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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

1.  
Σύνδεση με 
κωδικούς 
TAXISNET ή e-
ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ 
(eAccess) 

Στην περίπτωση που ο 
συναλλασσόμενος είναι 
εργοδότης ή οφειλέτης, τα 
διαπιστευτήρια e-ΕΦΚΑ 

Η ταυτοποίηση του χρήστη 
και η μετάβασή του στο 
υποσύστημα ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών για το οποίο έχει 
δικαίωμα πρόσβασης, βάσει 
του τρόπου που 
πιστοποιήθηκε η ταυτότητά 
του. 

Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των 
καταστατικών σκοπών του 
e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(Α’43), ιδίως στο πλαίσιο 
των μέτρων αντιμετώπισης 
των συνεπειών της  
πανδημίας covid_19 (ΠΝΠ 
της 11-3-2020 (ΦΕΚ A’ 
55/11.03.2020)- κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ: 
υποσύστημα 
χρηστών 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. 

2.  
Στοιχεία 
Επικοινωνίας 
Χρήστη (eProfile) 

1)ΑΜΚΑ αν πρόκειται για 
ασφαλισμένο ή ΑΦΜ αν 
πρόκειται για πολίτη/επιχείρηση 
φυσικό πρόσωπο ή κωδικός 
χρήστη αν πρόκειται για 
εργοδότη, 2)email, 3)κινητό 
τηλέφωνο  

Η τήρηση στοιχείων 
επικοινωνίας για χρήση τους 
από τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ 

Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των 
καταστατικών σκοπών του 
e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(Α’43), ιδίως στο πλαίσιο 
των μέτρων αντιμετώπισης 
των συνεπειών της  
πανδημίας covid_19 (ΠΝΠ 
της 11-3-2020 (ΦΕΚ A’ 

e-ΕΦΚΑ: 
υποσύστημα 
χρηστών 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. 
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55/11.03.2020)- κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

3.  
Ηλεκτρονικό 
αίτημα 
εξυπηρέτησης/ 
Κλείσιμο ραντεβού 

1)Ονοματεπώνυμο, 2) 
πατρώνυμο, 3)ΑΦΜ, 4)ΑΜΚΑ, 
5)Ασφαλιστική Ικανότητα, 
6)Πλήρης Ταχυδρομική 
Διεύθυνση, 7)Τηλέφωνο, 
8)Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 9)ιδιότητα, 
10)λοιπά προσωπικά δεδομένα 
που τυχόν περιλαμβάνονται στο 
υποβαλλόμενο αίτημα. 

Η υποβολή αιτήματος ή/και 
ο  προγραμματισμός 
συνάντησης στην αρμόδια 
υπηρεσιακή μονάδα e-ΕΦΚΑ. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Β)ΑΤΛΑΣ – 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας 

Γ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των 
καταστατικών σκοπών του 
e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43), ιδίως στο πλαίσιο 
των μέτρων αντιμετώπισης 
των συνεπειών της  
πανδημίας covid_19 (ΠΝΠ 
της 11-3-2020 (ΦΕΚ A’ 
55/11.03.2020)- κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 

e-ΕΦΚΑ: κεντρική 
υπηρεσία ή/και 
αρμόδια για τη 
διεκπεραίωση του 
αιτήματος 
υπηρεσιακή μονάδα. 
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επεξεργασίας 

 

4.  
Επιστροφή ποσών 
μειώσεων κύριων 
συντάξεων σε 
κληρονόμους 

1)Ονοματεπώνυμο, 2) 
πατρώνυμο, 3) πλήρης 
διεύθυνση, 4) τηλέφωνο, 
5)διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 6)στοιχεία 
τραπεζικού λογαριασμού 
(συνεργαζόμενη τράπεζα, IBAN), 
7)ονοματεπώνυμο ανήλικου 
τέκνου (σε περίπτωση ανήλικων 
κληρονόμων, οπότε η αίτηση 
υποβάλλεται από τους 
ασκούντες τη γονική μέριμνα 
αυτών), 8)ΑΜΚΑ ανήλικου 
τέκνου (σε περίπτωση ανήλικων 
κληρονόμων), 9)ΑΦΜ ανήλικου 
τέκνου (σε περίπτωση ανήλικων 
κληρονόμων), 10)λοιπά 
προσωπικά δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στο 
Πιστοποιητικό Περί Μη 
Αποποίησης Κληρονομιάς, 
11)λοιπά προσωπικά δεδομένα 
που περιλαμβάνονται στο 
Πιστοποιητικό Περί Μη 
Δημοσίευσης Διαθήκης, 
12)ονοματεπώνυμο 
πλησιέστερων του θανόντος 
συγγενών (σύμφωνα με το 
σχετικό Πιστοποιητικό, το οποίο 
υποβάλλεται μόνον εφόσον δεν 
έχει δημοσιευθεί διαθήκη), 
13)ΑΜΚΑ πλησιέστερων  του 
θανόντος συγγενών, 14)ΑΦΜ 
Πλησιέστερων του θανόντος  
Συγγενών, 15)ΑΔΤ   
πλησιέστερων του θανόντος  
συγγενών, 16)προσωπικά 
δεδομένα που 

Επιστροφή σε δικαιούχους 
κληρονόμους των μειώσεων 
της κύριας σύνταξης 
αποβιωσάντων 
συνταξιούχων  

Α)Α.Α.Δ.Ε 
(Φορολογικό Μητρώο 
του Υπουργείου 
Οικονομικών) 

Β) Μητρώο Πολιτών 

Γ) Ληξιαρχεία 

Δ) Κατά τόπον 
αρμόδιο ειρηνοδικείο, 
εφόσον αυτό 
περιλαμβάνεται στο 
σχετικό κατάλογο 
των ειρηνοδικείων 
που αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά 
απευθείας στον e-
ΕΦΚΑ 

Ε)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 33 και 34 
του Ν. 4734/2020 (Α’196) 
και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών ΥΑ. 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ: κεντρική 
υπηρεσία ή/και 
αρμόδια για τη 
διεκπεραίωση του 
αιτήματος 
υπηρεσιακή μονάδα. 

Β)Υπουργείο 
Δικαιοσύνης για την 
διασταύρωση 
δημοσίευσης 
διαθήκης 
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περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την υποβαλλόμενη- ήδη 
δημοσιευθείσα- διαθήκη. 

5.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α.: 
Πιστοποίηση 

1)Ονοματεπώνυμο, 
2)ημερομηνία γέννησης, 
3)πατρώνυμο, 4)μητρώνυμο, 
5)ΑΦΜ, 6)ΑΜΚΑ, 7)πλήρης 
ταχυδρομική διεύθυνση, 
8)τηλέφωνο (σταθερό και 
κινητό), 9)διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
10)αριθμός μητρώου ΚΕ.Π.Α. 
(για ήδη απογεγραμμένους 
χρήστες), 11)τ. φορέας 
κοινωνικής ασφάλισης, 
12)Αριθμός Μητρώου 
Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), 
13)ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου), 
14)φύλο, 15)τύπος 
ασφαλισμένου (έμμεσα/άμεσα), 
16)υπηκοότητα, 
17)κλειδάριθμος (που 
χορηγείται από το 
Υποκατάστημα Μισθωτών σε μη 
απογεγραμμένα πρόσωπα που 
δεν αυθεντικοποιούνται μέσω 
της εφαρμογής taxisnet),  
18)στοιχεία συγγενών (συζύγου 
ή/και ανηλίκων τέκνων) για 
τους οποίους ο αιτών επιθυμεί 
να υποβάλει/ παρακολουθήσει 
αίτημα, 19)ΑΦΜ συζύγου 
(εφόσον ο χρήστης δημιουργεί 
λογαριασμό, προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
της συζύγου ή των ανήλικων 
τέκνων του, οπότε και 
απαιτείται επαλήθευση της 
συζυγικής σχέσης), 20) ΑΜΚΑ 

Πιστοποίηση Χρήστη και 
Δημιουργία Λογαριασμού 
προς το σκοπό της υποβολής 
και περαιτέρω διαχείρισης 
αιτημάτων προς ΚΕ.Π.Α. 

