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Πρόλογοσ 

 

 μεταφορά του κλάδου υγείασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςτον ΕΟΡΥΥ, θ αςφάλιςθ από 

τθν 1.1.2011 του ςυνόλου των Δθμοςίων Υπαλλιλων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θ 

ζνταξθ του ςυνόλου ςχεδόν των αςφαλιςτικϊν ταμείων των μιςκωτϊν ςτο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςυγκροτοφν τισ μεγάλεσ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ τομζσ που 

αλλάηουν το 2012 τον κοινωνικο – αςφαλιςτικό χάρτθ τθσ χϊρασ. 

Η κεςμικι, οργανωτικι και λειτουργικι διαχείριςθ αυτισ τθσ νζασ πραγματικότθτασ 

επιβάλλει ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ριηικό αναςχεδιαςμό των κεντρικϊν, περιφερειακϊν και 

τοπικϊν Υπθρεςιϊν του και το λειτουργικό εκςυγχρονιςμό του, με τθ χριςθ των 

νζων τεχνολογιϊν και τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν του. 

Η Διοίκθςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μελζτθςε και ενζκρινε με Αποφάςεισ του Δ.Σ. του 

Ιδρφματοσ ζνα ολοκλθρωμζνο χζδιο Δράςησ για το 2012 που εμπεριζχει τθν 

περιγραφι των αλλαγϊν και των διαρκρωτικϊν τομϊν που απαιτοφνται ςτο ςφνολο 

των δομϊν και των λειτουργιϊν του Ιδρφματοσ, το χρονοπρογραμματιςμό τουσ και  

τον ζλεγχο τθσ υλοποίθςισ τουσ. 

Η προςπάκεια επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του Σχεδίου Δράςθσ του 2012 ςτθρίηεται 

κυρίωσ ςτθν προςφορά των ιδίων των εργαηομζνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςτθ ςυνεπι 

ανταπόκριςθ ςτο κάλεςμα ςυμβολισ και ςυνεργαςίασ που απευκφνει θ Διοίκθςθ 

του Ιδρφματοσ προσ τουσ φορείσ των Εργαηομζνων και των Εργοδοτϊν, ωσ 

αναντικατάςτατων κεςμικϊν εταίρων του Ιδρφματοσ. 

 

Ροβζρτοσ πυρόπουλοσ 

Διοικητήσ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

 

Η 
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1. Ειςαγωγή 

Το παρόν Σχζδιο Δράςθσ παρουςιάηει αναλυτικά τον ετιςιο προγραμματιςμό 

δράςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012, όπωσ αυτόσ ζχει ςχεδιαςτεί από τθ διοίκθςθ 

και τισ υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ.   

Στόχοσ του ετιςιου ςχεδίου δράςθσ είναι να υποςτθρίξει τισ διαδικαςίεσ 

υλοποίθςθσ, διαχείριςθσ, ελζγχου, παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και λογοδοςίασ 

του οργανιςμοφ, παρζχοντασ ζνα προκακοριςμζνο πλαίςιο δραςτθριοτιτων, αλλά 

και τουσ ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσ ςτθ βάςθ των οποίων 

κα δραςτθριοποιθκεί θ Διοίκθςθ και οι υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2012. 

Η επιλογι των δράςεων και των περιεχομζνων τουσ, θ διάρκρωςθ, θ χρονικι 

αλλθλουχία, θ κατανομι πόρων και θ ειδικότερθ ςτοχοκεςία εναρμονίηονται με τισ 

ςτρατθγικζσ επιδιϊξεισ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για 

τθν αναδιοργάνωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 

ςφμφωνα και με τισ κατευκφνςεισ τθσ πρόςφατθσ αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ (Ν. 

3863 /2010 και Ν. 3996/2011). Ταυτόχρονα εναρμονίηονται και με τθ ςτρατθγικι 

τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον εκςυγχρονιςμό του Οργανιςμοφ και τθ 

μετεξζλιξθ του ςε ζναν βιϊςιμο και αποτελεςματικό φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

που απαντάει ςε ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, παρζχοντασ αναβακμιςμζνεσ και 

ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του και ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ.   

Σθμειϊνεται ότι το Σχζδιο Δράςθσ δεν αναφζρεται ςτισ πάγιεσ λειτουργίεσ του 

Οργανιςμοφ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο, θ 

προϊκθςθ των οποίων, αλλά και θ επίτευξθ των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων, 

αποτελεί αυτονόθτθ υποχρζωςθ και αντικείμενο δραςτθριότθτασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε 

διαρκι βάςθ.  

Η εκπόνθςθ του ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ που ςυμπλθρϊνει αλλά και 

ςυμπλθρϊνεται από τον Ρροχπολογιςμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012, βαςίςτθκε ςτισ 

κατευκφνςεισ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςτισ 

αναλυτικζσ ειςθγιςεισ των Γενικϊν Διευκφνςεων του Οργανιςμοφ και ςτον 

προγραμματιςμό τθσ Διοίκθςθσ που εξειδικεφει το όραμα και τθν προοπτικι για τθ 

μεταρρφκμιςθ του. 

Το Σχζδιο Δράςθσ διαρκρϊνεται ςε τζςςερισ άξονεσ και 18 κατθγορίεσ δράςεων 

παρουςιάηοντασ αναλυτικά ςτοιχεία για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, το 

περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, τα αναμενόμενα αποτελζςματα, του κινδφνουσ, 

τουσ δείκτεσ επίτευξθσ αποτελζςματοσ, τθν κατανομι αρμοδιοτιτων και τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ για κάκε δράςθ.  Οι άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ διαρκρϊνεται 

το ετιςιο Σχζδιο Δράςθσ είναι οι ακόλουκοι: 
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i. Ενίςχυςθ Οικονομικισ Βιωςιμότθτασ 

ii. Βελτίωςθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν 

iii. Βελτίωςθ Διοικθτικισ Ικανότθτασ 

iv. Συμβολι ςτθ Δθμοςιονομικι Στακερότθτα και Οικονομικι Ανάπτυξθ 

Τθσ αναλυτικισ περιγραφισ των επιμζρουσ Δράςεων προθγείται μια ςυνοπτικι 

επιςκόπθςθ των ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ. 
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2. Προκλήςεισ και τρατηγικοί τόχοι 

To 2012 ςυμπλθρϊνονται 75 χρόνια από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ωσ 

του πρϊτου και βαςικοφ ταμείου κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα.   

Η επζτειοσ αυτι ςυμπίπτει όμωσ και με τθν εκκίνθςθ μιασ νζασ εποχισ για τθ 

λειτουργία του, που ςθματοδοτείται από τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ πρόςφατθσ 

αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ και ειδικότερα τθσ απόςχιςθσ του κλάδου υγείασ και 

τθσ ανάδειξθσ του ΙΚΑ ωσ του μοναδικοφ ταμείου κφριασ ςφνταξθσ για το ςφνολο 

των μιςκωτϊν τθσ χϊρασ.   

Ραράλλθλα, θ επιβράδυνςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ για πζμπτθ ςυνεχι χρονιά και 

θ προςπάκεια δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, μζςω τθσ λιψθσ και εφαρμογισ 

περιοριςτικϊν μζτρων, ςτο πλαίςιο μάλιςτα ενόσ αςτακοφσ οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ ςε διεκνζσ επίπεδο, διαμορφϊνουν τθ χρονιά αυτι νζα δεδομζνα 

για τθν οικονομικι πορεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και για το ρόλο που καλείται να 

επιτελζςει ωσ βαςικόσ πυλϊνασ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ. 

Ειδικότερα, το 2012 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν καλείται απλϊσ να προωκιςει με 

αποτελεςματικό τρόπο τισ αλλαγζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ μακροπρόκεςμθ 

οικονομικι βιωςιμότθτα του, τισ αλλαγζσ δθλαδι εκείνεσ που κα διαςφαλίςουν τισ 

ςυντάξεισ των αςφαλιςμζνων του και τθ διατιρθςθ του ςυμβολαίου αναδιανομισ 

μεταξφ των γενεϊν.    

Καλείται ουςιαςτικά και να ςυμβάλλει με άμεςο τρόπο ςτθν εξάλειψθ του 

δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ τθσ χϊρασ ανταποκρινόμενο ταυτόχρονα ςτισ 

προςδοκίεσ των ςυνταξιοφχων του και ςτισ αυξθμζνεσ, λόγω κρίςθσ, ανάγκεσ 

προςταςίασ τουσ, αλλά και διαχειριηόμενο τισ επιπτϊςεισ τθσ φφεςθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ και κατ' επζκταςθ ςτα ζςοδα του.   

Η όξυνςθ τθσ κρίςθσ, που ζχει πυροδοτιςει αφξθςθ τθσ ανεργίασ και κατακριμνιςθ 

τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ζχει εκ των πραγμάτων περιορίςει τα περικϊρια 

επιλογϊν για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και για τισ ςυνολικότερεσ διευκετιςεισ ςτο 

αςφαλιςτικό, κακϊσ κακιςτά εξαιρετικά δυςχερι τθν υιοκζτθςθ λφςεων με 

βραχυχρόνιο οικονομικό κόςτοσ (π.χ. μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ι 

εξορκολογιςμόσ των προκακοριςμζνων παροχϊν, όπωσ είναι τα κατϊτατα όρια 

ςυντάξεων), που μποροφν όμωσ να επιφζρουν μακροπρόκεςμα κετικά 

αποτελζςματα για τα ζςοδα, τθ βιωςιμότθτα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ.   

Ραράλλθλα, θ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν εμφανίηεται εξίςου δυςχερισ, μετά τθ 

ςθμαντικι περικοπι των ςυντάξεων που προθγικθκε και τθν ζξοδο μεγάλου 

αρικμοφ αςφαλιςμζνων ςτθ ςφνταξθ το 2010 και το 2011.  
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Σε οργανωτικό επίπεδο, μετά τθν πλιρθ απόςχιςθ του κλάδου υγείασ και τθν 

ίδρυςθ του ΕΟΡΥΥ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλείται από 1θσ Ιανουαρίου 2012 να προβεί και 

να ολοκλθρϊςει μια εκτεταμζνθ αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν του, όχι μόνο για 

να διαχειριςτεί τθ μετάβαςθ αυτι, αλλά κυρίωσ για να αντιμετωπίςει ανεπάρκειεσ 

του διοικθτικοφ του μθχανιςμοφ, που δυςχεραίνουν διαχρονικά τθν αποςτολι του 

και για να εγκακιδρφςει ζνα μοντζλο διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα προάγει ςτθν 

πράξθ τθ λογοδοςία, τθ διαφάνεια και τον κοινωνικό ζλεγχο, αρχζσ δθλαδι που 

προβάλλονται πλζον από τθν Ελλθνικι κοινωνία επιτακτικότερα από ποτζ ςτο 

παρελκόν.   

Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ θ ριηικι αναδιοργάνωςθ του Οργανιςμοφ αποτελεί 

αναγκαία προχπόκεςθ και όρο για τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των 

αςφαλιςμζνων, τθν ενίςχυςθ των εςόδων του, τθν περιςτολι τθσ ςπατάλθσ και τθν 

εφαρμογι τθσ αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ, με τθ μετεξζλιξθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε 

ζναν εκνικό οργανιςμό ςυντάξεων. 

Οι προςδοκίεσ επίςθσ των αςφαλιςμζνων του και των ςυναλλαςςόμενων 

επιχειριςεων για ποιοτικότερεσ υπθρεςίεσ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ, 

ςυνιςτοφν μια διαρκι πρόκλθςθ για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εντείνεται εν μζςω 

επιδείνωςθσ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν.   

Ζτςι, θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςυναλλαγισ με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θ εξαςφάλιςθ 

τθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ των αςφαλιςμζνων του ςτισ παροχζσ που δικαιοφνται, 

αποτελοφν κακοριςτικζσ παραμζτρουσ επιτυχίασ και εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ 

του.  

Τζλοσ, θ κινθτοποίθςθ και θ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ςτθν προϊκθςθ των ςτρατθγικϊν του ςτόχων και προτεραιοτιτων αποτελεί μια 

επίςθσ κορυφαία πρόκλθςθ για τθ διοίκθςθ του Οργανιςμοφ, κακϊσ θ 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ όλων των άλλων κρίςιμων ηθτθμάτων προχποκζτει 

τθν εμπιςτοςφνθ, τθ ςτιριξθ και ενεργοποίθςθ των ςτελεχϊν και εργαηομζνων του.  

Οι παραπάνω προκλιςεισ ςυνδζονται φυςικά με τισ γενικότερεσ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηουν ςιμερα τα αςφαλιςτικά ταμεία ςτθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα ςε 

χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα που κακυςτζρθςαν τθν αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ.   

Η δθμογραφικι γιρανςθ και τα προβλιματα χρθματοδότθςθσ που επιβαρφνουν το 

αναλογιςτικό ιςοηφγιο των ςυνταξιοδοτικϊν ταμείων, υπογραμμίηουν τθν ανάγκθ 

για ζνα νζο κοινωνικό ςυμβόλαιο και για μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςε ότι αφορά 

το ρόλο των ςυντάξεων και το διανεμθτικό (Pay As You Go) μοντζλο του Ελλθνικοφ 

ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ.   

Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ειδικότερα, οι ευρφτερεσ αυτζσ προκλιςεισ τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν και με γνϊμονα τθν εξιςορρόπθςθ 
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μεταξφ, αφενόσ τθσ ανάγκθσ για κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

αςφαλιςμζνων του και αφετζρου τθσ κάλυψθσ κενϊν του ςυςτιματοσ κοινωνικισ 

προςταςίασ μζςω των ςυντάξεων (ρόλοσ που εν πολλοίσ ζχει αποδοκεί ςτο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ).   

