ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα μεταβολής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ των
πρωτευόντων και δευτερευόντων στοιχείων φυσικών προσώπων. Aπευθύνεται
σε Έλληνες πολίτες, υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, υπηκόους τρίτων χωρών
με άδεια παραμονής καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών με αίτημα ασύλου οι
οποίοι έχουν απογραφεί στο Μητρώο του Φορέα.

Δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση του ασφαλισμένου
Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδείξει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του
στοιχείων:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων
στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή διαβατήριο σε ισχύ ή

Διαβατήριο ή ταυτότητα και Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη
εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή

Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ή Δελτίο αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού ή Άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας

Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε
βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ
μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.

Δικαιολογητικά για τη μεταβολή των στοιχείων
Ακολούθως περιγράφονται τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά
περίπτωση:
1. Ταυτότητα
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Ληξιαρχική πράξη βάπτισης ή υιοθεσίας
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου
6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
7. Διαζευκτήριο
8. Εκκαθαριστικό εφορίας
9. Διαβατήριο
10. Άδεια παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
11. Λογαριασμός ΔΕΚΩ
12. Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Ο πολίτης ενημερώνεται ότι πρέπει πρώτα να προβεί στη μεταβολή των
στοιχείων του στο Μητρώο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στη συνέχεια να
διορθωθούν τα στοιχεία στο Μητρώο του e-EFKA.
 Για τις μεταβολές των στοιχείων των πολιτών Τρίτων Χωρών, αυτοί
ενημερώνονται ότι πρέπει πρώτα να προβούν στη μεταβολή των
στοιχείων τους στο Μητρώο του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής & Ασύλου (άδεια διαμονής κλπ) και στη συνέχεια να προβούν
σε διόρθωση των στοιχείων τους στο Μητρώο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και
στο Μητρώο του e-EFKA (άρθρο 22, Ν.4251/ 2014, Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης).
 Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης ο υπάλληλος της
Υπηρεσίας θα ενημερώνει τον πολίτη για τυχόν επιπλέον
δικαιολογητικά, πριν τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού ραντεβού.