Α)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Β)Α.Α.Δ.Ε (υπηρεσία 
αυθεντικοποίησης 
χρήστη και 
φορολογικό μητρώο) 

Γ)ΗΔΙΚΑ – ΑΜΚΑ 
ΕΜΑΕΣ 

Δ)ΕΛ.ΑΣ: στοιχεία 
αστυνομικής 
ταυτότητας και 
διαβατηρίου 

Ε)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
4025/2011 (Α’228) και 
3863/2010 (Α’115), όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ: αρμόδιο 
Υποκατάστημα 
Μισθωτών  
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συζύγου (εφόσον ο χρήστης 
δημιουργεί λογαριασμό, 
προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
της συζύγου ή των ανήλικων 
τέκνων του), 21)Α.Μ.Α συζύγου 
(εφόσον ο χρήστης δημιουργεί 
λογαριασμό, προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
της συζύγου του), 22) ΑΜΚΑ 
τέκνου (εφόσον ο χρήστης 
δημιουργεί λογαριασμό, 
προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
ανήλικου τέκνου,) 23) ΑΜΑ 
τέκνου (εφόσον ο χρήστης 
δημιουργεί λογαριασμό, 
προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
ανήλικου τέκνου), 24) τ. φορέας 
κοινωνικής ασφάλισης τέκνου 
(εφόσον ο χρήστης δημιουργεί 
λογαριασμό, προκειμένου να 
υποβάλει/παρακολουθεί αίτημα 
ανήλικου τέκνου) 

6.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α.: 
Διαχείριση 
Αιτήματος 
Πιστοποίησης 
Αναπηρίας- 
Υποβολή 
αιτήματος για 
εξέταση στο ΚΕΠΑ 
& παραίτηση από 
αυτό 

1)Α.Μ. ΚΕ.Π.Α., 2)όνομα και  

3)επώνυμο και 4)ΑΜΚΑ του 
αιτούντος, τα οποία έχουν 
καταχωρισθεί κατά τη 
δημιουργία του λογαριασμού 
ΚΕ.Π.Α., 5)προσωπικά δεδομένα 
που προκύπτουν από το «θέμα»-
αντικείμενο του αιτήματος  (π.χ. 
η ιδιότητα του προσώπου ως 
δικαιούχου σύνταξης 
αναπηρίας), 6) ημερομηνία λήξης 
παροχής (επιδόματος/σύνταξης) 
προς παράταση, 7) ημερομηνία 

Η λήψη και περαιτέρω 
επεξεργασία των αιτημάτων 
για εξέταση των δικαιούχων 
σε υποκαταστήματα του e-
ΕΦΚΑ   

Α)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων. 

α) Άρ. 6 §. 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρ. 46 του Ν. 
4025/2011 (Α’228), όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 

Α)Αρμόδιο για την 
εξέταση 
Υποκατάστημα e-
ΕΦΚΑ 

Β)Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική 
Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. 
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κατάθεσης αίτησης για παροχής 
προς απονομή, 8) Η Γραμματεία 
ΚΕΠΑ που θα διαχειριστεί το 
αίτημα, 9) Ένδειξη επιδείνωσης 
κλινικής εικόνας ή μη σε σχέση 
με τυχόν προηγούμενο αίτημα 
που έχει ολοκληρωθεί, 10) 
διαπιστευτήρια χρήστη 

που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

7.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α.: 
Διαχείριση/Παρακ
ολούθηση 
Αιτήματος 
Πιστοποίησης 
Αναπηρίας- 
Γνωστοποίηση 
αποτελέσματος 
αίτησης, υποβολή 
ένστασης κατά 
αποτελέσματος 
αίτησης και 
παραίτηση από 
αυτή 

1)Α.Μ. ΚΕ.Π.Α., 2) όνομα και 
επώνυμο και 3) ΑΜΚΑ του 
αιτούντος, τα οποία έχουν 
καταχωρισθεί κατά τη 
δημιουργία του λογαριασμού 
ΚΕ.Π.Α., 4)προσωπικά δεδομένα 
που προκύπτουν από το «θέμα»-
αντικείμενο του αιτήματος  (π.χ. 
η ιδιότητα του προσώπου ως 
δικαιούχου σύνταξης 
αναπηρίας), 5)ημερομηνία λήξης 
παροχής (επιδόματος/σύνταξης) 
και 6)ημερομηνία κατάθεσης 
αίτησης για τη λήψη της 
παροχής, 7)δεδομένα υγείας και 
8)λοιπά προσωπικά δεδομένα 
που 
περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την απόφαση/αποτέλεσμα 
αίτησης., 9) διαπιστευτήρια 
χρήστη 

Η διαχείριση 
(συμπεριλαμβανομένης και 
της παραίτησης) και 
παρακολούθηση της πορείας 
των αιτήσεων, η 
γνωστοποίηση των 
αποφάσεων επί των 
υποβληθεισών αιτήσεων και, 
συναφώς, η διαχείριση των 
ενστάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νομοθεσίας. 

Α)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων. 

Γ) Πρωτοβάθμιο 
αίτημα προς το ΚΕΠΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(Α’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 

Α)Αρμόδιο για την 
εξέταση 
Υποκατάστημα e-
ΕΦΚΑ 

Β)Αρμόδια 
Δευτεροβάθμια 
Ειδική Υγειονομική 
Επιτροπή 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 
 

 

 

8.  
Ηλεκτρονικές 1)Α.Μ. ΚΕ.Π.Α., 2) όνομα και Γνωστοποίηση της Α)Υποσύστημα ΚΕΠΑ α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η Ο πιστοποιημένος 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α.: 
Αιτήσεις 
Γνωστοποίησης 
Αναπηρίας σε 
φορείς οι οποίοι 
έχουν 
πιστοποιηθεί για 
τη δυνατότητα 
αυτή 

επώνυμο και 3) ΑΜΚΑ του 
αιτούντος, τα οποία έχουν 
καταχωρισθεί κατά τη 
δημιουργία του λογαριασμού 
ΚΕ.Π.Α., 4)προσωπικά δεδομένα 
που προκύπτουν από το «θέμα»-
αντικείμενο του αιτήματος  (π.χ. 
η ιδιότητα του προσώπου ως 
δικαιούχου σύνταξης 
αναπηρίας), 5)ημερομηνία λήξης 
παροχής (επιδόματος/σύνταξης) 
και 6)ημερομηνία κατάθεσης 
αίτησης για τη λήψη της 
παροχής, 7)δεδομένα υγείας και 
8)λοιπά προσωπικά δεδομένα 
που 
περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την απόφαση/αποτέλεσμα 
αίτησης., 9) διαπιστευτήρια 
χρήστη 

αναπηρίας σε 
πιστοποιημένους φορείς κατ’ 
αίτηση του ασφαλισμένου 

ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων. 

επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 

φορέας που 
υποδεικνύει ο 
ασφαλισμένος 
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υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

9.  
Υπηρεσία 
ενημέρωσης μελών 
Ειδικού Σώματος 
υγειονομικών 
επιτροπών 
επιτροπών ΚΕΠΑ 

1)Όνομα και Επώνυμο 2) ΑΜ 
ΤΣΑΥ 3) ΑΜΚΑ και 3) ΑΦΜ του 
αιτούντος, τα οποία αντλούνται 
από το Μητρώο Ιατρών Ειδικού 
Σώματος ΥΕ ΚΕΠΑ, 4) Στοιχεία 
αποδοχών, 5) Λοιπά προσωπικά 
δεδομένα σχετικά με 
μετακινήσεις εντός και εκτός 
έδρας, 6) διαπιστευτήρια χρήστη 

Ενημέρωση έκαστου ιατρού 
για τις επιτροπές στις οποίες 
καλείται να συμμετάσχει και 
να δηλώσει κατά πόσο είναι 
διαθέσιμος στις σχετικές 
ημερομηνίες 

Δήλωση διαστημάτων κατά 
τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμος για τις εργασίες 
του ειδικού Σώματος. 

Εκτύπωση εκκαθαριστικών 
για την αποζημίωση 
συμμετοχής στις 

Α)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων. 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 

Ο χρήστης ιατρός-
μέλος του ειδικού 
σώματος ΥΕ ΚΕΠΑ 
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Υγειονομικές Επιτροπές 
ΚΕΠΑ. (μηνιαία και ετήσια). 