Ραράλλθλα, θ προςπάκεια αυτι κα πρζπει να ςυνδυαςτεί με τθν προςαρμογι ςτισ 

προβλζψεισ του Ν.3863/2010 για τθν κακιζρωςθ τθσ βαςικισ και αναλογικισ 

ςφνταξθσ από τθν 1.1.2015, αλλά και τισ λοιπζσ πρόςφατεσ ανακεωριςεισ τθσ 

αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. 

Στο πλαίςιο αυτό οι κεντρικοί ςτόχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012 ςυνίςτανται πρϊτον 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ με τθ διαςφάλιςθ του 

υφιςτάμενου φψουσ των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν και με τθν εξυγίανςθ τθσ 

είςπραξθσ και διαχείριςθσ των εςόδων του και δεφτερον ςτθν οργανωτικι 

αναςυγκρότθςθ των υπθρεςιϊν του.   

Ριο ςυγκεκριμζνα οι βαςικζσ αυτζσ επιδιϊξεισ για τθν προςεχι χρονιά 

διαρκρϊνονται ςτουσ ακόλουκουσ επιμζρουσ ςτόχουσ: 

 Ενίςχυςθ του αςφαλιςτικοφ ιςοηυγίου και τθσ αυτοχρθματοδότθςθσ του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ πόρων και ςυςτθμάτων του πρϊθν κλάδου 

υγείασ του Οργανιςμοφ προσ τον ΕΟΡΥΥ. 

 Εξορκολογιςμόσ και απλοποίθςθ των όρων αςφάλιςθσ και άμβλυνςθ των 

διαφοροποιιςεων και του εςωτερικοφ κατακερματιςμοφ ςε ότι αφορά 

ειςφορζσ και παροχζσ των διαφόρων κατθγοριϊν αςφαλιςμζνων. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των εργοδοτϊν ςτισ κοινωνικοαςφαλιςτικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ, μζςω εφαρμογισ ςτοχευμζνων μζτρων ελζγχου. 

 ιηικι αναδιοργάνωςθ και ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν είςπραξθσ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Ρροϊκθςθ αλλαγϊν ςτο μοντζλο διακυβζρνθςθσ, που ενιςχφουν τον 

κοινωνικό ζλεγχο και τθ λογοδοςία του Οργανιςμοφ. 

 Υιοκζτθςθ και εφαρμογι νζου Οργανιςμοφ και ενόσ ανακεωρθμζνου χάρτθ 

διάρκρωςθσ των κεντρικϊν και αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Ορκολογικι κατανομι του προςωπικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

αςφαλιςμζνουσ και μείωςθ του μζςου χρόνου αναμονισ για απονομι 

ςυντάξεων. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των αςφαλιςμζνων μζςω βελτίωςθσ τθσ 

παρεχόμενθσ πλθροφόρθςθσ και του περιεχομζνου τθσ, κακϊσ και των 

δυνατοτιτων πρόςβαςθσ των αςφαλιςμζνων ςε αυτιν. 
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 Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςυναλλαγισ εργοδοτϊν και αςφαλιςμζνων με 

τον Οργανιςμό, περιοριςμόσ του διοικθτικοφ κόςτουσ και μείωςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ ςτισ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του Οργανιςμοφ 

 Διεφρυνςθ και εμβάκυνςθ των μθχανιςμϊν λογοδοςίασ και διαφάνειασ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά οι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν το 2012 

για τθν εκπλιρωςθ των προαναφερόμενων ςτόχων. 
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3. Άξονασ Προτεραιότητασ Ι - Ενίςχυςη Οικονομικήσ Βιωςιμότητασ 

Η διαςφάλιςθ και ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαρτάται 

αςφαλϊσ από τισ ευρφτερεσ διευκετιςεισ και προςαρμογζσ για το αςφαλιςτικό 

ηιτθμα (π.χ. κεςμοκετθμζνα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, φψοσ και τρόποσ 

υπολογιςμοφ ςυντάξεων, διάρκεια αςφάλιςθσ για κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικϊν 

δικαιωμάτων κλπ.) και από τισ δθμογραφικζσ και μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ.  

Ωςτόςο, από τθν άποψθ των παραγόντων που αφοροφν αποκλειςτικά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και τισ επιδόςεισ του ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν οικονομικι του βιωςιμότθτα είναι το 

ηιτθμα των εςόδων από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ.  Δεδομζνου μάλιςτα, ότι λόγω τθσ 

δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, κακίςταται δυςχερισ θ δυνατότθτα ad hoc 

επιχορθγιςεων από τον κρατικό προχπολογιςμό, περαιτζρω όςων ιδθ ζχουν 

προβλεφκεί, θ καταπολζμθςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και θ είςπραξθ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν κακίςτανται πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τον ετιςιο 

προγραμματιςμό του Οργανιςμοφ.   

Επιπλζον, θ αναηιτθςθ πρόςκετων εςόδων από άλλεσ πθγζσ, όπωσ είναι θ 

περιουςία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάςςεται επίςθσ ςτισ προτεραιότθτεσ για το 2012.  

Στο πλαίςιο αυτό εντόσ του 2012 οι προςπάκειεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα κατευκυνκοφν 

ςτισ εξισ κατθγορίεσ δράςεων: 

 Ρεριοριςμόσ ειςφοροδιαφυγισ  

 Εξαςφάλιςθ είςπραξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν  

 Νζοι τρόποι πλθρωμισ ειςφορϊν και είςπραξθσ απαιτιςεων 

 Εφαρμογι Σχεδίου Αξιοποίθςθσ (Ακίνθτθσ και Κινθτισ) Ρεριουςίασ ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ 

 Εφαρμογι μζτρων ελζγχου παροχϊν ςε χριμα 

Ειδικότερα οι δράςεισ που πρόκειται να προωκθκοφν το 2012 για τθν ενίςχυςθ τθσ 

οικονομικισ βιωςιμότθτασ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 
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3.1. Αναδιοργάνωςη και εντατικοποίηςη των μζτρων αναγκαςτικήσ 
είςπραξησ οφειλών  

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Οι ςυςςωρευμζνεσ οφειλζσ εργοδοτϊν από βεβαιωμζνεσ παλαιζσ ανείςπρακτεσ 

ειςφορζσ ξεπερνοφν τα ζξι δισ Ευρϊ, από τα οποία γφρω ςτο 50% αφορά ενεργζσ 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ.  Το ποςό αυτό εκτόσ από το ότι αντιπροςωπεφει ζνα 

ςθμαντικό τμιμα του ελλείμματοσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελεί και μια διαρκι 

εκκρεμότθτα που υποςκάπτει τθν αξιοπιςτία του οργανιςμοφ, αλλά και τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ εν γζνει, κακϊσ πλιττεται θ ιςονομία και ο ανταγωνιςμόσ, 

αλλά και αποκαλφπτεται θ αδυναμία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιβάλλει τθν προβλεπόμενθ 

νομοκεςία.   

Με το Ν. 3863/2010 δόκθκε θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ των οφειλϊν αυτϊν με 

ευνοϊκοφσ όρουσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ο Ν. 3943/2011 και ο Ν. 4019/2011, 

προζβλεψαν ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ για τθν υπαγωγι ςε προςωρινό 

διακανονιςμό.   

Η ανταπόκριςθ ςτισ πρόςφατεσ αυτζσ ρυκμίςεισ και ιδιαίτερα ςτον προςωρινό 

διακανονιςμό του άρκρου 48 του Ν. 3943/2011  ιταν πολφ υψθλι.   

Στον προςωρινό διακανονιςμό υπιχκθςαν ςυνολικά 23.224 οφειλζτεσ με ςυνολικό 

ρυκμιηόμενο ποςό που ανζρχεται περίπου ςε 1,4 διςεκατομμφρια Ευρϊ.     

Από τουσ οφειλζτεσ αυτοφσ πάνω από 70% παραμζνει ςτθ ρφκμιςθ, ενϊ το 50% των 

ρυκμιςκειςϊν οφειλϊν παραμζνει ενεργό (τθρείται δθλαδι θ καταβολι των 

δόςεων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του διακανονιςμοφ).  Ραράλλθλα, εντόσ του 2011 

ενεργοποιικθκε θ επιβολι αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ για όςουσ δεν 

υπιχκθςαν ςτισ ρυκμίςεισ, με τθ μορφι τθσ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτου. 

Οι αδυναμίεσ που ζχουν καταγραφεί μζχρι ςιμερα ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ 

προςπάκειεσ ρφκμιςθσ τθσ εξόφλθςθσ των παλαιϊν οφειλϊν αφοροφν τα εξισ 

ςθμεία: 

 Αδυναμία αποτελεςματικισ εφαρμογισ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ΚΕΔΕ, είτε λόγω αδυναμίασ εντοπιςμοφ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων των οφειλετϊν, είτε λόγω καταχρθςτικϊν και 

καταδολιευτικϊν πρακτικϊν των τελευταίων, είτε λόγω ανεπάρκειασ των 

μθχανιςμϊν νομικισ υποςτιριξθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρά το γεγονόσ ότι το 

νομικό "οπλοςτάςιο" που προβλζπεται από τον ΚΕΔΕ είναι εξαιρετικά 

αυςτθρό.  

 Ζλλειμμα αξιοπιςτίασ των εκάςτοτε ρυκμίςεων, κακϊσ λίγο καιρό μετά τθν 

ανακοίνωςθ μιασ ρφκμιςθσ, που εξαγγζλλεται ωσ οριςτικι, ακολουκεί νζα.  

Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται εφλογα θ εντφπωςθ ςτουσ οφειλζτεσ ότι 
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μποροφν να αναβάλλουν τθν πλθρωμι των οφειλομζνων διαρκϊσ, κακϊσ 

αναμζνουν κάκε φορά μια νζα - ςυνικωσ ευνοϊκότερθ - δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ. 

 Η υπαγωγι των παλαιϊν οφειλϊν ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ, αποτελεί 

ςυνικωσ "φτθνι" λφςθ για τουσ οφειλζτεσ (πολφ χαμθλι ωσ μθδενικι 

προκαταβολι) με αποτζλεςμα να είναι ςχεδόν ανζξοδθ θ ζξοδοσ από τθ 

ρφκμιςθ, θ οποία κατ' αρχιν - ζςτω και προςωρινά - μπορεί να τουσ 

εξαςφαλίςει ζκδοςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

 Δεν υπάρχουν ι δε λειτουργοφν ουςιαςτικά κίνθτρα για τθν παραμονι των 

οφειλετϊν ςτθν ρφκμιςθ, που ςε ςυνδυαςμό με τθν προςδοκία τθσ 

επόμενθσ ρφκμιςθσ, αποκαρρφνουν τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ρυκμίςεισ που 

ςυμφωνοφνται εκάςτοτε.   

 Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα από το κεςμικό πλαίςιο να εξετάηονται 

εξατομικευμζνα θ κατάςταςθ και οι δυνατότθτεσ κάκε εργοδότθ, με 

αποτζλεςμα ανελαςτικότθτα ςτθν υπαγωγι και εφαρμογι των ρυκμίςεων 

και αδυναμία διαμόρφωςθσ αποδοτικότερων για το ΙΚΑ και ελκυςτικότερων 

για τουσ οφειλζτεσ διευκετιςεων. 

Περιγραφή Δράςησ: 

To 2012 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα επιδιϊξει τθν εντατικοποίθςθ τθσ είςπραξθσ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω αφενόσ τθσ αναδιοργάνωςθσ και ενίςχυςθσ των 

ςχετικϊν μθχανιςμϊν είςπραξθσ και αφετζρου, μζςω τθσ κζςθσ ςε εφαρμογι νζων 

πιο ευζλικτων κανόνων για τθν υπαγωγι και διαχείριςθ των διακανονιςμϊν και 

ρυκμίςεων εξόφλθςθσ των οφειλϊν αυτϊν.   

Ειδικότερα, τουσ ερχόμενουσ μινεσ αναμζνεται να υλοποιθκοφν τα ακόλουκα: 

Εφαρμογι των διατάξεων του νομοςχεδίου "Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν 

τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012 – 

2015", του οποίου θ ψιφιςθ από τθ Βουλι κα ολοκλθρωκεί εντόσ του Ιανουαρίου 

και το οποίο προβλζπει τθν κεφαλαιοποίθςθ των οφειλϊν και των πρόςκετων 

επιβαρφνςεων μζχρι τθν 31.12.2011 με δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ τεςςάρων 

εναλλακτικϊν ρυκμίςεων εξόφλθςθσ.    

Στο πλαίςιο αυτό οι οφειλζτεσ εργοδότεσ κα κλθκοφν μαηικά μζςω ςχετικϊν 

ανακοινϊςεων ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, αλλά και μζςω εξατομικευμζνων 

τθλεφωνικϊν ειδοποιιςεων να υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ εξόφλθςθσ των οφειλϊν 

τουσ.  

Ραράλλθλα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα εντατικοποιιςει και κα οργανϊςει ςε ςυςτθματικότερθ 

βάςθ τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των ενταςςόμενων ςτισ ρυκμίςεισ 

εξόφλθςθσ οφειλϊν.  
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 Ζτςι, τόςο οι εργοδότεσ που ζχουν υπαχκεί ιδθ ςε ρφκμιςθ ι προςωρινό 

διακανονιςμό και παραμζνουν ςε αυτιν, όςο και όςοι υπαχκοφν ςε αυτιν μετά τθν 

ψιφιςθ του πολυνομοςχεδίου, κα παρακολουκοφνται ςε διαρκι βάςθ από τθ 

Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ – Εςόδων, θ οποία με τθ ςυνδρομι και ιδιωτικϊν εταιρειϊν 

ενθμζρωςθσ οφειλετϊν, εάν αυτό απαιτθκεί, κα υπενκυμίηει και παροτρφνει τουσ 

οφειλζτεσ που κα χάνουν κάποια από τισ προκεςμίεσ καταβολισ μθνιαίασ δόςθσ να 

τακτοποιοφν τθν οφειλι τουσ, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα για όλεσ τισ ςυνζπειεσ 

απϊλειασ των ευνοϊκϊν όρων ρφκμιςθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν.   

