
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΑ ΙΚΑ 

 

Για να εκδώσετε βεβαίωση ασφαλιστικής σας ικανότητας ως 

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ 

ΙΚΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)απευθυνθείτε 

στο πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΑ. 

 
Για τη διευκόλυνσή σας (εξυπηρετεί ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 

ΙΚΑ, σε κάθε άλλη περίπτωση μην το αποστέλλετε, διότι δεν αρκεί) παραθέτουμε 

το σύνδεσμο: 

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login2.aspx 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Επιλέγετε ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TAXIS) 

Συμπληρώνετε τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ TAXISNET 

Επιλέγετε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Συμπληρώνετε το ΑΜΚΑ σας 

Πατάτε ΕΙΣΟΔΟΣ 

Θα σας εμφανίσει την εικόνα της ασφαλιστικής σας ικανότητας. 

Θα πρέπει να είστε ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ στο φορέα ΙΚΑ με ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 

κάντε screenshot όπου θα φαίνονται όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς και τα δικά 

σας προσωπικά στοιχεία 

 

Σε περίπτωση που δεν είστε άμεσα ασφαλισμένος/-η στο ΙΚΑ, 

παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες γι' αυτό 

(απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΑ) και να μας 

αποστείλετε στη συνέχεια την βεβαίωση ασφαλιστικής 

ικανότητας ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ με τον ΑΜΑ σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν στο κατάστημα ΙΚΑ που θα απευθυνθείτε για να 

λάβετε τη βεβαίωσή σας, σας ενημερώσουν ότι αρκεί να 

είστε έμμεσα ασφαλισμένος και ότι έχετε ΑΜΑ ΙΚΑ ως έμμεσα 

ασφαλισμένος, θα πρέπει βεβαιωθείτε ότι είναι 

καταχωρημένος ο αριθμός της ταυτότητάς σας και ο ΑΦΜ σας 

(τα δικά σας όχι του γονέα ή κηδεμόνα σας) και 

συσχετισμένοι με το δικό σας ΑΜΑ. Εάν δεν είναι 

καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία σας στο ΙΚΑ συσχετισμένα με 

το δικό σας ΑΜΑ, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού με το 

πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΑ έχοντας φωτοτυπία της 

ταυτότητάς σας και της βεβαίωσης του ΑΦΜ σας, ώστε να 

ενημερωθούν τα στοιχεία σας. Σε αυτήν την περίπτωση, 

μπορείτε να μας προσκομίσετε βεβαίωση ασφαλισμένου στο 

ΙΚΑ (έμμεσα), όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό 

της ταυτότητάς σας και τον ΑΦΜ σας. (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) Συνεπώς, η βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου 

πρέπει να αναγράφει τον αριθμό ταυτότητάς σας και τον ΑΦΜ 

σας. 

 

ΠΡΟΣΟΣΧΗ! Σε περίπτωση που είστε έμμεσα ασφαλισμένος/ -η 

σε ταμείο άλλο εκτός του ΙΚΑ, θα πρέπει να απευθυνθείτε 

στο πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΑ για να εγγραφείτε ως άμεσα 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

 

Συνοπτικά: 

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login2.aspx


Αν είστε άμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στέλνετε βεβαίωση 

απογραφής άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ ή screenshot από τη 

σελίδα ΑΤΛΑΣ. 

Αν είστε έμμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στέλνετε βεβαίωση 

απογραφής ασφαλισμένου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφονται 

τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και ο ΑΦΜ σας. 

Αν είστε έμμεσα ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο πλην του ΙΚΑ, 

θα πρέπει να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ ως άμεσα ασφαλισμένος/ 

-η και να μας στείλετε βεβαίωση απογραφής άμεσα 

ασφαλισμένου στο ΙΚΑ. 

 
 

Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει τα ζητούμενα αρχεία, 

παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα. 

 

 