την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

10.  
Γνωστοποίηση 
αποτελέσματος 
πιστοποίησης 
αναπηρίας σε 
πιστοποιημένους 
φορείς/ενημέρωσ
η φορέα 

1)δεδομένα υγείας και 2)λοιπά 
προσωπικά δεδομένα που 
περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την απόφαση/αποτέλεσμα 
αίτησης του πολίτη 
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 
ΑΔΤ/Διαβατήριο, ΑΜΚΑ, ΑΜ 
ΚΕΠΑ κτλ.), 4)διαπιστευτήρια 
χρήστη 

Λήψη αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας 
κατόπιν αίτησης του πολίτη 
που αυτό αφορά μέσω της 
εφαρμογής «Διαχείριση 
αιτήματος ΚΕΠΑ» 

 

Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 

Ο χρήστης 
υπάλληλος του 
πιστοποιημένου-
φορέα 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

στην παράγραφο 3 

 

11.  
Γνωστοποίηση 
αποτελέσματος 
πιστοποίησης 
αναπηρίας σε 
πιστοποιημένους 
φορείς/έλεγχος 
εγκυρότητας 
αποτελέσματος 
πιστοποίησης 
αναπηρίας 

1)ΑΜ ΚΕΠΑ Πολίτη, 2)ΑΜΚΑ 
Πολίτη, 3)δεδομένα υγείας και 
4)λοιπά προσωπικά δεδομένα 
που 
περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την απόφαση/αποτέλεσμα 
αίτησης του πολίτη 
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 
ΑΔΤ/Διαβατήριο κτλ.), 
5)διαπιστευτήρια χρήστη 

Έλεγχος εγκυρότητας 
αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας 
που ο φορέας διαθέτει σε 
έντυπη μορφή μόνο 

1)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 
 
2)Ο χρήστης 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 

Ο χρήστης 
υπάλληλος του 
πιστοποιημένου-
φορέα 
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A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

12.  
Γνωστοποίηση 
αποτελέσματος 
πιστοποίησης 
αναπηρίας σε 
πιστοποιημένους 
φορείς/διαχείριση 
εσωτερικών 
χρηστών 

1)Διαπιστευτήρια του υπό 
δημιουργία/επεξεργασία 
εσωτερικού χρήστη, 2)Στοιχεία 
χρήστη (ελεύθερο κείμενο, 
συνήθως ονοματεπώνυμο) 

Η δημιουργία και διαχείριση 
εσωτερικών χρηστών για τον 
φορέα 

1)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 
 
2)Ο χρήστης 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 

Ο χρήστης 
διαχειριστής-
υπάλληλος του 
πιστοποιημένου-
φορέα 
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που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
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περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

13.  
Ενημέρωση 
Υγειονομικών 
Περιφερειών 

1)Όνομα και Επώνυμο 2) ΑΜ 
ΤΣΑΥ 3) ΑΜΚΑ και 3) ΑΦΜ του 
αιτούντος, τα οποία αντλούνται 
από το Μητρώο Ιατρών Ειδικού 
Σώματος ΥΕ ΚΕΠΑ, 4) Λοιπά 
προσωπικά δεδομένα σχετικά με 
μετακινήσεις εντός και εκτός 
έδρας, 5) διαπιστευτήρια χρήστη 

Η ενημέρωση μιας ΥΠΕ για 
επιτροπές ΥΕ ΚΕΠΑ στις 
οποίες καλούνται να 
συμμετάσχουν ως μέλη 
ιατροί που υπάγονται σε 
αυτή ως υπάλληλοι 

1)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 3863/2010 
(A’115), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 

Ο χρήστης-
υπάλληλος της ΥΠΕ 
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δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

14.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο.: 

1)ονοματεπώνυμο για φυσικά 
πρόσωπα και ονομασία για 
νομικά πρόσωπα, 2)ιδιότητα, 3) 

Η εγγραφή και επανεγγραφή 
οφειλετών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες 

1)Μητρώο 
Οφειλετών e-ΕΦΚΑ 

2)Α.Α.Δ.Ε (υπηρεσία 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 

e-ΕΦΚΑ 
(επιστρέφονται τα 
στοιχεία του 
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Πιστοποίηση 
Οφειλετών  

ΑΦΜ, 4)Α.Μ. στον φορέα στον 
οποίο υπάρχει  οφειλή 

αυθεντικοποίησης 
χρηστών TAXISNET) 

συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
Ν.4172/2013(A’167), Ν. 
Ν.4387/2016 (A’85) και Ν. 
4611/2019(A’73), καθώς  
και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών ΥΑ 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

  

λογαριασμού που 
δημιουργήθηκε στο 
υποσύστημα 
χρηστών 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών) 

 

15.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο.: 
Ενημέρωση 
Οφειλετών  

1)ονοματεπώνυμο για φυσικά 
πρόσωπα και ονομασία για 
νομικά πρόσωπα, 2)ιδιότητα, 
3)ΑΦΜ, 4) Α.Μ. στον φορέα στον 
οποίο υπάρχει  οφειλή, 5) 
πληροφορίες σχετικά με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές  

Η ατομική ειδοποίηση για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και η 
πρόσκληση των οφειλετών 
για τακτοποίηση των 
οφειλών τους. 

Μητρώο Οφειλετών 
e-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
Ν.4172/2013 (A’167), Ν. 
Ν.4387/2016 (A’85) και Ν. 
4611/2019 (A’73), καθώς  
και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών ΥΑ 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

e-ΕΦΚΑ 
(επιστρέφεται η 
ημ/νία ανάγνωσης 
της ειδοποίησης στο 
υποσύστημα 
οφειλετών) 

 



19 

A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣ ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 

16.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο.: Ρύθμιση 
Οφειλών και 
υπολογισμός 
Δόσεων  

1)ονοματεπώνυμο για φυσικά 
πρόσωπα και ονομασία για 
νομικά πρόσωπα, 2)ιδιότητα, 
3)ΑΦΜ, 4) Α.Μ. στον φορέα στον 
οποίο υπάρχει  οφειλή, 5) 
πληροφορίες σχετικά με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Η ρύθμιση των οφειλών και, 
περαιτέρω, ο υπολογισμός 
των δόσεων της ρύθμισης- η 
δημιουργία σεναρίων 
εξόφλησης. 

Α)Μητρώο 
Οφειλετών e-ΕΦΚΑ  

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 §. 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
Ν.4172/2013(A’167), Ν. 
Ν.4387/2016 (A’85) και Ν. 
4611/2019(A’73), καθώς  
και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών ΥΑ 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
οφειλετών) 

Β)Η κεντρική 
υπηρεσία του ΚΕΑΟ 

17.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο.: 
Ηλεκτρονική 
Καρτέλα 
Οφειλέτη  

1)ονοματεπώνυμο για φυσικά 
πρόσωπα και ονομασία για 
νομικά πρόσωπα, 2)ιδιότητα, 
3)ΑΦΜ, 4) Α.Μ. στον φορέα στον 
οποίο υπάρχει  οφειλή, 5) 
πληροφορίες σχετικά με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Η ενημέρωση των οφειλετών 
αναφορικά με την εικόνα α) 
των οφειλών, β)των 
καταβολών, γ)των δόσεων 
τους. 

Α)Μητρώο Οφειλετών e-
ΕΦΚΑ  

Β)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 §. 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
Ν.4172/2013(A’167), Ν. 
Ν.4387/2016 (A’85) και Ν. 
4611/2019(A’73), καθώς  
και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών ΥΑ 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
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εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

18.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Μισθωτούς: 
Χορήγηση 
ασφαλιστικής 
ικανότητας 
έμμεσου μέλους 
και απογραφή 
στο Μητρώο του 
e-ΕΦΚΑ 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)ΑΜΚΑ 
συζύγου (εφόσον υπάρχει), 
4)ΑΦΜ συζύγου (εφόσον 
υπάρχει), 5)δήμος οικογενειακής 
μερίδας (εφόσον ο/η σύζυγος 
είναι Έλληνας πολίτης), 
6)στοιχεία διαβατηρίου συζύγου 
(εφόσον υπάρχει και είναι 
πολίτης τρίτης χώρας), 
7)στοιχεία άδειας παραμονής 
συζύγου (εφόσον υπάρχει και 
του/της έχει χορηγηθεί άδεια 
παραμονής σύμφωνα με τη 
νομοθεσία), 8)AMKA τέκνου 
(εφόσον ο μισθωτός θέλει να 
απογράψει το τέκνο του), 9) 
χώρα τέκνου, 10) δήμος 
οικογενειακής μερίδας, 11) 
στοιχεία ταυτότητας τέκνου ή 
12) διαβατηρίου (εφόσον το 
τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του άλλως 
εφόσον το επιλέξει ο μισθωτός), 
13) ΑΦΜ τέκνου (εφόσον το 
τέκνο έχει συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους), 14) η 
ιδιότητα του τέκνου ως φοιτητή 
και 15) ο αριθμός ακαδημαϊκής 
ταυτότητας, 16) η ιδιότητα του 
τέκνου ως ανέργου, 17) στοιχεία 
διαβατηρίου τέκνου (εφόσον 
είναι πολίτης τρίτης χώρας), 18) 

Χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας έμμεσου μέλους 
και απογραφή στο Μητρώο 
του e-ΕΦΚΑ 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ 

Β)Α.Α.Δ.Ε (Φορολογικό 
Μητρώο του 
Υπουργείου 
Οικονομικών) 

Γ)ΗΔΙΚΑ (ΑΜΚΑ-
ΕΜΑΕΣ) 

Δ)ΥΠΑΙΘ (στοιχεία 
ακαδημαϊκής 
ταυτότητας) 

Ε)Υπουργείο 
Μεταναστευτικής 
Πολιτικής  

Δ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα μητρώου 
ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ: υποσύστημα 
ΑΤΛΑΣ για Ασφαλιστική 
Ικανότητα 
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στοιχεία άδειας παραμονής 
τέκνου (εφόσον είναι πολίτης 
τρίτης χώρας) 

19.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Μισθωτούς: 
Βεβαίωση 
Προϋπηρεσίας  

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΔΤ, 3)επώνυμο, 
4)όνομα, 5)πατρώνυμο  

Στοιχεία ασφαλιστικού βίου 
6)μήνας έναρξης απασχόλησης, 
7)μήνας λήξης απασχόλησης, 
8)ΑΜ εργοδότη, 9)επωνυμία 
εργοδότη 

Η έκδοση Βεβαίωσης 
Προϋπηρεσίας όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία 
που υποβάλλονται μέσω του 
θεσμού της ΑΠΔ. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ 

Β)Μητρώο Εργοδοτών 
e-ΕΦΚΑ 

Γ)Υποσύστημα 
Ασφαλιστικής Ιστορίας 
Μισθωτών του ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ (επιστρέφονται 
τα στοιχεία της 
εκδοθείσας βεβαίωσης 
ώστε να μπορεί να γίνει 
η επιβεβαίωση 
εγκυρότητας αν 
χρειαστεί). 