Η παρακολοφκθςθ αυτι κα είναι ςε κακθμερινι βάςθ και κα γίνεται μζςω ειδικισ 

εφαρμογισ λογιςμικοφ, ςυνδεδεμζνθσ με το Ο.Ρ.Σ. και θ οποία κα ενθμερϊνεται 

διαρκϊσ με τα ταμειακά ςτοιχεία πλθρωμϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςτθ ςυνζχεια θ 

άμεςθ ενθμζρωςθ για τισ περιπτϊςεισ των αςυνεπϊν οφειλετϊν. 

Σθμαντικό μζροσ τθσ δράςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κα είναι θ 

ςυςτθματικότερθ οργάνωςθ και προϊκθςθ των νομικϊν ενεργειϊν που αφοροφν 

τα αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ.   

Ειδικότερα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα προχωριςει μζςω ανοιχτϊν διαδικαςιϊν ςτθ 

ςυνεργαςία με εξειδικευμζνα νομικά γραφεία, με τα οποία κα ςυμβλθκεί 

προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι υπθρεςίεσ εςόδων και θ νομικι υπθρεςία του 

Οργανιςμοφ ςτισ διαδικαςίεσ αναγκαςτικϊν μζτρων.   

Θα επιδιωχκεί θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων να προωκείται με τθ μζγιςτθ δυνατι 

ταχφτθτα και ςτοχευμζνα ςε όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία των οφειλετϊν που κα 

εντοπίηονται και με τθν προχπόκεςθ τθσ διαπίςτωςθσ ότι δεν υπάρχει πρόκεςθ 

υπαγωγισ ςε κάποια από τισ επιλογζσ ρφκμιςθσ τθσ εξόφλθςθσ ι άλλου 

ςυμβιβαςμοφ. 

Τζλοσ, εντόσ του πρϊτου διμινου του 2012, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα προωκιςει προσ το 

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, προτάςεισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ 

που κα βελτιϊνουν τον  πάγιο τρόπο ρφκμιςθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, κακϊσ 

και τα κίνθτρα και τισ επιμζρουσ διευκετιςεισ για τουσ οφειλζτεσ που εντάςςονται 

ςε οποιοδιποτε τφπο διακανονιςμοφ εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ.   

Οι βαςικζσ αρχζσ αυτισ τθσ κεςμικισ παρζμβαςθσ κα είναι αφενόσ θ διαφφλαξθ 

του ανταγωνιςμοφ ϊςτε να μθν κίγονται οι ςυνεπείσ προσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργοδότεσ 

και αφετζρου θ προςταςία τθσ δυνατότθτασ των επιχειριςεων με λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν χωρίσ να  επιβαρφνονται με δυςβάςταχτεσ 

επιβαρφνςεισ και αςφυκτικζσ προκεςμίεσ.   

Στο πλαίςιο αυτό κα προτακοφν νζοι τρόποι πλθρωμισ που κα παρζχουν 

ελαφρφνςεισ ςε εργοδότεσ, οι οποίοι κα προκαταβάλουν ι κα προγραμματίηουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ καταβολζσ εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ τισ τρζχουςεσ ειςφορζσ, κα 
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επανεξεταςτοφν και εξορκολογιςτοφν, όπου απαιτείται, τα ποςά των πρόςκετων 

τελϊν και επιβαρφνςεων και κα προβλεφκεί θ ςφςταςθ και λειτουργία ειδικισ 

επιτροπισ ρυκμίςεων οφειλϊν ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που κα αντιμετωπίηει τα κζματα 

ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το Κδρυμα. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

 Σθμαντικι ενίςχυςθ των εςόδων για το 2012 και διαςφάλιςθ ροισ 

πρόςκετων των τρεχουςϊν ειςφορϊν εςόδων για τα επόμενα ζτθ. 

 Ρροςζλκυςθ τθσ πλειοψθφίασ των ενεργϊν επιχειριςεων με λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ να υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ ι διακανονιςμό. 

 Αποδοτικότερθ και ταχφτερθ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 Συςτθματικότερθ οργάνωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ 

ειςπράξεων των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Κατάκεςθ ολοκλθρωμζνθσ νομοκετικισ πρόταςθσ ςτο 

Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για τθν 

βελτίωςθ του πάγιου ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, με τθν κακιζρωςθ κινιτρων και 

ποινϊν και τον εξορκολογιςμό και ςυςτθματοποίθςθ των 

ςχετικϊν διαδικαςιϊν και μθχανιςμϊν. 

Φεβρουάριοσ 2012: Δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 

εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και νομικά γραφεία για τθν 

υποςτιριξθ λιψθσ αναγκαςτικϊν μζτρων. 

 Ζναρξθ ενθμερωτικισ καμπάνιασ (δελτία τφπου, 

ςυνεντεφξεισ, μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κ.ά.) 

για τισ νζεσ ρυκμίςεισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και τουσ 

όρουσ υπαγωγισ ςε αυτζσ. 

Μάρτιοσ 2012: Αξιολόγθςθ υποψιφιων εταιρειϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν 

και νομικϊν γραφείων. 

 Επεξεργαςία και κακοριςμόσ κριτθρίων απόδοςθσ των 

ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και 

νομικϊν γραφείων. 

Απρίλιοσ 2012: Εγκατάςταςθ και λειτουργία εφαρμογισ παρακολοφκθςθσ 

και διαχείριςθσ ρυκμιςμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 
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 Σφναψθ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν με εταιρείεσ 

ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και με νομικά γραφεία για τθν 

υποςτιριξθ ςε διαδικαςίεσ αναγκαςτικϊν μζτρων. 

Μάιοσ 2012: Ζναρξθ λειτουργίασ μθχανιςμοφ κακθμερινισ 

παρακολοφκθςθσ ρυκμιςμζνων οφειλϊν και ενθμζρωςθσ 

υπεριμερων - ωσ προσ τισ ρυκμιηόμενεσ δόςεισ - οφειλετϊν. 

Ιοφλιοσ 2012: Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων για 

ρυκμίςεισ και διακανονιςμοφσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

3. Διεφκυνςθ Εςόδων 

4. Νομικι Υπθρεςία 

5. Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι ςε ότι αφορά τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ 

είναι οι ακόλουκοι: 

 Ρεραιτζρω επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, λόγω επιβράδυνςθσ τθσ 

οικονομίασ με αποτζλεςμα τθν παφςθ δραςτθριότθτασ μεγάλου αρικμοφ 

οφειλετϊν ι τθν αντικειμενικι αδυναμία τουσ για υπαγωγι ςε κάποια από 

τισ επιλογζσ διακανονιςμοφ. 

 Μθ ζγκαιρθ νομοκζτθςθ των προτάςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εξορκολογιςμό 

των διαδικαςιϊν ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 Κακυςτζρθςθ τθσ επιλογισ ι  / και ςυμβατοποίθςθσ με αναδόχουσ για τισ 

προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εταιρειϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν 

και νομικϊν γραφείων για ςυνδρομι ςτισ διαδικαςίεσ αναγκαςτικϊν 

μζτρων, λόγω ενςτάςεων ι κακυςτζρθςθσ εγκρίςεων. 

 Αδυναμία ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τισ 

πλθρωμζσ και υπαγωγι ςε ρφκμιςθ οφειλϊν. 

 Δικαςτικζσ εμπλοκζσ ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων αναγκαςτικϊν μζτρων 

(π.χ. αυτόφωρθ διαδικαςία για οφειλζσ άνω των 150.000 Ευρϊ) 
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Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Υπαγωγι ςε ρφκμιςθ ι διακανονιςμό και παραμονι ςε αυτιν για 

τουλάχιςτον 40% του ποςοφ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τθν 

31.12.2011 και του 75% των οφειλετϊν. 

 Είςπραξθ τουλάχιςτον ενόσ διςεκατομμυρίου Ευρϊ εντόσ του 2012 από 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και πρόςκετα τζλθ. 

 Είςπραξθ τουλάχιςτον 200.000.000 Ευρϊ εντόσ του 2012 μζςω λιψθσ 

αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ. 

 Εγκατάςταςθ και λειτουργία εφαρμογισ παρακολοφκθςθσ εξυπθρζτθςθσ 

των ρυκμιηόμενων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθ Διεφκυνςθ Ζςοδων 

Αςφάλιςθσ. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί εκτόσ από 

τθν ενεργοποίθςθ των ςτελεχϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των αρμόδιων Διευκφνςεων τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ και θ διάκεςθ των ακόλουκων ποςϊν: 

 150.000 Ευρϊ για ενθμερωτικι καμπάνια για τθν προςζλκυςθ οφειλετϊν 

ςτισ νζεσ ρυκμίςεισ. 

 70.000 Ευρϊ για μελζτεσ και εφαρμογζσ λογιςμικοφ διαχείριςθσ των 

ρυκμιηόμενων οφειλϊν. 

 0,1% - 1% των ειςπραχκζντων από υπεριμερουσ -ωσ προσ τισ ρυκμιςμζνεσ 

δόςεισ τουσ- οφειλζτεσ  και από οφειλζτεσ για τουσ οποίουσ κα 

εφαρμοςτοφν αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ, ωσ αμοιβζσ για τισ εταιρείεσ 

ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και τα ςυνεργαηόμενα νομικά γραφεία. 
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3.2. Εκςυγχρονιςμόσ και εφαρμογή του μηχανιςμοφ παρακολοφθηςησ 
και είςπραξησ των τρεχουςών ειςφορών.   

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Από τον Ιοφλιο του 2011 ζχει τεκεί ςε εφαρμογι θ υποχρεωτικι είςπραξθ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μζςω τραπεηϊν ι ΕΛ.ΤΑ., πλθν κάποιων εξαιρζςεων που 

αφοροφν ειδικζσ κατθγορίεσ (αποκλειςτικζσ νοςοκόμεσ, οικόςιτο προςωπικό ςε 

περιςςότερουσ εργοδότεσ, εργάτεσ ςε δθμόςια ζργα κλπ.).  

Η πλθρωμι των ειςφορϊν προσ το ΙΚΑ γίνεται ςυνολικά για τισ ειςφορζσ που 

αναλογοφν ςτον εργοδότθ και ςτον εργαηόμενο κάκε μινα, αλλά θ καταγραφι των 

ποςϊν, των πακζτων κάλυψθσ, των ειδικοτιτων και των χρονικϊν περιόδων ςτισ 

οποίεσ αυτζσ αντιςτοιχοφν γίνεται (ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων) ανά 

τρίμθνο μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν 

Δθλϊςεων (ΑΡΔ).   

Ραρά τθν υποβολι με θλεκτρονικό τρόπο των ΑΡΔ δε διαςταυρϊνεται με 

αυτοματοποιθμζνο τρόπο ι με άλλουσ προςδιοριςμζνουσ δειγματολθπτικοφσ 

περιοδικοφσ ελζγχουσ θ αντίςτοιχθ καταβολι των οφειλόμενων / δθλοφμενων 

ειςφορϊν, ι θ ακριβισ διλωςθ των οφειλόμενων ειςφορϊν, οφτε το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το ΙΚΑ ενεργοποιεί κάποιεσ προειδοποιιςεισ ςε 

περιπτϊςεισ ανακολουκιϊν / αναντιςτοιχιϊν δθλοφμενων και καταβαλλόμενων 

ειςφορϊν (εντοπίηονται μεν οι λανκαςμζνεσ ΑΡΔ, αλλά δεν υπάρχει διαδικαςία 

αυτόματθσ ειδοποίθςθσ των υπόχρεων).   

Η διαςταφρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν και τθσ ακρίβειασ δθλοφμενων και 

καταβαλλόμενων ειςφορϊν γίνεται μόνο ad hoc, είτε ςε περιπτϊςεισ καταγγελιϊν 

από αςφαλιςμζνουσ, είτε ελζγχων ςε κάποια επιχείρθςθ (ςπανιότερα), είτε εφόςον 

και όταν ηθτθκεί από τθν επιχείρθςθ βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.   

Κακϊσ ο ζλεγχοσ των ποςϊν που πλθρϊνονται ι το εμπρόκεςμο τθσ καταβολισ ςε 

ςχζςθ με τθν πραγματικι κατάςταςθ γίνεται με βάςθ τισ εγγραφζσ ςτισ Αναλυτικζσ 

Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ, θ υποβολι των οποίων ζχει διαφορετικό χρονιςμό από τθν 

πλθρωμι των ειςφορϊν, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενθμερϊνεται με ςθμαντικι κακυςτζρθςθ 

για τθν πλθρωμι των ειςφορϊν, αλλά και για τθν ορκότθτα των καταβαλλόμενων 

ποςϊν από ςυγκεκριμζνουσ εργοδότεσ, ενϊ θ παροχι αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 

γίνεται αυτομάτωσ από τθν πρϊτθ θμζρα διλωςθσ των εργαηομζνων.   

