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Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Σθ διάταξθ του άρκρου 28 του ν. 4659/2020 «Επίδομα Γζννθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 66),

ςφμφωνα με τθν οποία παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτουσ Τπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ να κακορίςουν με αποφάςεισ τουσ τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ
θλεκτρονικισ χοριγθςθσ και ζκδοςθσ προβεβαιϊςεων και βεβαιϊςεων εγγραφισ, αποςπαςμάτων
λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ, ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων κακϊσ και του Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ και των παντόσ τφπου απογραφικϊν δελτίων (αγροτϊν κ.α) που παραλαμβάνει ο e-Ε.Φ.Κ.Α.
2.

Σισ διατάξεισ του ν.4611/2019 (Α’ 73) «Ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ,

τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και τουσ Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, υνταξιοδοτικζσ Ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ
αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν.
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3.

Σισ διατάξεισ του ν. 3979/2011 (Α' 138), «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ»

όπωσ ιςχφουν.
4.

Σο π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν».
5.

Σθν υπ’ αρ. Τ6/09.07.2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τπουργό

Επικρατείασ» (Β’ 2902).
6.

Σισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 (Αϋ 133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ

Κυβζρνθςθσ, των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» και το άρκρο 90 του π.δ.
63/2005 (Αϋ 98) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα».
7.

Σθ διάταξθ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167)

8.

Σισ διατάξεισ των άρκρων εικοςτοφ τετάρτου ζωσ τριακοςτοφ πρϊτου του ν. 4683/2020 «Κφρωςθ

τθσ από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68) και άλλεσ
διατάξεισ»(Α’ 83).
9.

Σισ διατάξεισ του ν.4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο φςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ϋ-Μεταρρφκμιςθ

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ-Ρυκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ».
10.

Σισ διατάξεισ του ν.4445/2016(Α’236) Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και

Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι
αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του Ν.4387/2016 και άλλεσ διατάξεισ»
11.

Σισ διατάξεισ του π.δ 8/2019 (Α’8) «Οργανιςμόσ Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ),

όπωσ ιςχφει.
12.

Σισ διατάξεισ του ν.4670/2020(Αϋ43) «Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ

Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ) και άλλεσ διατάξεισ».
13.

Σισ διατάξεισ του π.δ. 81/2019(Α’ 119)

«φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ

Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ
Τπουργείων».
14.

Σισ διατάξεισ του π.δ. 134/2017(Α’ 168),

«Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» όπωσ ιςχφει.
15.

Σισ διατάξεισ του π.δ 141/2017(Α’ 180) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εςωτερικϊν», όπωσ ιςχφει.

16.

Σο αρικ.15262/Δ4 910/14.04.2020 ειςθγθτικό ςθμείωμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν

Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, βάςει του άρκρου 24 παρ. 5 περίπτωςθ ε
του ν.4270/2014 (Αϋ 143), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 34 παρ. 1 του ν.4484/2017 (Αϋ 110).
17.

Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό.
2

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ

Άρθρο 1
Χορήγηςη Βεβαίωςησ Τποβολήσ Απογραφικήσ Δήλωςησ μζςω Διαδικτφου

1.

Η Βεβαίωςθ Τποβολισ Απογραφικισ Διλωςθσ του e-Ε.Φ.Κ.Α. ςε μελλοντικοφσ αςφαλιςμζνουσ μθ-

μιςκωτοφσ που απαιτείται για τθ Διλωςθ Ζναρξθσ ι Επανζναρξθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ ςτθν
ΑΑΔΕ εκδίδεται μζςω χριςθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr).
2.

Οι

χριςτεσ

ειςζρχονται

ςτθν

υπθρεςία

ζκδοςθσ

βεβαιϊςεων

αφοφ

προθγουμζνωσ

αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και καταχωρίςουν
τον ΑΜΚΑ τουσ.
3.

