
Χξήζε Υπεξεζίαο myEFKAlive 



Σύστημα ηλεκτπονικών παντεβού 

Επέκταση σςνεπγασιών 

(Πιστοποιημένοι Επαγγελματίερ, ΚΕΠ, 

support.gov)  

Ενίσσςση των ηλεκτπονικών 

ςπηπεσιών 

 

Δημιοςπγία  

νέος ενιαίος τηλευωνικού κέντπος 

Ψηυιακόρ μετασσηματισμόρ τος e-ΕΦΚΑ 

 
Oη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο ζηνρεύνπλ ζηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε 
ηνπ e-ΕΦΚΑ… 
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… εμαζθαιίδνληαο ζηνλ πνιίηε ηελ άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
εμππεξέηεζεο 

Ενίσσςση e-ΕΦΚΑ 

Υποςτήριξη ςτην “πλοήγηςη” εντόσ του ςυςτήματοσ 

Ευκολία ςτην τοποθεςία, ςτην πρόςβαςη, ςτισ ϊρεσ λειτουργίασ 

Ποιότητα ςτην παρεχόμενη υπηρεςία 

Προςωποποιημζνη εξυπηρζτηςη 

Επικοινωνία – Αξιοποίηςη νζων τεχνολογιϊν 

Άμβλςνση 

ανισοτήτων 

ππόσβασηρ 

Παποσή ποιοτικών 

ςπηπεσιών 

εξςπηπέτησηρ 

Αξιοποίηση 

τεσνολογίαρ 

Εξασυάλιση βέλτιστηρ 

εξςπηπέτησηρ 
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Ο πνιίηεο εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθόξκα κε δύν ηξόπνπο: 

I. Μέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ ηζηόηνπνπ: myefka.live.gov.gr  

II. Μέζσ ηεο πύιεο gov.gr αθνινπζώληαο ηε “δηαδξνκή”: Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλόηεηα  Δμ’ απνζηάζεσο 

εμππεξέηεζε πνιηηώλ Δμππεξέηεζε κε ηειεδηάζθεςε από ηνλ e-ΔΦΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη πιεθηξνινγεί ηνπο θσδηθνύο TAXISnet 

 

Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 
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Είζνδνο ζην myEFKAlive 

http://myefka.live.gov.gr/
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Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

 
Αξρηθή ζειίδα 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζην myefka.live.gov.gr δηαξζξώλνληαη ζε 4 ζεκαηηθά πεδία: 

• Παξνρέο 

• Μεηξών θαη Αζθαιηζηηθόο Βίνο 

• Σπληάμεηο - Πιεξσκέο 

• Γηνηθεηηθό - Πιεξνθόξεζε πνιηηώλ 

 

 

 

http://myefka.live.gov.gr/
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Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

 
Επηινγή ππεξεζίαο 

I. Δπηιέγνληαο ζεκαηηθό πεδίν, αλαπηύζζεηαη  ν θαηάινγνο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην θαζέλα  

II. Ο πνιίηεο επηιέγεη ηελ επηζπκεηή ππεξεζία 
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Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

 
Εύξεζε αξκόδηνπ θαηαζηήκαηνο 

Ο πνιίηεο επηιέγεη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη πιεθηξνινγεί ζην πεδίν «Μάθε ποσ ανήκεις βάσει τοσ ΤΚ 

κατοικίας»  ηνλ 5-ςήθην ΤΚ ηεο πεξηνρήο κόληκεο δηακνλήο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, ε πιαηθόξκα ηνπ ππνδεηθλύεη ζε 

πνηα ηνπηθή δηεύζπλζε e-ΔΦΚΑ αλήθεη. 
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I. Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα θαηάζηεκα από ηνλ θαηάινγν ηνπ πεδίνπ «Επιλογή Προσωπικού» 

II. Τν εκεξνιόγην εκθαλίδεη ηηο δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο θαη ώξεο 

 

 

 

Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 
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Καηαρώξηζε ζηνηρείσλ 

 

Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

Σηελ επόκελε ελόηεηα ν πνιίηεο θαηαρσξίδεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

• Ολνκαηεπώλπκν 

• Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email) 

• Αξηζκό ηειεθώλνπ 

• Γηεύζπλζε 

• ΑΜΚΑ 

• ΤΚ θαηνηθίαο  
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Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

 
Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο 

Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο θξάηεζεο θαη παξάιιεια ν πνιίηεο ιακβάλεη ζην e-mail ηνπ, 

επηβεβαησηηθό κήλπκα ζην νπνίν αλαγξάθνληαη:  

 

 

 

 

 Τα ζηνηρεία ηνπ ξαληεβνύ (νλνκαηεπώλπκν, εκεξνκελία θαη ώξα) 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηειεδηάζθεςε 

 Δλεκέξσζε θαη ηξόπνο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

 Email επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία myEfkalive 

 Ο ζύλδεζκνο γηα ηελ είζνδν ηνπ πνιίηε ζηνλ ρώξν ηεο ηειεδηάζθεςεο 

 Σύλδεζκνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξάηεζεο  
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Δηελέξγεηα ηειεδηάζθεςεο ζην myEFKAlive 

 

Ειςαγωγή ςτη πλατφόρμα 
 myEFKAlive 

 

 

   Επιλογή υπηρεςίασ 
 

 

Αρχική ςελίδα 

 

Καταχϊριςη 
 ςτοιχείων 

 

 

Εφρεςη αρμόδιου 
καταςτήματοσ 

 

Διενζργεια       
τηλεδιάςκεψησ ςτο 

myEFKAlive 
 

 
Ολοκλήρωςη 
 τησ κράτηςησ 

 

Τελ νξηζκέλε εκέξα θαη ώξα ηνπ ξαληεβνύ ν ρξήζηεο: 

 Eπηιέγεη «Σσμμετοτή στη σσνάντηση» από ην κήλπκα ηεο 

επηβεβαίσζεο πνπ έρεη ιάβεη ζην ειεθηξνληθό ηνπ ηαρπδξνκείν 

 Απαηηείηαη λα δηαζέηεη είηε έλαλ ππνινγηζηή/tablet είηε έλα θηλεηό 

ηειέθσλν 
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Επραξηζηνύκε πνιύ! 