Επίςθσ, λόγω τθσ χρονικισ αυτισ απόςταςθσ κακίςταται ςχεδόν αδφνατοσ ο 

ζγκαιροσ ζλεγχοσ και θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ των τρεχουςϊν 

ειςφορϊν, με αποτζλεςμα να διαπιςτϊνεται ςυχνά απϊλεια εςόδων και αδυναμία 

επιβεβαίωςθσ και ελζγχου των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τουσ εργοδότεσ ι 

καταχωροφνται ςτο ςφςτθμα από τισ τράπεηεσ και τα Ελλθνικά Ταχυδρομεία. 
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Μια άλλθ εγγενισ αδυναμία του ςυςτιματοσ είναι θ πολυπλοκότθτα που ςχετίηεται 

με τον εςωτερικό κατακερματιςμό του και τθν φπαρξθ εκατοντάδων 

υποπεριπτϊςεων ωσ προσ τουσ όρουσ αςφάλιςθσ.    

Αυτό αποτυπϊνεται ςτθν φπαρξθ 852 διαφορετικϊν πακζτων αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ, τα οποία υπάρχουν ωσ επιλογζσ ςτθν Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ, με 

ςαφι αρνθτικό αντίκτυπο ςτισ διαδικαςίεσ αςφάλιςθσ και ελζγχου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

αλλά και μεγάλθ επιβάρυνςθ για τισ υπόχρεεσ επιχειριςεισ. 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων των ΑΡΔ, υπόχρεεσ καταβολισ ειςφορϊν 

είναι περίπου 280.000 επιχειριςεισ, 18.000 περίπου εργοδότεσ οικιακοφ 

προςωπικοφ και 39.000 εργοδότεσ ειδικϊν κατθγοριϊν.   

Στουσ αρικμοφσ αυτοφσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα οικοδομοτεχνικά ζργα τα 

οποία καταγράφονται –και πλθρϊνουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ- χωριςτά και ανά 

ζργο, ανεξάρτθτα από το εάν πρόκειται για τον ίδιο κφριο περιςςότερων του ενόσ 

ζργου ι για επιχείρθςθ που οφτωσ ι άλλωσ καταγράφεται ωσ κοινι επιχείρθςθ.    

Ραρ’ όλα τα βιματα που ζχουν γίνει ιδιαίτερα μετά τθ κεςμοκζτθςθ και εφαρμογι 

τθσ ΑΡΔ, ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ παραμζνει προβλθματικόσ, γεγονόσ που 

ςχετίηεται και με τισ ανεπάρκειεσ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ είςπραξθσ.   

Η ειςφοροδιαφυγι υπολογίηεται ότι ξεπερνά ετθςίωσ τα τρειςιμιςι δισ Ευρϊ και τα 

τελευταία χρόνια διαρκϊσ διευρφνεται.  Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κακϊσ λόγω 

και τθσ οικονομικισ κρίςθσ δε λειτουργοφν πλζον (ι είναι αιςκθτά 

αποδυναμωμζνεσ) οι πθγζσ που ςτο παρελκόν ενίςχυαν τισ ειςφορζσ που 

ειςζπραττε το ΙΚΑ (αςφάλιςθ των νομιμοποιοφμενων μεταναςτϊν, επιχειρθματικι 

επζκταςθ κλπ.), οι επιπτϊςεισ του φαινομζνου τθσ ειςφοροδιαφυγισ 

αναδεικνφονται με πιο ζντονο τρόπο.   

Το Νοζμβριο του 2011 τα μθνιαία ζςοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τρζχουςεσ ειςφορζσ 

ανιλκαν ςε 815 εκατομμφρια Ευρϊ.  

Η αδυναμία ςφλλθψθσ τθσ  ειςφοροδιαφυγισ αποτυπϊνεται και επαλθκεφεται από 

τθ ςυνζχιςθ ςυγκζντρωςθσ μεγάλων αρικμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ με 

λιγότερα από 20 χρόνια αςφάλιςθσ.   

Στισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται μθ καταβολι των αντίςτοιχων ειςφορϊν, που 

πάντωσ αντιπροςωπεφουν ελάχιςτο ποςοςτό τθσ ςυνολικισ αδιλωτθσ εργαςίασ ςτθ 

χϊρα (υπολογίηεται γφρω ςτο 30%), οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ ςυντάςςουν 

Ρράξεισ Επιβολισ Ειςφορϊν και γίνεται θ ταμειακι βεβαίωςθ τθσ απαίτθςθσ, ενϊ 

μποροφν ςτθ ςυνζχεια να προωκθκοφν και οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ 

διοικθτικισ και αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ 

Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ) που εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ αυτι. 
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Η διαδικαςία αυτι εκτόσ από τισ εγγενείσ αδυναμίεσ – διαφορετικι περιοδικότθτα 

πλθρωμισ ειςφορϊν (μινασ) και διλωςθσ / καταγραφισ (τρίμθνο) – που 

ςυνεπάγεται χρονικά κενά μεταξφ είςπραξθσ και βεβαίωςθσ, κακιςτά δυςχερι τθ 

διαςταφρωςθ και ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ απουςιάηουν ενδιάμεςα και 

τυποποιθμζνα ςτάδια ελζγχου τθσ ακρίβειασ των πλθρωμϊν ι / και των δθλϊςεων 

των υπόχρεων.    

Περιγραφή Δράςησ: 

Με αφετθρία τθν προετοιμαςία που ζγινε το 2011 ςτο πεδίο αυτό και τισ 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που προθγικθκαν, το 2012 πρόκειται να ξεκινιςει θ 

υλοποίθςθ ριηικϊν αλλαγϊν ςτο κζμα τθσ είςπραξθσ και παρακολοφκθςθσ των 

τρεχουςϊν ειςφορϊν.  Ειδικότερα, εντόσ του 2012 ςχεδιάηεται να υλοποιθκοφν τα 

ακόλουκα: 

Στο πρϊτο τρίμθνο του 2012 κα ξεκινιςει ςε εκελοντικι βάςθ θ εφαρμογι τθσ 

Κάρτασ Εργαςίασ που προβλζπεται από το άρκρο 26 του Ν. 3996/2011, μζςω τθσ 

οποίασ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα ενθμερϊνεται κακθμερινά ςε πραγματικό χρόνο για τθν 

προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των εργαηομζνων που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του, 

αποκτϊντασ ζτςι τθν ευχζρεια διαςταφρωςθσ με τα ςτοιχεία που καταχωροφνται 

από τουσ εργοδότεσ ςτισ ΑΡΔ και παρζχοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ 

10% ςτισ επιχειριςεισ που κα τθν εφαρμόςουν.   

Η εφαρμογι τθσ Κάρτασ Εργαςίασ κα γίνει αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ και από πλευράσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα υλοποιθκεί μζςω των 

απαραίτθτων προςαρμογϊν ςτισ υποδομζσ τθσ πλθροφορικισ, ϊςτε να 

διαςυνδεκεί με τα μθχανιματα ωρομζτρθςθσ των επιχειριςεων που κα 

υιοκετιςουν τθν Κάρτα Εργαςίασ. 

Δεφτερθ ενζργεια που κα υλοποιθκεί εντόσ του 2012 είναι θ διαςταφρωςθ των 

δθλοφμενων και καταβαλλόμενων ειςφορϊν ςε μθνιαία βάςθ, γεγονόσ που κα 

επιτρζψει τθν άμεςθ αντίδραςθ και αναηιτθςθ των τρεχουςϊν ειςφορϊν ςε 

περιπτϊςεισ λακϊν ι ειςφοροδιαφυγισ.   

Η διαςταφρωςθ αυτι κα καταςτεί δυνατι πρϊτον με τθν αλλαγι του χρονιςμοφ 

υποβολισ των ΑΡΔ, που ςιμερα είναι τρίμθνο και με τθν εφαρμογι του μζτρου για 

ταυτόχρονθ πλθρωμι μζςω τραπζηθσ των αποδοχϊν, των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

και των παρακρατοφμενων φόρων από τουσ εργοδότεσ. 

Μετά τθν ψιφιςθ και του πολυνομοςχεδίου του Υπουργείου Οικονομικϊν που 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Ιανουαρίου του 2012 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα μπορεί 

προχωριςει, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και διαγωνιςτικι 

διαδικαςία, ςτθ ςυνεργαςία με εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλϊν.  
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Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ των εργοδοτϊν που κακυςτεροφν τθν καταβολι 

τρεχουςϊν ειςφορϊν, τθ ςτιγμι που εμφανίηεται θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι και πριν 

τθν ζκδοςθ κάποιασ Ρράξθσ Επιβολισ Ειςφορϊν.  

Μζςα από τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των αρχείων και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των 

εργοδοτϊν, εκτιμάται ότι κα αυξθκεί ςθμαντικά το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ και κα 

ενιςχυκεί θ αξιοπιςτία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των μθχανιςμϊν του είςπραξθσ. 

Σθμαντικό βιμα ςτθν κατεφκυνςθ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν αςφάλιςθσ, 

καταπολζμθςθσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και άρςθσ του εςωτερικοφ 

κατακερματιςμοφ, που δθμιοφργθςαν οι εντάξεισ Ταμείων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο με 

τυπικό τρόπο (χωρίσ δθλαδι ενοποίθςθ των όρων αςφάλιςθσ), κα είναι θ μείωςθ 

του αρικμοφ των κωδικϊν αςφάλιςθσ από 852 ςε 62, από τουσ οποίουσ οι 19 κα 

χρθςιμοποιοφνται από το 95% περίπου των αςφαλιςμζνων ςτο ΙΚΑ.   

Η επεξεργαςία και θ προετοιμαςία ζχει ολοκλθρωκεί και αναμζνεται θ προϊκθςθ 

τθσ ςχετικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων.   

Η εφαρμογι των νζων κωδικϊν αςφάλιςθσ, που κα ςυμπζςει με τθν αλλαγι του 

χρονιςμοφ υποβολισ τθσ ΑΡΔ, από τρίμθνθ ςε μθνιαία και με τθν εφαρμογι τθσ 

ταυτόχρονθσ καταβολισ μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ αποδοχϊν, ειςφορϊν και 

παρακρατοφμενων φόρων των μιςκωτϊν, αναμζνεται εκτόσ των άλλων να μειϊςει 

το διοικθτικό κόςτοσ για τουσ εργοδότεσ και να ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτον 

εξορκολογιςμό των όρων αςφάλιςθσ και των διαδικαςιϊν είςπραξθσ των 

τρεχουςϊν ειςφορϊν.    

Επίςθσ, το 2012 κα αναβακμιςτεί θ λειτουργία θλεκτρονικισ υποβολισ των ΑΡΔ, 

ϊςτε να περιοριςτεί το φαινόμενο υποβολισ λανκαςμζνων καταχωριςεων (που ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ γίνεται και καταχρθςτικά) και κα λειτουργιςει νζα εφαρμογι 

ςτο Ο.Ρ.Σ., θ οποία κα επιτρζπει τθν ενθμζρωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ των 

αςφαλιςμζνων, μόνο αφοφ βεβαιωκεί θ καταβολι των ςχετικϊν ειςφορϊν ι 

εκδοκεί κάποια πράξθ επιβολισ ειςφορϊν.   

Με τον τρόπο αυτό κα αποτραποφν περιπτϊςεισ εικονικϊν αςφαλίςεων και κα 

δίνεται θ δυνατότθτα προθγοφμενου ελζγχου και κατοχφρωςθσ των εςόδων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν τθν απονομι αςφάλιςθσ.   

Μζςω αυτϊν των παρεμβάςεων κα ξεκινιςει ουςιαςτικά θ μετάβαςθ ςτο νζο 

ςφςτθμα υπολογιςμοφ των ςυντάξεων, που προβλζπει ο Ν. 3863/2010, αυτό 

δθλαδι τθσ βαςικισ και αναλογικισ ςφνταξθσ, όπου θ δεφτερθ κα προκφπτει από 

τον υπολογιςμό των ςυντάξιμων αποδοχϊν που ζχουν καταβλθκεί ςε κάκε 

αςφαλιςμζνο και που ουςιαςτικά κα αφοροφν το τμιμα των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν που κα «αποταμιεφεται».  



 

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012 20 

Η μετάβαςθ αυτι, δεδομζνου ότι για κάποιουσ αςφαλιςμζνουσ κα ιςχφει 

παράλλθλα και το παλαιό ςφςτθμα υπολογιςμοφ απαιτεί τθν ζγκαιρθ διοικθτικι 

προετοιμαςία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ϊςτε να μπορεί να ειςάγει ζνα αποτελεςματικό 

ςφςτθμα ατομικϊν λογαριαςμϊν αντί τθσ μζχρι ςιμερα ςφνδεςθσ με τθν 

καταγραφι των εργάςιμων θμερϊν.   

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Ρεριοριςμόσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ  

 Μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων 

 Εξίςωςθ των όρων και κανόνων αςφάλιςθσ όλων των μιςκωτϊν, 

αςφαλιςμζνων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ για το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και για τουσ εργοδότεσ 

 Ενίςχυςθ διοικθτικισ ικανότθτασ και προετοιμαςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 

εφαρμογι του νζου μοντζλου τθσ αναλογικισ ςφνταξθσ 

 Αποτροπι εικονικϊν αςφαλίςεων και καταςτρατιγθςθσ του ςυςτιματοσ 

των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων 

 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ  

 Βελτίωςθ αποδοτικότθτασ των διαδικαςιϊν ελζγχου 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Ιανουάριοσ 2012: Κατάκεςθ νομοκετικισ πρόταςθσ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για τθ μείωςθ των κωδικϊν των 

πακζτων κάλυψθσ. 

Φεβρουάριοσ 2012: Δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 

εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν. 

Μάρτιοσ 2012: Ζναρξθ εφαρμογισ κάρτασ εργαςίασ και ταυτόχρονθσ 

πλθρωμισ αποδοχϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και 

παρακρατοφμενων φόρων μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

 Αξιολόγθςθ υποψιφιων εταιρειϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν 

και νομικϊν γραφείων. 

