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Γ. Βροφτςησ: 750.000 αςφαλιςτικζσ ενημερότητεσ κάθε χρόνο θα δίνονται, πλζον, 

ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα - Ζνα αίτημα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα – 

Ωφελοφνται όλοι αλλά κυρίωσ οι νηςιώτεσ μασ  

 

Ζνα αίτθμα δεκαετιϊν του παραγωγικοφ κόςμου ικανοποιείται με τθ  νζα θλεκτρονικι 

υπθρεςία λιψθσ Αποδεικτικοφ  Aςφαλιςτικισ Eνθμερότθτασ που αναπτφχκθκε από τον e-

ΕΦΚΑ και τθν ΗΔΙΚΑ. Για πρώτη φορά εντάςςονται ςτην ηλεκτρονική διαδικαςία 

1.500.000 ελεφκεροι επαγγελματίεσ, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενοι και αγρότεσ τθσ χϊρασ 

και διαςυνδζονται τα Πλθροφοριακά Συςτιματα Μιςκωτϊν και Μθ Μιςκωτϊν παρζχοντασ 

ολοκλθρωμζνθ πλθροφορία για τθν Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 

Με τθ νζα υπθρεςία οι Αςφαλιςμζνοι κα μποροφν από τον υπολογιςτι τουσ με απλά 

βιματα, ςε δευτερόλεπτα και χωρίσ φυςικι παρουςία ςε κατάςτθμα του e-ΕΦΚΑ, να 

λάβουν το Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. Ήδη μζχρι τησ 12:00 τησ πρώτησ 

ημζρασ λειτουργίασ ζχουν υποβληθεί 4.088 αιτήματα. Σθμειϊνεται ότι ειδικά για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του τ. ΕΤΑΑ κα απαιτθκεί μόνο για τθν πρϊτθ φορά να επιςκεφτοφν τθν 

αρμόδια Υπθρεςία προκειμζνου να γίνει ζλεγχοσ πλθρωμισ των ειςφορϊν τουσ για το 

διάςτθμα ζωσ 31/12/2016. 

 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει αυτι θ διευκόλυνςθ για τουσ κατοίκουσ των νθςιϊν και των  

απομακρυςμζνων περιοχϊν οι οποίοι κα ζπρεπε μζχρι ςιμερα να ταξιδεφουν μζχρι τα 

αντίςτοιχα υποκαταςτιματα του τ.ΟΑΕΕ ,τ.ΟΓΑ ,τ.ΕΤΑΑ, ξοδεφοντασ χριματα και χρόνο 

προκειμζνου να λάβουν μια απλι Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 



 

Επιπλζον, για πρϊτθ φορά καταχωροφνται και ελζγχονται οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ για 

όςουσ εξαιροφνται από τθν προςκόμιςθ του Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

κωρακίηοντασ με αυτό τον τρόπο τόςο τουσ φορείσ που εκτελοφν τισ αντίςτοιχεσ 

ςυναλλαγζσ, όςο και το Αςφαλιςτικό Συςτιμα τθσ Χϊρασ  από εκείνουσ που 

χρθςιμοποιοφςαν τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ ωσ παράκυρο για να αποφεφγουν τθν προςκόμιςθ 

του Αποδεικτικοφ  Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 

Όπωσ διλωςε ο Υπ. Εργαςίασ Γιάννησ Βροφτςησ:  

 

«Με τη λειτουργία τησ νζασ ηλεκτρονικήσ εφαρμογήσ μειϊνεται δραςτικά το διοικητικό 

βάροσ για ελευθζρουσ επαγγελματίεσ, αυτοτελϊσ απαςχολουμζνουσ και αγρότεσ οι οποίοι 

ελάμβαναν ςτο ςφνολο τουσ περίπου 750.000 αςφαλιςτικζσ ενημερότητζσ ανά ζτοσ και 

απελευθερϊνονται τουλάχιςτον 1 εκατομμφριο ανθρωποϊρεσ παραγωγικοφ χρόνου 

ετηςίωσ. Παράλληλα, ζνασ μεγάλοσ αριθμόσ ςημαντικοφ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ θα 

κατευθυνθεί ςτην αντιμετϊπιςη εκκρεμοτήτων. Ένα αίτημα δεκαετιϊν του παραγωγικοφ 

κόςμου ικανοποιείται, για πρϊτη φορά, με τη  νζα ηλεκτρονική υπηρεςία λήψησ 

Αποδεικτικοφ Aςφαλιςτικήσ Eνημερότητασ και διευκολφνονται όλοι, κυρίωσ όμωσ,  οι 

κάτοικοι των απομακρυςμζνων περιοχϊν και των νηςιϊν μασ».  

 

 

  

                                               

 

 


