
 «Η ΕΣΕΕ ζηηρίζει ηο ζχέδιο ενοποίηζης ηων Αζθαλιζηικών Ταμείων» 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, ε πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΣΔΔ θ. Βαζίιε Κνξθίδε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΚΔΠΔ θ. Νηθόιαν Φίιηππα ζε έλα θύθιν επαθώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΚΔΠΔ κε ηνπο θνηλωληθνύο θνξείο 

αλαθνξηθά κε ζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηελ ελνπνίεζε ηωλ Αζθαιηζηηθώλ Τακείωλ. Σε 

ηδηαίηεξα εγθάξδην θιίκα, ζπκθωλήζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ (ΙΝΔΜΥ) 

κε ην ηκήκα εξεπλώλ ηνπ ΚΔΠΔ γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ δνκώλ. 

Παξνπζία ηωλ επηζηεκνληθώλ ζηειερώλ ηωλ δύν θνξέωλ ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ην ζρέδην ελνπνίεζεο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη 6 βήκαηα θαη αθνξά ελνπνηήζεηο ηακείωλ όρη κόλν δηνηθεηηθέο αιιά θαη ζεζκηθέο. Τν 

Δζληθό Αζθαιηζηηθό Τακείν (ΔΑΤ), όπωο αθνύγεηαη όηη ζα νλνκάδεηαη, ζα έρεη δηαθξηηνύο ηνκείο 

κηζζωηώλ, απηναπαζρνινπκέλωλ θαη αγξνηώλ.  Παξάιιεια, ζα ηζρύζεη γηα απηό εληαίν ζεζκηθό πιαίζην, 

θνηλόο Καλνληζκόο Αζθάιηζεο θαη εληαίεο παξνρέο, όπωο επίζεο θαη εληαία ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

Η πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ πξνβιέπεη έμη βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν θεληξηθόο απηόο ζηόρνο: 

1. Δλνπνίεζε επηθνπξηθώλ – εθάπαμ, ζε αλεμάξηεηνπο ηνκείο. 

2. Αλαδηνξγάλωζε ππεξεζηώλ ΙΚΑ. 

3. Δλνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλωλ – ΔΤΑΑ (γηαηξώλ, δηθεγόξωλ 

κεραληθώλ) θαη ΟΑΔΔ. Σε δεύηεξε θάζε, έληαμε ηνπ λένπ ηακείνπ ζην ΙΚΑ, κε εληαίν ζεζκηθό πιαίζην γηα 

όινπο ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο. 

4. Αλαδηνξγάλωζε ηνπ ΟΓΑ επάλω ζην κνληέιν ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΤΔΑ). 

5. Σηαδηαθή ελνπνίεζε ηωλ ππνθαηαζηεκάηωλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε έλα 6κελν, ππό ηελ νκπξέια ηνπ Δζληθνύ 

Αζθαιηζηηθνύ Τακείνπ, γηα ζύληαμε, εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη Κέληξα Δμππεξέηεζεο, Απνλνκήο 

Σύληαμεο θαη Δπεμεξγαζίαο Παξνρώλ. 

6. Έληαμε ηωλ ηνκέωλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλω βήκαηα ζην Δζληθό Αζθαιηζηηθό Τακείν (ΔΑΤ). 

Καηά ην πεξηγξαθόκελν ρξνλνδηάγξακκα, όιεο νη παξαπάλω ελέξγεηεο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξωζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2015. 

Η θαζηέξωζε εληαίνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη Κνηλνύ Καλνληζκνύ, ζηελ πξάμε, ζεκαίλεη όηη όινη ζα 

δηέπνληαη από εληαίνπο όξνπο αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο. 

Ωο πξνο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο λέαο κνξθήο, ε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ, ζύκθωλα κε πιεξνθνξίεο, 

πξνβιέπεη 3 άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία γηα λα πεηύρεη ε κεηάβαζε ζην λέν 

ζρήκα. 

Ο πξώηνο άμνλαο αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο «ππνζηήξημεο» θαη πξνβιέπεη: 

• Κεληξηθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (εληαία δηνίθεζε θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, δηαρωξηζκό ηωλ ιεηηνπξγηώλ 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ην είδνο ηεο αζθάιηζεο). 

• Κεληξηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε (εληαίεο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο, θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαη εληαίνο 

ηξόπνο πιεξωκώλ). 

• Τερλνινγηθή ππνζηήξημε (δεκηνπξγία ελόο θνξέα, εθηόο ηεο ΗΓΙΚΑ, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ). 

Ο δεύηεξνο άμνλαο αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο «παξαγωγήο» θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

• Δίζπξαμε εζόδωλ (θαζνιηθή αμηνπνίεζε ηεο αλαιπηηθήο πεξηνδηθήο δήιωζεο). 

• Πιεξωκέο κέζω εληαίνπ ζπζηήκαηνο. 

• Απνλνκή ζπληάμεωλ (δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ θέληξωλ κε κνλαδηθό αληηθείκελν ηελ έθδνζε ζπληάμεωλ 

θαη ηελ απνλνκή ινηπώλ παξνρώλ) βαζηζκέλε ζε εληαία ειεθηξνληθή πιαηθόξκα. 