 Επεξεργαςία και κακοριςμόσ κριτθρίων απόδοςθσ των 

ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν. 

Απρίλιοσ 2012: Σφναψθ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν με εταιρείεσ 

ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και με νομικά γραφεία για τθν 

υποςτιριξθ ςε διαδικαςίεσ αναγκαςτικϊν μζτρων. 

Ιοφνιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ αναβάκμιςθσ πλατφόρμασ θλεκτρονικισ 

υποβολισ ΑΡΔ 
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 Σφναψθ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν με εταιρείεσ 

ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και με νομικά γραφεία για τθν 

υποςτιριξθ ςε διαδικαςίεσ αναγκαςτικϊν μζτρων. 

 Ολοκλιρωςθ προδιαγραφϊν μελζτθσ για οργάνωςθ 

ςυςτιματοσ ατομικϊν λογαριαςμϊν αναλογικισ ςφνταξθσ 

αςφαλιςμζνων. 

Ιοφλιοσ 2012: Ζναρξθ υποβολισ ΑΡΔ από τουσ εργοδότεσ ςε μθνιαία βάςθ 

Αφγουςτοσ 2012: Ζναρξθ διαςταυρϊςεων καταβαλλόμενων και δθλοφμενων 

ειςφορϊν ςε πραγματικό χρόνο. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Εςόδων 

2. Ομάδα Ειςφορϊν Ο.Ρ.Σ.  

3. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Οι ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ και ρίςκα για τθν προϊκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δράςθσ ςυνίςτανται ςε: 

 Κακυςτζρθςθ ψιφιςθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ για μείωςθ κωδικϊν πακζτων 

κάλυψθσ 

 Μθ ανταπόκριςθ των εργοδοτϊν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ Κάρτασ Εργαςίασ 

 Επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ και αδυναμία μεγάλου αρικμοφ 

εργοδοτϊν να ανταποκρικοφν ςτθν πλθρωμι τρεχουςϊν ειςφορϊν. 

 Κακυςτζρθςθ τραπεηικϊν ιδρυμάτων ςτθν προςαρμογι των ςυςτθμάτων 

τουσ, ϊςτε να μποροφν να εξυπθρετοφν τθν ταυτόχρονθ πλθρωμι 

αποδοχϊν και ειςφορϊν από τουσ εργοδότεσ, με άμεςθ ενθμζρωςθ - 

διαςφνδεςθ του Ο.Ρ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Κακυςτζρθςθ διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ με εταιρείεσ ενθμζρωςθσ 

οφειλετϊν και με αναδόχουσ για προςαρμογζσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

υποβολισ ΑΡΔ και για μελζτθ ειςαγωγισ ςυςτιματοσ ατομικϊν 

λογαριαςμϊν για το αναλογικό μζροσ των παρεχόμενων ςυντάξεων. 

 Απροκυμία εργοδοτϊν να ςυμμορφωκοφν ςτθ μθνιαία υποβολι ΑΡΔ ι/ και 

ςτθν ταυτόχρονθ πλθρωμι αποδοχϊν, ειςφορϊν και παρακρατοφμενων 

φόρων μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 
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Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Είςπραξθ κατά μζςο όρο 1 διςεκατομμυρίου Ευρϊ / μινα από τρζχουςεσ 

ειςφορζσ - αφξθςθ κατά 15%  (ςε ςχζςθ με τον αρικμό αςφαλιςμζνων και το 

επίπεδο αποδοχϊν που ίςχυαν το Νοζμβριο του 2011) . 

 Υιοκζτθςθ Κάρτασ Εργαςίασ για το 5% των αςφαλιςμζνων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Αφξθςθ κατά 20% του ποςοςτοφ των μθ καταβαλλόμενων τρεχουςϊν 

ειςφορϊν που ειςπράττονται εντόσ που πρϊτου μινα κακυςτζρθςθσ χωρίσ 

να οδθγοφνται ςε ζκδοςθ Ρράξεων Επιβολισ Ειςφορϊν. 

 Κατάργθςθ 790 κωδικϊν αςφάλιςθσ. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί εκτόσ των 

άυλων πόρων του Οργανιςμοφ και θ διάκεςθ των ακόλουκων ποςϊν: 

 200.000 Ευρϊ για μελζτεσ αναδιοργάνωςθσ των μθχανιςμϊν είςπραξθσ και 

κατανομισ των ειςφορϊν και για εφαρμογζσ προςαρμογισ τθσ πλατφόρμασ 

υποβολισ των ΑΡΔ. 

 0,1% - 1% των ειςπαχκζντων από υπεριμερουσ οφειλζτεσ τρεχουςϊν 

ειςφορϊν, ωσ αμοιβζσ για τισ εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν. 
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3.3. χεδιαςμόσ διαδικαςιών και οργάνωςη μηχανιςμών ςυνεργαςίασ 
του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και των ςυςτημάτων του με τισ φορολογικζσ αρχζσ   

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Η είςπραξθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν γίνεται ςιμερα με εντελϊσ ξεχωριςτζσ 

διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ από τθν είςπραξθ των φόρων επί τθσ εργαςίασ (φόροσ 

μιςκωτϊν υπθρεςιϊν), παρ' όλο που αφοροφν τα ίδια πρόςωπα (εργαηόμενουσ), τισ 

ίδιεσ περιόδουσ απαςχόλθςθσ και τουσ ίδιουσ υπόχρεουσ παρακράτθςθσ και 

πλθρωμισ (εργοδότεσ).    

Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι μόνο το 20% των ςυνολικϊν ειςφορϊν 

(φτάνουν ςτο 50% ι ςτο 34% ωσ προσ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ) αφορά ειςφορζσ για 

τθν κφρια ςφνταξθ, ενϊ τα υπόλοιπα ποςά αφοροφν επικουρικι ςφνταξθ, υγεία, 

ςυνειςπραττόμενα για ΟΑΕΔ, ΟΕΚ κλπ. και επαςφάλιςτρα για όςεσ επιχειριςεισ 

απαςχολοφν προςωπικό που υπάγεται ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα, 

οπότε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδει το μεγαλφτερο μζροσ των ειςφορϊν που ειςπράττει ςε 

άλλουσ φορείσ (ΕΤΕΑΜ, ΕΟΡΥΥ κ.ά.).   

Το γεγονόσ αυτό εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ που ζχει ςτθ ςυμμόρφωςθ των 

εργοδοτϊν και ςτθ δυνατότθτα του ΙΚΑ να ςυλλάβει τθν ειςφοροδιαφυγι, αυξάνει 

το κόςτοσ του μθχανιςμοφ είςπραξθσ, αλλά και το διοικθτικό κόςτοσ των 

επιχειριςεων να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ διλωςθσ και πλθρωμισ μζςω 

διαφορετικϊν ςυςτθμάτων. 

Ζτςι, οι υπόχρεεσ επιχειριςεισ είναι εκ των πραγμάτων αναγκαςμζνεσ να 

επαναλαμβάνουν διαδικαςίεσ ι να ςυμπλθρϊνουν εκ νζου παρόμοιεσ φόρμεσ 

δθλϊςεων που πρακτικά αφοροφν τουσ ίδιουσ εργαηόμενουσ, τισ αποδοχζσ τουσ και 

περιόδουσ απαςχόλθςθσ και που υποβάλλονται ςε διαφορετικζσ αρχζσ.   

Ππωσ ζδειξε πρόςφατθ δειγματολθπτικι διαςταφρωςθ των ςτοιχείων των ΑΡΔ με 

αυτά των προςωρινϊν δθλϊςεων φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν για το 2009 που 

ζχουν καταχωρθκεί ςτο TAXIS, το φψοσ των αποδοχϊν που δθλϊνεται ςτο ΙΚΑ ςε 

ςχζςθ με το φψοσ των αποδοχϊν που δθλϊνεται ςτισ φορολογικζσ αρχζσ για τον 

υπολογιςμό του παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπολείπεται κατά μζςο όρο 

κατά 25% περίπου.   

Επίςθσ θ επικοινωνία των υπόχρεων επιχειριςεων με το ΙΚΑ, τισ φορολογικζσ αρχζσ 

ι τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ με διαφορετικι 

ταυτότθτα / αρικμό καταχϊρθςθσ (Α.Μ. ΙΚΑ, Α.Φ.Μ. κλπ.) δθμιουργϊντασ είτε 

ςφγχυςθ, είτε δυςκολία ςτθ διαςταφρωςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν. 

Επίςθσ, τα κενά του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ είςπραξθσ ειςφορϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(π.χ. ζλλειψθ τυποποιθμζνων προειδοποιιςεων ι ελζγχων) ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ζλλειψθ πρόςβαςθσ και διαςταυρϊςεων με τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται από τισ 
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φορολογικζσ αρχζσ αφινει περικϊρια για διαφκορά ειςφοροδιαφυγι που αφορά 

περιπτϊςεισ δθλωμζνθσ εργαςίασ, όπου κεωρθτικά είναι κατά πολφ ευκολότερθ θ 

ςφλλθψθ τθσ.     

Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 προγραμματίηεται να ξεκινιςει θ ςυςτθματικι ςυνεργαςία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

με τισ φορολογικζσ αρχζσ, ςτθ βάςθ κακοριςμζνων ςυνεργιϊν για τθ διαςταφρωςθ 

των ςτοιχείων που αφοροφν τισ αποδοχζσ των μιςκωτϊν και για τθ διαδικαςία 

διλωςθσ και πλθρωμισ όλων των ςχετικϊν επιβαρφνςεων (φόρων και ειςφορϊν) 

που βαρφνουν τθν εργαςία. 

Ειδικότερα, το 2012 κα προωκθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

Αφοφ ξεκινιςει θ ταυτόχρονθ πλθρωμι μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ των 

αποδοχϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και παρακρατοφμενων φόρων κα προχωριςει 

θ διαςφνδεςθ του ΟΡΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το TAXIS, προκειμζνου να 

διαςταυρϊνονται τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ταυτοποίθςθ των υπόχρεων (ΑΦΜ 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων) και το φψοσ των καταβαλλόμενων αποδοχϊν.   

Σε δεφτερθ φάςθ κα προωκθκεί ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικονομικϊν θ 

ενοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ διλωςθσ και καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων που αφοροφν 

τισ αποδοχζσ των μιςκωτϊν (ςτθ βάςθ των οποίων υπολογίηονται τόςο οι 

παρακρατοφμενοι φόροι, όςο και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ).   

Η ενοποίθςθ αυτι κα απαιτιςει τθν ανάπτυξθ κοινισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

υποβολισ των δθλϊςεων φόρου μιςκωτϊν και ΑΡΔ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα τεκεί 

ςε λειτουργία, προκειμζνου να ςυμπλθρϊνεται μια διλωςθ με ενιαίο χρονιςμό από 

όλουσ τουσ εργοδότεσ. 

Τζλοσ κα προωκθκεί θ ςφνδεςθ των διευκυντϊν υποκαταςτθμάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

με το TAXIS, ϊςτε να είναι ςε κζςθ οι ίδιοι να αναηθτοφν άμεςα πλθροφορίεσ για τα 

περιουςιακά ςτοιχεία των υπεριμερων εργοδοτϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτο 

ΙΚΑ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 2556/97. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Εντοπιςμόσ και περιοριςμόσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ από δθλωμζνθ 

απαςχόλθςθ 

 Μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων 

 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν για τουσ εργοδότεσ 

 Αποτροπι εικονικϊν αςφαλίςεων και καταςτρατιγθςθσ του ςυςτιματοσ 

των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων 

 Βελτίωςθ αποδοτικότθτασ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ 
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Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Ιανουάριοσ 2012: Σφνδεςθ υπθρεςιϊν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το TAXIS για αναηιτθςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων υπεριμερων - οφειλετϊν 

εργοδοτϊν. 

Φεβρουάριοσ 2012: Ολοκλιρωςθ προδιαγραφϊν κοινισ θλεκτρονικισ διλωςθσ 

αποδοχϊν απαςχολοφμενου προςωπικοφ για ςκοποφσ 

απόδοςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και φόρου μιςκωτϊν 

υπθρεςιϊν. 

Μάιοσ 2012: Ζκδοςθ των απαραίτθτων Κοινϊν Υπουργικϊν Αποφάςεων 

για τθν αλλαγι τθσ διαδικαςίασ υποβολισ (κοινι διλωςθ) 

ΑΡΔ και προςωρινϊν δθλϊςεων ΦΜΥ. 

Ιοφλιοσ 2012: Ολοκλιρωςθσ νζασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και ζναρξθ 

ταυτοποίθςθσ / επαλικευςθσ ςτοιχείων υπόχρεων 

εργοδοτϊν. 

Σεπτζμβριοσ 2012: Ζναρξθ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ κοινισ διλωςθσ αποδοχϊν 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ για ςκοποφσ απόδοςθσ 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν. 

Δεκζμβριοσ 2012: Ζναρξθ λειτουργίασ τθσ κοινισ διλωςθσ αποδοχϊν 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ για ςκοποφσ απόδοςθσ 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Υπουργείου 

Οικονομικϊν 

2. Διεφκυνςθ Εςόδων 

3. Ομάδα Ειςφορϊν Ο.Ρ.Σ.  

4. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

5. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο ςθμαντικότεροσ κίνδυνοσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ 

ςυνίςταται ςτθν κακυςτζρθςθ ανταπόκριςθσ ι ςτθν ζλλειψθ τθσ απαραίτθτθσ 

ςυνεργαςίασ από πλευράσ υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν.   
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Ραράλλθλα, κακυςτεριςεισ ςτθν ζκδοςθ των απαραίτθτων κανονιςτικϊν πράξεων 

για τθν αλλαγι του τρόπου υποβολισ των ςχετικϊν δθλϊςεων μποροφν να 

επιδράςουν αρνθτικά ςτθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων ςτόχων.    

