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ΠΡΟΣ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ. 

 

ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής μπορείτε να έχετε εκτενή εκτύπωση του χρόνου ασφάλισης 

(ένσημα) από την εξής διεύθυνση https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx  

 

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους έχουν αναγνωρίσει προϋπηρεσία 

και επιθυμούν να την ελέγξουν χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στα κατά τόπους 

υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων ( πχ ΙΚΑ).  

 

Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω των κωδικών σας TAXIS είτε με ΑΜΚΑ  & ΑΦΜ.  Τα ένσημα 

που έχουν προς το παρόν καταχωρισθεί αφορούν διαστήματα από 01/01/1994 και μετά.  

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, 

ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΠΕΑΘ) ενώ στο επόμενο διάστημα θα ενταχθούν το ΝΑΤ και 

το Δημόσιο. 

 

Ειδικά για ασφάλιση σε ΙΚΑ- ΕΤΑΜ επισημαίνονται τα εξής :  

1. Αποδεικτικά της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για περιόδους απασχόλησης μέχρι 

31/12/2001 αποτελούν τα αντίστοιχα ασφαλιστικά βιβλιάρια, τα οποία οι 

ασφαλισμένοι  πρέπει να διατηρούν μέχρι την συνταξιοδότησή τους.  

2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ζητούν ανακεφαλαίωση του χρόνου 

σαφάλισής τους και να λαμβάνουν αντίστοιχη απόφαση του αρ. 47 του ν. 2676/1999 από 

τα κέντρα ανακεφαλαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύο (02) χρόνια πριν την συνταξιοδότησή τους.  



Τυχόν λανθασμένα στοιχεία του μητρώου ( πχ λανθασμένη ημερομηνία γέννησης ) 

μπορούν να διορθώνονται από τα κατά τόπους ΚΕΠ.  

 

Το εν λόγω έγγραφο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα προς διευκόλυνση των 

ενδιαφερομένων και η Υπηρεσία μας δεν έχει άλλη αρμοδιότητα που αφορά 

περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σύστημα.  

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου.  

 

  



 


