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Σκοπός
Το εγχειρίδιο χρήσης αφορά στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
για μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ” του ν.4387/2016 , οι οποίοι έχουν διακόψει
την ασφάλιση τους και επιθυμούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για κλάδο
Κύριας Σύνταξης ή /και Ασθένειας ή /και Επικουρικής Ασφάλισης, υποβάλλοντας σχετική
αίτηση.
Προσοχή: Τα αιτήματα που υποβάλλονται από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, θα εξεταστούν από την αρμόδια Τοπική
Διεύθυνση και θα ενημερωθείτε σχετικά.
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Είσοδος στο σύστημα
1. Ο χρήστης επιλέγει τη σχετική εφαρμογή μέσω του gov.gr (Αρχική / Εργασία και
ασφάλιση / Ασφάλιση / Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μη μισθωτών) ή μέσω του
διαδικτυακού τόπου του e-EΦΚΑ www.efka.gov.gr (Αρχική / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες).
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2. Εισάγει τα διαπιστευτήρια του TaxisNet αφού επιλέξει το κουμπί «Συνέχεια στο
TAXISNET»

3. Μετά από επιτυχή είσοδο, ο χρήστης καλείται να επισκοπήσει το ΑΦΜ που είναι
προσυμπληρωμένο και να εισάγει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
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4. O χρήστης επιλέγει είσοδο και εισέρχεται στην εφαρμογή.

Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης
5. Επιλέγοντας από το αριστερό μενού «Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης», ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να:
- Υποβάλλει νέα αίτηση
- Αναζητήσει αίτηση που έχει ήδη υποβάλλει προκειμένου να ενημερωθεί για την
κατάσταση την οποία βρίσκεται

Νέα Αίτηση
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6. Ο χρήστης επιλέγει από το αριστερό μενού την επιλογή «Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης
της
Ασφάλισης»
και
στη
συνέχεια
επιλέγει
«Νέα
Αίτηση».

7. Ο χρήστης μεταβαίνει στην φόρμα της αίτησης.
Τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται αυτόματα όπως και τα «Στοιχεία
Διεύθυνσης» και τα «Στοιχεία Επικοινωνίας».
Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τιμή στο πεδίο
Εφόσον ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο π. ΟΑΕΕ, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ». Για
τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο χρήστης επιλέγει «ΟΧΙ».

Προσοχή: Ο χρήστης καλείται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων διεύθυνσης και
επικοινωνίας και να προβεί σε τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις.
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8. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να εισάγει το υποκατάστημα επιλέγοντας το εικονίδιο
του μεγεθυντικού φακού που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Υποκατάστημα».

Με την επιλογή του εικονιδίου ο χρήστης μεταβαίνει στην κάτωθι οθόνη:

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Επιλογή» στην
εγγραφή που αφορά το υποκατάστημα που ανήκει σύμφωνα με τα ακριβή στοιχεία της
ταχυδρομικής του διεύθυνσης.
Στη συνέχεια το αντίστοιχο υποκατάστημα εμφανίζεται στο πεδίο της αίτησης.

Προσοχή:
Ανάλογα με τον ΤΚ που αναφέρεται στα «Στοιχεία» Διεύθυνσης, αντλούνται τα αντίστοιχα
υποκαταστήματα. Σε περίπτωση περισσότερων από ένα υποκατάστημα ο χρήστης καλείται
να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Μάθε που ανήκεις» προκειμένου να
εντοπίσει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση και να την επιλέξει.
9. Επόμενο πεδίο προς συμπλήρωση είναι η «Κατηγορία Ασφαλισμένου». Ο χρήστης
επιλέγει την τιμή που αφορά την κατηγορία του, από αναπτυσσόμενη λίστα.
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10. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιλέξει «Κλάδος Προαιρετικής» από την
αναπτυσσόμενη λίστα που αναδύεται:

11. Στη συνέχεια ο Χρήστης καλείται να επιλέξει «Ασφαλιστική Κατηγορία». Οι διαθέσιμες
επιλογές εμφανίζονται με την επιλογή του εικονιδίου του μεγεθυντικού φακού που
υπάρχει δίπλα στο πεδίο.
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Για κάθε ασφαλιστική κατηγορία εμφανίζεται το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό εισφοράς.
Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Επιλογή» και ελέγχει την
ορθή αποτύπωση της κατηγορίας στην αίτηση.