Τζλοσ τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ μπορεί να μθν είναι τα αναμενόμενα εάν 

παρουςιαςτοφν τεχνικά προβλιματα ι κακυςτεριςεισ ςτθ λειτουργία τθσ 

πλατφόρμασ κοινισ θλεκτρονικισ διλωςθσ αποδοχϊν μιςκωτϊν. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Αφξθςθ 10% των ειςπραττόμενων τρεχουςϊν ειςφορϊν για τον ίδιο αρικμό 

αςφαλιςμζνων. 

 Επαλικευςθ και διόρκωςθ ςτοιχείων του ςυνόλου των καταχωρθμζνων 

εργοδοτϊν και αςφαλιςμζνων ςτο ΟΡΣ. 

 Αφξθςθ των καταςχζςεων για λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ κατά 15%. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Ρζραν τθσ διάκεςθσ εςωτερικϊν άυλων πόρων, εκτιμάται ότι ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ εξειδικευμζνθσ τεχνικισ ςυνδρομισ για τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ κοινισ διλωςθσ κα απαιτθκεί ανκρωποπροςπάκεια 10 ζωσ 15 

ανκρωπομθνϊν υποςτιριξθσ με κόςτοσ γφρω ςτα 120.000 Ευρϊ. 
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3.4. Αναδιοργάνωςη και ενίςχυςη των ελεγκτικών μηχανιςμών και 
διαδικαςιών του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το υφιςτάμενο Σφςτθμα  Ελζγχου Εργοδοτϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακρίνεται μεταξφ του 

ελεγκτικοφ ζργου που επιτελείται από τα Υποκαταςτιματα και αυτοφ που 

επιτελείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Ελζγχου Αςφάλιςθσ (ΕΥΡΕΑ).   

Το κυριότερο ηιτθμα που πλιττει τόςο τα ζςοδα και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όςο και τον ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων, είναι το 

φαινόμενο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ το οποίο υπολογίηεται ότι προςεγγίηει το 30% 

τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ.   

Οι μζχρι ςιμερα νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και οργανωτικζσ διευκετιςεισ για τθ 

διενζργεια ςυςτθματικϊν ελζγχων ςτουσ εργοδότεσ δεν ζχουν επιτφχει τα 

αναμενόμενα και θ ειςφοροαποφυγι και ειςφοροδιαφυγι εξακολουκοφν να 

κινοφνται ςε υψθλά επίπεδα. 

Δυςλειτουργίεσ που οφείλονται ςε επικάλυψθ αρμοδιοτιτων μεταξφ 

Υποκαταςτθμάτων και ΕΥΡΕΑ, θ υποςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν, θ 

ζλλειψθ ςαφϊν κατευκφνςεων και ςτοχοκεςίασ, θ ζλλειψθ ςφγχρονων 

τεχνολογικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν και θ απουςία ςυνεργιϊν με άλλουσ 

ςυναφείσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν αρνθτικά το ελεγκτικό ζργο.  

Το 2010 ξεκίνθςε ο ςυντονιςμόσ μεταξφ ΣΕΡΕ και ΕΥΡΕΑ ςτθ βάςθ ενόσ ειδικοφ 

επιχειρθςιακοφ ςχεδίου κοινισ δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ 

εργαςίασ, ενϊ με το Ν. 3996/2011 προβλζφκθκε θ θλεκτρονικι διαςφνδεςθ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το ΣΕ.ΡΕ. και τον ΟΑΕΔ.    

Ραρϋ όλα αυτά οι διαδικαςίεσ ελζγχου εργοδοτϊν κοινϊν επιχειριςεων και 

εργοδοτϊν οικοδομοτεχνικϊν ζργων παραμζνουν δυςκίνθτεσ και ακόμθ και ςε 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνονται παραβάςεισ, ο καταλογιςμόσ των ςχετικϊν 

προςτίμων και ειςφορϊν κακυςτερεί για μεγάλα χρονικά διαςτιματα. 

Το 2010 επίςθσ το ΙΚΑ ξεκίνθςε με ίδιουσ πόρουσ τθν ανάπτυξθ ειδικοφ λογιςμικοφ 

για τθ Βελτίωςθ Στόχευςθσ Ελζγχου Εργοδοτϊν Κοινϊν Επιχειριςεων και 

Οικοδομοτεχνικϊν Ζργων, το οποίο αναμζνεται να παραδοκεί και να λειτουργιςει 

εντόσ του 2012, ςυμβάλλοντασ ςτθν μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

ελεγκτικισ διαδικαςίασ. 

Πςον αφορά τθ διενζργεια επιτοπίων ελζγχων από τα ελεγκτικά όργανα των 

υποκαταςτθμάτων, κατά το 2011, διενεργικθκαν περίπου 23.367 επιτόπιοι ζλεγχοι 
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ςε επιχειριςεισ και επιβλικθκαν πρόςτιμα φψουσ περίπου 12.073.500 € για μθ 

καταχϊρθςθ απαςχολοφμενων ςτο Ειδικό Βιβλίο για καταχϊρθςθ 

νεοπροςλαμβανομζνων. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 κα προωκθκεί θ ριηικι αναδιοργάνωςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Οι βαςικζσ ενζργειεσ που κα εφαρμοςκοφν ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, 

αφοροφν τα εξισ:  

Αναμόρφωςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου εργοδοτϊν κοινϊν επιχειριςεων και 

εργοδοτϊν οικοδομοτεχνικϊν ζργων με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ, απλοποίθςθ και 

ςυντονιςμό μεταξφ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν.   

Η αναμόρφωςθ αυτι κα βαςιςτεί ςε μια αναλυτικι αποτφπωςθ τθσ ροισ εργαςιϊν 

όλθσ τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ με επανακακοριςμό αρμοδιοτιτων και οριςμό 

ςυγκεκριμζνων δεικτϊν αξιολόγθςθσ αποτελεςματικότθτασ του ελεγκτικοφ ζργου. 

Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ Διοικθτικισ Αναδιοργάνωςθσ των 

υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα προωκθκεί και θ ριηικι αναδιοργάνωςθ τθσ ΕΥΡΕΑ και 

των λοιπϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν που λειτουργοφν αποκεντρωμζνα ςτα 

Υποκαταςτιματα του Ιδρφματοσ.   

Για το ςκοπό αυτό κα δθμιουργθκεί ςε κεντρικό επίπεδο μια Επιτελικι Μονάδα 

Συντονιςμοφ των Ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν, θ οποία εκτόσ των ςυντονιςτικϊν 

αρμοδιοτιτων κα αναλαμβάνει και τθ διεκπεραίωςθ ελζγχων ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ επιχειριςεων.   

Ραράλλθλα, ςε κάκε μια από τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ που κα 

δθμιουργθκοφν κα λειτουργιςει Ελεγκτικι Υπθρεςία για το ςυντονιςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ του ελεγκτικοφ ζργου όλων ςε περιφερειακό επίπεδο και τθ 

διενζργεια ελζγχων ςε ειδικοφ ενδιαφζροντοσ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ. 

Επίςθσ εντόσ του 2012, κα ξεκινιςει θ λειτουργία του λογιςμικοφ και του 

μθχανιςμοφ ςτοχευμζνων ελζγχων μζςω ςτάκμιςθσ ςυγκεκριμζνων παραγόντων 

και κινδφνων που κα ιεραρχοφν ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ τισ 

επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ κα διενεργείται ο ζλεγχοσ.   

Το εργαλείο αυτό, που ολοκλθρϊνεται και που παρόμοιο του ιδθ αξιοποιείται για 

τθ διενζργεια ελζγχων από τισ φορολογικζσ αρχζσ, κα ςυμβάλλει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ ςτόχευςθ των ελζγχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε επιχειριςεισ που 

εμφανίηουν υψθλότερεσ πικανότθτεσ αδιλωτθσ εργαςίασ και ειςφοροδιαφυγισ, 

ςτθ βάςθ αντικειμενικϊν και μετριςιμων κριτθρίων.   
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Τζλοσ, τόςο θ ΕΥΡΕΑ, όςο και οι λοιποί ελεγκτικοί μθχανιςμοί κα ενιςχυκοφν με 

πλθροφοριακζσ εφαρμογζσ που κα δϊςουν τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ και 

διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων του ελζγχου (εκκζςεων ελζγχου). 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Εντοπιςμόσ και περιοριςμόσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ 

 Αφξθςθ των εςόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

 Φεβρουάριοσ 2012: Ολοκλιρωςθ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ εκκζςεων ελζγχου. 

Μάρτιοσ 2012: Αναδιάρκρωςθ ΕΥΡΕΑ και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςτθ βάςθ 

του νζου Οργανιςμοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Μάιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ και ζναρξθ εφαρμογισ ανακεωρθμζνων 

διαδικαςιϊν ελζγχου. 

 Ζναρξθ εφαρμογισ ςτοχευμζνων ελζγχων ςτθ βάςθ 

ανάλυςθσ κρίςιμων παραγόντων και ρίςκων για τθν 

κατθγοριοποίθςθ των προσ ζλεγχο επιχειριςεων. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. ΕΥΡΕΑ 

2. Διεφκυνςθ Εςόδων 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. ΣΕΡΕ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Η υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ εξαρτάται από εςωτερικζσ αποφάςεισ και ενζργειεσ, αλλά 

και από τθ ςυνζργια άλλων φορζων και οργάνων. Ζτςι οι κίνδυνοι επιτυχοφσ 

υλοποίθςθσ ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθν κακυςτζρθςθ ζγκριςθσ και κεςμοκζτθςθσ 

από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων του νζου Οργανιςμοφ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Μείωςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ κατά 3% για το 2012. 
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 Ρραγματοποίθςθ ελζγχων ςτο 25% των επιχειριςεων με αςφαλιςμζνουσ 

ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Ενίςχυςθ του προςωπικοφ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 

15% ζναντι του αντίςτοιχου το 2011. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Η υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα υλοποιθκεί κυρίωσ με τθ διάκεςθ άυλων πόρων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Το μοναδικό κόςτοσ ζγκειται ςτισ αμοιβζσ του Αναδόχου για τθν 

υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ των εκκζςεων ελζγχου. 
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3.5. Εκπόνηςη και ζναρξη εφαρμογήσ ςχεδίου αξιοποίηςησ τησ κινητήσ 
και ακίνητησ περιουςίασ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ  

 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ευρφτερα ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ επενδφεται ζνα τεράςτιο 

οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο και πρζπει να τυγχάνει διαχείριςθσ με αςφαλι και 

καινοτόμο τρόπο, ϊςτε αφενόσ να διαςφαλίηει τον πρωταρχικό ςτόχο – τθσ 

δυνατότθτασ καταβολισ των παροχϊν - και παράλλθλα να αποτελεί πυλϊνα 

ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ.  

Μζχρι ςιμερα παρά τισ δυνατότθτεσ που δίνονται από το κεςμικό πλαίςιο 

λειτουργίασ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, δεν ζχει καταςτεί εφικτό να 

αξιοποιθκεί πλιρωσ θ περιουςία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τρόπο που να ςυμβάλλει 

ουςιαςτικά ςτθν ενίςχυςθ των εςόδων και ςτθ χρθματοδότθςθ των ελλειμμάτων 

του (ι ςτθ δθμιουργία αποκεματικϊν), ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ.    

Ο Ν. 3586/2007 ςε ςυνδυαςμό με το Ν. 3863/2010 που προδιαγράφουν το ιςχφον 

επενδυτικό πλαίςιο των αςφαλιςτικϊν ταμείων, προςζφεραν ποικίλεσ δυνατότθτεσ 

αλλά και δικλείδεσ αςφαλείασ για τισ επενδφςεισ των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του 

οποίου ςε κινθτζσ αξίεσ  (μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια) γίνεται μζςω τθσ ΑΕΔΑΚ 

Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν και τθσ ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ, ενϊ ςε ακίνθτα, μζςω τθσ 

ςυνδρομισ εξωτερικϊν ςυμβοφλων από το μθτρϊο τθσ ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ. 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακζτει αξιόλογα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν περιζλκει 

ςτθν κυριότθτα του, όχι μόνο ωσ αποτζλεςμα επενδυτικϊν επιλογϊν, αλλά ςτο 

πλαίςιο καταςχζςεων εισ βάροσ οφειλετϊν ι μζςω μεταβίβαςθσ από ταμεία που 

εντάχκθκαν ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα προθγοφμενα χρόνια.    

Ειδικότερα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακζτει ακίνθτα θ αντικειμενικι αξία των οποίων φτάνει 

τα 700 εκατομμφρια Ευρϊ, ενϊ θ εμπορικι τουσ αξία εκτιμάται γφρω ςτο 1,2 

διςεκατομμφρια Ευρϊ.  Σιμερα το 1/4 των ακινιτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραμζνει 

αναξιοποίθτο, ιδιαίτερα λόγω ειδικϊν πολεοδομικϊν και νομικϊν ςυνκθκϊν.  

Ραράλλθλα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζχει αξιόλογεσ επενδφςεισ ςε μετοχζσ (μεταξφ άλλων 

κατζχει το 4% του μετοχικοφ κεφαλαίου του ΟΤΕ) και αμοιβαία κεφάλαια αξίασ 

γφρω ςτο ζνα διςεκατομμφριο Ευρϊ, ενϊ κατζχει ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

αξίασ 1,5 διςεκατομμυρίου Ευρϊ.   Τα ςυνολικά ζςοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τθν 

αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων ανζρχονται ςε περίπου 2% των 

εςόδων του κατ' ζτοσ. 
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Και ενϊ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από τα ακίνθτα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποφζρει κάποιο 

ειςόδθμα ςτον Οργανιςμό, παράλλθλα δαπανϊνται ςθμαντικά ποςά για τθ 

μίςκωςθ άλλων ακινιτων που καλφπτουν τισ υψθλζσ ςτεγαςτικζσ απαιτιςεισ για τισ 

υπθρεςιακζσ του ανάγκεσ ςε όλθ τθ χϊρα.   

