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ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ:  

«Για ηην εξςπηπέηηζη ζηον e-ΔΦΚΑ και ζηον ΟΑΔΓ ΜΔΝΟΤΜΔ ΠΙΣΙ! 

Υπηζιμοποιούμε ηιρ νέερ τηθιακέρ ςπηπεζίερ. 
Τποβάλλοςμε ηλεκηπονικά ηο αίηημά μαρ και επιζκεπηόμαζηε ηιρ θςζικέρ 

δομέρ μόνο μεηά από πανηεβού» 

 
 

Τν ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηεο πξφθιεζεο ηνπ θνξσλντνχ αιιά θαη ηεο αλάγθεο ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αιιάδεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο 

απφ ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο θνηλσληθνχο βξαρίνλεο ηνπ θξάηνπο, ηνλ e-ΔΦΚΑ θαη 

ηνλ ΟΑΔΓ. Σπγθεθξηκέλα, απφ αχξην 16 Μαξηίνπ 2020 φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ e-

ΔΦΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ κε ηνπο πνιίηεο ζα γίλνληαη πιένλ ρσξίο νπξέο θαη αλακνλή, 
είηε ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο είηε κε πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνχ ζηα 

ππνθαηαζηεκάηα ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 
Δηζη εξρφκαζηε πην θνληά ζε απηφ πνπ σο θπβέξλεζε έρνπκε δεζκεπηεί θαη ν ίδηνο ν 

πξσζππνπξγφο Κςπιάκορ Μηηζοηάκηρ είρε εμαγγείιεη. Δλα θξάηνο 

απνηειεζκαηηθφ, ιεηηνπξγηθφ, ζχγρξνλν, ρσξίο γξαθεηνθξαηία, ην νπνίν ζα ζέβεηαη 

θαη ζα ππεξεηεί ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο  
 

Σηε δχζθνιε ζπγθπξία πνπ βηψλνπκε ν δηνηθεηήο ηνπ e-ΔΦΚΑ Υπήζηορ Υάλαπηρ 

θαη ν δηνηθεηήο ηνπ ΟΑΔΓ  πύπορ Ππυηοτάληηρ επηηάρπλαλ ην δξνκνινγεκέλν 
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηνπο δχν νξγαληζκνχο, ζπκβάιινληαο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ζπγρξσηηζκνχ ζηηο ππεξεζίεο. 
 

Δηδηθφηεξα, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ν e-ΔΦΚΑ θαη ν ΟΑΔΓ, πξνρσξνχλ ζε αναζσεδιαζμό ηος ηπόπος 

εξςπηπέηηζηρ ηυν πολιηών δίνονηαρ έμθαζη ζηην αξιοποίηζη  ηυν  
ηλεκηπονικών ςπηπεζιών πνπ παξέρνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο www.efka.gov.gr 

θαη www.oaed.gr αληίζηνηρα.  

http://www.efka.gov.gr/
http://www.oaed.gr/


 

Ταπηφρξνλα, αλαζηέιινπλ ηε ζπλαιιαγή κε θπζηθή παξνπζία γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά θαη εηζάγνπλ απφ ηε Γεπηέξα 16 Μαξηίνπ 2020 ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε θπζηθή παξνπζία μόνο καηόπιν ππογπαμμαηιζμένος 

πανηεβού.  

 
Δηδηθφηεξα απφ αχξην ην πξσί νη πθηζηάκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ e-ΔΦΚΑ 

θαη ηνπ ΟΑΔΓ θαζίζηαληαη πιένλ ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 

Γηα φζεο ζπλαιιαγέο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
πξνγξακκαηίδνληαη ξαληεβνχ σο εμήο:  

 

α. Σηνλ e-ΔΦΚΑ, νη αζθαιηζκέλνη, νη εξγνδφηεο θαη νη ζπληαμηνχρνη ζα ππνβάιινπλ 
ην αίηεκά ηνπο ηειεθσληθά ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.efka.gov.gr/menoumespiti επηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία ηνπ αηηήκαηνο, ην 

αξκφδην ππνθαηάζηεκα θαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο. 

