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«Εγκύκλιος 46-Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μη μισθωτούς» 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων χορηγείται διαδικτυακά η «Βεβαίωση 

Απογραφικής Δήλωσης»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η νέα υπηρεσία στην πρώτη της εφαρμογή απευθύνεται σε μη μισθωτούς 

ασφαλισμένους (Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοτελώς απασχολούμενους και Αγρότες) 

που πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και 

ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους απευθύνεται η ηλεκτρονική υπηρεσία “Μεταβολή δραστηριότητας”; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ενεργούς ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς (Ελεύθερους Επαγγελματίες, 

Αυτοτελώς απασχολούμενους και Αγρότες) που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ και επιθυμούν τη μεταβολή (προσθήκη ή 

διακοπή ΚΑΔ). 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους απευθύνεται η ηλεκτρονική υπηρεσία “Λήξη ασφάλισης”; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ενεργούς ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς (Ελεύθερους Επαγγελματίες, 

Αυτοτελώς απασχολούμενους και Αγρότες), που επιθυμούν να διακόψουν την ασφάλισή 

τους, λόγω διακοπής της ατομικής δραστηριότητάς τους στην ΑΑΔΕ. 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού έχουν αναρτηθεί οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για χορήγηση των 

βεβαιώσεων απογραφής, μεταβολής και λήξης ασφάλισης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ 

www.efka.gov.gr  Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους. 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρόκειται να ασκήσω ατομική δραστηριότητα, αλλά δεν έχω υποχρέωση 

έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική υπηρεσία 

χορήγησης Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Η έναρξη ατομικής δραστηριότητας συνδέεται με την υποχρέωση 

έναρξης στην ΑΑΔΕ. 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Όσοι είναι μέλη εταιρειών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες για την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ; 

    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά την πρώτη εφαρμογή, οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απευθύνονται σε 

Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους που επιθυμούν να αρχίσουν ή να μεταβάλλουν ή να 

διακόψουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.  

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Έκανα αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης, αλλά η διαδικασία 

δεν ολοκληρώνεται. Τι πρέπει να κάνω;; 

https://www.efka.gov.gr/el/www.efka.gov.gr


Σελίδα 2 από 2 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν, σε οποιοδήποτε στάδιο, διακοπεί η ροή της διαδικασίας, η Υπηρεσία θα 

σας ενημερώσει για την επόμενη ενέργεια. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να 

απευθύνεστε για την ολοκλήρωσή της στην αρμόδια Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ. 

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν θα λάβω την έναρξη ατομικής δραστηριότητας θα πρέπει να την 

προσκομίσω άμεσα στον e-ΕΦΚΑ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται μέσω διαλειτουργίας από 

την ΑΑΔΕ και αυτόματα θα εκκινήσει η ασφάλιση και η εισφοροδότηση, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας.  

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης επέχει θέση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Η Βεβαίωση Απογραφικής δήλωσης δεν επέχει θέση Ασφαλιστικής 

ενημερότητας.   

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά τη χορήγηση των Βεβαιώσεων πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά 

από τον ασφαλισμένο/η σε υπηρεσία e-ΕΦΚΑ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Τα δικαιολογητικά εγγραφής θα αναζητούνται, εφόσον κριθούν 

αναγκαία, μεταγενέστερα, προς επιβεβαίωση ή τροποποίηση της ασφαλιστέας ιδιότητας και 

εισφοροδότησης.   

 

 


