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   Θέμα:  Χορήγηση  αντιγράφων  βεβαιώσεων  καταβληθεισών
συντάξεων για φορολογική χρήση από τα ΚΕΠ.

Απαντούμε  στο αριθμ.  πρωτ.  11004/22-2-2011 έγγραφό σας,  σχετικά με τη
διεκπεραίωση  από  τα  ΚΕΠ  της  διαδικασίας  χορήγησης  αντιγράφων  βεβαιώσεων
καταβληθεισών  συντάξεων  για  φορολογική  χρήση  και  σας  πληροφορούμε  για  τα
εξής:

H ανωτέρω διαδικασία έχει ενταχθεί στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ
με την ΚΥΑ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Τ.Β΄/2003) και διεκπεραιώνεται
με συμβατικό τρόπο (τηλεομοιοτυπία ή ταχυδρομείο). 

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  και
εξοικονόμηση  χρόνου  και  πόρων,  η  υπηρεσία  μας  δεν  έχει  αντίρρηση  για  τη
διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας  on-line, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες λειτουργικής διασύνδεσης των εφαρμογών του ΟΓΑ και
του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «e-kep ermis» . 



Είναι  βεβαίως  προφανές  ότι  η  μετάπτωση  από  τον  συμβατικό  τρόπο
διεκπεραίωσης  στην  on-line διεκπεραίωση,  δεν  αίρει  τις  προϋποθέσεις  που
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΠ (άρθρο 31 του ν. 3013/2002) και την
ανωτέρω ΚΥΑ πιστοποίησης της διαδικασίας, δηλαδή: 

 τη  δυνατότητα  των  πολιτών  να  υποβάλλουν  αιτήσεις  για  τη  χορήγηση
αντιγράφων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση και απευθείας στις υπηρεσίες
του ΟΓΑ. 

 την  αρχική  απευθείας  και  χωρίς  αίτηση,  αποστολή  των  πρωτότυπων
βεβαιώσεων για φορολογική χρήση  από τον ΟΓΑ στους ασφαλισμένους του.

Στα  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στα οποία κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο
αποστέλλουμε  οδηγίες  χρήσης  της  μηχανογραφικής  εφαρμογής  προκειμένου  να
ενημερωθούν  και  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  διεκπεραιώνουν  τη  συγκεκριμένη
διαδικασία on – line από τις  3 Ιουνίου 2011.

                                                       

Η Γενική Γραμματέας

Ευσταθία Μπεργελέ

                                       

Εσωτ. Διανομή:
Γεν. Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών
ΥΑΠ (Υπόψη κου Φ. Κακλαμάνη)



Εγχειρίδιο διαχείρισης διαδικασίας στο   ekep     ermis

Βεβαίωση συντάξεων Ο.Γ.Α. 

Κωδικός διαδικασίας: 2930



Εισαγωγή

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διαχείριση της 

ηλεκτρονικής διαδικασίας του Ο.Γ.Α. στο ekep ermis με τίτλο:

«Βεβαίωση Συντάξεων ΟΓΑ (κωδ.: 2930)»

Η διαδικασία απευθύνεται σε συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. οι οποίοι θέλουν να 

εκδώσουν βεβαίωση συντάξεων για τα ποσά που έχουν λάβει εντός του έτους.



1. Εκτέλεση διαδικασίας και εκτύπωση βεβαίωσης

Από το κεντρικό μενού του ekep ermis, επιλέγετε Διαχείριση Υποθέσεων  Νέα 

Υπόθεση και αναζητήστε την διαδικασία «Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ» με τον 

κωδικό «2930».

Εμφανίζεται η οθόνη Αναζήτησης Συνταξιούχου. Συμπληρώστε ένα από τα πεδία 

που εμφανίζονται (Α.Μ. ΟΓΑ , ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) και επιλέξτε Αναζήτηση.

Συνίσταται η αναζήτηση με Α.Μ. ΟΓΑ, καθώς το μητρώο ασφαλισμένων δεν είναι 

πλήρως ενημερωμένο με τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δικαιούχων. Επομένως σε 

περίπτωση που εκτελέσετε αναζήτηση με ΑΦΜ ή  ΑΜΚΑ χωρίς να είναι επιτυχής, 

ζητήστε από τον ασφαλισμένο τον Α.Μ. ΟΓΑ του.

Εικόνα 1



Εάν αναζήτηση είναι επιτυχής, εμφανίζονται στην οθόνη σας τα στοιχεία του 

συνταξιούχου. Για να εκτυπώσετε τη βεβαίωση συντάξεων, κάντε κλικ στο 

Εκτύπωση βεβαίωσης.

Εικόνα 2

Εμφανίζεται σε νέο παράθυρο και σε μορφή pdf η βεβαίωση συντάξεων, την οποία 

και πρέπει να εκτυπώσετε και να παραδώσετε στον πολίτη.

Τέλος, η υπόθεση ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια 

από μέρους σας.



Εικόνα 3
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