 

20.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Μισθωτούς: 
Ατομικός 
Λογαριασμός 
Ασφάλισης 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΜ ΕΦΚΑ, 
3)επώνυμο, 4)όνομα, 
5)πατρώνυμο, 6)μητρώνυμο  

Στοιχεία ασφαλιστικού βίου 
6)μήνας απασχόλησης, 7)ΑΜ 
εργοδότη 

Η έκδοση του αποσπάσματος 
Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφάλισης, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία που 
υποβάλλονται μέσω του 
θεσμού της ΑΠΔ. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ιστορίας Μισθωτών 
του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ (επιστρέφονται 
τα στοιχεία του 
εκδοθέντος 
αποσπάσματος ώστε να 
μπορεί να γίνει η 
επιβεβαίωση 
εγκυρότητας αν 
χρειαστεί). 
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21.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Μισθωτούς: 
Ατομικά Στοιχεία 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Ημ/νία 
Γέννησης, 4)Επώνυμο, 5)Όνομα, 
6)Πατρώνυμο, 7)Μητρώνυμο, 
8)Φύλο, 9)Ταχυδρομική 
διεύθυνση, 10)Τηλέφωνα 
επικοινωνίας, 11)email, 
12)IBAN, 13)Οικογενειακή 
Κατάσταση, 14)Επώνυμο 
Συζύγου, 15)Όνομα Συζύγου, 
Εξαρτώμενα Μέλη: 17)ΑΜΚΑ, 
18)ΑΦΜ, 19)Επώνυμο, 
20)Όνομα, 21)Πατρώνυμο, 
22)Μητρώνυμο, 23)Ημ/νία 
Γέννησης 

Η επικαιροποίηση των 
στοιχειών επικοινωνίας και 
του IBAN που τηρούνται στο 
Μητρώο Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Β)ΗΔΙΚΑ: ΑΜΚΑ-
ΕΜΑΕΣ 

Γ) Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα μητρώου 
ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα μητρώου 
ασφαλισμένων) 

22.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Έναρξη 
Ασφάλισης 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Ημ/νία 
Γέννησης, 4)Επώνυμο, 5)Όνομα, 
6)Πατρώνυμο, 7)Μητρώνυμο, 
8)Φύλο, 9)Στοιχεία Διεύθυνσης 
Κατοικίας, 10)Είδος Ταυτότητας, 
11)Αρ. Ταυτότητας, 12)Έτος 
Έκδοσης Ταυτότητας, 
13)Επαγγελματική ιδιότητα, 
14)email, 15)τηλέφωνο 
επικοινωνίας, 16)οικογενειακή 
κατάσταση 

Η ηλεκτρονική υποβολή της 
απαραίτητης αίτησης με 
αποτέλεσμα την αυτόματη 
λήψη της Βεβαίωσης 
Απογραφικής Δήλωσης στον 
e-ΕΦΚΑ (γνωστής ως 
«Βεβαίωσης Προεγγραφής») 
ώστε να ολοκληρωθεί η 
έναρξη της επαγγελματικής 
δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ. 

Α) Α.Α.Δ.Ε. 
(Φορολογικό Μητρώο 
του Υπουργείου 
Οικονομικών)  

Β)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Γ)ΗΔΙΚΑ:ΑΜΚΑ-
ΕΜΑΕΣ 

Δ)ΓΕΜΗ 

Ε)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-
ΕΦΚΑ(υποσύστημα 
μητρώου 
ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσυστήματα 
μητρώου και 
εισφορών 
ασφαλισμένων) 

 

23.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Ημ/νία 
Γέννησης, 4)Επώνυμο, 5)Όνομα, 
6)Πατρώνυμο, 7)Μητρώνυμο, 

Η ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης μεταβολής ΚΑΔ στον 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 

Α)e-
ΕΦΚΑ(υποσύστημα 
μητρώου 
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Μεταβολή 
Δραστηριότητας  

8)Φύλο, 9)Ταχυδρομική 
διεύθυνση, 10)Τηλέφωνα 
επικοινωνίας, 11)email, 
12)επαγγελματική ιδιότητα και 
δραστηριότητα. 

e-ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ 

Β) Α.Α.Δ.Ε 
(Φορολογικό Μητρώο 
του Υπουργείου 
Οικονομικών)  

Γ)ΗΔΙΚΑ: ΑΜΚΑ-
ΕΜΑΕΣ 

Δ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσυστήματα 
μητρώου και 
εισφορών 
ασφαλισμένων) 

 

24.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: Λήξη 
Ασφάλισης 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Ημ/νία 
Γέννησης, 4)Επώνυμο, 5)Όνομα, 
6)Πατρώνυμο, 7)Μητρώνυμο, 
8)Φύλο, 9)Ταχυδρομική 
διεύθυνση, 10)Τηλέφωνα 
επικοινωνίας, 11)email, 
12)επαγγελματική ιδιότητα και 
δραστηριότητα. 

Η ηλεκτρονική αίτηση Λήξης 
Ασφάλισης. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ 

Β) Α.Α.Δ.Ε (Φορολογικό 
Μητρώο του 
Υπουργείου 
Οικονομικών)  

Γ)ΗΔΙΚΑ: ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

Δ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ(υποσύστημα 
μητρώου 
ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσυστήματα 
μητρώου και εισφορών 
ασφαλισμένων) 

 

25.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Βεβαίωση 
Επανεγγραφής 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Ημ/νία 
Γέννησης, 4)Επώνυμο, 5)Όνομα, 
6)Πατρώνυμο, 7)Μητρώνυμο, 
8)Φύλο, 9)Στοιχεία Διεύθυνσης 
Κατοικίας, 10)Είδος Ταυτότητας, 
11)Αρ. Ταυτότητας, 12)Έτος 

Η ηλεκτρονική υποβολή της 
απαραίτητης αίτησης με 
αποτέλεσμα την αυτόματη 
λήψη της Βεβαίωσης 
Απογραφικής Δήλωσης στον 
e-ΕΦΚΑ (γνωστής ως 

Α) Α.Α.Δ.Ε. (Φορολογικό 
Μητρώο του 
Υπουργείου 
Οικονομικών)  

Β)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

Α)e-ΕΦΚΑ(υποσύστημα 
μητρώου 
ασφαλισμένων) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσυστήματα 
μητρώου και εισφορών 
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Έκδοσης Ταυτότητας, 
13)επαγγελματική ιδιότητα και 
δραστηριότητα. 

«Βεβαίωσης Προεγγραφής») 
ώστε να ολοκληρωθεί η 
έναρξη της επαγγελματικής 
δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ. 

