ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
Συνάδελφοι,
Μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων
εκκαθαριστικών, η έκδοση τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις
παρακάτω οδηγίες :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε
ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του
τραπεζικού μας λογαριασμού και μετά.
Απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία για την έκδοση του ενημερωτικού
σημειώματος :







Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψηφία)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχόμενα, χωρίς κενά)
Μήνας
Έτος
Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επιβεβαίωσης
Εκτύπωση.

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πρώην
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΕ) πρέπει να απευθύνονται ;
α) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους ΜΟΝΟ για
τις ακόλουθες αλλαγές : (διόρθωση ΑΦΜ, Αριθμός Αστυνομικής
Ταυτότητας, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας) και
β) για όλες τις υπόλοιπες παροχές-μεταβολές (απονομή σύνταξης,
μεταβίβαση σύνταξης, κάθε μεταβολή που έχει σαν συνέπεια τη μείωση
ή τη διακοπή της σύνταξης, π.χ. την περίπτωση εργασίας ή
συνταξιοδότησης για κάθε αιτία και από οποιοδήποτε φορές, την
μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης π.χ. γάμος, διαζύγιο, γέννηση,
θάνατος, κλπ. θα συνεχίσουν να απευθύνονται στο :
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των
Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων
ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΕ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ
Τηλ. : 2103621304, 2103804933
* Η πληροφόρηση είναι από τον Φεβρουάριο του 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.etea.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Οδηγός Συνταξιούχου» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση σε
μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού μας
λογαριασμού και μετά.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή μας, βάση των στοιχείων,
όπως παρατίθενται :







ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
Διεύθυνση email
Κωδικός
Επιβεβαίωση Κωδικού
Εγγραφή

Εφόσον ταυτοποιηθούμε επιτυχώς, οδηγούμαστε στη σελίδα Είσοδος
όπου για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται :



ΑΜΚΑ και
Κωδικός email

Στοιχεία επικοινωνίας :
ETEA
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα : Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ. : 2103275022 – 025
* Η πληροφόρηση είναι από τον Μάρτιο του 2015