Οι χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ςυμπλθρϊνουν τουσ

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) για τουσ οποίουσ επικυμοφν να προχωριςουν ςε ζναρξθ, ι
επανζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ΑΑΔΕ, τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθν
ταχυδρομικι διεφκυνςθ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, τθν αςφαλιςτικι κατθγορία που επικυμοφν να
ενταχκοφν για το τρζχον ζτοσ και υποβάλλουν το αίτθμα για χοριγθςθ Βεβαίωςθσ Τποβολισ Απογραφικισ
Διλωςθσ.
4.

ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕ που εμφανίηονται ςτθν υπθρεςία πρζπει να

τροποποιθκοφν, οι χριςτεσ κα πρζπει πρϊτα να τα διορκϊςουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται.
5.

Εφόςον θ αςφαλιςτζα δραςτθριότθτα υπάγεται ςε κακεςτϊσ αςφάλιςθσ τ. ΟΓΑ, ςυμπλθρϊνονται

επιπλζον τα ςτοιχεία τθσ αγροτικισ/κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ, τα ςτοιχεία εγγραφισ ςε ςχετικά
μθτρϊα, τα ςτοιχεία ςχετικϊν βιβλιαρίων και αδειϊν, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο προβλζπεται
από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν απόδειξθ τθσ αςφαλιςτζασ ιδιότθτασ. Επίςθσ ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία
για ενδεχόμενθ προθγοφμενθ, αναδρομικι ι παράλλθλθ αςφάλιςθ, κακϊσ και για ενδεχόμενθ λιψθ
ςφνταξθσ.
6.

Οι Βεβαιϊςεισ περιλαμβάνουν τα προςωπικά ςτοιχεία του αιτοφντοσ, τον αρικμό δελτίου

ταυτότθτασ ι άλλου μζςου απόδειξθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπωσ ιςχφουν τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ,
τουσ ΚΑΔ που διλωςε και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ. Οι Βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από τθν
θλεκτρονικι υπθρεςία αποτελοφν δθμόςια ζγγραφα που φζρουν λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αρικμό
πρωτοκόλλου, χρονοςφραγίδα ζκδοςθσ, μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι του e3

ΕΦΚΑ ι οποιουδιποτε οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτιςει και μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ
Τπθρεςίασ. Η μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι ι οποιοδιποτε οργάνου αυτόσ
εξουςιοδοτεί ζχει χαρακτιρα αυκεντικοποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ και δεν τεκμαίρει τθ διενζργεια ελζγχου για
τθν ζκδοςι τθσ από πλευράσ του υπογράφοντοσ.
7.

Οι Βεβαιϊςεισ Τποβολισ Απογραφικισ Διλωςθσ χορθγοφνται αποκλειςτικά για χριςθ ςτισ

υπθρεςίεσ μθτρϊου τθσ ΑΑΔΕ και δεν επζχουν κζςθ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
Οι Βεβαιϊςεισ φζρουν ειδικό κωδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ μζςω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ
ΑΑΔΕ μποροφν να ειςζρχονται ςε ειδικι υπθρεςία τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr)και να ανακτοφν το περιεχόμενο τουσ.
8.

Κατ’ εξαίρεςθ Βεβαιϊςεισ Τποβολισ Απογραφικισ Διλωςθσ εκδίδονται μετά από αίτθςθ των

ενδιαφερόμενων ςτισ Οργανικζσ Μονάδεσ του e-ΕΦΚΑ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ ζκδοςι τουσ από τθν
Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr). Οι Βεβαιϊςεισ αυτζσ εκδίδονται αυτόματα από τθν
θλεκτρονικι υπθρεςία ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 5,6,7 του παρόντοσ άρκρου.

Άρθρο 2
Χορήγηςη Βεβαίωςησ για Μεταβολή Δραςτηριότητασ μζςω Διαδικτφου

1.

Η Βεβαίωςθ που απαιτείται για τθ Διλωςθ Μεταβολισ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ ςτθν

ΑΑΔΕ, εκδίδεται μζςω χριςθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr) .
2.

