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Σκοπόσ 
 

Σο εγχειρίδιο χριςθσ αφορά ςτθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία “Προαιρετικι ςυνζχιςθ αςφάλιςθσ 

για μθ μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ του e-ΕΦΚΑ” του ν.4387/2016 , οι οποίοι  ζχουν διακόψει 

τθν αςφάλιςθ τουσ και επικυμοφν να ςυνεχίςουν προαιρετικά  τθν αςφάλιςι τουσ για κλάδο 

Κφριασ φνταξθσ ι /και Αςκζνειασ ι /και Επικουρικισ Αςφάλιςθσ, υποβάλλοντασ ςχετικι 

αίτθςθ. 

Προςοχι:  

Σα υποβλθκζντα ζωσ 21.7.2022 αιτιματα προαιρετικισ ςυνζχιςθσ τθσ αςφάλιςθσ, κα 

εξεταςτοφν από τθν αρμόδια Σοπικι Διεφκυνςθ και κα ενθμερωκείτε ςχετικά. 

Ο χρόνοσ τθσ προαιρετικισ ςυνζχιςθσ τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει από τθν πρϊτθ του μινα 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

Η διακοπι τθσ αςφάλιςθσ κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί ςε προγενζςτερο χρόνο του 

μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
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Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα 
 

1. Ο χριςτθσ επιλζγει τθ ςχετικι εφαρμογι από το διαδικτυακό ιςτότοπο του e-EΦΚΑ. 

2. Ειςάγει τα διαπιςτευτιρια του TaxisNet αφοφ επιλζξει το κουμπί «υνζχεια ςτο 

TAXISNET» 
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3. Μετά από επιτυχι είςοδο, ο χριςτθσ καλείται να επιςκοπιςει το ΑΦΜ που είναι 

προςυμπλθρωμζνο και να ειςάγει τον Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) 

 

 
4. O χριςτθσ επιλζγει είςοδο και ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι. 
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Αίτθςθ Προαιρετικισ Συνζχιςθσ τθσ Αςφάλιςθσ 
 

5. Επιλζγοντασ από το αριςτερό μενοφ «Αίτθςθ Προαιρετικισ υνζχιςθσ τθσ Αςφάλιςθσ», ο 

χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να: 

- Τποβάλλει νζα αίτθςθ 

- Αναηθτιςει αίτθςθ που ζχει ιδθ υποβάλλει προκειμζνου να ενθμερωκεί για τθν 

κατάςταςθ τθν οποία βρίςκεται 

Αναηιτθςθ Αίτθςθσ 
 

6. Ο χριςτθσ δφναται να επιλζξει να ειςάγει «Ημ/νία Από» ι/ και «Ημ/νία Ζωσ» και να 

επιλζξει «Αναηιτθςθ» 

 

Πίνακασ αποτελεςμάτων κα εμφανιςτεί ςτο χριςτθ με τισ αιτιςεισ ανεξαρτιτωσ 

κατάςταςθσ που ζχουν υποβλθκεί το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα. 

 

 
 

Εναλλακτικά ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει αναηιτθςθ χωρίσ τθν ειςαγωγι 

παραμζτρων αναηιτθςθσ. 

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα εμφανιςτοφν ωσ εγγραφζσ όλεσ οι αιτιςεισ που ζχει 

υποβάλει ο χριςτθσ. 

 

 

ε περίπτωςθ πολλαπλϊν ςελίδων αποτελεςμάτων ο χριςτθσ μπορεί να μεταφερκεί ςε 

επόμενθ ςελίδα επιλζγοντασ το κουμπί . 

Για να μετακινθκεί ςτθν τελευταία ςελίδα αποτελεςμάτων μπορεί να επιλζξει το κουμπί 

. 
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Νζα Αίτθςθ 
 

7. Ο χριςτθσ επιλζγει από το αριςτερό μενοφ τθν επιλογι «Αίτθςθ Προαιρετικισ υνζχιςθσ 

τθσ Αςφάλιςθσ» και ςτθ ςυνζχεια επιλζγει «Νζα Αίτθςθ». 

 
8. Ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν φόρμα τθσ αίτθςθσ. 

9. Σα βαςικά ςτοιχεία επικοινωνίασ αντλοφνται αυτόματα από το Μθτρϊο του eΕΦΚΑ και 

ειδικότερα από τα πεδία «τοιχεία Επικοινωνίασ» ι από  τα «τοιχεία Εργαςίασ». 

