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1. Με μια ματιά... 
Αρχική σελίδα ασφαλισμένου αφού γίνει είσοδος (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
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Α) Στοιχεία Ασφάλισης 
Εμφανίζεται ο φορέας πρώτης κύριας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο έχει ενταχθεί ο/η 

ασφαλισμένος/η.  

 

Πατώντας στην επιλογή «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης», μπορεί να δει αναλυτικά τα στοιχεία 

διαστημάτων ασφάλισης, όπως την έναρξη και λήξη, τον φορέα, τον αριθμό μητρώου στον κάθε φορέα, 

την Κατηγορία Σύνταξης, τους κλάδους της ασφάλισης, το επάγγελμα και την ειδικότητα που έχει δηλωθεί 

στο φορέα ασφάλισης. Η δυνατότητα αυτή δίνεται και με την επιλογή «Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης» 

που υπάρχει στο μενού που βρίσκεται πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα (Εικόνα 2). 
 

 

Εικόνα 2 

Β) Οικονομικές Εκκρεμότητες 
Εμφανίζονται τα στοιχεία των οικονομικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληρωμή. Αναλυτικότερα:   

1) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΗΝΑ / ΕΤΟΥΣ 

Αφορά στην ειδοποίηση πληρωμής τρέχουσας εισφοράς για τον πιο πρόσφατο μήνα έκδοσης 

ειδοποιητηρίου. Εμφανίζει το ποσό και την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής.  

Πατώντας στην επιλογή «Εισφορές Μήνα» ο/η ασφαλισμένος/η μεταβαίνει στην καρτέλα της 

ενότητας «3.2. Ασφαλιστικές Εισφορές». 

2) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

Εμφανίζεται το ποσό και τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της τρέχουσας δόσης της 

ετήσιας εκκαθάρισης, εφόσον ο/η ασφαλισμένος/η έχει ενταχθεί σε εκκαθάριση εισφορών 

προηγούμενων ετών. 

Πατώντας στην επιλογή «Εκκαθάριση Έτους», ο/η ασφαλισμένος/η μεταβαίνει στην καρτέλα της 

ενότητας «3.1. Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών» για το αντίστοιχο έτος. 

 

Γ) Μηνύματα 

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα εμφανίζεται σχετική επισήμανση από την οποία ο/η 

ασφαλισμένος/η μπορεί να μεταβεί στη σχετική ενότητα (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3 



Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΕΑΕΠ 

 

Οδηγίες Χρήσης  5 / 18 

 
 

2. Ατομικά Στοιχεία 

Από το μενού που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα ο/η ασφαλισμένος/η επιλέγει «Ηλ. Υπηρεσίες»  και 

στη συνέχεια  «Ατομικά Στοιχεία» (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4 

Εμφανίζονται τα ατομικά στοιχεία , τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης 

καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη του/της  ασφαλισμένου/ης  (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 5  
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3. Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 

3.1.  Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών 
Από το μενού που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα ο/η ασφαλισμένος/η επιλέγει «Ηλ. Υπηρεσίες» , 

«Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης» και στη συνέχεια  «Εκκαθαρίσεις» (Εικόνα 7) και εμφανίζονται οι 

Διαθέσιμες Εκκαθαρίσεις για κάθε έτος που ο ασφαλισμένος έχει ενταχθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης.  

