TAXISNET κωδικών τους.

Για την πληκτρολόγησή τους, ο 
χρήστης οδηγείται αυτόματα στο 
περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ).



Ταυτοποίηση χρήστη

Αφού ο χρήστης ταυτοποιηθεί, 
οδηγείται πίσω στο περιβάλλον του e-
ΕΦΚΑ όπου καλείται να επαληθεύσει 
τον ΑΦΜ του και να δηλώσει τον 
ΑΜΚΑ του.



Ενημέρωση χρήστη

Προς διευκόλυνση του 
χρήστη, μετά την είσοδο 
στην πλατφόρμα 
ακολουθεί οθόνη που τον 
ενημερώνει για τις 
διαδικασίες που 
παρέχονται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά, καθώς και 
τους συνδέσμους προς τις 
αντίστοιχες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση ο 
χρήστης μπορεί να 
προχωρήσει κάνοντας 
κλικ στο κουμπί Συνέχεια.



Αρχική σελίδα Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, 
καθώς και η κατάσταση ασφαλιστικής ικανότητας.

Για την υποβολή νέου αιτήματος ο χρήστης κάνει κλικ στο Νέα αίτηση.



Νέα αίτηση

Η φόρμα για την υποβολή 
νέας αίτησης έρχεται 
προ-συμπληρωμένη με τα 
στοιχεία που τηρούνται 
για τον χρήστη στο 
Μητρώο Ασφαλισμένων 
του e-ΕΦΚΑ.

Για τις ανάγκες της 
αίτησης, τα στοιχεία 
επικοινωνίας μπορούν να 
επικαιροποιηθούν.

Με επιλογή από λίστα 
συμπληρώνονται τα 
πεδία: ιδιότητα 
αιτούντος, κατηγορία 
αιτήματος και 
υπηρεσιακή μονάδα e-
ΕΦΚΑ.

Για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή του, ο 
χρήστης καλείται να 
περιγράψει το αίτημά του 
σε πλαίσιο κειμένου.



Προγραμματισμός 
ραντεβού

Εφόσον ο ασφαλισμένος 
γνωρίζει ήδη ότι η φυσική 
του παρουσία είναι 
υποχρεωτική για την 
διεκπεραίωση της 
διαδικασίας, απαντά ΝΑΙ 
στο ερώτημα: ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ;

Αυτόματα, εμφανίζεται  
στην οθόνη ημερολόγιο 
προσαρμοσμένο στην 
επιλεγμένη υπηρεσιακή 
μονάδα και το τμήμα που 
είναι αρμόδιο για την 
επιλεγμένη κατηγορία 
αιτήματος. 

Η διαθεσιμότητα 
ελεύθερων ραντεβού, 
υπολογίζεται σε πραγματικό 
χρόνο και ο χρήστης κάνει 
την επιλογή του με ένα κλικ 
στην ημέρα και ώρα που 
τον εξυπηρετεί. 



Προβολή αίτησης Μετά την ολοκλήρωση υποβολής, ο χρήστης οδηγείται στην αρχική 
σελίδα, όπου προβάλλονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης και του 
ραντεβού.



Άλλες επιλογές

Για αιτήσεις που δεν 
έχουν διεκπεραιωθεί 
ακόμα από την αρμόδια 
υπηρεσία είναι δυνατή η 
επεξεργασία των 
στοιχείων επικοινωνίας.

Επίσης, ο χρήστης μπορεί 
να επαναπρογραμματίσει
το ραντεβού του ή να 
κλείσει νέο ραντεβού για 
διεκπεραίωση κάποιας  
διαδικασίας που απαιτεί 
δεύτερη επίσκεψη.

Σε αυτή την περίπτωση η 
λειτουργία είναι ίδια.
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Η πλατφόρμα διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον στο οποίο συνδέεται το μεγαλύτερο μέρος του
προσωπικού του Φορέα σε καθημερινή βάση.

Μέσα από αυτό, οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ εξετάζουν αρμοδίως τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους
πολίτες και τα διεκπεραιώνουν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες του Φορέα και με την Γραμμή Εξυπηρέτησης
1555, είναι δυνατός ο προγραμματισμός ραντεβού για λογαριασμό πολιτών που αδυνατούν να
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπηρεσία.



Στατιστικά στοιχεία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΝΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2020 2020

Μάρτιος 11.709 13.465 Μάιος 14.538 17.880

Απρίλιος 40.324 49.581 Ιούνιος 23.369 28.914

Μάιος 64.139 77.280 Ιούλιος 7.056 8.581

Ιούνιος 50.710 59.090 Αύγουστος 5.216 6.344

Ιούλιος 19.295 21.469 Σεπτέμβριος 116.678 144.212

Αύγουστος 9.993 10.984 Οκτωβριος 176.124 227.835

Σεπτέμβριος 14.559 16.204 Νοέμβριος 88.404 108.611

Οκτωβριος 19.993 22.438 Δεκέμβριος 85.413 108.023

Νοέμβριος 36.127 42.050 2021

Δεκέμβριος 34.372 40.650 Ιανουάριος 94.683 116.974

2021 Φεβρουάριος 108.181 133.921

Ιανουάριος 58.397 66.715 Μάρτιος 103.632 126.989

Φεβρουάριος 36.511 42.078

Μάρτιος 32.312 37.364

Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας παρακολουθείται από στελέχη της
Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ μέσω της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι τον Μάρτιο 2021 έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 37.000
αιτήσεις και έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 126.000 ραντεβού πανελλαδικά.
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