 

Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει τιμι ςτο πεδίο  

 

Εφόςον ο τελευταίοσ φορζασ αςφάλιςθσ είναι ο π. ΟΑΕΕ, ο χριςτθσ επιλζγει «ΝΑΙ» και 

προςυμπλθρϊνονται τα «τοιχεία Εργαςίασ». Για τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, ο χριςτθσ 

επιλζγει «ΟΧΙ». 

  

 

 
 

ε περίπτωςθ επιλογισ «ΟΧΙ» προ ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ διεφκυνςθσ 

επικοινωνίασ όπωσ αυτά τθροφνται ςτο μθτρϊο του e-ΕΦΚΑ. 
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ε περίπτωςθ επιλογισ «ΝΑΙ» ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία 

διεφκυνςθσ που αντιςτοιχοφν ςτθν ζδρα επιχείρθςθσ. 

 
 

ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ εμφανίηεται ενθμερωτικό μινυμα ςτο χριςτθ. 

 
 

Προςοχι: Ο χριςτθσ καλείται να ελζγξει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων διεφκυνςθσ και 

επικοινωνίασ και να προβεί ςε τυχόν απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ. 

 

 
 

10. τθ ςυνζχεια ο χριςτθσ καλείται να ειςάγει το υποκατάςτθμα επιλζγοντασ το εικονίδιο 

του μεγεκυντικοφ φακοφ που βρίςκεται δίπλα ςτο πεδίο «Τποκατάςτθμα». 

 
 

Με τθν επιλογι του εικονιδίου ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν κάτωκι οκόνθ: 
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Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει το εικονίδιο που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ «Επιλογι» ςτθν 

εγγραφι που αφορά το υποκατάςτθμα που ανικει ςφμφωνα με τα ακριβι ςτοιχεία τθσ 

ταχυδρομικισ του διεφκυνςθσ. 

τθ ςυνζχεια το αντίςτοιχο υποκατάςτθμα εμφανίηεται ςτο πεδίο τθσ αίτθςθσ. 

 

Προςοχι: 

Ανάλογα με τον ΣΚ που αναφζρεται ςτα «τοιχεία» Διεφκυνςθσ, αντλοφνται τα αντίςτοιχα 

υποκαταςτιματα. ε περίπτωςθ περιςςότερων από ζνα υποκατάςτθμα ο χριςτθσ καλείται 

να ειςζλκει ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία του e-ΕΦΚΑ «Μάκε που ανικεισ» προκειμζνου να 

εντοπίςει τθν αρμόδια Σοπικι Διεφκυνςθ και να τθν επιλζξει. 

 

11. Επόμενο πεδίο προσ ςυμπλιρωςθ είναι θ «Κατθγορία Αςφαλιςμζνου». Ο χριςτθσ 

επιλζγει τθν τιμι που αφορά τθν κατθγορία του, από αναπτυςςόμενθ λίςτα. 

  

12. τθ ςυνζχεια ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει «Κλάδοσ Προαιρετικισ» από τθν 

αναπτυςςόμενθ λίςτα που αναδφεται: 
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13. τθ ςυνζχεια ο Χριςτθσ καλείται να επιλζξει «Αςφαλιςτικι Κατθγορία». Οι διακζςιμεσ 

επιλογζσ εμφανίηονται με τθν επιλογι του εικονιδίου του μεγεκυντικοφ φακοφ που 

υπάρχει δίπλα ςτο πεδίο. 

 
 

 
 

Για κάκε αςφαλιςτικι κατθγορία εμφανίηεται το αντίςτοιχο μθνιαίο ποςό ειςφοράσ. 

Ο χριςτθσ επιλζγει το εικονίδιο που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ «Επιλογι» και ελζγχει τθν 

ορκι αποτφπωςθ τθσ κατθγορίασ ςτθν αίτθςθ. 
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Προςοχι: Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τα προθγοφμενα πεδία τθσ αίτθςθσ 

ϊςτε να εμφανίηονται οι διακζςιμεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ. 

 

14. Ο χριςτθσ ςτθ ςυνζχεια μπορεί να ειςάγει, προαιρετικά, θμερομθνία ζωσ, αφοφ 

επιλζξει το αντίςτοιχο πεδίο. 

 
Προςοχι: Η περίοδοσ Από είναι προςυμπλθρωμζνθ ωσ θ αρχι του τρζχοντοσ μινα 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ και δεν επιδζχεται μεταβολι από το χριςτθ. Η περίοδοσ ζωσ 

είναι πάντα θ τελευταία θμζρα του μινα. 