Οι

χριςτεσ

ειςζρχονται

ςτθν

υπθρεςία

ζκδοςθσ

βεβαιϊςεων

αφοφ

προθγουμζνωσ

αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και καταχωρίςουν
τον ΑΜΚΑ τουσ.
3.

Οι χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ

επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία, ςυμπλθρϊνουν /

διαγράφουν τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) για τουσ οποίουσ επικυμοφν να προχωριςουν
ςε μεταβολι (προςκικθ/διακοπι) επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ΑΑΔΕ, τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ και υποβάλουν το αίτθμα για
τθ χοριγθςθ Βεβαίωςθσ.

ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕ που εμφανίηονται ςτθν

υπθρεςία πρζπει να τροποποιθκοφν, οι χριςτεσ κα πρζπει πρϊτα να τα διορκϊςουν ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που τουσ δίνονται. Μόλισ υποβλθκεί θ αίτθςθ θ υπθρεςία ελζγχει εάν ο αςφαλιςμζνοσ είναι
αςφαλιςτικά ενιμεροσ και εφόςον είναι προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ
4.

Οι Βεβαιϊςεισ περιλαμβάνουν τα προςωπικά ςτοιχεία του αιτοφντοσ, τον αρικμό δελτίου

ταυτότθτασ ι άλλου μζςου απόδειξθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πρϊτου
4

εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπωσ ιςχφουν, τον ΑΜΚΑ , τον ΑΦΜ,
τουσ ΚΑΔ που διλωςε, το ςκοπό τθσ ζκδοςθσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ. Οι Βεβαιϊςεισ
που εκδίδονται από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία αποτελοφν δθμόςια ζγγραφα που φζρουν λογότυπο του eΕΦΚΑ, αρικμό πρωτοκόλλου, χρονοςφραγίδα ζκδοςθσ, μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του
Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ ι οποιουδιποτε οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτιςει και μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ
ςφραγίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι ι οποιοδιποτε
οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτεί ζχει χαρακτιρα αυκεντικοποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ και δεν τεκμαίρει τθ
διενζργεια ελζγχου για τθν ζκδοςι τθσ από πλευράσ του υπογράφοντοσ.
5.

Οι Βεβαιϊςεισ που χορθγοφνται για τθ μεταβολι δραςτθριότθτασ χορθγοφνται αποκλειςτικά για

χριςθ ςτισ υπθρεςίεσ μθτρϊου τθσ ΑΑΔΕ και δεν επζχουν κζςθ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
6.

Οι Βεβαιϊςεισ φζρουν ειδικό κωδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ μζςω του οποίου οι αρμόδιοι

υπάλλθλοι τθσ ΑΑΔΕ μποροφν να ειςζρχονται ςε ειδικι υπθρεςία ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (gov.gr) και να ανακτοφν το περιεχόμενο τουσ.
7.

Κατ’ εξαίρεςθ Βεβαιϊςεισ για Μεταβολι Δραςτθριότθτασ εκδίδονται μετά από αίτθςθ των

ενδιαφερόμενων ςτισ Οργανικζσ Μονάδεσ του e-ΕΦΚΑ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ ζκδοςι τουσ από τθν
Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ(gov.gr). Οι Βεβαιϊςεισ αυτζσ εκδίδονται αυτόματα από τθν
θλεκτρονικι υπθρεςία ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 5,6,7 του παρόντοσ άρκρου.
8.

Η ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ για

Μεταβολι Δραςτθριότθτασ ορίηεται ςε ζνα μινα από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.

Άρθρο 3
Χορήγηςη Βεβαίωςησ Εγγραφήσ μζςω Διαδικτφου

1.

Η Βεβαίωςθ Εγγραφισ ςε αςφαλιςμζνουσ μθ μιςκωτοφσ του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μζςω χριςθσ

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) .
2.

Οι αςφαλιςμζνοι ειςζρχονται ςτθν υπθρεςία ζκδοςθσ βεβαιϊςεων αφοφ προθγουμζνωσ

αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και καταχωρίςουν
τον ΑΜΚΑ τουσ.
3.

τθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία, ςυμπλθρϊνουν τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ

Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), εφόςον ζχουν κάνει ζναρξθ ςτθν ΑΑΔΕ και δεν είναι ιδθ καταχωρθμζνοι ςτον eΕΦΚΑ, και υποβάλουν το αίτθμα για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ.. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά τουσ
ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτθν υπθρεςία χριηουν τροποποίθςθσ, οι αςφαλιςμζνοι χριςτεσ κα πρζπει
πρϊτα να τα διορκϊςουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται.
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4.

τθ Βεβαίωςθ αποτυπϊνονται τα προςωπικά ςτοιχεία του αιτοφντοσ, ο αρικμόσ δελτίου

ταυτότθτασ ι άλλου μζςου απόδειξθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπωσ ιςχφουν ο ΑΜΚΑ , ο ΑΦΜ του και
οι ΚΑΔ για τουσ οποίουσ ζχει ενεργι αςφαλιςτικι ςχζςθ. Η Βεβαίωςθ δεν επζχει κζςθ Αποδεικτικοφ
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
5.

Οι Βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία αποτελοφν δθμόςια ζγγραφα που

φζρουν λογότυπο του e-ΕΦΚΑ , αρικμό πρωτοκόλλου, χρονοςφραγίδα ζκδοςθσ, μθχανογραφικι
αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ ι οποιουδιποτε
οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτιςει, και μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η
μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι ι οποιοδιποτε οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτεί ζχει
χαρακτιρα αυκεντικοποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ και δεν τεκμαίρει τθ διενζργεια ελζγχου για τθν ζκδοςι τθσ
από πλευράσ του υπογράφοντοσ.
6.

Οι Βεβαιϊςεισ φζρουν ειδικό κωδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ μζςω του οποίου οι αρμόδιοι

υπάλλθλοι μποροφν να ειςζρχονται ςε ειδικι υπθρεςία ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr) και να ανακτοφν το περιεχόμενο τουσ.
7.

Κατ’ εξαίρεςθ Βεβαιϊςεισ Εγγραφισ εκδίδονται μετά από αίτθςθ των αςφαλιςμζνων ςτισ

Οργανικζσ Μονάδεσ του e-ΕΦΚΑ, εφόςον δεν είναι πλιρθ τα μθχανογραφικά δεδομζνα τθσ θλεκτρονικισ
υπθρεςίασ για τθν αποτφπωςθ τθσ αςφαλιςτικισ τουσ ςχζςθσ. Η ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ γίνεται από τον
αρμόδιο υπάλλθλο μζςω τθσ ίδιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ μετά τθ διόρκωςθ των δεδομζνων.
8.

Η ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ

Εγγραφισ ορίηεται ςε ζνα μινα από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.

Άρθρο 4
Χορήγηςη Βεβαίωςησ Προχπηρεςίασ μζςω Διαδικτφου

1.

Η Βεβαίωςθ Προχπθρεςίασ ςε αςφαλιςμζνουσ μιςκωτοφσ του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μζςω χριςθσ

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr).
2.

Οι αςφαλιςμζνοι ειςζρχονται ςτθν υπθρεςία ζκδοςθσ βεβαιϊςεων αφοφ προθγουμζνωσ

αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και καταχωρίςουν
τον ΑΜΚΑ τουσ.
3.

τθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και υποβάλουν το αίτθμα για τθ

χοριγθςθ βεβαίωςθσ. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτθν υπθρεςία
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πρζπει να τροποποιθκοφν, οι αςφαλιςμζνοι χριςτεσ κα πρζπει πρϊτα να τα διορκϊςουν ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που τουσ δίνονται.
4.

τθ Βεβαίωςθ αποτυπϊνονται τα προςωπικά ςτοιχεία του αιτοφντοσ, ο αρικμόσ δελτίου

ταυτότθτασ ι άλλου μζςου απόδειξθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπωσ ιςχφουν.
5.