Γ)ΗΔΙΚΑ:ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

Δ)ΓΕΜΗ 

Ε)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

ασφαλισμένων) 

 

26.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Εισφορές Μη 
Μισθωτών 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)Επώνυμο, 
4)Όνομα, 5)Πατρώνυμο, 
6)Μητρώνυμο, 7)Στοιχεία 
Διεύθυνσης Κατοικίας, 8) 
επαγγελματική ιδιότητα 

Η άντληση του 
ειδοποιητηρίου πληρωμής 
εισφορών και η ενημέρωση 
για το ιστορικό εισφορών 
και το ιστορικών 
εκδοθέντων ειδοποιητηρίων 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων και 
Υποσύστημα Εισφορών 
Μη Μισθωτών  

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 

27.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Ασφαλιστική 
Ικανότητα 

1)Επώνυμο, 2)Όνομα, 
3)Πατρώνυμο, εξαρτώμενα μέλη: 
4)Επώνυμο, 5)όνομα, 6)ημ/νία 
γέννησης 

Η ενημέρωση για την ισχύ 
της ασφαλιστικής 
ικανότητας του 
ασφαλισμένου και των 
εξαρτωμένων μελών του. 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)ΗΔΙΚΑ: υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
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που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

28.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Βεβαίωση 
Εισφορών για 
Φορολογική 
Χρήση 

1Επίθετο, 2)Όνομα, 3)ΑΜΚΑ, 
4)ΑΦΜ, 5)πληροφορίες σχετικά 
με τις καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές  

Η χορήγηση βεβαίωσης 
(σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ΠΟΛ 1219/4-12-2018 ΑΑΔΕ) 
για φορολογική χρήση 
τρέχοντος φορολογικού 
έτους  

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων και 
Υποσύστημα Εισφορών 
Μη Μισθωτών 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρ. 28 του Ν. 
4659/2020  

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 

29.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για μη 
Μισθωτούς: 
Υπηρεσία 
αποδοχής 
συμβάσεων παρ. 
9 άρθρου 39 Ν. 
4387/2016 
(ΔΠΥ) 

1)ΑΦΜ, 2)ΑΜΚΑ, 3)όνομα, 4) 
επώνυμο, 5)αρ. μητρώου, 
6)Αριθμός Σύμβασης που έχει 
συνάψει ο μη μισθωτός, 
7)ημερομηνία υπογραφής   της 
σύμβασης, 8) ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της 
σύμβασης, 9)ημερομηνία λήξης 
της σύμβασης, 10)ημερομηνία 
υποβολής της σύμβασης, 
11)λοιπά στοιχεία της σύμβασης 
(τίμημα, πακέτο ασφαλιστικής 
κάλυψης)  

Η ενημέρωση ασφαλισμένων 
για συμβάσεις της παρ. 9 του 
άρ. 39 του Ν. 4387/2016 
(ΔΠΥ) και η παροχή στο μη 
μισθωτό-ασφαλισμένο της 
δυνατότητας αποδοχής τους  

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β) Αντισυμβαλλόμενος 
μη μισθωτού, ο οποίος 
έχει υποβάλει τη 
σύμβαση 

Γ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 §. 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 
4387/2016(Α’85) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 

Α)e-ΕΦΚΑ(υποσύστημα 
εισφορών) 

Β)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ 
(υποσυστήματα 
μητρώου και εισφορών 
ασφαλισμένων) 
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στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

30.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Εργοδότες: 
Ηλεκτρονική 
Υποβολή ΑΠΔ 

1)επωνυμία, 2)Α.Μ.Ε, 3)ΑΦΜ, 
4)πλήρης Διεύθυνση Έδρας 

Aφορούν στους ασφαλισμένους 
τα στοιχεία των οποίων 
περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ: 
5)ΚΑΔ, 6)ΑΜΑ, 7)ΑΜΚΑ, 
8)Επώνυμο, 9)όνομα, 
10)πατρώνυμο, 11)μητρώνυμο, 
12)ημερομηνία γέννησης, 
13)ΑΦΜ, 14)πληροφορίες 
αναφορικά με την παρεχόμενη 
από τον ασφαλισμένο εργασία 
(ωράριο, ειδικότητα, στοιχεία 
ασφαλιστικής κάλυψης, τύπος 
αποδοχών, ποσό αποδοχών, 
ποσό εισφορών, επιδοτήσεις) 

Η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)Ο εργοδότης του 
Υποκειμένου 
(ασφαλισμένου) 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 
4670/2020(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα εισφορών 
και ασφαλιστικής 
ιστορίας) 

Β) ΗΔΙΚΑ: υποσύστημα 
Ασφαλιστικής Ιστορίας 
ΑΤΛΑΣ 

31.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Εργοδότες: 
Οικονομική 
Καρτέλα 
Εργοδότη 

1)επωνυμία, 2)Α.Μ.Ε, 3)ΑΦΜ, 
4)ΤΠΤΕ: Ταυτότητα Πληρωμής 
Τρεχουσών Εισφορών 

Η ενημέρωση του εργοδότη 
για τις οικονονικές του 
κινήσεις όπως τηρούνται στο 
υποσύστημα εσόδων 
εργοδοτών του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Β)e-ΕΦΚΑ: 

υποσύστημα εσόδων 
εργοδοτών του ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ  

Γ)Ο εργοδότης  

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 
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32.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Εργοδότες: 
Διαχείριση 
Συμβάσεων από 
τις οποίες 
προκύπτει 
υποχρέωση 
έκδοσης Δ.Π.Υ. 
(Παρ.9 Αρθρ.39 
Ν.4387/2016) 

1)επωνυμία εργοδότη, 2) Α.Μ.Ε., 
3) Α.Φ.Μ εργοδότη. 

Αφορούν στον ασφαλισμένο-
αντισυμβαλλόμενο: 4) ΑΜΚΑ, 
5)ΑΦΜ, 6)Ονοματεπώνυμο, 
7)τηλέφωνο 8)email, 9)έναρξη 
απασχόλησης ασφαλισμένου, 
10)λήξη απασχόλησης 
ασφαλισμένου, 11)ημερομηνία 
υπογραφής   της σύμβασης, 
12)ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος της σύμβασης, 
13)ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης, 14)ημερομηνία 
υποβολής της σύμβασης, 
15)λοιπά στοιχεία της σύμβασης 
(τίμημα, πακέτο ασφαλιστικής 
κάλυψης) 

Η υποβολή από τους 
εργοδότες και, περαιτέρω, 
διαχείριση των συμβάσεων  
παρ.9 άρ.39 Ν.4387/2016 
από τον e-ΕΦΚΑ 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων 

Γ) Ο εργοδότης  

α) Άρ. 6 §. 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4387/2016 
(A’85) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
εισφορών) 

Β)οι ασφαλισμένοι 
στους οποίους 
αφορούν οι 
συμβάσεις 

33.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Εργοδότες: 
Ηλεκτρονική 
Υποβολή ΑΠΔ 
Δημοσίου Τομέα 

1)επωνυμία, 2)Α.Μ.Ε, 3)ΑΦΜ, 
4)πλήρης Διεύθυνση Έδρας 

Aφορούν στους ασφαλισμένους 
τα στοιχεία των οποίων 
περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ: 
5)ΚΑΔ, 6)ΑΜΑ, 7)ΑΜΚΑ, 
8)Επώνυμο, 9)όνομα, 
10)πατρώνυμο, 11)μητρώνυμο, 
12)ημερομηνία γέννησης, 
13)ΑΦΜ, 14)πληροφορίες 
αναφορικά με την παρεχόμενη 
από τον ασφαλισμένο εργασία 
(ωράριο, ειδικότητα, στοιχεία 
ασφαλιστικής κάλυψης, τύπος 
αποδοχών, ποσό αποδοχών, 
ποσό εισφορών, επιδοτήσεις) 

Η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)Ο εργοδότης του 
Υποκειμένου 
(ασφαλισμένου) 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
εισφορών και 
ασφαλιστικής 
ιστορίας) 

Β) ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ιστορίας ΑΤΛΑΣ 

34.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 3)οικογενειακή 
κατάσταση, 4)αριθμός 

Η υποβολή αίτησης για 
επίδομα ασθένειας μισθωτού 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 

Α)Αρμόδιο για την 
εξέταση Υποκατάστημα 
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Ασφαλισμένους: 
Ηλεκτρονική 
Αίτηση 
Επιδόματος 
Ασθενείας  

προστατευόμενων μελών για τα 
οποία αιτείται επίδομα, 5)τέως 
Φορέας Ασφάλισης, 6)email, 
7)τηλέφωνο, 8)στοιχεία 
τραπεζικού λογαριασμού 
(τράπεζα και IBAN), 9)στοιχεία 
αίτησης (κατάσταση, κωδικός, 
ημερομηνία υποβολής), 10) 
στοιχεία γνωμάτευσης (κωδικός 
και ημερομηνία, εφόσον 
υπάρχει), ια)  χορηγηθείσες 
ημέρες άδειας , 11)οι 
εγκεκριμένες ημέρες επιδόματος, 
12)ΑΦΜ εργοδότη, 13)επωνυμία 
εργοδότη, 14)ΑΜΕ, 15)email 
εργοδότη, 16)δεδομένα υγείας 
και 17)τυχόν λοιπά προσωπικά 
δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στη γνωμάτευση. 

ασφαλισμένου. Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)e-ΕΦΚΑ: Υποσύστημα 
Παροχών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ) ΗΔΙΚΑ-Ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση  

Ε) Το ίδιο το Υποκείμενο 
των δεδομένων 

 

απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 14 και 
15§ 2 του Ν. 4670/2020 
(A’43) και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 

e-ΕΦΚΑ 

Β)Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΥΕ-ΒΥΕ), 
εφόσον απαιτείται 
σχετική γνωμάτευση 

Γ)ο εργοδότης που θα 
κληθεί να βεβαιώσει το 
διάστημα απουσίας (θα 
του κοινοποιηθεί μέρος 
των στοιχείων της 
αίτησης: τα στοιχεία 
χρονικής περιόδου της 
απουσίας, ο ΑΜΚΑ και 
το ονοματεπώνυμο του 
ασφαλισμένου). 
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και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

35.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Εργοδότες: 
Βεβαίωση 
εργοδότη για 
Αίτηση 
Επιδόματος 
Ασθενείας  

1)Επωνυμία, 2)ΑΦΜ, 
3)ΑΜΕ/ΑΜΟΕ, 4)Email, 
5)Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας. 

