
Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο εργοδοτών 
 

1.1. Έναρξη 

Η ενεργοποίηση της διεργασίας γίνεται ως εξής: 

1. Ο χρήστης πληκτρολογεί τη διεύθυνση (url) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 
 
2. Πατάει «Συνέχεια στο TAXISNET», προκειμένου να συνδεθεί με κωδικούς TAXISNET: 
 

 
 
3. Ο χρήστης εισάγει τα διαπιστευτήρια του για να πραγματοποιήσει είσοδο: 



 

4. Ο χρήστης πατάει «Αποστολή» προκειμένου ο εξυπηρετητής του ΕΦΚΑ να προσπελάσει τα 

στοιχεία του (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο) που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. 

 



5. Ο χρήστης συμπληρώνει το ΑΜΚΑ και πατάει το κουμπί «Είσοδος». Το ΑΦΜ 

συμπληρώνεται αυτόματα.  

 

6. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας «Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο 

Εργοδοτών» : 

 

1.2. Καταχώρηση Νέας Εγγραφής  

1. Ο χρήστης επιλέγει στα «Γενικά Στοιχεία Εργοδότη» τη Δήλωση Υπευθυνότητας της 

αίτησης. 



 

2. Ο χρήστης επιλέγει στα «Στοιχεία Έδρας Εργοδότη» τον τρόπο απασχόλησης του Φυσικού 

Προσώπου. 

 

3. Σε περίπτωση εγγραφής εργαζομένου σε παράρτημα, επιλέγει το Α/Α στα «Στοιχεία 

Παραρτημάτων Εργοδότη». 

 

4. Μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο απασχόλησης 

του Φυσικού Προσώπου. Αποθήκευση και επιστροφή. 

 



 

5. Έπειτα πατάει το κουμπί «Νέα Εγγραφή», προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα 

καταχώρηση, και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας: 

 

6. Επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού στο «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ» αναδύεται παράθυρο με 

τα στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη και γίνεται επιλογή της επιθυμητης εγγραφής 



 

7. Ο χρήστης επιλέγει «Είδος Αρ.Μητρώου» από την λίστα τιμών: 

- Α.Σ. 

- Α.Μ.Κ.Α. 

- Α.Φ.Μ. 

 

8. Πληκτρολογεί τον «Αρ.Μητρώου» βάση της επιλογής στο «Είδος Αρ.Μητρώου». 

9. Επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού στο «Ειδικότητα» αναδύεται παράθυρο με τις 

επιλογές ειδικότητας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης με κωδικό ή περιγραφή 

ειδικότητας είτε επιλέγοντας από την λίστα. 



 

10. Συμπληρώνει την ημερομηνία στο πεδίο «’Εναρξη Απασχόλησης». Η έναρξη απασχόλησης 

δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής. 

11. Επιλέγει το κουμπί «Αποθήκευση». 

12. Τέλος επιλέγει «Υποβολή». Κατά την υποβολή το σύστημα δίνει «Αριθμό Α.Μ.Ε».  

13. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης επιλέγοντας «Εκτύπωση».  

 

14. Επιλέγει Εκτέλεση. 



 

 

15. Επιλέγει ΟΚ. 

  

 

16. Παράγεται η εκτύπωση :  



 

 

 