Οι Βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία αποτελοφν δθμόςια ζγγραφα που

φζρουν λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αρικμό πρωτοκόλλου, χρονοςφραγίδα ζκδοςθσ, λογότυπο του eΕΦΚΑ, μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ ι οποιουδιποτε οργάνου
αυτόσ εξουςιοδοτιςει, και μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η μθχανογραφικι
αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι ι οποιοδιποτε οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτεί ζχει χαρακτιρα
αυκεντικοποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ και δεν τεκμαίρει τθ διενζργεια ελζγχου για τθν ζκδοςι τθσ από πλευράσ
του υπογράφοντοσ.
6.

Οι Βεβαιϊςεισ φζρουν ειδικό κωδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ μζςω του οποίου οι αρμόδιοι

υπάλλθλοι μποροφν να ειςζρχονται ςε ειδικι υπθρεςία ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr) και να ανακτοφν το περιεχόμενο τουσ.
7.

Κατ’ εξαίρεςθ Βεβαιϊςεισ Προχπθρεςίασ εκδίδονται μετά από αίτθςθ των αςφαλιςμζνων ςτισ

Οργανικζσ Μονάδεσ του e-ΕΦΚΑ, εφόςον υπάρχει διάςτθμα αςφάλιςθσ το οποίο δεν εμφανίηεται ι δεν
εμφανίηεται ορκά ςτθ βάςθ δεδομζνων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «ΑΣΛΑ». Οι Βεβαιϊςεισ αυτζσ
εκδίδονται αυτόματα από τον αρμόδιο υπάλλθλο μζςω τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 4,5,6 του παρόντοσ άρκρου, αφοφ ελεγχκοφν τα φυςικά παραςτατικά και
ςυμπλθρωκεί ι διορκωκεί το αντίςτοιχο διάςτθμα αςφάλιςθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΑΣΛΑ».
8.

Η ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ

Προχπθρεςίασ ορίηεται ςε ζνα μινα από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. το διάςτθμα που μεςολαβεί από
τθ δθμοςίευςθ οι Βεβαιϊςεισ Προχπθρεςίασ εκδίδονται θλεκτρονικά με τα ςτοιχεία του ΟΠ- ΕΦΚΑ και τθν
υφιςτάμενθ μορφι τουσ.

Άρθρο 5
Τποβολή Απογραφικοφ Δελτίου μζςω Διαδικτφου

1.

Πρόςωπα που επικυμοφν να υπαχκοφν ςτθν αςφάλιςθ ςτο κακεςτϊσ π. ΟΓΑ και δεν ζχουν

υποχρζωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςτθν ΑΑΔΕ υποβάλλουν θλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο –
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr).
2.

Οι ενδιαφερόμενοι ειςζρχονται ςτθν υπθρεςία υποβολισ του Απογραφικοφ Δελτίου, αφοφ

προθγουμζνωσ αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
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Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και
καταχωρίςουν τον ΑΜΚΑ τουσ.
3.

τθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία όπωσ εμφανίηονται ςτο Πλθροφοριακό

φςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕ. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτθν υπθρεςία
χριηουν τροποποίθςθσ, αυτά κα πρζπει πρϊτα να διορκωκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν
υπθρεςία.
4.

Οι ενδιαφερόμενοι ςυμπλθρϊνουν ςτο Απογραφικό Δελτίο τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςτοιχεία

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ςτοιχεία τθσ εκμετάλλευςθσ, ςτοιχεία εγγραφισ ςε ςχετικά μθτρϊα,
ςτοιχεία ςχετικϊν βιβλιαρίων και αδειϊν, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο προβλζπεται από τισ
κείμενεσ διατάξεισ για τθν απόδειξθ τθσ αςφαλιςτζασ ιδιότθτασ. Επίςθσ ςυμπλθρϊνουν ςτοιχεία για
ενδεχόμενθ προθγοφμενθ, αναδρομικι

ι παράλλθλθ αςφάλιςθ, κακϊσ και για ενδεχόμενθ λιψθ

ςφνταξθσ.
5.