Αφορούν στους εργαζομένους 
των σχετικών αιτήσεων που 
εμφανίζονται: 6)ΑΜΚΑ, 
7)Όνομα, 8)Επώνυμο 

Η βεβαίωση του εργοδότη 
για το διάστημα απουσίας 
λόγω ασθενείας που 
δηλώθηκε σε σχετική αίτηση 
του εργαζομένου για 
επίδομα. 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Παροχών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43), N.1846/1951 
(A’179) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 

Α)Αρμόδιο για την 
εξέταση 
Υποκατάστημα e-
ΕΦΚΑ 

Β)Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΥΕ-ΒΥΕ), 
εφόσον απαιτείται 
σχετική γνωμάτευση 
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που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

36.  
Αποδεικτικό 
Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας: 
Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία Λήψης 
από πολίτες και 
εργοδότες (φυσικά 
και νομικά 
πρόσωπα) 

1)όνομα, 2) επώνυμο, 3)ΑΦΜ, 
4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΔΤ,  6)ΑΜΕ/ΑΜΟΕ, 
7)ταχυδρομική διεύθυνση, 
8)πληροφορίες που συνάγονται 
από την επιλεγόμενη αιτία 
χορήγησης αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας (επί 
παραδείγματι μεταβίβαση 
ακινήτου λόγω πώλησης, 
γονικής παροχής ή δωρεάς), 9) 
στοιχεία αίτησης (αριθμός, 
ημερομηνία). 

Χορήγηση αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών Μη 
Μισθωτών 

Ε)ΕΛ.ΑΣ: στοιχεία 
αστυνομικής 
ταυτότητας 

ΣΤ) Το ίδιο το 
Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 23-30 του  
Ν. 4611/2019 και των 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ, καθώς και 
με τις διατάξεις του αρ. 28 
του Ν. 4659/2020. 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
εισφορών, 
επιστρέφεται ο 
αριθμός της 
εκδοθείσας 
βεβαίωσης με σκοπό 
την επιβεβαίωση 
εγκυρότητας) 

 

37.  
Αποδεικτικό 
Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας: 
Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία Λήψης –
από 
Πιστοποιημένους 
Φορείς  

1)όνομα, 2) επώνυμο, 3)ΑΦΜ, 
4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΔΤ,  6)ΑΜΕ/ΑΜΟΕ, 
7)ταχυδρομική διεύθυνση, 
8)πληροφορίες που συνάγονται 
από την επιλεγόμενη αιτία 
χορήγησης αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας (επί 
παραδείγματι μεταβίβαση 

Χορήγηση αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας 
από συμβεβλημένους φορείς 
δημοσίου, τράπεζας και 
συμβολαιογράφους 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 23-30 του  
Ν. 4611/2019 (A’73) και 
των εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ, καθώς και 

Α)e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
εισφορών, 
επιστρέφεται ο 
αριθμός της 
εκδοθείσας 
βεβαίωσης με σκοπό 
την επιβεβαίωση 
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ακινήτου λόγω πώλησης, 
γονικής παροχής ή δωρεάς), 9) 
στοιχεία αίτησης (αριθμός, 
ημερομηνία). 10)διαπιστευτήρια 
χρήστη 

Δ)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών Μη 
Μισθωτών 

Ε)ΕΛ.ΑΣ: στοιχεία 
αστυνομικής 
ταυτότητας 

ΣΤ) Το ίδιο το 
Υποκείμενο των 
δεδομένων που 
κοινοποιεί στον 
χρήστη της 
εφαρμογής τα προς 
συμπλήρωση 
στοιχεία. 

με τις διατάξεις του αρ. 28 
του Ν. 4659/2020 (A’21) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

εγκυρότητας) 

Β)ο χρήστης της 
εφαρμογής 
(συμβεβλημένος 
φοράς δημοσίου, 
τράπεζα,  
συμβολαιογράφος) 

 

38.  
Επιβεβαίωση 
Εγκυρότητας 
Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

1)όνομα, 2) επώνυμο, 3)ΑΦΜ, 
4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΔΤ,  6)ΑΜΕ/ΑΜΟΕ, 
7)ταχυδρομική διεύθυνση, 
8)πληροφορίες που συνάγονται 
από την επιλεγόμενη αιτία 
χορήγησης αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας (επί 
παραδείγματι μεταβίβαση 
ακινήτου λόγω πώλησης, 
γονικής παροχής ή δωρεάς), 9) 
στοιχεία αίτησης (αριθμός, 
ημερομηνία). 

Η επιβεβαίωση της 
εγκυρότητας ενός 
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας βάσει του 
αριθμού συστήματός του, 
του ΑΦΜ στον οποίο αφορά 
και το είδος του. Σε 
περίπτωση θετικής 
απάντησης, παράγεται ένα 
αντίγραφο προς σύγκριση με 
το πρωτότυπο. 

Α)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Ασφαλισμένων  

Β)e-ΕΦΚΑ: Μητρώο 
Εργοδοτών  

Γ)e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ)ΕΛ.ΑΣ: στοιχεία 
αστυνομικής 
ταυτότητας 

Ε)ΗΔΙΚΑ-e-ΕΦΚΑ: 
Υποσύστημα 
Εισφορών Μη 
Μισθωτών 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 23-30 του  
Ν. 4611/2019 (A’73) και 
των εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ, καθώς και 
με τις διατάξεις του αρ. 28 
του Ν. 4659/2020 (A’21) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

Ο χρήστης της 
εφαρμογής 
(οποιοσδήποτε, η 
υπηρεσία είναι 
ελεύθερη προς 
όλους). 
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39.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Ασφαλισμένους: 
Βεβαίωση 
Απογραφής  

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΜ ΕΦΚΑ, 3)αρ. 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
4)είδος ταυτότητας, 5)έτος 
έκδοσης ταυτότητας, 6)χώρα 
υπηκοότητας, 7)φύλο, 
8)ΑΦΜ,9)επώνυμο, 10)όνομα, 
11)πατρώνυμο, 12)μητρώνυμο, 
13)ημ/νία γέννησης, 14)δήμος 
γέννησης , 15)νομός γέννησης, 
16)χώρα γέννησης, 17)ένδειξη 
νέου ή παλιού ασφαλισμένου, 
18)στοιχεία επικοινωνίας στην 
Ελλάδα 

Η έκδοση Βεβαίωσης 
Απογραφής στο Μητρώο 
Ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ  

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 23-30 του  
Ν. 4611/2019 (A’73) και 
των εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ, καθώς και 
με τις διατάξεις του αρ. 28 
του Ν. 4659/2020 (A’21) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
εισφορών, 
επιστρέφεται ο 
αριθμός της 
εκδοθείσας 
βεβαίωσης με σκοπό 
την επιβεβαίωση 
εγκυρότητας) 

 

40.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Ασφαλισμένους: 
Έκδοση 
Ευρωπαϊκής 
Κάρτας 
Ασφάλειας 
Ασθενείας  

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΜ ΕΦΚΑ, 
3)Επώνυμο, 4)Όνομα, 
5)Πατρώνυμο, 6)Μητρώνυμο, 
7)Ημερομηνία Γέννησης, 8)ΑΦΜ, 
9)ΑΦΜ, 10)ταχυδρομική δ/νση, 
11)email, 12)τηλέφωνο 

Στοιχεία Εμμεσα ασφαλισμένου: 
13)ΑΜΚΑ, 14)Επώνυμο, 
15)Όνομα, 16)Ημ/νία Γέννησης 

Η ηλεκτρονική αίτηση για 
έκδοσης ΕΚΑΑ. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων e-
ΕΦΚΑ 

Β)ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ 

Γ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των αρ. 23-30 του  
Ν. 4611/2019 (A’73) και 
των εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ, καθώς και 
με τις διατάξεις του αρ. 28 
του Ν. 4659/2020 (A’21). 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
παροχών) 
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που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

41.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία 
Υποβολής 
Αίτησης Κύριας 
Σύνταξης 
Γήρατος 

