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ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΣΝ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

17/05/22

Συνάδελφοι και συναδέλφισες, αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά των επικουρικών συντάξεων
μας. Μπορείτε να τα εκτυπώστε κανονικά από το site του www.efka.org.gr .

Ακολουθούν οδηγίες για την εκτύπωση τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μπαίνουμε στο Google και πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
και ENTER. Στην οθόνη μας εμφανίζονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Επιλέγουμε,
Συνταξιούχοι. Επιλέγουμε την Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος (διπλό κλικ).
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• Στην οθόνη που ακολουθεί επιλέγουμε την δεύτερη επιλογή: 2) Ενημερωτικά Σημειώματα
Συντάξεων από 01/01/2019. Στο τέλος του κειμένου θα δούμε την είσοδο στην υπηρεσία
(ένα κλικ). Ακολουθεί οθόνη που μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να γίνει η σύνδεση με τους
κωδικούς του TAXISNET – κωδικοί για την φορολογική δήλωση (ένα κλικ). Βάζουμε στο
πεδίο Χρήστης, το USERNAME και στο πεδίο Κωδικός, το PASSWORD και πατάμε
σύνδεση. Εμφανίζεται το παράθυρο Αυθεντικοποίηση Χρήστη, Συνέχεια και Αποστολή. Στο
νέο παράθυρο βλέπουμε το ΑΦΜ μας και μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε το ΑΜΚΑ μας
και ΕΙΣΟΔΟΣ.

• Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία μας και μετά το έτος και ο μήνας. Με το βελάκι που
υπάρχει, αν το πατήσουμε, επιλέγουμε το έτος του θέλουμε και τον μήνα. Αφού τα
επιλέξουμε κάνουμε αναζήτηση. Εμφανίζεται πίνακας όπου υπάρχουν οι επιλογές : ΙΚΑ –
ΗΔΙΚΑ / ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΕΤΕΑΕΠ – ΕΤΕΑΜ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Στα δεξιά της
οθόνης με κόκκινα γράμματα γράφει Εκτύπωση (επιλέγουμε την σύνταξη που θέλουμε να
εκτυπώσουμε), κάνουμε κλικ και Εκτέλεση. Πατήστε ΟΚ για να δείτε και να κατεβάσετε την
εκτύπωση. Στο κάτω μέρος αριστερά της οθόνης ή στα στοιχεία λήψης, θα δείτε σε μορφή
statement.pdf, το ενημερωτικό που επιλέξατε. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το
αποθηκεύσετε. Πατώντας επιστροφή μπορείτε να κάνετε επιλογή και κάποιου άλλου μήνα.
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