Οι ενδιαφερόμενοι επιλζγουν τθν αςφαλιςτικι κατθγορία που επικυμοφν για το τρζχον ζτοσ,

επιςυνάπτουν τα δικαιολογθτικά που τουσ ηθτοφνται κατά περίπτωςθ προσ τεκμθρίωςθ των όςων
δθλϊνουν ςτο Απογραφικό Δελτίο και υποβάλουν το Απογραφικό Δελτίο, το οποίο επζχει αίτθςθσ
υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75).Σα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν αρμόδια οργανικι
μονάδα του e-ΕΦΚΑ κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ για ζλεγχο.
6.

Μετά τθν επιτυχι υποβολι του Απογραφικοφ Δελτίου οι αςφαλιςμζνοι υπάγονται ςτο κακεςτϊσ

αςφάλιςθσ του τ. ΟΓΑ και ςε οποιαδιποτε μεταβολι των ςτοιχείων απογραφισ οφείλουν να ενθμερϊςουν
αμελλθτί τισ υπθρεςίεσ του e-ΕΦΚΑ.
7.

Η ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ υποβολισ Απογραφικοφ

Δελτίου ορίηεται ςε δφο μινεσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.

Άρθρο 6
Ζκδοςη Αποδεικτικών Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ μζςω διαδικτφου

1.

Σο Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ εκδίδεται μζςω χριςθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ςτθν

Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr), με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα του e-EFKA.
2.

Οι χριςτεσ ειςζρχονται ςτθν υπθρεςία ζκδοςθσ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ αφοφ

προθγουμζνωσ αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet) και
καταχωρίςουν τον ΑΜΚΑ τουσ. Για τθν είςοδο ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία Εργοδοτϊν χρθςιμοποιοφνται οι
κωδικοί πρόςβαςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για Εργοδότεσ του e-ΕΦΚΑ.
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3.

Οι χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ επιβεβαιϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ςυμπλθρϊνουν τουσ

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) που ζχουν δθλϊςει ςτθν ΑΑΔΕ, και τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου. ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτθν υπθρεςία πρζπει να τροποποιθκοφν,
οι χριςτεσ κα πρζπει πρϊτα να τα διορκϊςουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται.
4.

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων οι χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ υποβάλουν το αίτθμα για χοριγθςθ

Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, επιλζγοντασ και το ςκοπό για τον οποίο κα τθν
χρθςιμοποιιςουν.
5.

Εφόςον, κατόπιν των ελζγχων ςτα εκάςτοτε τελευταία επεξεργαςμζνα ςτοιχεία των

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του e-ΕΦΚΑ, διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν ζκδοςθ
Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ για το ςκοπό που ηθτικθκε αυτό παράγεται από τθν υπθρεςία
και ο χριςτθσ μπορεί να το εκτυπϊςει. ε άλλθ περίπτωςθ ενθμερϊνεται για τθν οργανικι μονάδα ςτθν
οποία πρζπει να απευκυνκεί για τθ διευκζτθςθ τθσ οφειλισ του.
6.

Όταν, με βάςθ τα τελευταία επεξεργαςμζνα ςτοιχεία, διαπιςτϊνεται ότι δεν ςυντρζχουν οι

προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, δφναται να εκδίδεται
διαδικτυακά «Βεβαίωςθ Οφειλισ», ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από ςχετικζσ διατάξεισ.
7.

Κάκε Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ μπορεί να προςκομιςτεί ςε μία μόνο ςυναλλαγι. ε

περίπτωςθ πολλαπλϊν ςυναλλαγϊν κα πρζπει να εκδίδονται ιςάρικμα με τισ ςυναλλαγζσ αποδεικτικά.
8.