Προσοχή: Ο χρήστης πρέπει να έχει συμπληρώσει τα προηγούμενα πεδία της αίτησης
ώστε να εμφανίζονται οι διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες.
12. Ο χρήστης στη συνέχεια μπορεί να εισάγει, προαιρετικά, ημερομηνία έως, αφού
επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο.

Προσοχή: Η περίοδος Από είναι προσυμπληρωμένη ως η αρχή του τρέχοντος μήνα
υποβολής της αίτησης και δεν επιδέχεται μεταβολή από το χρήστη. Η περίοδος έως
είναι πάντα η τελευταία ημέρα του μήνα.
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13. Τέλος, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το πιο κάτω check box που βρίσκεται στην ενότητα
«Λοιπά Στοιχεία», εφόσον συμφωνεί.

Αποθήκευση Αίτησης
14. Ο χρήστης αφού βεβαιωθεί για την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης επιλέγει
«Αποθήκευση». Η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε «Αποθηκευμένη».
Προσοχή: Η αποθήκευση δε συνεπάγεται οριστική υποβολή. Ο χρήστης μπορεί να
προχωρήσει σε μεταβολές όσο η κατάσταση της αίτησης είναι «Αποθηκευμένη» και
δεν έχει υποβάλει οριστική αίτηση. Ο χρόνος για την οριστική υποβολή ορίζεται στους
τρείς (3) μήνες.
Το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο χρήστη, σε αυτή την περίπτωση, είναι το
ακόλουθο:
«Σε περίπτωση μη οριστικής υποβολής της αίτησης , η αποθηκευμένη αίτηση θα
διαγραφεί μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.»
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Οριστική Υποβολή
15. Ο χρήστης επιλέγει «Οριστική Υποβολή» και η κατάσταση της Αίτησης μεταβάλλεται σε
«Εκκρεμής».

Ανάκληση Αίτησης
16. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει «Ανάκληση» σε οριστικά υποβληθείσα αίτηση για την
οποία δεν έχει εκδοθεί Απόφαση (Εγκριτική/Απορριπτική)
Προσοχή: Ο χρήστης δεν δύναται να ανακαλέσει Αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί
«Εγκριτική» ή «Απορριπτική Απόφαση» κάτι που συνεπάγεται ότι η κατάσταση της
αίτησης έχει μεταβληθεί σε «Εγκριθείσα» ή «Απορριφθείσα». ΜΟΝΟ όσο η αίτηση έχει
την κατάσταση «Εκκρεμής» είναι δυνατή η Ανάκληση.
Για να προχωρήσει σε ανάκληση ο χρήστης επιλέγει το διακριτό κουμπί «Ανάκληση».
Σε περίπτωση επιτυχούς Ανάκλησης εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα στο χρήστη
και η κατάσταση της αίτησης μετατρέπεται σε «Ανακληθείσα».
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Αναζήτηση Αίτησης

17. Ο χρήστης επιλέγει το διακριτό κουμπί «Αναζήτηση»
να γίνει η άντληση των αποτελεσμάτων.

ώστε

Ο χρήστης μπορεί να μην εισάγει τιμή στην Ημ/νία Από ή/και στην Ημ/νία Έως. Σε αυτή
την περίπτωση θα εμφανιστεί το σύνολο των αιτήσεων.
18. Οι αντίστοιχες εγγραφές εμφανίζονται στον χρήστη σε πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος
περιέχει τις ακόλουθες στήλες:







Α/Α
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ονο/νυμο
Ημ/νία
Κατάσταση
Επιλογή

19. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη εγγραφή και επιλέγοντας το εικονίδιο
που βρίσκεται στη στήλη «Επιλογή» να επισκοπήσει την αίτηση.
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