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ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους συνταξιούχους του Ιδρύματος 

που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό και υπάγονται στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Αθηνών ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,  

Έ χ ε ι   α ν α σ τα λ ε ί  η καταβολή της σύνταξης όσων: 

1) δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και  

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  ή 

2) δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια υπηρεσία του 

ασφαλιστικού τους φορέα στην Ελλάδα  κ α ι   

π ρ ό κ ε ι τ α ι  να ανασταλεί  η καταβολή της σύνταξης όσων: 

δεν έχουν γνωστοποιήσει ένα από τα δύο αυτά στοιχεία. 

 

Για το λόγο αυτό, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) λειτουργεί 

ειδική εφαρμογή «Πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού», στην οποία οι 

συνταξιούχοι θα πρέπει να καταχωρούν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ., καθώς και τα 

ζητούμενα ατομικά στοιχεία τους. Από την ίδια αυτή εφαρμογή μπορούν να 

λαμβάνουν ενημερώσεις, μεταγενέστερα, και για την τακτοποίηση της πληρωμής της 

σύνταξης τους. 

 

Για κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τον Α.Μ.Κ.Α., οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.amka.gr, ενώ στην περίπτωση 

που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., θα πρέπει να μεριμνήσουν αμέσως για την έκδοσή του, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου, απευθυνόμενοι σε Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (www.kep.gov.gr) ή στα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. που λειτουργούν 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά την έκδοση του Α.Μ.Κ.Α. οι συνταξιούχοι πρέπει να 

δηλώσουν οπωσδήποτε την ταχυδρομική τους διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα. 

Εάν δεν διαθέτουν κατοικία, θα πρέπει να δηλώσουν την ταχυδρομική διεύθυνση του 

Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών (Αγησιλάου 48, Τ.Κ. 10436 Αθήνα), ενώ, 

εάν η διαδικασία γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, πρέπει να δηλωθεί η 

διεύθυνση κατοικίας του προσώπου αυτού. 

 

Οι συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. μπορούν να απευθυνθούν στη 

Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (Μετσόβου 4, Αθήνα, τηλ.: 2108204606, 

2108204648-9, fax: 210 8204653, e-mail; doykafex@1850.syzefxis.gov.gr), είτε 

αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τη 

διαδικασία έκδοσης Α.Φ.M. και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και από το 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών (στοιχεία επικοινωνίας: Αγησιλάου 48, Τ. Κ. 

10436 Αθήνα, τηλ.: 210527994S, fax: 2105279973, e-mail: ka001synt@gmail.com». 
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