1)ΑΦΜ, 2)ΑΜΚΑ, 3)email, 
4)τηλέφωνο, 5)όνομα, 
6)επώνυμο, 7)πατρώνυμο, 
8)μητρώνυμο, 9)ημερομηνία 
γέννησης, 10)επώνυμο κατά τη 
γέννηση, 11)χώρα γέννησης, 
12)υπηκοότητα, 13)στοιχεία 
νομιμοποιητικού εγγράφου 
(τύπος, αριθμός, εκδούσα αρχή), 
14)πλήρης διεύθυνση, 
15)στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού (συνεργαζόμενη 
τράπεζα, iban), 16)τέως 
ασφαλιστικός φορέας, 
17)στοιχεία σχετικά με την 
εργασιακή κατάσταση, 
18)δεδομένα υγείας 
(πληροφορία ότι ο αιτών είναι 
τυφλός ή παρουσιάζει πάθηση 
που δικαιολογεί εξωιδρυματικό 
επίδομα παραπληγίας), 
19)οικογενειακή κατάσταση, 
20)χρόνος ασφάλισης ή 
διαμονής στο εξωτερικό, 
21)στοιχεία σχετικά με το 
δικαίωμα συνταξιοδότησης 
(τυχόν άλλα αιτήματα, 
πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, 
εξαγορά οφειλόμενου χρόνου, 
ασφάλιση σε διαφορετικούς 
συνταξιοδοτικούς φορείς, κοκ), 
22)στοιχεία αίτησης (τύπος, 
αριθμός πρωτοκόλλου, 

Η ηλεκτρονική αίτηση προς 
το σκοπό της απονομής 
κύριας σύνταξης γήρατος. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Γ)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ)Υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ιστορίας ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Ε)ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ  

ΣΤ)Το Υποκείμενο 
των δεδομένων 

 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρ. 17 του Ν. 
4670/2020(A’43) και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ  

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
συντάξεων) 
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ημερομηνία υποβολής), 23)τυχόν 
λοιπά προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από την απόφαση 
επί της αίτησης 

προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

42.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία 

1)ΑΦΜ, 2)ΑΜΚΑ, 3)διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), 4) τηλέφωνο, 5) όνομα, 
6)επώνυμο, 7)πατρώνυμο, 
8)μητρώνυμο, 9)ημερομηνία 

Η ηλεκτρονική αίτηση προς 
το σκοπό της απονομής 
κύριας σύνταξης αναπηρίας 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρ. 17 του Ν. 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
συντάξεων) 
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Υποβολής 
Αίτησης Κύριας 
Σύνταξης 
Αναπηρίας 

γέννησης, 10)επώνυμο κατά τη 
γέννηση, 11)χώρα γέννησης, 
12)υπηκοότητα, 13)στοιχεία 
νομιμοποιητικού εγγράφου 
(τύπος, αριθμός, εκδούσα αρχή), 
14)πλήρης διεύθυνση, 
15)στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού (τράπεζα, iban), 
16)οικογενειακή κατάσταση,  
17)επίπεδο σπουδών, 
18)επάγγελμα, 19)ασφαλιστική 
ιστορία (φορέας, έτος, τομέας, 
ΑΜ στο φορέα, σχέση εργασίας, 
ειδικότητα, διάρκεια ασφάλισης, 
πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης, 
στοιχεία εργοδότη, αποδοχές), 
20)πληροφορίες για τυχόν 
παράλληλο χρόνο ασφάλισης, 
21)στοιχεία εργασιακής 
κατάστασης (διακοπή 
απασχόλησης, απασχόληση στο 
εξωτερικό, κατοχή 
επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης, πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν χορηγούμενη σύνταξη 
γήρατος), 22)στοιχεία 
αναπηρίας, 23)στοιχεία 
προηγούμενης απόφασης ΚΕΠΑ, 
24)στοιχεία εισηγητικού 
φακέλου (εφόσον ο αιτών 
επιθυμεί νέα εξέταση από  
υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.), 
25)στοιχεία συντάκτη ιατρικής 
έκθεσης (ΑΜ ΤΣΑΥ, όνομα, 
επώνυμο, ειδικότητα), 
26)συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
πάθηση του αιτούντος (εάν 
απαιτεί συνεχή 
επίβλεψη/συμπαράσταση, εάν 
οφείλεται σε παλιές παθήσεις, 
κοκ), 27)λοιπές ειδικές 

ΕΦΚΑ 

Γ)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ)Υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ιστορίας ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Ε)ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ  

ΣΤ)Το Υποκείμενο 
των δεδομένων 

 

 

4670/2020 (A’43) και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
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πληροφορίες απαραίτητες για 
την εξέταση της αίτησης (αν η 
αναπηρία οφείλεται σε 
τρομοκρατική ενέργεια, 
συμμετοχή σε εταιρία, λήψη 
επιδόματος ανεργίας, κοκ), 
28)στοιχεία αίτησης (τύπος, 
αριθμός πρωτοκόλλου, 
ημερομηνία υποβολής), 29)τυχόν 
λοιπά προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από την απόφαση 
επί της αίτησης 

επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

43.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία 
Υποβολής 
Αίτησης 
Μεταβίβασης 
Κύριας Σύνταξης 
Λόγω Θανάτου 
Συνταξιούχου 

1 ΑΦΜ, 2) ΑΜΚΑ, 3)email, 
4)τηλέφωνο, 5)όνομα, 
6)επώνυμο, 7)πατρώνυμο, 
8)μητρώνυμο, 9)ημερομηνία 
γέννησης, 10)επώνυμο κατά τη 
γέννηση, 11)χώρα γέννησης, 
12)υπηκοότητα, 13)στοιχεία 
νομιμοποιητικού εγγράφου 
(τύπος, αριθμός, εκδούσα αρχή), 
14)πλήρης διεύθυνση, 
15)στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού (συνεργαζόμενη 
τράπεζα, iban), 16) στοιχεία 
σχετικά με τις κύριες συντάξεις 
που τυχόν χορηγούνται στον 
αιτούντα, 17)σχέση με 
θανόντα/θανούσα και λοιπά 
στοιχεία σχετικά με αυτή 

Η ηλεκτρονική αίτηση προς 
το σκοπό της μεταβίβασης 
κύριας σύνταξης λόγω 
θανάτου 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Γ)Υποσύστημα ΚΕΠΑ 
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Δ)Υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ιστορίας ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 

Ε)ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ  

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρ. 17 του Ν. 
4670/2020 (A’43) και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
συντάξεων) 
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(ημερομηνία σύναψης γάμου, 
αναγνώριση τέκνου, 
ανικανότητα/αναπηρία τέκνου,  
κοκ), 18)τυχόν αναπηρία του 
αιτούντος, 19)τυχόν 
χορήγηση/δικαίωμα για 
χορήγηση επιδόματος 
παραπληγίας, 20)οικογενειακή 
κατάσταση αιτούντος, 
21)στοιχεία αίτησης (τύπος, 
αριθμός πρωτοκόλλου, 
ημερομηνία υποβολής), 22)τυχόν 
λοιπά προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από την απόφαση 
επί της αίτησης 

ΣΤ)Το Υποκείμενο 
των δεδομένων 

 

στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 

γ) Άρ. 9§ 2 περ. β :η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του υποκειμένου των 
δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του 
δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, εφόσον 
επιτρέπεται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους 
μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας 
κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του 
υποκειμένου των 
δεδομένων 

δ) Άρ. 9§ 2 περ. η: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, 
εκτίμησης της ικανότητας 
προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής 
υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή 
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διαχείρισης υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της 
υγείας και με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 

 

44.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Ηλεκτρονική 
Αίτηση 
Προκαταβολής 
Σύνταξης 

1)Επώνυμο, 2)Όνομα, 
3)Πατρώνυμο, 4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΦΜ, 
6)Ημ/νία Γέννησης, 7)Τόπος 
Κατοικίας, 8)email, 9)τηλέφωνο, 
10)IBAN, 11)αριθμός και ημ/νία 
αίτησης συνταξιοδότησης, 
12)ιστορικό ασφάλισης 

Η χορήγηση ποσού 
προκαταβολής έναντι της 
σύνταξης (άρθρο 34 του ν. 
4778/2021) 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Γ)ΗΔΙΚΑ: 
υποσύστημα 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας ΑΤΛΑΣ  

Δ)Το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των Ν. 
4670/2020 (A’43), 
Ν.4387/2016 (Α’85) και 
Ν.4714/2020 (Α’148) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

e-ΕΦΚΑ 
(υποσύστημα 
συντάξεων) 

45.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Παρακολούθηση 
πορείας αίτησης 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΜ ΕΦΚΑ, 
3)Επώνυμο, 4)Όνομα, 
5)Πατρώνυμο, 6)Μητρώνυμο 

Η πρόσβαση σε πληροφορίες 
που αφορούν στην εξέλιξη 
της αίτησης 
συνταξιοδότησης. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43), Ν.4387/2016 (Α’85) 
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και Ν.4714/2020 (Α’148)  

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

46.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους:  
Εκτύπωση 
Ενημερωτικού 
Σημειώματος 
Επιστροφής 
Μειώσεων 
Συντάξεων 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 
3)ονοματεπώνυμο, 4)ΦΚΑ και 
κατηγορία σύνταξης, 5)ανάλυση 
ποσών επιστροφής ανά έτος 
(Μεικτό, Κρατήσεις, Πληρωτέο 
Ποσό) 

