
ΝΑΤ Portal – Οδηγίες 

ΝΑΥΤΙΚΟ  ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ 
Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οδηγίες Χρήσης της Διαδικτυακής Εφαρμογής

για  Συνταξιούχους του ΝΑΤ

Για να εισέλθετε στις υπηρεσίες που σας παρέχει το portal του ΝΑΤ, πληκτρολογείτε από κάποιο browser 
του υπολογιστή σας την διεύθυνση : http  ://  www  .  nat  .  gr  .

Κατόπιν από το πλαίσιο «Διαδικτυακές υπηρεσίες» στην κεντρική σελίδα του site, πατάτε «Σύνδεση με τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες» .

Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer  :

Επειδή τα reports χρησιμοποιούν τον Acrobat Reader , σε περίπτωση μη εμφάνισης εκτυπώσεων με χρήση 

του MS Internet Explorer,  δείτε  στο τέλος αυτών των οδηγιών τις «Ρυθμίσεις Adobe Acrobat Reader».
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Αμέσως θα εμφανισθεί η σελίδα που φαίνεται στην επόμενη εικόνα, με τις γενικές οδηγίες χρήσης του 
Portal.

Κάντε «κλίκ» στη φράση «Πατήστε εδώ για είσοδο στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΝΑΤ».

Τότε θα εμφανισθεί η Login οθόνη, για συμπλήρωση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού.

Πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό που σας έχουν δοθεί κατά την εγγραφή σας στο Portal. 

Στα παρακάτω παραδείγματα έχουμε τις υπηρεσίες που μπορεί να πάρει ένας Συνταξιούχος του ΝΑΤ.
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Εάν η σύνδεση σας είναι επιτυχής,  θα εμφανισθεί το κεντρικό μενού με τις υπηρεσίες που μπορείτε να 
πάρετε.
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Πως παίρνουμε τις διάφορες υπηρεσίες

1) Αν θέλετε να πάρετε π.χ. «Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών»  κάνετε κλίκ στην επιλογή του 
Μενού στο αριστερό σας πλαίσιο που λέει «Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών», τότε θα 
εμφανισθεί το δεξί πλαίσιο για να δώσετε το μήνα, το έτος και το ταμείο ( ΝΑΤ, ΚΕΑΝ ). 

Θα πρέπει τώρα να κάνετε «κλίκ» στο κουμπί «Εκτύπωση» ( πάνω από την πράσινη γραμμή ) για να 
ξεκινήσει η διαδικασία. 

Το report που θα εμφανισθεί είναι σε μορφή PDF, ανοίγει δηλαδή με τον Adobe Reader και μπορείτε να το 
τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας σαν αρχείο.

Αφού περάσει λίγος χρόνος, μό λις γίνει ο υπολογισμός θα εμφανιστεί το πινακάκι του Acrobat Reader για 
να ανοίξετε το έντυπο (βλέπετε στη παρακάτω εικόνα ). 
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Πατώντας «ΟΚ» μας ανοίγει το έντυπο PDF όπως το βλέπουμε στην  παρακάτω  εικόνα.
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2) «Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά σημειώματα 4-μήνου».

Κάνουμε «κλίκ» στην συγκεκριμένη επιλογή από το αριστερό Μενού και μας εμφανίζεται στο 
δεξιό πλαίσιο αυτό που βλέπετε στη παρακάτων εκόνα.

Επιλέγουμε το Έτος και το Τετράμηνο κάνοντας «κλίκ» στα βελάκια δίπλα στα πεδία του 
Τετραμήνου και του Έτους και πατάμε «Εκτύπωση» ( πάνω από την πράσιν γραμμή ).

Μετά από λίγη ώρα θα μας εμφανισθεί το πινακάκι που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

Πατάμε «ΟΚ» και μας ανοίγει το έντυπο PDF όπως το βλέπουμε στην  παρακάτω  εικόνα.
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3) Για Απόφαση χορήγησης Κύριας Σύνταξης : Επιλέγουμε από το αριστερό πλαίσιο και κάνουμε 
«κλίκ» την «Απόφαση Χορήγησης Κύριας Σύνταξης».

Στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζεται το «Παρακαλώ πατήστε το κουμπί  ‘Εκτύπωση’».

Πατάμε τότε το κουμπί «Εκτύπωση» και μετά από λίγο εμφανίζεται το πινακάκι του Acrobat 
Reader  για το άνοιγμα της εκτύπωσης όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Τότε εμφανίζεται η εκτύπωση που φαίνεται στην  παρακάτω εικόνα.
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4) Εκτύπωση Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

Επιλέγουμε από το αριστερό πλαίσιο : Υπολογισμοί -> Εκτύπωση Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας 
Ναυτικού».

Στο δεξιό πλαίσιο πατάμε πρώτα το κουμπί «Υπολογισμός»  και εμφανίζεται το πινακάκι που λέει 
ότι ξεκίνησε ο υπολογισμός . 