Το ςυνολικό ειςόδθμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τθν εκμετάλλευςθ ακινιτων ιταν το 2011 

€ 8.173.500.  Τθν ίδια χρονιά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιβαρφνκθκε με € 25.813.000 για 

πλθρωμι ενοικίων, μεγάλο μζροσ όμωσ των οποίων (50%) αφοροφν τισ υπθρεςίεσ 

υγείασ δθλαδι τον ΕΟΡΥΥ. 

Περιγραφή Δράςησ:   

Το 2012 ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ των εςόδων του και εξαςφάλιςθσ των 

μακροπρόκεςμων ςυμφερόντων των αςφαλιςμζνων του, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα 

χρθςιμοποιιςει όλα τα κατάλλθλα επιςτθμονικά εργαλεία και μεκόδουσ για τθν 

ορκολογικι, διαφανι και κυρίωσ επαγγελματικι διαχείριςθ τθσ κινθτισ και 

ακίνθτθσ περιουςίασ του με βάςθ και το νζο κεςμικό πλαίςιο για τισ επενδφςεισ των 

Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ .  Στο πλαίςιο αυτό άμεςθ προτεραιότθτα κα δοκεί:   

 Στθ διερεφνθςθ όλων των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ μετά από ανάλυςθ του ιδθ καταγεγραμμζνου 

χαρτοφυλακίου, είτε για τθν κάλυψθ των ιδίων ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για τθν επενδυτικι τθσ αξιοποίθςθ χρθςιμοποιϊντασ όλεσ τισ 

διακζςιμεσ πρακτικζσ (π.χ. εκμίςκωςθ, τιτλοποίθςθ, ρευςτοποίθςθ, 

Συμπράξεισ Δθμοςίου Ιδιωτικοφ Τομζα, Sale and lease back, κ.λπ.) μζςω 

ςυνεργαςίασ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ και Στζγαςθσ με Εταιρίεσ 

Διαχείριςθσ Ακινιτων που κα επιλεγοφν από το ενεργό μθτρϊο τθσ ΕΔΕΚΤ 

ΑΕΡΕΥ (Ν. 3863/2010) 

 Στθ χάραξθ και εφαρμογι μιασ ςφγχρονθσ επενδυτικισ ςτρατθγικισ κινθτϊν 

αξιϊν και ακινιτων (Asset Management Strategy), που ςτο πλαίςιο του 

υφιςταμζνου κεςμικοφ πλαιςίου, κα λαμβάνει υπόψθ και κα ελαχιςτοποιεί 

όλα τα μακροχρόνια οικονομικά και μθ ρίςκα επζνδυςθσ, εξαςφαλίηοντασ τθ 

μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, κα ςυμβάλλει  ςτθν 

αειφόρο οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και κα προςτατεφει 

τα ςυμφζροντα των αςφαλιςμζνων του. 

 Στον επαναςχεδιαςμό όλων των δομϊν (π.χ. οργανόγραμμα, ανκρϊπινο 

δυναμικό, λογιςμικό, δεδομζνεσ πρακτικζσ) που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ κακϊσ και των ςτακερότυπων (π.χ. 

κτιριολογικό πρόγραμμα) βάςει των οποίων εκπονοφνται οι ςχετικζσ με τθν 

ακίνθτθ περιουςία εργαςίεσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ οικονομικισ και 

εργονομικισ αποδοτικότθτασ των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων και 

επομζνωσ τθν επίτευξθ οικονομίασ κλίμακοσ. 
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Ειδικότερα οι ενζργειεσ που κα προωκθκοφν τθν τρζχουςα χρονιά κα είναι οι 

ακόλουκεσ: 

1. Εκπόνθςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου δράςθσ (master plan) που κα καταγράφει 

και κα αναλφει όλεσ τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νζα οργανωτικι διάρκρωςθ ςε περιφερειακζσ δομζσ 

και τθ μεταφορά του κλάδου υγείασ και των ςχετικϊν υποδομϊν ςτον 

ΕΟΡΥΥ, με ςτόχο τθ βζλτιςτθ αναδιοργάνωςθ του χαρτοφυλακίου ακινιτων 

(ιδιόκτθτων και μθ).  

Η μελζτθ κα προτείνει τουσ βζλτιςτουσ από οικονομικι, χωροταξικι, 

οργανωτικι και περιβαλλοντικι άποψθ τρόπουσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν 

του Οργανιςμοφ, ςυνεκτιμϊντασ τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ για το ςκοπό 

αυτό κτιριακϊν υποδομϊν που βρίςκονται ςτθν κυριότθτα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

είτε μζςω τθσ ανζγερςθσ κτιρίων ςε ιδιόκτθτα οικόπεδα, τθσ ανακαταςκευισ 

ιδιόκτθτων παλαιϊν ακινιτων, τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (lease), είτε 

μζςω ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν διευκετιςεων (π.χ. sale and lease 

back, ΣΔΙΤ κ.ά.). 

2.  Εκπόνθςθ ςχεδίου επζνδυςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, το οποίο με τθ 

ςυνδρομι ειδικευμζνων ςυμβοφλων κα κατατάξει το ςφνολο των ακινιτων 

ιδιοκτθςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ δυνατότθτα και το 

βακμό ωριμότθτασ κάκε ακινιτου για άμεςθ αξιοποίθςθ (π.χ. εκμίςκωςθ, 

ανακαίνιςθ, πϊλθςθ) και κα προςδιορίηει τουσ βζλτιςτουσ τρόπουσ 

αξιοποίθςθσ, με γνϊμονα τθ διατιρθςθ και επαφξθςθ του αςφαλιςτικοφ 

κεφαλαίου, αλλά και τθ μακροπρόκεςμθ κάλυψθ των αναγκϊν του.  

Το επενδυτικό ςχζδιο κα τεκμθριϊνει τουσ βζλτιςτουσ από οικονομικι και 

νομικι άποψθ τρόπουσ αξιοποίθςθσ (π.χ. χρονομίςκωςθ, ίδρυςθ 

αυτοτελοφσ Εταιρείασ Επζνδυςθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΕΕΑΡ) από το ίδιο το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ν. 3586/2007, sale and lease back, 

πϊλθςθ κ.λπ.) μζςω τθσ εκπόνθςθσ των απαραίτθτων μελετϊν 

βιωςιμότθτασ – αξιοποίθςθσ που κα εξετάηουν όλα τα εναλλακτικά ςενάρια 

αξιοποίθςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ δυνατότθτα που παρζχεται 

πλζον ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 3918/2011 και του 

Ν.3863/2010 (από τον υφιςτάμενο πίνακα Επιλογισ Εταιρειϊν Διαχείριςθσ & 

Αξιοποίθςθσ Ακινιτων  Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθσ ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ), 

για ανάκεςθ ςε επαγγελματίεσ διαχειριςτζσ / εταιρείεσ διαχείριςθσ 

ακινιτων, τθσ εκμετάλλευςθσ των ακινιτων του. 

Σθμειϊνεται ςτο ςθμείο αυτό, ότι ιδθ από το Νοζμβριο 2011 ζχει 

υποβλθκεί εκ μζρουσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσ ζγκριςθ ςτο ΕΣΡΑ «Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ» Τεχνικό Δελτίο, για τθν αξιοποίθςθ ακινιτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
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που ζχουν ιδιαίτερα μεγάλθ αξία.  Το παραπάνω Τεχνικό Δελτίο κα 

εξεταςτεί από τθ Γενικι Γραμματεία Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

αναμζνεται θ ζγκριςθ του. 

3. Εκπόνθςθ μελζτθσ που κα κακορίηει νζεσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και 

διαχείριςθσ για τα ιδιόκτθτα και μιςκωμζνα ακίνθτα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

εξετάηοντασ το υφιςτάμενο κακεςτϊσ διαχείριςθσ και προτείνοντασ 

ςφγχρονεσ μεκόδουσ αξιοποίθςθσ εναρμονιςμζνεσ με τθ ςυνικθ καλι 

πρακτικι (good practice) με ςτόχο τον επαναπροςδιοριςμό του διοικθτικοφ 

ςκελετοφ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (property asset management 

framework).  

Η μελζτθ κα ςυγκρίνει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ ςε όλα τισ 

φάςεισ διαχείριςθσ (απόκτθςθ, κατοχι, διάκεςθ και ςχεδιαςμό) και κα 

προτείνει και κα εφαρμόηει αλλαγζσ τόςο ςτθν διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν 

(ρόλοι, υπευκυνότθτεσ, ευκυγράμμιςθ με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ), όςο 

και ςτα εργαλεία (διαδικαςίεσ και λογιςμικό) που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυντιρθςθ των ακινιτων, το ςχεδιαςμό νζων κτιρίων (νζο λιτό κτιριολογικό 

πρόγραμμα), τθν διαχείριςθ μιςκωτϊν και λογαριαςμϊν, τθ μζτρθςθ τθσ 

λειτουργικισ αποδοτικότθτασ και καταλλθλότθτασ ενόσ κτιρίου, τθν 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ μιασ εκμίςκωςθσ ι μίςκωςθσ, τθ βζλτιςτθ 

διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ, κ.α. 

Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των τριϊν προθγοφμενων ενεργειϊν, κα 

προχωριςει ανάλογα και με τισ προτεραιότθτεσ που κα υποδειχκοφν, αλά 

και τθ γενικότερθ κατάςταςθ ςτθν αγορά ακινιτων.  

Η αξιοποίθςθ των επί μζρουσ ακινιτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, με το βζλτιςτο τρόπο 

που κα επιλεγεί κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται από το κανονιςτικό πλαίςιο που ειςιχκθ πρόςφατα. 

4. Θα επιχειρθκεί θ ζνταξθ τεχνικϊν ζργων που αφοροφν τθν ανακαταςκευι 

υφιςτάμενων κτιρίων ι ανζγερςθ νζων ςε προγράμματα χρθματοδότθςθσ 

είτε μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων, είτε μζςω του Jessica ι 

ακόμθ και μζςω του ΕΣΡΑ.  

Για τθν ζνταξθ των ζργων κα απαιτθκεί θ ςυνδρομι ςυμβοφλων που κα 

επιλζξουν από μία δεδομζνθ «δεξαμενι» ακινιτων τα πιο κατάλλθλα 

ακίνθτα (από πλευράσ ωριμότθτασ μελετϊν, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

οικονομικισ βιωςιμότθτασ, αςτικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ) με 

δυνατότθτα μερικισ ι ολικισ χρθματοδότθςθσ.  

 Οι ςφμβουλοι κα αναλάβουν τθν εκπόνθςθ όλων των απαιτοφμενων 

τεχνικϊν φυλλαδίων και οικονομικϊν μελετϊν, τθ ςφνταξθ τθσ αίτθςθσ και 
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τον ζλεγχο και διεκπεραίωςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ μζχρι και τθν 

οριςτικισ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ. 

5. Εκπόνθςθ τεχνικϊν  μελετϊν (μελζτεσ εφαρμογισ – τεφχθ δθμοπράτθςθσ) 

για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ςυγκεκριμζνων ενεργοβόρων κτιρίων από 

το ιδιόκτθτο χαρτοφυλάκιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που κα περιλαμβάνουν τόςο 

δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (ΕΞΕ) όςο και δράςεισ ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ).  

Η εν λόγω εργαςία ςτοχεφει ςτθν ενεργειακι κωράκιςθ παλαιϊν κτιρίων, τα 

οποία είναι κυρίωσ κτίρια με άδεια καταςκευισ προ του ΓΟΚ/85 και δεν 

φζρουν κερμομόνωςθ και διπλοφσ υαλοπίνακεσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

μζγιςτθ ενεργειακι τουσ κωράκιςθ και θ μείωςθ των λειτουργικϊν τουσ 

δαπανϊν και τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. 

Ταυτόχρονα, κα εκπονθκοφν οι αντίςτοιχεσ μελζτεσ που αφοροφν τθν 

ςτοχευμζνθ εγκατάςταςθ ΑΡΕ (κυρίωσ φωτοβολταϊκά ςυςτιματα) ςε 

οικοπεδικζσ εκτάςεισ που δφνανται να αξιοποιθκοφν για το λόγο αυτό, για 

τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αφξθςθ των εςόδων του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

Τζλοσ, κα επιχειρθκεί θ ζνταξθ των παραπάνω πράξεων ςε χρθματοδότθςθ 

από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ΕΣΡΑ «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ». 

Σθμειϊνεται ότι για τθν ολοκλιρωςθ και των πζντε προθγοφμενων 

ενεργειϊν κα απαιτθκεί θ ειςαγωγι τεχνογνωςίασ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με 

εξωτερικοφσ Συμβοφλουσ. Τθ ςυνολικι διαδικαςία, δθλαδι τθν ςφνταξθ των 

προδιαγραφϊν, τθν τεχνικι αξιολόγθςθ, τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ 

των ςυμβοφλων κακϊσ και τθ ςτρατθγικι κακοδιγθςθ τθσ εργαςίασ τουσ, 

κα εγγυθκεί θ Διεφκυνςθ Τεχνικισ & Στζγαςθσ. 