• Βεβαηώζεηο - ξπζκίζεηο νθεηιώλ (κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ 

Οθεηιώλ – ΚΔΑΟ). 

Ο ηξίηνο άμνλαο αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη πξνβιέπεη: 

• Γεκηνπξγία ζεκείωλ εμππεξέηεζεο e-branch. 



• Αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ (π.ρ. δεκηνπξγία πξνζωπηθήο ειεθηξνληθήο ζειίδαο εξγνδόηε ή 

αζθαιηζκέλνπ). 

• Γεκηνπξγία Κέληξνπ ηειεμππεξέηεζεο (ηειέθωλν, fax, email). 

Η ΔΣΔΔ έρεη εθθξαζηεί ζεηηθά ωο πξνο ηελ δεκηνπξγία ελόο Τακείνπ θύξηαο αζθάιηζεο κε ηξεηο θιάδνπο, 

έλαλ γηα κηζζωηνύο, έλαλ γηα ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη έλαλ γηα αγξόηεο. Πξνβάιακε κάιηζηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελνπνίεζεο θαη θπξίωο: 

1. Τελ κείωζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο απζαηξεζίαο ηωλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήιωλ, πνπ εξκελεύνπλ ηνπο 

λόκνπο θαηά ην δνθνύλ. 

2. Τελ άξζε ηωλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη ηωλ ζηξεβιώζεωλ, πνπ θέξλεη ε πνιπδηάζπαζε ηωλ δηνηθήζεωλ ηωλ 

Τακείωλ θαη ε ππνθεηκεληθόηεηα ηωλ πνιηηηθώλ ηνπο. 

3. Τελ εηζαγωγή εληαίνπ ινγηζηεξίνπ, πνπ ζα έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ εληαία ινγηζηηθή απεηθόληζε θαη 

θεληξηθή παξαθνινύζεζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ.  Θα θαηαζηεί επηηέινπο δπλαηή ε δεκνζηνπνίεζε 

ηζνινγηζκώλ από ηα Τακεία, θάηη πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί από ρξόληα, ρωξίο κέρξη ζήκεξα λα γίλεη εθηθηό. 

4. Τελ ζέζπηζε ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλωλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηωλ 

εξγαδνκέλωλ θαη ζπληαμηνύρωλ. 

5. Τελ δεκηνπξγία εληαίνπ κεραληζκνύ ειέγρνπ γηα λα απμεζνύλ ηα έζνδα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ θαζηέξωζε εληαίωλ εηζθνξώλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ πξόθεηηαη λα ελνπνηεζνύλ. 

Δθθξάζακε ωζηόζν θαη πξνβιεκαηηζκό ωο πξνο ηα εμήο ζεκεία: 

• Η δηαζθάιηζε ηεο βαζηθήο ζύληαμεο ηωλ 360 € είλαη άδηθε γηα όζνπο έρνπλ εηζθνξέο αλάινγεο 

κεγαιύηεξωλ ζπληάμεωλ ζην ζύλνιν ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ. 

• Οη ζπληάμεηο έρνπλ πηα κεηωζεί ζε βαζκό δπζαλάινγν κε ηηο δπλαηόηεηεο ηωλ ζπληαμηνύρωλ.  Πξόθεηηαη 

γηα ηελ πην εππαζή νκάδα ζπκπνιηηώλ καο, πνπ –ζηελ ηξίηε ειηθία- δελ κπνξνύλ πιένλ λα θάλνπλ πνιιά 

θαη απιά παξαθνινπζνύλ θαη πεξηκέλνπλ αληακνηβή ηωλ θόπωλ ηνπο αλάινγε κε ηηο θαηαβιεζείζεο 

εηζθνξέο ηνπο. 

• Ο δηαθαηλόκελνο λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ εθάπαμ αλά Τακείν κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη ην 

«θύκα θπγήο» ηωλ αζθαιηζκέλωλ πξνο ηελ ζύληαμε, δελ είλαη δίθαηνο θαη πξαθηηθά ζα ζεκαίλεη 

δηαθνξεηηθό εθάπαμ αλά έηνο. 

• Η ππάξρνπζα θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ θιάζεωλ ηνπ ΟΑΔΔ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηωλ αζθαιηζκέλωλ θαη ωο εθ ηνύηνπ επηβάιιεηαη έλαο λένο ζρεδηαζκόο 

αζθαιηζηηθώλ θιάζεωλ, κε ειεύζεξε επηινγή από ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

Η ΔΣΔΔ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο κε πξνηάζεηο θαη δηάινγν, ελώ ζα ζηεξίμεη ην ζρέδην ελνπνίεζεο 

ηωλ Τακείωλ, πηζηεύνληαο όηη έλα Δζληθό Αζθαιηζηηθό Τακείν, κπνξεί λα θάλεη ην απαξαίηεην "Restart" 

ζην ειιεληθό αζθαιηζηηθό ζύζηεκα. 

 