Πατάμε  “ΟΚ” και μετά από λίγο πατάμε «Προβολή αποτελεσμάτων»  οπότε εμφανίζεται το 
πινακάκι του Acrobat Reader  για το άνοιγμα της εκτύπωσης όπως και στις προηγούμενες 
περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την εικόνα παρακάτω :
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Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε και από τις άλλες υπηρεσίες 
που προσφέρονται σας αυτές που φαίνονται στις προηγούμενες  εικόνες.
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Καταχώρηση και αποστολή Αιτήσεων μέσω του ΝΑΤ Portal

Όταν εισέλθετε με τους κωδικούς σας στην εφαρμογή,  κάτω από το Κύριο Μενού στην Περιοχή των 
«Αιτήσεων», μπορείτε  να επιλέξετε  μία από τις διαθέσιμες αιτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζουμε ότι  εάν η αίτηση απαιτεί   συγκεκριμένα  δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομισθούν 
μετά την υποβολή της αίτησης εντός δύο (2) εβδομάδων το πολύ . Μέχρι τότε η αίτηση θα βρίσκεται σε 
αναμονή και όταν έρθουν τα δικαιολογητικά θα πρωτοκολληθεί και αρχίσουν οι διαδικασίες.  Σε περίπτωση 
που με την αίτηση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά π.χ. «Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για 
αναναίωση βιβλιαρίου Υγείας», «Βεβαίωση μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ», «Βεβαίωση για το ύψος των 
μηνιαίων αποδοχών»  τότε η αίτηση εκτελείται από το αρμόδιο Τμήμα.

Το παρακάτω παράδειγμα είναι οδηγός για την συμπλήρωση και αποστολή αίτησης π.χ. «Μεταβίβαση 
σύνταξης ΝΑΤ».  Όμως όλοι οι τύποι των αιτήσεων έχουν παρόμοια λογική συμπλήρωσης και επεξεργασίας. 
Επομένως το δείγμα αυτό ισχύει και για τις άλλες αιτήσεις.

Κάνουνε «κλικ» με το ποντίκι στη αριστερή περιοχή που υπάρχει η λίστα με τις διαθέσιμες αιτήσεις, σε αυτή 
που επιθυμούμε.

Τότε στην δεξιά περιοχή της οθόνης μας, θα εμφανισθούν τα κουμπιά «Δικαιολογητικά», «Νέα Αίτηση / 
Επεξεργασία». «Δημιουργία Εντύπου Αίτησης».

1. Εάν πατήσετε «Δικαιολογητικά» θα εμφανισθεί η ( εκόνα 1 ) που δείχνει τι δικαιολογητικά 
απαιτούνται.
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(Εικόνα 1)

2. Εάν πατήσετε «Νέα Αίτηση / Επεξεργασία» θα εμφανιστούν τα πεδία με τα στοιχεία που πρέπει να 
συμπληρώστε για να δημιουργήσετε μία νέα αίτηση.

Συμπηρώνετε τα πεδία ( Επωνυμο, Όνομα  κ.λπ. ) όπως δείχνει η ( εικόνα 2 ).

Κατόπιν έχετε α) την δυνατότητα να αποθηκεύσετε την αίτηση για να συνεχίστε αργότερα την 
συμπλήρωση ή β) να πατήσετε «Δημιουργία Εντύπου» για να παραχθεί η αίτηση συμπληρωμένη σε 
εκτυπώσιμη μορφή ή γ) πατώντας «Αποστολή Αίτησης» να αποθηκευτεί στο σύστημα του ΝΑΤ, να 
πάρει Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής και να είναι έτοιμη για επεξεργασία.

Από την στιγμή που αποσταλεί η αίτηση δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας από μέρους σας και 
πατώντας «Νέα αίτηση ….»  μπορείτε να κάνετε καινούργια.

- 16 -



ΝΑΤ Portal – Οδηγίες 

( Εικόνα 2 )

Στην ( εικόνα 3 ) βλέπετε το ιστορικό της συγκεκριμένης αίτησης, δηλαδή αν πρωτοκολλήθηκε από το ΝΑΤ και 
αν διεκπεραιώθηκε ( εικόνα 4 ), πρίν και μετά την επεξεργασία.
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( Εικόνα 3 ) 

( εικόνα 4 )
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Στην παρακάτω  ( εικόνα 5 ) βλέπετε ένα δείγμα τυπωμένης αίτησης.
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( Εικόνα 5 )
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Ρύθμιση του MS Internet Explorer για την  εφαρμογή του NAT Portal

Διαβάστε αυτό αν χρησιμοποιείτε  Microsoft Internet Explorer

Αν έχετε το Internet Explorer 9, τότε ρυθμίστε τον σε “Κατάσταση συμβατότητας” ( Compatibility 
mode ).

Στην περίπτωση που στις ρυθμίσεις του I.E. σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας έχουμε «Υψηλό» ( High) , τότε 
είναι πιθανό να μην εμφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής του Portal  όπου ζητείται  το Όνομα Χρήστη 
και ο Κωδικός, αλλά μία κενή σελίδα.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατεβάσετε το επίπεδο ασφάλειας από «High» σε «Medium-High» ή 
«Medium», όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

1. Πάμε από το μενού «Tools» ( Εργαλεία ) στην επιλογή «Internet Options …» ( Επιλογές Internet ),  όπως 
δείχνει η Εικόνα 1.

2. Κατόπιν επιλέγουμε την καρτέλα ( Tab ) «Security» (Ασφάλεια) και αν είναι ο δείκτης στο «High» 
( Υψηλό ) όπως δείχνει η Εικόνα 2,  το κατεβάζουμε στο αμέσως χαμηλότερο, όπως δείχνουν  οι 
Εικόνες  3, 4 και 5 ανάλογα με την έκδοση του Internet Explorer.  

3. Τέλος  πατάμε OK.

4. Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η οθόνη “Login “ του Portal, σας συνιστούμε να «κατεβάσετε» από 
το Internet  ή τον Mozilla FireFox ή τον Google Chrome και αφού τον εγκαταστήσετε επιχειρείστε να 
μπείτε πάλι στην εφαρμογή του Portal.

5. Αν και τότε έχετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση webmaster  @  nat  .  gr   

Εικόνα  1

1
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Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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