 

 

15. Σζλοσ, ο χριςτθσ πρζπει να επιλζξει το πιο κάτω check box που βρίςκεται ςτθν ενότθτα 

«Λοιπά τοιχεία», εφόςον ςυμφωνεί. 

 

 

 

Αποκικευςθ Αίτθςθσ 
 

16. Ο χριςτθσ αφοφ βεβαιωκεί για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ επιλζγει 

«Αποκικευςθ». Η κατάςταςθ τθσ αίτθςθσ μεταβάλλεται ςε «Αποκθκευμζνθ». 

 

Προςοχι: Η αποκικευςθ δε ςυνεπάγεται οριςτικι υποβολι. Ο χριςτθσ μπορεί να 

προχωριςει ςε μεταβολζσ όςο θ κατάςταςθ τθσ αίτθςθσ είναι «Αποκθκευμζνθ» και 

δεν ζχει υποβάλει οριςτικι αίτθςθ. Ο χρόνοσ για τθν οριςτικι υποβολι ορίηεται ςτουσ 

τρείσ (3) μινεσ. 

 

Το μινυμα που κα εμφανιςτεί ςτο χριςτθ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι το 

ακόλουκο: 

«Σε περίπτωςη μη οριςτικήσ υποβολήσ τησ αίτηςησ , η αποθηκευμζνη αίτηςη θα 

διαγραφεί μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.» 
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Οριςτικι Υποβολι 
 

17. Ο χριςτθσ επιλζγει «Οριςτικι Τποβολι» και θ κατάςταςθ τθσ Αίτθςθσ μεταβάλλεται ςε 

«Εκκρεμισ». 

 

 

 
 

Ανάκλθςθ Αίτθςθσ 
 

18. Ο χριςτθσ δφναται να επιλζξει «Ανάκλθςθ» ςε οριςτικά υποβλθκείςα αίτθςθ για τθν 

οποία δεν ζχει εκδοκεί Απόφαςθ (Εγκριτικι/Απορριπτικι). 

 

Προςοχι: Ο χριςτθσ δεν δφναται να ανακαλζςει Αίτθςθ για τθν οποία ζχει εκδοκεί 

«Εγκριτικι» ι «Απορριπτικι Απόφαςθ» κάτι που ςυνεπάγεται ότι θ κατάςταςθ τθσ 

αίτθςθσ ζχει μεταβλθκεί ςε «Εγκρικείςα» ι «Απορριφκείςα». ΜΟΝΟ όςο θ αίτθςθ ζχει 

τθν κατάςταςθ «Εκκρεμισ» είναι δυνατι θ Ανάκλθςθ. 

 

Για να προχωριςει ςε ανάκλθςθ ο χριςτθσ επιλζγει το διακριτό κουμπί «Ανάκλθςθ». 

ε περίπτωςθ επιτυχοφσ Ανάκλθςθσ εμφανίηεται πλθροφοριακό μινυμα ςτο χριςτθ 

και θ κατάςταςθ τθσ αίτθςθσ μετατρζπεται ςε «Ανακλθκείςα». 
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Επιςκόπθςθ Αποφάςεων και Πλθρωμι Ειςφορών 
 

19. Από το κεντρικό μενοφ αριςτερά ο χριςτθσ επιλζγει «Αποφάςεισ» 

 

20. Ο χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ κριτιρια αναηιτθςθσ τθν θμερομθνία από ι 

τθν θμερομθνία ζωσ. Εναλλακτικά δφναται να επιλζξει «Αναηιτθςθ» 

χωρίσ τθν επιλογι κάποιου κριτθρίου. 

 
21. Μετά τθν επιτυχι αναηιτθςθ εμφανίηονται οι αντίςτοιχεσ εγγραφζσ ςτον πίνακα 

αποτελεςμάτων. Οι ςτιλεσ του πίνακα όπωσ αντικατοπτρίηονται και από το απόςπαςμα 

οκόνθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Α/Α 

 Αρ. Πρωτ/λου Απόφαςθσ 

 Ημ/νία Απόφαςθσ 

 Αρ. Πρωτ/λου Αίτθςθσ 

 Ημ/νία Αίτθςθσ 

 Ον/νυμο 

 Ημ/νία Κοινοποίθςθσ 
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 Κατάςταςθ 

 Επιλογι 

Για να μεταβεί ςε ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει το εικονίδιο 

 που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ «Επιλογι» και αφορά ςυγκεκριμζνθ εγγραφι. 