Στο σημείο αυτό δίνεται στον/στην ασφαλισμένο/η οι εξής επιλογές: 

α) να εμφανίσει τα στοιχεία Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών, σε κάθε έτος ξεχωριστά, πατώντας το 

κουμπί , 

β) να εκτυπώσει το Ειδοποιητήριο Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών κάθε έτους ξεχωριστά, πατώντας 

το κουμπί  (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 6 

3.1.1.  Προβολή εικόνας Εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 

Ο ασφαλισμένος μπορεί να μεταβεί στην εικόνα της Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών Έτους, από την 

οθόνη των διαθέσιμων εκκαθαρίσεων. Αναλυτικότερα, η οθόνη χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες ως 

εξής:  

Α) Τίτλος προβολής τρέχουσας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 

Ο τίτλος της σελίδας λαμβάνει 2 μορφές: 

1) Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών 

Ο τίτλος αυτός εμφανίζεται αν δεν υπάρχει τροποποίηση της αρχικής εκκαθάρισης για το έτος 

(Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 7 
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2) Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών - Τροποποίηση 

Ο τίτλος αυτός εμφανίζεται αν υπάρχει τροποποίηση  της αρχικής εκκαθάρισης για το έτος (Εικόνα 

9).  

Στην περίπτωση αυτή, ο Πίνακας Ιστορικού Εκκαθαρίσεων αναμένεται να έχει περιεχόμενο  

(Εικόνα 16).  

 

Εικόνα 8 

Β) Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης 

Ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα αυτή ώστε να ενημερωθεί περαιτέρω για τα 

στοιχεία της σελίδας εκκαθάρισης (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 9 

Γ) Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα 

 

Εικόνα 10 

Εμφανίζει το ετήσιο εισφοροδοτηθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος στο οποίο βασίστηκε ο 

υπολογισμός της τελευταίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του/της ασφαλισμένου/ης το 

οποίο αποτυπώθηκε στο Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης.  
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Εμφανίζει, επίσης, τις ιδιότητες ασφάλισης που είχε δηλώσει ο/η ασφαλισμένος/η καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους εκκαθάρισης (Εικόνα 11). 

Δ) Ανάλυση Ασφαλιστικών Εισφορών – Καταβολών 

 

Εικόνα 11 

Εμφανίζει αναλυτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό της εκκαθάρισης των 

ασφαλιστικών εισφορών του έτους αναφοράς, ομαδοποιημένα στις εξής ενότητες (Εικόνα 12): 

1) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 

Αφορούν στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίστηκαν επί του εισφοροδοτηθέντος 

εισοδήματος για το έτος εκκαθάρισης. 

 

2) ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Οι καταβλητέες εισφορές είναι το ποσό που προκύπτει με την αφαίρεση του ποσού των 

μειώσεων/εκπτώσεων από τις αναλογούσες εισφορές. 

Πατώντας στο κουμπί  ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να δει αναλυτικά τις 

καταβλητέες εισφορές του έτους ανά μήνα (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 12 

3) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Εμφανίζει το σύνολο των  καταβολών του/της ασφαλισμένου/ης  που έχουν εξοφλήσει μέρος ή και 

το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της ετήσιας εκκαθάρισης. Πατώντας στο κουμπί  εμφανίζονται 

αναλυτικά τα σύνολα που έχουν καταβληθεί ανά είδος καταβολής. 

Οι καταβολές αφορούν σε πληρωμές μέσω Τραπεζών ή ΕΛΤΑ, είτε σε πληρωμές από άλλες πηγές 

(π.χ. προκαταβολές εισφορών ΕΤΕΑΕΠ ασφαλισμένων πρώην ΟΑΕΕ) ή σε άλλου είδους πιστώσεις 

ή/και χρεώσεις (Εικόνα 14).  

 

Εικόνα 13 

4) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΟΥΣ  

Αν από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης προκύψει υπόλοιπο οφειλής, αυτό αναγράφεται εδώ και 

καταβάλλεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο 

δοσολόγιο στην Ενότητα των Δόσεων Εκκαθάρισης.  
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Ε) Δόσεις Εκκαθάρισης 

 
Εικόνα 14 

Εμφανίζει αναλυτικά το δοσολόγιο των τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση του 

υπολοίπου της ασφαλιστικής οφειλής. Για κάθε δόση εμφανίζονται αναλυτικά (Εικόνα 15):   

 Ο αύξων αριθμός.  

 Το ποσό πληρωμής της δόσης.   

 Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της δόσης. 

 Το ποσό της δόσης που έχει εξοφληθεί. 

 Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης πληρωμής που εξοφλεί τη δόση στο σύνολο της.   

 Το ποσό των προσαυξήσεων που έχουν καταλογιστεί στη δόση από τυχόν μη εμπρόθεσμες 

καταβολές.   

 Το εξοφλημένο ποσό των προσαυξήσεων που έχουν καταλογιστεί στη δόση. 

 Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης πληρωμής που εξοφλεί την προσαύξηση της δόσης στο σύνολο 

της. 

Τέλος, εμφανίζεται το σύνολο των οφειλόμενων προσαυξήσεων που αποτυπώθηκαν, από εκπρόθεσμη 

καταβολή δόσεων της εκκαθάρισης του έτους. 
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ΣΤ) Εκτύπωση Εκκαθάρισης 

Με την επιλογή του κουμπιού  εμφανίζεται το έντυπο ειδοποιητήριο εκκαθάρισης.  

Ζ) Ιστορικό Εκκαθαρίσεων 

 

Εικόνα 15 

Εμφανίζονται αναλυτικά τυχόν προηγούμενες εκκαθαρίσεις για το έτος αναφοράς. Αναγράφονται για 

κάθε μια προηγούμενη εικόνα εκκαθάρισης τα στοιχεία (Εικόνα 16): 

 Έτος Αναφοράς. 

 Αύξων Αριθμός Εικόνας.  

 Ημερομηνία Έκδοσης Εκκαθάρισης. 

 ΜΕΤΑΒΑΣΗ προς την σελίδα προβολής της συγκεκριμένης προηγούμενης εικόνας εκκαθάρισης.  
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3.2.  Ασφαλιστικές Εισφορές 

Α) Τρέχουσα εισφορά ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ 

 

Εικόνα 16 

Εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία πληρωμής του τρέχοντος ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών. 

Αναγράφονται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και η ημερομηνία πληρωμής.  

Πατώντας το κουμπί  ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να εκτυπώσει το 

ειδοποιητήριο πληρωμής σε μορφή PDF. 

Πατώντας στην επιλογή "Τρόποι Πληρωμής" εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες για την εξόφληση των 

εισφορών (Εικόνα 17). 

 

Β) Ιστορικό εισφορών από 1/1/2017 

Εμφανίζει αναλυτικά τους ενεργούς μήνες ασφάλισης του/της ασφαλισμένου/ης, ομαδοποιημένους ανά 

έτος, στην τελευταία τους κατάσταση. 

Για κάθε μήνα αναφοράς εμφανίζονται : 

 Η Ιδιότητα ασφάλισης του/της ασφαλισμένου/ης (π.χ. αυτοαπασχολούμενος/η , ΤΣΜΕΔΕ-

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κλπ). 

 Το ποσό της υπολογισθείσας μηνιαίας εισφοράς. 

 Τυχόν παρατηρήσεις. 

 Ένδειξη εξόφλησης (αν είναι τσεκαρισμένη, η μηνιαία εισφορά έχει εξοφληθεί πλήρως). 

 Ένδειξη εκκαθάρισης (αν είναι τσεκαρισμένη, η μηνιαία εισφορά έχει ενταχθεί στην εκκαθάριση του 

αντίστοιχου έτους). 

 

 

 

 



Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΕΑΕΠ 

 

Οδηγίες Χρήσης  13 / 18 

 
 

Για κάθε μήνα αναφοράς, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αναλυτικά στοιχεία ως εξής:  

1) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

Εικόνα 17 

Αποτυπώνονται αναλυτικά οι απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα αναφοράς. Αν στο 

μήνα αναφοράς έχει προκύψει αλλαγή στο ποσό απαίτησης λόγω ασφαλιστικής μεταβολής (π.χ. 