Αθνινχζσο ζα ιακβάλνπλ e-mail ή ηειεθσληθή θιήζε θαη ζα θαινχληαη 
ζπγθεθξηκέλε ψξα ζην ππνθαηάζηεκα γηα λα εμππεξεηεζνχλ.  

 

β.  Σηνλ ΟΑΔΓ, φινη νη άλεξγνη ζα ππνβάιινπλ ην αίηεκά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε www.oaed.gr/menoumespiti επηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ην αξκφδην Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ2). Αθνινχζσο 

ζα ιακβάλνπλ e-mail ή ηειεθσληθή θιήζε θαη ζα θαινχληαη ζπγθεθξηκέλε ψξα 
ζην ΚΠΑ2 γηα λα εμππεξεηεζνχλ.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ e-ΔΦΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ πνπ 

θαζίζηαληαη πιένλ ππνρξεσηηθέο είλαη νη εμήο:  
 

 

e-ΔΦΚΑ 
 

1. Η εθηχπσζε βεβαηψζεσλ ΑΜΚΑ, ηηο νπνίεο νη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη 

κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα www.amka.gr, επηινγή «Έρσ 
ΑΜΚΑ;». 

2. Η ρνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε ή κε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη 

αζθαιηζκέλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία ζηελ ηζηνζειίδα www.atlas.gov.gr, επηινγή «Αζθαιηζηηθή 
Ιθαλφηεηα». Σεκεηψλεηαη φηη ζηηο 15/3/2020 παξαηάζεθε κέρξη 30/4/2020 ε 

αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα ζε 40.941 έκκεζα αζθαιηζκέλνπο πνπ δηέζεηαλ 

αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα ζηηο 29/2/2020. 
3. Οη θαηαβνιέο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ή δφζεσλ ξπζκίζεσλ ζηηο Υπεξεζίεο 

ηνπ Κ.Δ.Α.Ο, ηηο νπνίεο νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα δηελεξγνχλ ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΙΑΣ κε ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο Ταπηφηεηαο 

Οθεηιέηε. 
4. Η θαηαρψξεζε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε θαηνίθνπο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νινθιεξψλεηαη ε επεμεξγαζία  αξρείνπ απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζα ρνξεγεζεί απηφκαηα ε 

αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο. Καη’ εξαίπεζη εξςπηπεηούνηαι 

http://www.efka.gov.gr/menoumespiti
http://www.oaed.gr/menoumespiti
http://www.amka.gr/
http://www.atlas.gov.gr/


μόνο πεπιπηώζειρ για ηιρ οποίερ αποδεικνύεηαι η ύπαπξη άμεζηρ 

ιαηπικήρ ανάγκηρ.  
5. Η έθδνζε Απνζπάζκαηνο Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο. Οη αζθαιηζκέλνη 

κπνξνχλ λα ην εθηππψλνπλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-ΔΦΚΑ, ζηελ επηινγή 
Αζθαιηζκέλνη → Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο Αζθαιηζκέλσλ →Αηνκηθφο 

Λνγαξηαζκφο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ. 
6. Η ρνξήγεζε Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζελείαο. Οη αζθαιηζκέλνη ζα 

ππνβάιινπλ απφ ηo κεζεκέξη ηεο  Γεπηέξαο 16 Μαξηίνπ 2020 ηελ αίηεζε ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-ΔΦΚΑ, ζηελ επηινγή Αζθαιηζκέλνη → Ηιεθηξνληθέο 

Υπεξεζίεο Αζθαιηζκέλσλ → Έθδνζε ΔΚΑΑ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα 

κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξνζσξηλήο Αληηθαηάζηαζεο (ΠΠΑ)  

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ιακβάλνπλ ηαρπδξνκηθά ηελ θάξηα ζηε δηεχζπλζε ηνπο. 

7. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Πξνυπεξεζίαο γηα ρξήζε κεηαμχ άιισλ ζε 
δηαγσληζκνχο ΑΣΔΠ. Οη αζθαιηζκέλνη ζα ιακβάλνπλ  απφ ην κεζεκέξη ηεο 

Γεπηέξαο 16 Μαξηίνπ 2020 ηε βεβαίσζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-ΔΦΚΑ, ζηελ 
επηινγή Αζθαιηζκέλνη →Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο Αζθαιηζκέλσλ → Έθδνζε 

Βεβαίσζεο Πξνυπεξεζίαο. 
8. Η παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ζπληαμηνδνηηθψλ αηηεκάησλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί απφ 1/1/2017, ηηο νπνίεο νη αζθαιηζκέλνη ζα ιακβάλνπλ ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-ΔΦΚΑ, κέζσ ηεο επηινγήο  Σπληαμηνχρνη 
→Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Αίηεζεο. 

