Οδηγίες χρήσης προς πολίτες για τον προγραμματισμό
τηλεδιάσκεψης με υπηρεσιακή μονάδα του e-ΕΦΚΑ
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Είσοδος πολίτη στο myEFKAlive

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με δύο τρόπους:

1. Πληκτρολογώντας το σύνδεσμο του ιστοτόπου:

myefka.live.gov.gr
2. Μέσω της πύλης gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτης και καθημερινότητα  Εξ’
αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί
TAXISnet)
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Αρχική σελίδα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο myEFKAlive, διαρθρώνονται σε τέσσερα θεματικά πεδία,
κατά αντιστοιχία με τα αρμόδια, ανά υπηρεσία, τμήματα εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ:

•

Παροχές

•

Μητρώο και Ασφαλιστικός Βίος

•

Συντάξεις – Παροχές

•

Διοικητικό-Πληροφόρηση πολιτών
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Επιλογή υπηρεσίας

1. Επιλέγοντας θεματικό πεδίο, αναπτύσσεται η λίστα με τις υπηρεσίες που παρέχονται
στο καθένα
2. Ο πολίτης επιλέγει την επιθυμητή υπηρεσία
3. Επιλέγοντας υπηρεσία, εμφανίζεται νέο πεδίο για την επιλογή γεωγραφικής περιοχής
από την αναπτυσσόμενη λίστα.
4. Αφού ο πολίτης επιλέξει και γεωγραφική περιοχή, πληκτρολογεί στο πεδίο «Μάθε που
ανήκεις βάσει του ΤΚ κατοικίας» τον πενταψήφιο Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής
μόνιμης διαμονής του.
5.
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Εύρεση αρμόδιου τοπικού καταστήματος

5. Συμπληρώνοντας τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής μόνιμης διαμονής:
a) Εμφανίζονται κάτω από το πεδίο τα καταστήματα με χωρική αρμοδιότητα
εξυπηρέτησης για την συγκεκριμένη περιοχή, που έχουν ενταχθεί στο myEFKAlive
b) Σε περίπτωση που βάσει του ΤΚ, δεν βρεθούν καταστήματα στην περιοχή που να
εξυπηρετούν μέσω myEFKAlive, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
6. Αν υπάρχουν καταστήματα εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη, πατάτε το πεδίο Επιλογή,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα κράτησης.
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7. Ο πολίτης επιλέγει υποχρεωτικά από την αναδυόμενη λίστα του πεδίου Επιλογή
Προσωπικού, ένα από τα καταστήματα που εμφανίστηκαν βάσει της αναζήτησης με ΤΚ
στο προηγούμενο πεδίο.
8. Αφού επιλεγεί το κατάστημα, το ημερολόγιο στη δεξιά πλευρά εμφανίζει τις διαθέσιμες
ημέρες. Ο πολίτης επιλέγει την επιθυμητή ημέρα
9. Στα αριστερά εμφανίζονται τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα για τη συγκεκριμένη
ημέρα, όπου ο πολίτης επιλέγει την ώρα για το ραντεβού του.
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Καταχώριση στοιχείων

10. Στην επόμενη ενότητα ο πολίτης καταχωρίζει τα στοιχεία του:
 Ονοματεπώνυμο
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 Αριθμός Τηλεφώνου
 Διεύθυνση
11. Πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία:
 ΑΜΚΑ
 Ιδιότητα ασφάλισης
 Ταχυδρομικός Κώδικας
12. Ο πολίτης επιλέγει υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει, καθώς και συναίνεσης για την
επεξεργασία των στοιχείων του από τον αρμόδιο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ. Τέλος,
επιλέγει Κράτηση
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* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά για την επιτυχή ολοκλήρωση της κράτησης
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Ολοκλήρωση της κράτησης



Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς κράτησης.



Παράλληλα, ο πολίτης λαμβάνει στο e-mail του, επιβεβαιωτικό μήνυμα στο οποίο
αναγράφονται:

 Τα στοιχεία του ραντεβού (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και ώρα).
 Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
 Ενημέρωση και τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών.
 Email επικοινωνίας με την υπηρεσία myEfkaLive.
 Ο σύνδεσμος για την είσοδο του πολίτη στον χώρο της τηλεδιάσκεψης
 Σύνδεσμος για τη διαχείριση της κράτησης
(Υπάρχει διένεξη;)
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Διαχείριση της κράτησης

Η σελίδα για τη διαχείριση της κράτησης εμφανίζεται αμέσως μετά την επιτυχή
καταχώριση του ραντεβού. Είναι επίσης προσβάσιμη και από τον σύνδεσμο «Υπάρχει
διένεξη;» που βρίσκεται στο επιβεβαιωτικό e-mail που λαμβάνει μετά την κράτησή του.
Εδώ ο πολίτης μπορεί να επιλέξει:
1. Να ακυρώσει την κράτησή του
2. Να αλλάξει την ημερομηνία ή/και την ώρα του ραντεβού
3. Να προγραμματίσει ένα επιπλέον ραντεβού
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Διενέργεια τηλεδιάσκεψης στο myEFKAlive
Την ορισμένη ημέρα και ώρα του ραντεβού επιλέξτε «Συμμετοχή στη συνάντηση», από το
μήνυμα της επιβεβαίωσης που λάβατε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο την ημέρα που
πραγματοποιήσατε την κράτηση, για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον της σύσκεψης με τον
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ .

Πριν επιλέξετε ”Συμμετοχή τώρα” βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και το μικρόφωνο σας είναι
ενεργοποιημένα.
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Πατώντας το κουμπί ”Συμμετοχή τώρα” θα μπείτε σε αναμονή μέχρι ο εκπρόσωπος του eΕΦΚΑ να αποδεχθεί το αίτημα εισόδου σας στην τηλεδιάσκεψη.
Με την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα σας ζητηθεί να επιδείξετε το νομιμοποιητικό σας
έγγραφο: ταυτότητα (Έλληνες Πολίτες)/διαβατήριο και νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής
(Αλλοδαποί Πολίτες).
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Συμβουλές για αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση


Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet.



Απόλυτη ησυχία στον περιβάλλοντα χώρο σας κατά τη διάρκεια της βίντεο-κλήσης
με τον εκπρόσωπο του e-ΕΦΚΑ .



Ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου της συσκευής από την οποία θα
συνδεθείτε.



Εφόσον έχετε επιλέξει να συνδεθείτε με εκπρόσωπο του e-ΕΦΚΑ

μέσω του

σταθερού σας υπολογιστή ή μέσω laptop, με λειτουργικό Windows, συστήνεται η
επιλογή της web έκδοσης του Microsoft Teams.


Προκειμένου να εμφανίζονται καθαρά και με ευκρίνεια τα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται από τον εκπρόσωπο του e-ΕΦΚΑ (όπως η
αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο), θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
το έγγραφο να «καλύπτει» την οθόνη σας, όπως τη βλέπετε μέσα από την
εφαρμογή.



Ειδικότερα, αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, συστήνεται η χρήση της
βασικής κάμερας του τηλεφώνου (μεγαλύτερη ανάλυση) τη στιγμή που καλείστε να
επιδείξετε τα απαιτούμενα έγγραφα (περιστροφή κάμερας).
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