αλλαγή ιδιότητας), αποτυπώνονται στην πρώτη γραμμή τα στοιχεία της πρώτης απαίτησης και στις 

επόμενες τα στοιχεία τυχόν μεταβολών. Αναλυτικά εμφανίζονται (Εικόνα 18): 

 Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς. 

 Η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής. Εφόσον το ποσό που απαιτείται έχει αποτυπωθεί σε 

κάποιο ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών, η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία 

εμπρόθεσμης πληρωμής του μήνα του ειδοποιητηρίου, διαφορετικά (αν η απαίτηση δεν έχει 

ακόμα αποτυπωθεί σε ειδοποιητήριο), η ημερομηνία είναι κενή. 

 Το έτος εισοδήματος στο οποίο υπολογίστηκε η εισφορά. 

 Το συνολικό ποσό καταβολών έναντι της απαιτηθείσας εισφοράς (τμηματική εξόφληση) 

 Ένδειξη αν η απαίτηση έχει εξοφληθεί. 

 

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

 

Εικόνα 18 

Αποτυπώνονται αναλυτικά ανά φορέα και κλάδο ασφάλισης τα εξής στοιχεία της μηνιαίας εισφοράς 

(Εικόνα 19): 

 Ονομασία του πρώην φορέα ασφάλισης. 

 Ονομασία κλάδου (π.χ. κλάδος Επικουρικής, Πρόνοιας, κλπ.). 

 Δηλωθείσα δραστηριότητα του/της ασφαλισμένου/ης για το μήνα αναφοράς. 
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 Μηνιαίο εισόδημα βάσει του οποίου έγινε ο υπολογισμός της εισφοράς. 

 Ποσοστό επί του εισοδήματος βάσει του οποίου προκύπτει η εισφορά, προ τυχόν 

προσαυξήσεων, μειώσεων ή εκπτώσεων. 

 Συνολικό τελικό ποσό εισφοράς ανά κλάδο. 

 Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης (μεταβολής). 

 

3) ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  

 

Εικόνα 19 

Αποτυπώνονται αναλυτικά τυχόν καταβολές του/της ασφαλισμένου/ης έναντι εισφορών ανά μήνα 

αναφοράς. Αναλυτικά αναγράφονται (Εικόνα 20): 

 Το ποσό της απαιτηθείσας εισφοράς. 

 Το ποσό της καταβολής. 

 Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής. 

 Το είδος της καταβολής, π.χ. καταβολή μέσω ΔΙΑΣ (Τράπεζες/ΕΛΤΑ). 

 

Γ) Ιστορικό Εκδοθέντων Ειδοποιητηρίων από 1/1/2017 

 

Εικόνα 20 

Εμφανίζει όλα τα ειδοποιητήρια μηνιαίων εισφορών που έχουν εκδοθεί, ομαδοποιημένα ανά έτος. 

Για κάθε ειδοποιητήριο εμφανίζονται ανά έτος (Εικόνα 21):  

 Ο μήνας οφειλής. 

 Η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του μήνα αναφοράς. 

 Το πληρωτέο ποσό. 

 Παρατηρήσεις. 

 Δυνατότητα εκτύπωσης της ειδοποίησης σε μορφή PDF. 
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3.3.  Καταβολές 

Α)  Ιστορικό Πληρωμών από 1/1/2017 

 
Εικόνα 21 

Εμφανίζει αναλυτικά τα στοιχεία των πληρωμών που έχει πραγματοποιήσει ο/η ασφαλισμένος/η από 

1/1/2017. Για κάθε πληρωμή εμφανίζονται (Εικόνα 22): 

 Η ημερομηνία πληρωμής (πραγματοποίησης της συναλλαγής).  

 Το είδος της καταβολής (π.χ. Καταβολή ΔΙΑΣ, προκαταβολή εισφορών πρώην ΟΑΕΕ, κλπ.). 

 Ονομασία τράπεζας. 

 Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής. 

 Ποσό πληρωμής. 