Σο Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του αιτοφντοσ, τον αρικμό

δελτίου ταυτότθτασ ι άλλου ιςοδφναμου μζςου απόδειξθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπωσ ιςχφουν ςε
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, τον ΑΜΚΑ του ι τον Αρικμό Μθτρϊου Εργοδότθ, τον ΑΦΜ του και τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. Σο Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία αποτελεί δθμόςιο ζγγραφα που δεν
επικυρϊνεται και φζρει χρονοςφραγίδα ζκδοςθσ, μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του του
Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ ι οποιουδιποτε οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτιςει και μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ
ςφραγίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η μθχανογραφικι αποτφπωςθ τθσ υπογραφισ του Διοικθτι ι οποιοδιποτε
οργάνου αυτόσ εξουςιοδοτεί ζχει χαρακτιρα αυκεντικοποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ και δεν τεκμαίρει τθ
διενζργεια ελζγχου για τθν ζκδοςι τθσ από πλευράσ του υπογράφοντοσ.
9.

Σο Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ φζρει ειδικό κωδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ μζςω του

οποίου οι αρμόδιοι υπάλλθλοι των φορζων ςτουσ οποίουσ προςκομίηεται μποροφν να ειςζρχονται ςτο
ςφςτθμα και να ανακτοφν το περιεχόμενο του.
10.

Με τθν ίδια διαδικαςία εκδίδεται και το Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςε περίπτωςθ

Αναπόγραφου Εργοδότθ.
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9.

Κατ’ εξαίρεςθ Αποδεικτικά Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ εκδίδονται μετά από αίτθςθ των

ενδιαφερόμενων ςτισ Οργανικζσ Μονάδεσ του e-ΕΦΚΑ, εφόςον δεν είναι εφικτι θ χοριγθςθ μζςω
τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr).
11.

. Σα Αποδεικτικά αυτά εκδίδονται αυτόματα από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία ςφμφωνα με τα

αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 5,6,7,8,9,10 του παρόντοσ άρκρου.

Άρθρο 7
Πιςτοποίηςη φορζων, Τπηρεςιών και Προςώπων για ζκδοςη Βεβαιώςεων
και Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά.

1.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. πιςτοποιεί τουσ Φορείσ, τισ Τπθρεςίεσ ι τα Πρόςωπα, που αναφζρονται ςτθν

Τπουργικι Απόφαςθ Φ. 11321/25754/1695/30-12-2011 (Β' 3127), κακϊσ και λοιποφσ φορείσ και υπθρεςίεσ
του δθμοςίου οι οποίοι δικαιοφνται να υποβάλλουν αιτιματα μζςω διαδικτυακοφ τόπου
του Φορζα και να λαμβάνουν Αποδεικτικά Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ και τισ βεβαιϊςεισ τθσ παροφςασ
που αφοροφν τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτοφσ.
2.

Οι Φορείσ, οι Τπθρεςίεσ ι τα Πρόςωπα που δικαιοφνται να ηθτιςουν πιςτοποίθςθ είναι:

α) Σα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.).
β) Οι Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ και οι υπθρεςίεσ φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οι οποίεσ διενεργοφν πράξεισ για
τισ οποίεσ απαιτείται προςκόμιςθ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ι Βεβαιϊςεων τθσ Παροφςασ.
γ) Οι ςυμβολαιογράφοι που ςυντάςςουν τισ πράξεισ μεταβίβαςθσ ακινιτων λόγω πϊλθςθσ, γονικισ
παροχισ ι δωρεάσ ι ςφςταςθσ εμπράγματοσ δικαιϊματοσ.
ε) Η Σράπεηα ι το Πιςτωτικό Ίδρυμα που ςυνάπτει ι ανανεϊνει ςυμβάςεισ δανείων, πιςτϊςεων και
χρθματοδοτιςεων.
3.

Για τθν πιςτοποίθςθ των ανωτζρω Φορζων, Τπθρεςιϊν ι των Προςϊπων υποβάλλεται αίτθςθ του

προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ που περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ υπθρεςίασ, τισ διατάξεισ από τισ οποίεσ
προκφπτει θ υποχρζωςθ των ςυναλλαςςομζνων να προςκομίηουν ςτθν υπθρεςία βεβαιϊςεισ ι
αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, και τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα πιςτοποιθκοφν κακϊσ και
τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του κακενόσ ςτθν οποία κα ςταλοφν το όνομα χριςτθ και ο
κωδικόσ πρόςβαςθσ .
4.

