
e-ΕΦΚΑ: Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

2023 - Τι ισχύει 

Ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου και για έναν χρόνο (έως 28/02/2023) η 

ασφαλιστική ικανότητα στη συντριπτική πλειονότητα των άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένων, σε εκείνους δηλαδή που, κατά το προηγούμενο έτος, είχαν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, καθώς και σε ορισμένες ειδικές 

κατηγορίες ασφαλισμένων που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με ανακοίνωση 

του e-ΕΦΚΑ. 

Επίσης, με νομοθετική διάταξη, που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, δίνεται η 

δυνατότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, που έχουν μη ρυθμισμένες οφειλές προς 

τον ΕΦΚΑ και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, να 

μπορέσουν κατ' εξαίρεση να την λάβουν για ένα έτος, ανεξαρτήτως οφειλών τους, 

εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022 

αναδρομικά για το έτος 2021 το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για 

παροχές σε είδος και σε χρήμα. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο δωδεκαπλάσιο της 

μηνιαίας ασφαλιστικής κατηγορίας για παροχές σε είδος και σε χρήμα, την οποία 

είχαν επιλέξει για το έτος 2021. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατ' εξαίρεση και για 

μια μόνο φορά, καθώς από την 1η Μαρτίου 2023 θα εφαρμοστεί το καθεστώς που 

ίσχυε πάντοτε και που προβλέπει την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη 

μισθωτούς δεν οφείλουν ή σε εκείνους που έχουν ρυθμισμένες οφειλές. Ο τρόπος 

πληρωμής του ποσού αυτού για όσους δεν το έχουν ήδη καλύψει με τις εισφορές 

τους θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση του φορέα. 

Επιπροσθέτως, ο e-ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει πως η ασφαλιστική ικανότητα αφορά το 

δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, ακόμα και αν 

ένας πολίτης δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα από τον ΕΦΚΑ, υπάρχει σχετική 

κάλυψη υγείας με βάση τους κανόνες του υπουργείου Υγείας. 

Τονίζεται δε, πως για εκείνους τους μη μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, 

αυταπασχολούμενοι, αγρότες) που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους στο ΚΕΑΟ, 

αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχουν εμφανιστεί οι καταβολές τους στο σύστημα και, ως 

εκ τούτου, δεν έχει αποδοθεί ψηφιακά η ασφαλιστική τους ικανότητα, μπορούν να 

επισκεφθούν τα τοπικά υποκαταστήματα, κλείνοντας ένα ραντεβού ηλεκτρονικά και 

να αποκτήσουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα. 



Παράλληλα, στο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις (συμπλήρωση των προαναφερόμενων 

απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, κλπ) για έναν χρόνο (έως 28/02/2023) η 

ασφαλιστική ικανότητα στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους. 

Συγκεκριμένα: 

1. στα πρόσωπα που έλαβαν για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ή 50 ημερών 

εντός του έτους 2021, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης και 

σχετικών υπουργικών αποφάσεων (καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του 

πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες,  κ.ά.), 

2. στους ανέργους, ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση 

των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α` 273), 

3. στους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες 

ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές 

οικονομικής αδυναμίας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση 

αυτή, 

4. στους ανέργους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και έως 67 

ετών, που διέκοψαν το επάγγελμά τους και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της 

παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (Α` 65), 

5. στους πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, που υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, 

6. σε ειδικές ομάδες ασφαλισμένων, που έχουν κάνει χρήση των ειδικών διατάξεων 

του ν. 4254/2014 (Α` 85), 

7. στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως μισθωτοί-μέλη 

Διοικητικών Συμβουλίων Α.Ε., 

8. στους εργαζόμενους στην επιχείρηση "Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.", 

στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας, 

9. στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους 

προπονητές δρομώνων ίππων. 



Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα, επισκεπτόμενοι τον 

ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ  (www.efka.gov.gr), να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν 

ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

"Ασφαλιστική Ικανότητα" (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies). 

Ομοίως, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 

έμμεσου μέλους", μπορεί ο άμεσα ασφαλισμένος να προχωρήσει στην απογραφή και 

στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών του 

(https://www.efka.gov.gr/el/choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-

meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka). 

Τι ισχύει για την ασφαλιστική ικανότητα 

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες που αφορά 

την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες προχώρησε ο 

e-ΕΦΚΑ. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «την 1η Μαρτίου, ανανεώθηκε 

η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και 

έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε 

για τους εξής τρεις βασικούς λόγους: 

Α) είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ - υπενθυμίζεται πως, για να 

λάβει ένας πολίτης ασφαλιστική ικανότητα, θα πρέπει να μην οφείλει ή, αν οφείλει, 

να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Αυτή η νομοθεσία ισχύει εδώ και δεκαετίες και κατ’ 

εξαίρεση δόθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όλους πέρυσι, λόγω της πανδημίας, 

Β) είτε γιατί δεν συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης 

και, με βάση τον νόμο, δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα, 

Γ) είτε γιατί, παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και 

το ΚΕΑΟ, μέχρι σήμερα, δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα». 