 Αιτιολογία (αν πρόκειται για καταβολή σε τράπεζα ο μοναδικός κωδικός συναλλαγής που 

αποστέλλεται από την τράπεζα). 

 Ένδειξη που δηλώνει αν η πληρωμή έχει χρησιμοποιηθεί για εξόφληση εισφορών. 
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Β) Χρεωστικά Υπόλοιπα 

 

Εικόνα 22 

Εμφανίζει, ανά έτος, τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα, τα οποία προκύπτουν από πληρωμές εισφορών. 

Αναλυτικά, εμφανίζονται (Εικόνα 23):  

 Η ημερομηνία αναγγελίας της χρέωσης. 

 Το είδος της οφειλής.  

 Το ποσό της χρέωσης. 

 Το ποσό της χρέωσης που εξοφλήθηκε. 

 Το υπόλοιπο ποσό που απομένει ανεξόφλητο. Αν το υπόλοιπο ποσό δεν είναι μηδενικό, τότε το 

ποσό αυτό εμφανίζεται σε επόμενη γραμμή, στη στήλη του ποσού. 

 Ένδειξη αν η χρέωση έχει ληφθεί υπόψη στην εξόφληση εισφορών. 

 Περιγραφή και ημερομηνία της προέλευσης του χρεωστικού υπολοίπου. 

 Ο τρόπος εξόφλησης του χρεωστικού (π.χ. μέσω πληρωμής, πιστωτικού υπολοίπου). 

 Η ημερομηνία εξόφλησης του χρεωστικού. 

Πατώντας στην επιλογή  ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να δει και τα υπόλοιπα στοιχεία της γραμμής, 

που πιθανά δεν χωράνε στο μέγεθος του παραθύρου. 

 



Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΕΑΕΠ 

 

Οδηγίες Χρήσης  17 / 18 

 
 

Γ) Πιστωτικά Υπόλοιπα 

 

Εικόνα 23 

Εμφανίζει ανά έτος τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα που δεν έχουν συμμετάσχει ακόμα σε εξόφληση / έχουν 

προκύψει από την εξόφληση.  

Αναλυτικά, εμφανίζονται (Εικόνα 24):  
 Η ημερομηνία αναγγελίας της πίστωσης. 

 Το είδος καταβολής (π.χ. Γραμμάτιο Προείσπραξης Δικ. Συλ.). 

 Το ποσό της πίστωσης.  

 Η προέλευση και η ημερομηνία προέλευσης της πίστωσης. 

Δ) Υπόλοιπο προς Τακτοποίηση  

 
Εικόνα 24 

Εμφανίζονται τυχόν ποσά μηνιαίων εισφορών προς «τακτοποίηση» (Εικόνα 25). 

Τα ποσά αυτά αφορούν σε ενεργές ακόμα μηνιαίες απαιτήσεις εισφορών, για τις οποίες όμως δεν 

υπάρχουν πλέον ενεργές εισφορές για το συγκεκριμένο μήνα ασφάλισης  (λόγω π.χ. πρόσφατης 

μεταβολής ακύρωσης χρόνου ασφάλισης). Τα ποσά αυτά θα «τακτοποιηθούν»,  κατά τη μηνιαία 
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διαδικασία έκδοσης του επόμενου ειδοποιητηρίου εισφορών, οπότε και θα ληφθούν  υπόψη στην 

εξόφληση. 

3.4.  Οφειλές 

Οφειλές από 1/1/2017 

 

Εικόνα 25 
Εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι ασφαλιστικές οφειλές του/της ασφαλισμένου/ης ανά είδος οφειλής (αν 

δηλαδή η οφειλή αφορά σε απαιτούμενη προσαύξηση ή Δόση Εκκαθάρισης ή σε Μηνιαία Εισφορά ή σε 

χρέωση), το ποσό κάθε ασφαλιστικής οφειλής και το άθροισμα όλων των οφειλών (Εικόνα 26). 

 


