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Πρόσβαση στην ασφαλιστική τους ιστορία,
μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού
βιογραφικού μπορούν να έχουν οι ασφαλισμένοι, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.

σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του κάθε ασφαλισμένου, μέσω taxis, από την ιστοσελίδα
www.atlas.gov.gr
και στη συνέχεια με την εισαγωγή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι σταδιακά, στο πληροφοριακό Σύστημα
ΑΤΛΑΣ θα ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης όλων των Ελλήνων σε όλους τους ΦΚΑ της
χώρας. Στην παρούσα φάση έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994 μέχρι
σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα για τον ΟΓΑ.
Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης από τους 2 μεγαλύτερους
τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες
ασφάλισης. Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ.

Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισης που
έχει τεκμηριώσει.

Αναλυτικά, η διαδικασία πρόσβασης γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

• με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ
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• με τη χρήση κωδικών eIDAS

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση στα στοιχεία του
Ενιαίου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης προϋποθέτει υψηλό βαθμό ασφάλειας και έγκυρη
ταυτοποίηση του χρήστη.

Για το λόγο αυτό η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο μηχανισμό συνδυασμού
κωδικού χρήστη και συνθηματικού
(Username – Password), ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
αξιοποιείται η υποδομή πιστοποίησης του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κατά την διαδικασία εισόδου ζητείται και ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου (μοναδικό
αναγνωριστικό στοιχείο στο σύστημα Ασφάλισης) που μαζί με τον ΑΦΜ και άλλα ταυτοτικά
στοιχεία χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση της αρμοδιότητας εισόδου.

Στην περίπτωση βέβαια που υπάρχουν λάθη στα «Στοιχεία Ασφαλισμένου» οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ για επικαιροποίησή τους στο
μητρώο του ΑΜΚΑ. Η ενημέρωση θα γίνει με την αναγγελία των μεταβολών.

Σε περίπτωση συζύγων, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων η πρόσβαση
επιτρέπεται αυστηρά και μόνο στον διαπιστωμένο δικαιούχο του Λογαριασμού και
απαιτείται η χορήγηση των ειδικών στοιχείων πιστοποίησης από το σύστημα TAXIS και για
τους δύο. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τις εφορίες (Δ.Ο.Υ) σύμφωνα με τον ακόλουθο
σύνδεσμο (
https://www.gsis.gr ).

Προσοχή όμως, ο Λογαριασμός Ασφάλισης απεικονίζει ενιαία τα στοιχεία ασφάλισης στα
πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων που ταυτοποιήθηκαν κατά την
τελευταία ενημέρωση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου
ασφάλισης.
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https://www.real.gr/oikonomia/arthro/pos_tha_deite_ta_ensima_

sas_meso_tou_systimatos_atlas_tou_ypourgeiou_ergasias-565578/
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