«Για την πρώτη περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αρρύθμιστες 

οφειλές να τις ρυθμίσουν στο ΚΕΑΟ σε έως 12 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο να 

λαμβάνουν μηνιαίως ασφαλιστική ικανότητα. Μάλιστα, με νομοθετική διάταξη, που 

έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής μόνο της 

οφειλής που αφορά τις παροχές σε είδος και χρήμα, προκειμένου να λάβει κάποιος 

ετήσια ασφαλιστική ικανότητα. Μια πρωτοβουλία που θα ευνοήσει χιλιάδες 
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ασφαλισμένους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το minimum του 

ποσού που απαιτείται για τη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας. 

Για τις περιπτώσεις εκείνων των ασφαλισμένων που, ενώ πληρώνουν κανονικά τις 

οφειλές τους, φαίνεται να χρωστούν, πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ της 

πληρωμής της οφειλής και της εκκαθάρισης της στο σύστημα του ΚΕΑΟ και των 

τρεχουσών εισφορών, καθυστερήσεις που αντανακλούν τις προβληματικές δομές 

του Οργανισμού από τη στιγμή της δημιουργίας του. Οι καθυστερήσεις αυτές 

δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στην έγκαιρη λήψη της ασφαλιστικής 

ικανότητας, αλλά και σε μια σειρά άλλων συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ (ρυθμίσεις, 

κ.λ.π)» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει ως προτεραιότητα: 

«α) Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος τρεχουσών 

εισφορών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Το θέμα είναι εξαιρετικά σύνθετο και, γι' αυτόν 

τον λόγο, δεν έχει καταστεί εφικτό, μέχρι σήμερα. Η διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων θα λύσει μια σειρά από προβλήματα, όπως το να μην μεταφέρονται 

πληρωμές από το σύστημα τρεχουσών εισφορών στο ΚΕΑΟ, λόγω εκπρόθεσμης 

πληρωμής, καθώς και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κωδικός πληρωμής τρεχουσών 

και ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα διευκολύνει παρά θα ταλαιπωρεί τους πολίτες. 

Στόχος είναι οι πληρωμές των ασφαλισμένων να φαίνονται αμέσως στο σύστημα και 

αυτές να γίνονται με έναν τρόπο εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη της αντίστοιχης 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

β) Την άμεση εκκαθάριση των οφειλών που, ενώ πληρώθηκαν εγκαίρως από 

τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες, 

δεν έχουν φανεί, μέχρι και σήμερα, στο σύστημα. Αυτό θα συμβεί, μέχρι τις 22 

Μαρτίου. Γι' αυτόν τον λόγο, ειδικά για τους επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ, που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη έγκυρης εκκαθάρισης των γραμματίων 

προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων, κ.ά., δόθηκε παράταση έως τις 18 Απριλίου 

στην ασφαλιστική τους ικανότητα. Πρόκειται για δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, 

φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους, κλπ. Αυτή η παράταση αφορά τόσο εκείνους 

που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους, αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη οι 

πληρωμές στο σύστημα, όσο και εκείνους που χρωστούν. 

 



γ) Τέλος, για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τους αγρότες 

που έχουν πληρώσει κανονικά τις οφειλές τους, αλλά δεν έχουν φανεί στο σύστημα, 

μπορούν να επισκεφθούν ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ με το αποδεικτικό πληρωμής 

και να εκδώσουν ασφαλιστική ικανότητα. Υπενθυμίζεται πως και γι' αυτούς το 

πρόβλημα θα έχει επιλυθεί, μέχρι τις 22 Μαρτίου». 

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ τονίζει ότι καταβάλλει μια μεγάλη προσπάθεια να επιλυθούν 

οριστικά τα διαχρονικά προβλήματα του Οργανισμού. Προβλήματα που, όπως 

υπογραμμίζει, «δεν αφορούν μόνο τις συντάξεις, αλλά και θέματα εισφορών, 

παροχών και εξυπηρέτησης συνολικά. Γι' αυτό, άλλωστε, ψηφίστηκε και ο νόμος 

4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, με στόχο να δοθούν πρόσθετα 

εργαλεία στη Διοίκηση για την αντιμετώπιση τέτοιων, αλλά και άλλων σύνθετων 

προβλημάτων, που παρατηρούνται. Ήδη έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε όλα τα 

μέτωπα και αποτελεί στοίχημα για τον Οργανισμό και η άμεση επίλυση του 

προβλήματος πληρωμών και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων» 

σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ. 

 