 

 

 

22. τθν πρϊτθ καρτζλα «Απόφαςθ» ο χριςτθσ μπορεί να επιςκοπιςει τα διάφορα πεδία 

τθσ απόφαςθσ κακϊσ και να προχωριςει ςε εκτφπωςθ τθσ απόφαςθσ. 

 

 
23. Ο χριςτθσ δφναται να προβεί ςε εκτφπωςθ τθσ απόφαςθσ επιλζγοντασ «Εκτφπωςθ» 

. 
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Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει «ΟΚ» ςτο παράκυρο που αναδφεται. 

Αν δεν επικυμεί τθν εκτφπωςθ επιλζγει τθν επιλογι «Επιςτροφι». 

 

 
 

Με τθν επιλογι τθσ εκτφπωςθσ ανοίγει νζα καρτζλα ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ με τθν 

απόφαςθ διακζςιμθ προσ εκτφπωςθ ι/και τοπικι αποκικευςθ. 

 
 

24. τθν καρτζλα «Ειςφορζσ» ο χριςτθσ επιςκοπεί τισ ειςφορζσ του και πραγματοποιεί τθν 

πλθρωμι των ειςφορϊν. 

Επιλζγει τισ ειςφορζσ που επικυμεί να πλθρϊςει και επιλζγει «Εκδοςθ Ταυτότθτασ 

Πλθρωμισ» 

Προςοχι: Ο χριςτθσ δφναται να επιλζξει παραπάνω από μια ειςφορά και να εκδόςει 

ταυτότθτα πλθρωμισ. Η επιλογι πρζπει να είναι πάντα από τθν πρώτθ ειςφορά που 

εμφανίηεται και ςτθ ςυνζχεια ςτθν επόμενθ ςτθ ςειρά κ.ο.κ..  
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25. Επιλζγοντασ τισ ειςφορζσ και ςτθ ςυνζχεια το διακριτό κουμπί «Ζκδοςθ Σαυτότθτασ 

Πλθρωμισ», ο χριςτθσ βλζπει το παρακάτω πλθροφοριακό μινυμα 
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Επίςθσ ο χριςτθσ επιςκοπεί τθν εμφανιηομζνθ εγγραφι ςτον πίνακα «Εκκρεμισ 

Πλθρωμι» 

 

 
 

Σα πεδία του πίνακα είναι τα κάτωκι: 

 Α/Α  

 Ημ/νία Λιξθσ 

 φνολο 

 Σαυτότθτα Πλθρωμισ 

 Κατάςταςθ 

 Ενζργειεσ 

26. Επιλζγοντασ το εικονίδιο που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ ενζργειεσ τθσ εγγραφισ 

 αναδφεται το ακόλουκο παράκυρο ςτο χριςτθ. 
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27. O χριςτθσ μπορεί να εκτυπϊςει παραςτατικό πλθρωμισ επιλζγοντασ «Εκτφπωςθ 

Παραςτατικοφ Πλθρωμισ» . 

 

τθ ςυνζχεια επιλζγει «ΟΚ» ςτο μινυμα που εμφανίηεται με τθ μορφι αναδυόμενου 

παρακφρου. 

 

 
 

 

 

28. Ο χριςτθσ καλείται να προχωριςει ςε πλθρωμι χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό RF που 

εμφανίηεται ςτθν πλθρωμι. 

 

29. Ο χριςτθσ δφναται να ακυρϊςει τθν τρζχουςα πλθρωμι και να προχωριςει ςε ζκδοςθ 

νζασ ταυτότθτασ πλθρωμισ επιλζγοντασ το κουμπί που βρίςκεται ςτο πάνω δεξιά μζροσ 

τθσ οκόνθσ και ζχει ονοματιςτεί «Ακφρωςθ Πλθρωμισ» 

 

 
 

30. Με τθν επιτυχι πλθρωμι τθσ ταυτότθτασ πλθρωμισ με τθ χριςθ του κωδικοφ 

πλθρωμισ (RF) o χριςτθσ κα μπορεί να επιςκοπιςει τθν πλθρωμι ςτθν καρτζλα 

πλθρωμζσ οποφ και εμφανίηονται όλεσ οι επιτυχθμζνεσ πλθρωμζσ που ζχει 

πραγματοποιιςει. τθν ίδια καρτζλα εμφανίηονται και οι ακυρωμζνεσ ταυτότθτεσ 

πλθρωμισ. 
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Οι ςτιλεσ του πίνακα είναι οι κάτωκι: 

1. Α/Α 

2. Ημ/νία Λιξθσ 

3. φνολο 

4. Σαυτότθτα Πλθρωμισ 

5. Κατάςταςθ 

6. Ενζργειεσ 

31. Επιλζγοντασ το εικονίδιο   που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ ενζργειεσ τθσ 

εγγραφισ ο χριςτθσ δφναται να ανατρζξει ςε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με 

τθν πλθρωμι, όπωσ παρουςιάηονται ςτο κάτωκι απόςπαςμα οκόνθσ. 