Οι πιςτοποιθμζνοι Φορείσ, Τπθρεςίεσ ι Πρόςωπα, υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,

για τθν οποιαδιποτε μεταβολι των ςτοιχείων που ζχουν δθλϊςει και θ οποία ζλαβε χϊρα μετά τθν
θμερομθνία πιςτοποίθςθσ τουσ.
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5.

Οι Βεβαιϊςεισ και τα Αποδεικτικά Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ που ζχουν εκδοκεί μζςω διαδικτφου

από τουσ πιςτοποιθμζνουσ Φορείσ, Τπθρεςίεσ ι Πρόςωπα ιςχφουν μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι
για τθν οποία ηθτικθκαν, δεν επιτρζπεται θ αναπαραγωγι φωτοαντιγράφων και θ κεϊρθςι τουσ από τουσ
πιςτοποιθμζνουσ φορείσ ι από άλλο πρόςωπο, οφτε θ διόρκωςι τουσ για κανζνα λόγο. Η οποιαδιποτε
διόρκωςι τουσ κακιςτά αυτά άκυρα και χωρίσ καμία αποδεικτικι ιςχφ.
6.

τον e-Ε.Φ.Κ.Α. τθρείται θλεκτρονικά ιςτορικό αρχείο ςτο οποίο καταγράφονται οι κινιςεισ των

χρθςτϊν. Από το αρχείο αυτό μπορεί να διαπιςτωκεί, ςε κάκε περίπτωςθ ελζγχου, εάν υπεβλικθ αίτθςθ,
εάν εκδόκθκε Βεβαίωςθ ι Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ι αν εςτάλθ απάντθςθ ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ.
7.

Οι υπθρεςίεσ του e-Ε.Φ.Κ.Α. ζχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εντολζσ ελζγχου γνθςιότθτασ των

Αποδεικτικϊν Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ και Βεβαιϊςεων, που ζχουν εκδοκεί μζςω διαδικτφου και
χρθςιμοποιοφνται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ Φορείσ, Τπθρεςίεσ ι Πρόςωπα.
8.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αναςτζλλει τθν κατά τα ανωτζρω Πιςτοποίθςθ Φορζα, Τπθρεςίασ ι Προςϊπου, αν

διαπιςτωκοφν, μετά από ζλεγχο, παραβάςεισ των διατάξεων τθσ παροφςθσ. Η απόφαςθ για αναςτολι τθσ
πιςτοποίθςθσ εκδίδεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα

Εντόσ διμινου από τθν ζναρξθ λειτουργίασ κάκε θλεκτρονικισ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ διατίκεται μζςω
του Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ υποδομι απευκείασ διαςφνδεςθσ του e-ΕΦΚΑ με
πλθροφοριακά ςυςτιματα άλλων φορζων του Δθμοςίου, ϊςτε να είναι εφικτι θ απευκείασ θλεκτρονικι
λιψθ των ςτοιχείων των βεβαιϊςεων και του αποδεικτικοφ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Ο ζλεγχοσ και θ ταυτοποίθςθ των ειςαγόμενων ςτοιχείων των αςφαλιςμζνων γίνονται όπου χρειάηεται, με
τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ με τθ χριςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν οι φορείσ μζςω του Κζντρου
Διαλειτουργικότθτασ. Όπου δεν υπάρχει θ υποδομι διαςφνδεςθσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα φορζων
που αναφζρονται ςτα προθγοφμενα άρκρα, κα διατεκεί εντόσ διμινου από τθν ζναρξθ κάκε θλεκτρονικισ
υπθρεςίασ τθσ παροφςασ.

Άρθρο 9
Ζναρξη ιςχφοσ
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Η ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει τθ δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ με τθν επιφφλαξθ των
προκεςμιϊν των άρκρων 2,3,4 και 5 τθσ παροφςασ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ακινα, … 20…
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