9. Η ππνβνιή λέσλ  αηηεκάησλ θχξηαο ζχληαμεο θαη επηθνπξηθήο γηα ην ηέσο 

ΔΤΔΑΜ. Οη αζθαιηζκέλνη ζα  ππνβάινπλ ην αίηεκα ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
e-ΔΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ζηελ επηινγή: Σπληαμηνχρνη → Ηιεθηξνληθή 

Αίηεζε Σπληαμηνδφηεζεο. Σηε ζπλέρεηα ζα εηδνπνηνχληαη ειεθηξνληθά 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κε ξαληεβνχ ζην 

αξκφδην ππνθαηάζηεκα. 

 
ΟΑΔΓ 

 

1. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δπίδνκα καθξνρξνλίσο αλέξγσλ. 
2. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Βνήζεκα αλεξγίαο απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο 

απαζρνινπκέλσλ. 

3. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δηδηθφ επνρηθφ βνήζεκα. 
4. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δηδηθφ βνήζεκα κεηά ηε ιήμε ηεο επηδφηεζεο 

αλεξγίαο. 

5. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δηδηθφ βνήζεκα κεηά απφ 3κελε παξακνλή ζην 

Μεηξψν. 
6. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δηδηθφ βνήζεκα ζε φζνπο εμέηηζαλ πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο. 

7. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Δηδηθφ βνήζεκα ιφγσ επίζρεζεο εξγαζίαο. 
8. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ Δηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο. 

9. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ Σπκπιεξσκαηηθή παξνρή κεηξφηεηαο. 

10. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ Άδεηα ζπνπδαζηψλ / θνηηεηψλ. 
11. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Φξφλνπ Αλεξγίαο. 

12. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Λήςεο Δπηδφκαηνο Αλεξγίαο. 

13. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Δμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. 



14. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Αλεξγίαο γηα ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο ζε αλέξγνπο. 
15. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο καθξνρξφληα αλέξγσλ γηα 

ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο. 

16. Η ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Απηαζθάιηζεο. 

 
Όιεο νη ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ηος ΟΑΔΓ βξίζθνληαη εδψ:  

http://www.oaed.gr/e-yperesies 

 
Δπίζεο, ε ππνρξεσηηθή δήισζε παξνπζίαο ησλ επηδνηνπκέλσλ αλέξγσλ, έσο ηελ 

31.03.2020 ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε απνζηνιή κελχκαηνο ζην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ησλ αξκφδησλ ΚΠΑ2, κε ην νπνίν ζα δειψλεηαη απφ ηνλ άλεξγν φηη 
εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο.  

 

Οη ηλεκηπονικέρ διεςθύνζειρ ηυν ΚΠΑ2 βξίζθνληαη εδψ:  

http://www.oaed.gr/email 
 

Τέινο, φιεο νη ζςνενηεύξειρ ανέπγυν κε εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο, είηε είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο είηε πξφθεηηαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ, θα διεξάγονηαι μέζυ 
ηηλεθυνικήρ επικοινυνίαρ θαη φρη κε απηνπξφζσπε παξνπζία. 

 

Γηα λα βπείηε ηο ΚΠΑ2 ζην νπνία αλήθεηε κε βάζε ηε δηεχζπλζή ζαο, παηήζηε εδψ: 
http://www.oaed.gr/pou-aneko  

 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, νη ζπλαιιαζζφκελνη παξαθαινχληαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ ςπηπεζία ηηλεθυνικήρ εξςπηπέηηζηρ ηος ΟΑΔΓ ζηον 
απιθμό 11320 (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 8:30 έσο 14:30, αζηηθή ρξνλνρξέσζε). 

http://www.oaed.gr/e-yperesies
http://www.oaed.gr/email
http://www.oaed.gr/pou-aneko