 

 

 

 

Αίτθςθ Διακοπισ Προαιρετικισ Συνζχιςθσ Αςφάλιςθσ 
 

32. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ επικυμεί να προχωριςει ςε διακοπι τθσ προαιρετικισ 

ςυνζχιςθσ τθσ αςφάλιςθσ επιλζγει από το βαςικό μενοφ αριςτερά τθν επιλογι «Αίτθςθ 

Διακοπισ Προαιρετικισ υνζχιςθσ Αςφάλιςθσ. 
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33. Ο χριςτθσ προχωράει ςε αναηιτθςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οποία επικυμεί να 

προχωριςει ςε αίτθςθ διακοπισ. 

 

Μπορεί να ειςάγει «Ημ/νια Απόφαςθσ Από» ι/και «Ημ/νία Απόφαςθσ Ζωσ» και να 

επιλζξει «Αναηιτθςθ».  

Εναλλακτικά μπορεί να επιλζξει «Αναηιτθςθ» και να αντλιςει όλεσ τισ αποφάςεισ. 

 

 

 

34. Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει οποιαδιποτε «Εγκρικείςα» απόφαςθ. 

 

 

35. Ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν απόφαςθ και επιλζγει «Διακοπι» . 

36. Ο χριςτθσ καλείται να επιβεβαιϊςει τθν ενζργεια τθσ διακοπισ επιλζγοντασ «ΟΚ» ςτο 

παρακάτω παράκυρο 
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37. Πλθροφοριακό μινυμα ενθμερϊνει το χριςτθ για τθ διακοπι τθσ προαιρετικισ του 

αςφάλιςθσ. Σαυτόχρονα ο χριςτθσ μπορεί να προχωριςει ςε εκτφπωςθ τθσ απόφαςθσ 

διακοπισ – λιξθσ κατόπιν αίτθςισ του. 

 

 

Περιπτώςεισ Διακοπισ Λιξθσ & Απώλειασ 
 

Αν ςυντρζχουν λόγοι απϊλειασ είτε διακοπισ – λιξθσ οι ειςφορζσ κα ζχουν τθν κατάςταςθ 

«ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ» και καμία ενζργεια δεν κα είναι δυνατι από το χριςτθ.  

Αφοφ εξεταςτεί θ απόφαςθ αρμοδίωσ τότε διακρίνουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Οριςτικι Διακοπι – Λιξθ με ζκδοςθ απόφαςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ όλεσ οι 

ειςφορζσ κα είναι απενεργοποιθμζνεσ. Η κατάςταςθ τθσ απόφαςθσ κα είναι «Οριςτικι 

Διακοπι – Λιξθ» και ο αςφαλιςμζνοσ κα δφναται να εκτυπϊςει απόφαςθ διακοπισ – 

λιξθσ. 

 

 Εκκρεμισ Διακοπι – Λιξθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο αςφαλιςμζνοσ κα πρζπει να 

αναμζνει το αποτζλεςμα τθσ διεφκυνςθσ. ε περίπτωςθ ανάκλθςθσ εκκρεμοφσ 

διακοπισ – λιξθσ θ κατάςταςθ τθσ απόφαςθσ κα μεταβλθκεί ςε «Εγκρικείςα» και θ 

κατάςταςθ των ειςφορϊν δεν κα είναι πια «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ». 

 

 Απϊλεια. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ κατάςταςθ των ειςφορϊν είναι 

«ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ» και θ κατάςταςθ τθσ απόφαςθσ χαρακτθρίηεται ωσ 

«ΑΠΩΛΕΘΕΙΑ». Η απϊλεια δφναται να ανακλθκεί από τον προϊςτάμενο διεφκυνςθσ. 

ε αυτι τθν περίπτωςθ θ κατάςταςθ τθσ απόφαςθσ κα μεταβλθκεί ςε «Εγκρικείςα» και 

θ κατάςταςθ των ειςφορϊν δεν κα είναι πια «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ». 