Η ενημέρωση του 
συνταξιούχου για το ύψος 
της επιστροφής των ποσών 
που παρακρατήθηκαν τα έτη 
2015 και 2016. 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ  

Γ)ΗΔΙΚΑ-ΕΣΕΠΣ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 
4387/2016(A’85), των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ και του 
Ν.4714/2020 (Α’148) 

 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 

 

47.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 
3)ονοματεπώνυμο, 4)ΑΜΑ 

Η ενημέρωση του 
συνταξιούχου για την 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 

 

https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
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Συνταξιούχους:  
Εκτύπωση 
Μηναίου 
Ενημερωτικού 
Σημειώματος  

πρώην ΦΚΑ, 5) κατηγορία 
Σύνταξης, 6)ταχυδρομική 
διεύθυνση, 7)ΙΒΑΝ, 8)ΑΜ ΔΙΑΣ, 
9)ανάλυση ποσών σύνταξης και 
κρατήσεων, 10)χρόνος 
ασφάλισης σε ΦΚΑ 

ανάλυση της μηνιαίας 
πληρωμής 

ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ  

Γ)ΗΔΙΚΑ-ΕΣΕΠΣ 

απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 
4387/2016(A’85) των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ και του 
Ν.4714/2020 (Α’148) 

 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

48.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους:  
Εκτύπωση 
Ετήσιου 
Ενημερωτικού 
Σημειώματος) 
Ετήσιας 
Βεβαίωσης 
Συντάξεων  

1)ΑΜΚΑ, 2)ΑΦΜ, 
3)ονοματεπώνυμο, 4)ΑΜΑ 
πρώην ΦΚΑ, 5)κατηγορία 
Σύνταξης, 6)ταχυδρομική 
διεύθυνση, 7)ανάλυση ποσών 
σύνταξης και κρατήσεων 

Η ηλεκτρονική ενημέρωση 
του συνταξιούχου για τις 
αποδοχές συντάξεων του 
επιλεγμένου έτους για 
φορολογική χρήση 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β)Υποσύστημα 
Συντάξεων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ  

Γ)ΗΔΙΚΑ-ΕΣΕΠΣ 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4387/2016 
(A’85),των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ και του 
Ν.4714/2020 (Α’148) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 

 

https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA/secure/Refunds.xhtml
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εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

49.  
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για 
Συνταξιούχους: 
Ένσταση / αίτηση 
θεραπείας κατά 
μηνιαίου 
ενημερωτικού 
σημειώματος 
πληρωμής κύριας 
σύνταξης  

1)Επώνυμο, 2)Όνομα, 
3)Πατρώνυμο, 4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΦΜ, 
6)ΑΔΤ, 7)ταχυδρομική 
διεύθυνση, 8)email, 9)τηλέφωνο, 
10)κατηγορία σύνταξης, 11)ΦΚΑ 
σύνταξης, 12)ΑΜ στον ΦΚΑ, 
13)τυχόν προσωπικά στοιχεία 
που θα συμπεριληφθούν στο 
πεδίο κειμένου της αιτήσεως. 

Η ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης θεραπείας κατά 
μηνιαίου ενημερωτικού 
σημειώματος πληρωμής 
κύριας σύνταξης 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Β) το Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 
4387/2016(A’85)ι των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ και του 
Ν.4714/2020 (Α’148) 

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ: αρμόδιες 
υπηρεσίες για την 
εξέταση των 
ενστάσεων. 

50.  
Ηλεκτρονική 
Αίτηση Χορήγησης 
Εξόδων Κηδείας  

Στοιχεία 
αιτούντος/επιμεληθέντος την 
τελετή: 1)ΑΦΜ, 2)όνομα, 
3)επώνυμο, 4)πατρώνυμο, 
5)ημ/νία γέννησης, 6)IBAN. 

Στοιχεία θανόντος: 7)ΑΜΚΑ, 
8)ΑΦΜ, 9)επώνυμο, 10)όνομα, 
11)ημ/νία γέννησης, 12)ημ/νία 
θανάτου, 13)ΑΦΜ επιχείρησης 
που ανέλαβε την τελετή, 14) 
τυχόν λοιπά προσωπικά 
δεδομένα που προκύπτουν από 

Ο υπολογισμός και η 
πληρωμή εξόδων κηδείας 
ασφαλισμένου ή 
συνταξιούχου 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Α) Α.Α.Δ.Ε 
(Φορολογικό Μητρώο 
του Υπουργείου 
Οικονομικών),  

Β) Το ίδιο το 
Υποκείμενο των 
δεδομένων 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43)και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ (ΥΑ 
21919/7423/2020)  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 

e-ΕΦΚΑ: αρμόδιες 
υπηρεσίες για την 
διεκπεραίωση των 
αιτήσεων. 
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τα υποβαλλόμενα φορολογικά 
παραστατικά των εξόδων της 
κηδείας, 15) στοιχεία αίτησης 
(αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, 
ημερομηνία υποβολής), 16) 
τυχόν προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από την απόφαση 
επί της αίτησης. 

 επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

51.  
Ηλεκτρονική 
Υποβολή 
παραστατικών 
που αφορούν σε 
έξοδα κηδείας 

Στοιχεία υπευθύνου επιχείρησης: 
1)Επώνυμο, 2)όνομα, 3)ΑΦΜ, 
4)Ημ/νία γέννησης  

Στοιχεία θανόντος: 5)ΑΜΚΑ, 
6)ΑΦΜ, 7)επώνυμο, 8)όνομα, 
9)ημ/νία γέννησης, 10)ημ/νία 
θανάτου 

Στοιχεία επιμεληθέντος την 
τελετή: 11)ΑΦΜ, 12)τυχόν λοιπά 
προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από τα 
υποβαλλόμενα φορολογικά 
παραστατικά των εξόδων της 
κηδείας 

Η ηλεκτρονική υποβολή των 
παραστατικών που αφορούν 
σε έξοδα κηδείας, απευθείας 
από την επιχείρηση που 
ανέλαβε την τελετή, ώστε να 
συμπεριληφθεί στην αίτηση 
για χορήγηση εξόδων 
κηδείας 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ 

Α) Α.Α.Δ.Ε 
(Φορολογικό Μητρώο 
του Υπουργείου 
Οικονομικών),  

Β) Το ίδιο το 
Υποκείμενο των 
δεδομένων (ισχύει για 
τον επιμεληθέντα την 
τελετή και τον 
υπεύθυνο της 
επιχείρησης που 
ανέλαβε την τελετή). 

 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 4670/2020 
(A’43) και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθεισών ΥΑ (ΥΑ 
21919/7423/2020)  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

e-ΕΦΚΑ: αρμόδιες 
υπηρεσίες για την 
διεκπεραίωση των 
αιτήσεων. 

52.  
Επικοινωνία 
φυσικών 
προσώπων με τον 
e-ΕΦΚΑ μέσω 
πρότυπης σελίδας 
(φόρμας) 

1)όνομα, 2)επώνυμο, 
3)πατρώνυμο, 4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΦΜ, 
6)ΑΔΤ ή 7) αριθμός διαβατηρίου, 
8) πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση (προαιρετικά-κατ’ 
επιλογή του ασφαλισμένου), 9) 

Χορήγηση πληροφοριών 
στους ασφαλισμένους 

Α) Το ίδιο Υποκείμενο 
των δεδομένων 

Α)Μητρώο 
Ασφαλισμένων ΟΠΣ-
ΕΦΚΑ (εφόσον 
υπάρξει ταυτοποίηση 

α) Άρ. 6 § 1 περ. γ: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των 
καταστατικών σκοπών του 
e-ΕΦΚΑ και των 

e-ΕΦΚΑ: αρμόδιες 
υπηρεσίες για την 
εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων. 
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τηλέφωνο (προαιρετικά-κατ’ 
επιλογή του ασφαλισμένου), 
10)email, 11) ιδιότητα, 12) 
προσωπικά δεδομένα που τυχόν 
περιλαμβάνονται/προκύπτουν 
από την περιγραφή του 
αιτήματος 

του συνδυασμού 
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ 

Γ)ΕΛ.ΑΣ: στοιχεία 
αστυνομικής 
ταυτότητας (εφόσον 
υπάρχει ταυτοποίηση 
του συνδυασμού 
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ) 

 

υπαγόμενων σε αυτόν 
φορέων σύμφωνα με τις 
διατάξεις που τυγχάνουν 
εφαρμοστέες ανάλογα με 
τη φύση/το αντικείμενο 
του αιτήματο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 
4670/2020 (A’43)  

 

β) Άρ. 6 § 1 περ. ε’: η 
επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας 

 

 


