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Οδηγίες χρήσης 

 
 
Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση του Ενημερωτικού 
Σημειώματος Συντάξεων απευθείας από τους ενδιαφερόμενους Συνταξιούχους του ΟΓΑ μέσω του 
ιστότοπου (web site) του ΟΓΑ.  
 
Προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής 
 
Για την χρήση της εφαρμογής, ο συνταξιούχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες: 
 τον ΑΜΚΑ του 
 τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου του ΟΓΑ (ΑΜΣ ΟΓΑ) 
 τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του (ΑΦΜ) 
 
Ο ΑΜΚΑ αποτελείται από 11 αριθμούς και θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί στον ΟΓΑ 
από τον Συνταξιούχο.  Αν ο ΑΜΚΑ δεν έχει δηλωθεί και συνεπώς δεν υπάρχει στα συστήματα του 
ΟΓΑ, τότε δεν θα είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ.  
 
Σε αυτή την περίπτωση ο Συνταξιούχος, για την παραλαβή του Ενημερωτικού Σημειώματος, θα 
πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με 
οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό 
σημείωμα) 
 
Ο Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ ΟΓΑ) αποτελείται από 10 αριθμούς. Για τον ακριβή 
Αριθμό Μητρώου ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να συμβουλευτεί το βιβλιάριο υγείας του 
Συνταξιούχου, οποιοδήποτε ενημερωτικό έγγραφο του ΟΓΑ, ή στην περίπτωση που πληρώνεται με 
ταχυδρομική επιταγή μέσω ΕΛΤΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου που αναγράφεται σε αυτή. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, στο Βιβλιάριο του Συνταξιούχου ο ΑΜΣ ΟΓΑ 
τελειώνει με ένα ‘Σ’. Το ‘Σ’ αυτό ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την εισαγωγή στην 
Εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να εισαχθούν μόνο οι 10 αριθμοί του ΑΜΣ ΟΓΑ. 
 



Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα δείγμα ταχυδρομικής επιταγής των ΕΛΤΑ. Με κόκκινο 
χρώμα φαίνεται ο ΑΜΣ ΟΓΑ του Συνταξιούχου, ο οποίος αποτελείται από τα 10 τελευταία ψηφία 
που απομένουν μετά την αφαίρεση των μηδενικών που βρίσκονται στην αρχή του αριθμού. 
 



Για την εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος, ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να 
ακολουθήσει 3 βήματα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 
 
Βήμα 1: Είσοδος στο σύστημα 
 
Για την είσοδο στο σύστημα, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει: 
 

 τον ΑΜΚΑ του Συνταξιούχου  
 τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ ΟΓΑ) 
 τον Κωδικό Ασφαλείας (πρόκειται για τον διαγραμμισμένο 7-ψήφιο αριθμό που εμφανίζεται 

στην οθόνη) 
Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Επόμενο». 

 
Ο ΑΜΚΑ θα πρέπει να αποτελείται από 11 αριθμούς, ενώ ο ΑΜΣ ΟΓΑ από 10 αριθμούς.  
 
Αν ο ΑΜΚΑ δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν στον ΟΓΑ, τότε δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο 
σύστημα. 
 
Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνταξιούχος θα πρέπει για την έκδοση της βεβαίωσης να απευθυνθεί 
στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, με την κάρτα του ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το 
οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ). 
 

 



Αν ο χρήστης της εφαρμογής πληκτρολογήσει λάθος στοιχεία τότε εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει πληκτρολογήσει τα σωστά 
στοιχεία και να προσπαθήσει ξανά. 
 

 
 
 
 



Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Συνταξιούχος να μην έχει λάβει σύνταξη εντός του συγκεκριμένου 
εξαμήνου, οπότε και δεν θα είναι δυνατή η εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος μέσω του 
ιστότοπου του ΟΓΑ.  
 
 

 
 
 
 



Βήμα 2: Επιβεβαίωση των στοιχείων του Ασφαλισμένου και Εισαγωγή του ΑΦΜ 
 
Στο 2ο βήμα της εφαρμογής, ο χρήστης καλείται αρχικά να διαβάσει τα στοιχεία του Συνταξιούχου 
που εμφανίζονται στον πίνακα ώστε να βεβαιωθεί ότι η αναζήτηση μέσω ΑΜΚΑ και ΑΜ ΟΓΑ 
απέδωσε τα σωστά αποτελέσματα. 
 
Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να προχωρήσει στην εισαγωγή ή την επιβεβαίωση του ΑΦΜ του 
Συνταξιούχου.  
 
Αν ο ΑΦΜ του Συνταξιούχου δεν έχει προηγουμένως καταγραφεί στα συστήματα του ΟΓΑ, τότε ο 
χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει τον ΑΦΜ του Συνταξιούχου στο πεδίο που εμφανίζεται στο 
κάτω μέρος της οθόνης και να πατήσει το κουμπί “Επόμενο”. 
 

 
 



Αν ο ΑΦΜ υπάρχει ήδη στα συστήματα του ΟΓΑ τότε ο ΑΦΜ εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
οθόνης. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει αν ο εικονιζόμενος ΑΦΜ είναι ο σωστός και να τον 
διορθώσει αν είναι λανθασμένος.  
 

 
 
Στην συνέχεια ο χρήστης πρέπει να πατήσει “Επόμενο” για να μεταβεί στο επόμενο βήμα. 
 
 
 
 



Βήμα 3: Επιλογή εκτύπωσης Βεβαίωσης 
 
Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο εκτύπωσης της 
Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση. Παρέχονται δύο δυνατότητες εκτύπωσης: 
 Μέσω εγγράφου PDF 
 Μέσω σελίδας HTML 
 

 
 



Για την εκτύπωση μέσω PDF, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο πρόγραμμα 
ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF. Ένα τέτοιο δωρεάν πρόγραμμα είναι ο Adobe Acrobat Reader, τον 
οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και να εγκαταστήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://get.adobe.com/reader/ 
 
Πατώντας το κουμπί “Εκτύπωση Βεβαίωσης (PDF)” εμφανίζεται ένα κουτί διαλόγου (dialog box) 
με το ερώτημα της εμφάνισης του αρχείου, ή της αποθήκευσης τοπικά στον υπολογιστή. 
 
 

 
 



Αφού το αρχείο της Βεβαίωσης ανοίξει στον Acrobat Reader, επιλέγοντας «Εκτύπωση» από το 
μενού της εφαρμογής ξεκινά άμεσα η εκτύπωση. 
 

 
 



Αν επιλεγεί η “Εκτύπωση Βεβαίωσης (HTML)”, τότε θα ανοίξει νέο παράθυρο στον φυλλομετρητή 
(web browser), στο οποίο θα εμφανιστεί η βεβαίωση. Και εδώ μπορείτε να επιλέξετε «Εκτύπωση» 
από το μενού του web browser, ώστε να προχωρήσει η εκτύπωση της Βεβαίωσης. 
 

 
 
 
 