6. Συνεργαςία με εξωτερικά νομικά γραφεία, ειδικευμζνα ςε κζματα 

εμπραγμάτου δικαίου, που κα βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ χρόνιων 

δυςεπίλυτων νομικϊν προβλθμάτων που άπτονται του ιδιοκτθςιακοφ 

κακεςτϊτοσ μείηονοσ αξίασ ακινιτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

7. Σε ότι αφορά τθν κινθτι περιουςία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που όπωσ 

προαναφζρκθκε εμπλζκονται θ ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ και θ ΑΕΔΑΚ των 

Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν, κα επιδιωχκεί ο κακοριςμόσ τθσ ςυνολικισ 

επενδυτικισ ςτρατθγικισ και κα ανατεκεί αρμοδίωσ και κατά το νόμο 

(άρκρο 19 Ν. 3586/2007) θ επαγγελματικι διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του, 

με γνϊμονα τθ μζγιςτθ δυνατι μακροπρόκεςμθ απόδοςθ και τθ ςυμβολι  

ςτθν αειφόρο οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.  



 

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012 36 

 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Ρεριοριςμόσ του ελλείμματοσ του 2012 μζςω χρθματοδότθςθσ / 

αποδοτικότερθσ αξιοποίθςθσ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Κεφαλαιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων των επενδυτικϊν ακινιτων ι των 

ιδιο-χρθςιμοποιοφμενων μζςω τθσ χριςθσ καινοτόμων χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων (sale and lease back, AEEΑΡ) 

 Βελτιςτοποίθςθ αποδοτικότθτασ του χαρτοφυλακίου ακινιτων αλλά και των 

κακ’αυτϊν ακινιτων, με ταυτόχρονθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των κινθτϊν αξιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Βιϊςιμθ λειτουργικι αναδιάταξθ των ακινιτων για τθν κάλυψθ τθσ νζασ 

οργανωτικισ δομισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά περιφζρεια. 

 Βελτίωςθ διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων για τθν επενδυτικι πολιτικι και 

του τρόπου λειτουργίασ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν. 

 Ρλθρζςτερθ και ορκολογικότερθ κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των 

υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Νομικι και τεχνικι ωρίμανςθ των ακινιτων με χρονίηοντα προβλιματα. 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012:  Υπογραφι των ςυμβάςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν 

με τθν ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ ςφμφωνα με το άρκρο 19 του 

ν.3586/2007,  όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3863/2010. 

Μάρτιοσ 2012: Εκκίνθςθ εκπόνθςθσ ςχεδίου δράςθσ για τθν ακίνθτθ 

περιουςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ενζργεια 1) ςε ςυνεργαςία με  

εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ και τθν Ομάδα Δράςθσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ελλάδα. 

Απρίλιοσ 2012: Ρρόςλθψθ ςυμβοφλων για τθν εκπόνθςθ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου ακίνθτθσ περιουςίασ (Ενζργεια 2). 

 Αίτθςθ υποβολι ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ επενδυτικισ 

ςτρατθγικισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσ τθν ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ. 

 Συνεργαςία με νομικά γραφεία για τθν επίλυςθ των χρόνιων 

νομικϊν προβλθμάτων. 

Μάιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ ςχεδίου δράςθσ (master plan). 

 Ρρόςλθψθ ςυμβοφλων για τθν ζνταξθ τεχνικϊν ζργων ςε 

χρθματοδότθςθ (Ενζργεια 4). 
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Ρρόςλθψθ ςυμβοφλου για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (Ενζργεια 3). 

Ιοφνιοσ 2012: Ρρόςλθψθ Συμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ 

των ενεργειακϊν μελετϊν και τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ των 

ζργων ςε χρθματοδότθςθ (Ενζργεια 5). 

Ιοφλιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ εργαςίασ βελτιςτοποίθςθσ του πλαιςίου 

διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

Αφγουςτοσ 2012: Ολοκλιρωςθ μελετϊν ενεργειακισ αναβάκμιςθσ (Ενζργεια 

5). 

Σεπτζμβριοσ 2012: Εκκίνθςθ εφαρμογισ των αποτελεςμάτων των τριϊν πρϊτων 

ενεργειϊν. 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε εν δυνάμει 

επενδυτζσ (Ενζργεια 2). 

 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε εταιρίεσ που κα 

εμπλακοφν με τθν αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου 

διαχείριςθσ (Ενζργεια 4). 

Νοζμβριοσ 2012: Ζναρξθ αξιοποίθςθσ των ακινιτων αϋ βακμοφ ωριμότθτασ. 

Ζναρξθ τροποποίθςθσ υφιςτάμενου διαχειριςτικοφ 

κακεςτϊτοσ και αναβάκμιςθσ των εργαλείων. 

Ρρόςλθψθ εταιρίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ μθχανογραφικισ 

υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ & Στζγαςθσ, ςτα 

πλαίςια τθσ βελτιςτοποίθςθσ των εργαλείων διαχείριςθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ. Αφορά τθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ 

ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, 

παρακολοφκθςθσ κφκλου λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ κτιρίων 

και εξοπλιςμοφ αλλά και τθν διαςφνδεςι του με το ςφςτθμα 

οικονομικισ διαχείριςθσ του ΟΡΣ - ΙΚΑ. 

Δεκζμβριοσ 2012: Αναμονι αποτελεςμάτων προςπάκειασ χρθματοδότθςθσ 

(Ενζργεια 4). 

 Αναμονι αρχικϊν αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ των 

ςυνεργαηόμενων νομικϊν γραφείων (Ενζργεια 6). 

 Αναμονι αποτελεςμάτων για τθν ζνταξθ ςε χρθματοδότθςθ                                                 

των ζργων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ (Ενζργεια 5). 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 
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1. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

2. Διεφκυνςθ Τεχνικισ και Στζγαςθσ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο κυριότεροσ κίνδυνοσ αφορά τθ ςυνζχιςθ τθσ υποχϊρθςθσ ςτθν αγορά ακινιτων 

και τθσ πτϊςθσ τθσ ηιτθςθσ, γεγονόσ που κα ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν απόδοςθ 

τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βραχυπρόκεςμα. 

Άλλοι κίνδυνοι αφοροφν κακυςτεριςεισ ςτθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν 

λόγω διαδικαςτικϊν ι διοικθτικϊν προβλθμάτων (π.χ. ενςτάςεισ, δικαςτικζσ 

προςφυγζσ) κατά τθ πορεία ανάκεςθσ των ζργων ςε ειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ. 

Επιπλζον, θ μεγαλφτερθ δυςκολία αφορά τθν υποςτελζχωςθ όλων των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν που κα εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία αξιοποίθςθσ, όπωσ επίςθσ και τθν 

ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ τόςο για τθν ανάκεςθ των ζργων όςο και για 

τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι τουσ από τουσ εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ-

διαχειριςτζσ. 

Τζλοσ, θ εμπλοκι των περιςςότερων ιδιόκτθτων και αναξιοποίθτων ακινιτων ςε 

χρονίηοντα και ςχεδόν ανυπζρβλθτα πολεοδομικά ι νομικά προβλιματα, ενδζχεται 

να δθμιουργιςει εμπλοκι ςτθν εφαρμογι μζρουσ των αναμενόμενων εργαςιϊν-

μελετϊν. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Μείωςθ τθσ δαπάνθσ για μιςκϊματα κατά 5% ζναντι του 2011. 

 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν αξιοποίθςθσ ενόσ ι δφο αναξιοποίθτων 

ακινιτων υψθλισ εμπορικισ αξίασ, εντόσ του 2012 (Ρανεπιςτθμίου 46, 

οικόπεδα Διμου Κθφιςιάσ). 

 Εκκίνθςθ ανάπτυξθσ ενόσ ι δφο αναξιοποίθτων ακινιτων μεγάλθσ 

ςτρατθγικισ ςθμαςίασ εντόσ του 2012 (κτίριο επί τθσ Ρειραιϊσ 64 – κτίριο 

Αγ. Ιωάννθ ζντθ).  

 Ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ & Στζγαςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ 

του κφκλου λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, και ηωισ όλων των ακινιτων του ΙΚΑ. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Ρζραν τθσ διάκεςθσ εςωτερικϊν άυλων πόρων (Γενικι Διεφκυνςθ 

Οικονομοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν και αρμόδιεσ Διευκφνςεισ), εξειδικευμζνθ τεχνικι 

βοικεια κα παράςχουν ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θ Ομάδα Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

για τθν Ελλάδα, θ ΕΔΕΚΤ ΑΕΡΕΥ και οι εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι διαχείριςθσ 
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ακινιτων από τθ ςχετικι λίςτα του Ν. 3863/2010, που κα ςυνεργαςτοφν με το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ για το ςκοπό αυτό. 

Επιπλζον εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί δαπάνθ 500.000 €, πλζον ΦΡΑ, για τθν 

εκπόνθςθ των ςχετικϊν προπαραςκευαςτικϊν μελετϊν ι εργαςιϊν (π.χ. 

προγραμματιςμόσ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ) αλλά και τθσ υπθρεςίεσ παροχισ 

επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ χαρτοφυλακίου κινθτϊν αξιϊν. 
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4. Άξονασ Προτεραιότητασ ΙΙ - Βελτίωςη Παρεχομζνων Τπηρεςιών 

Η αναβάκμιςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ αςφαλιςμζνων και επιχειριςεων, μζςω 

υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και δεικτϊν απόδοςθσ των 

υπθρεςιϊν του ΙΚΑ, επιτάχυνςθσ και αυτοματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ 

και καταβολισ των ςυνταξιοδοτικϊν και άλλων παροχϊν, επζκταςθσ των 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και 

απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν για επιχειριςεισ και αςφαλιςμζνουσ και βελτίωςθ τθσ 

πλθροφόρθςθσ τουσ αποτελοφν κεντρικά ςτοιχεία του οράματοσ και τθσ 

ςτρατθγικισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Το 2012 οι ςχετικζσ δράςεισ που κα προωκθκοφν αφοροφν τα ακόλουκα πεδία: 

 Μείωςθ χρόνου απονομισ ςυντάξεων 

 Διεφρυνςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ αςφαλιςμζνουσ και προσ 

εργοδότεσ 

 Λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ και ςθμείων ενθμζρωςθσ αςφαλιςμζνων 

 Οργάνωςθ και λειτουργία του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 

Ειδικότερα οι δράςεισ που πρόκειται να προωκθκοφν το 2012 για τθν ενίςχυςθ τθσ 

οικονομικισ βιωςιμότθτασ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

 

4.1. Επιτάχυνςη απονομήσ ςυντάξεων 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το ςφςτθμα απονομισ ςυντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χαρακτθρίηεται από μεγάλθ 

ςυμφόρθςθ και κακυςτεριςεισ ςτθν ζκδοςθ των ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων, που 

ςυχνά - και ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ διαδοχικισ αςφάλιςθσ - εκδίδονται μετά τθν 

παρζλευςθ πολφ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ.   

Το γεγονόσ αυτό εκτόσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν για τουσ αςφαλιςμζνουσ, που 

υποβάλλουν αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, πλιττει κεμελιωδϊσ τθν εμπιςτοςφνθ των 

αςφαλιςμζνων προσ τον Οργανιςμό. 

Οι κυριότεροι λόγοι για τισ κακυςτεριςεισ αυτζσ ςυνίςτανται αφενόσ ςτθν ανάγκθ 

χειροκίνθτθσ καταμζτρθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ, ιδιαίτερα αυτισ πριν το 

2002, οπότε και καταργικθκε οριςτικά το παλαιό ςφςτθμα των ενςιμων και άρχιςε 

θ λειτουργία του ΟΡΣ και αφετζρου ςε οργανωτικζσ αδυναμίεσ που αφοροφν τθν 

κατανομι αρμοδιοτιτων για απονομι ςυντάξεων ςτισ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τθν 

αξιοποίθςθ των αρχείων αςφαλιςτικισ ιςτορίασ που κατζχει θ ΗΔΙΚΑ, τθν 

υποςτελζχωςθ του ςυγκεκριμζνου τομζα και τζλοσ τθ λειτουργία άλλων 
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αςφαλιςτικϊν φορζων, που κατ' ανάγκθ εμπλζκονται ςτισ περιπτϊςεισ διαδοχικισ 

αςφάλιςθσ. 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν προωκθκεί ςειρά παρεμβάςεων με ςτόχο τον 

εξορκολογιςμό και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν απονομισ ςυντάξεων.   

Οι κυριότερεσ από αυτζσ αφοροφν: 

 α) Τθ ςφςταςθ με το Ν. 3518/2006 του Κζντρου Ανακεφαλαίωςθσ Ημερϊν 

Αςφάλιςθσ, ςτο οποίο οι αςφαλιςμζνοι μποροφν να ηθτοφν τθν καταμζτρθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ 1-2 χρόνια πριν υποβάλλουν αίτθςθ για ςφνταξθ λόγω γιρατοσ, 

προκειμζνου να γίνει εγκαίρωσ θ καταμζτρθςθ και όταν υποβάλλουν τθν αίτθςθ 

ςυνταξιοδότθςθσ να προςμετράται και προςτίκεται μόνο ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ 

αςφάλιςθσ (από τισ ΑΡΔ), ζτςι ϊςτε να εκδίδεται άμεςα θ ςυνταξιοδοτικι απόφαςθ 

και  

β) Με το άρκρο 38 του Ν. 3996/2011 δόκθκε θ δυνατότθτα - και ιδθ εφαρμόηεται - 

θ χοριγθςθ προςωρινισ ςφνταξθσ, που ανζρχεται ςτο 80% του ποςοφ των 

τελευταίων αποδοχϊν, και θ οποία χορθγείται εντόσ 45 θμερϊν από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ, εάν ο αςφαλιςμζνοσ αςφαλίςτθκε ςτθ διάρκεια του εργαςιακοφ του 

μόνο ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εντόσ 75 θμερϊν ςτισ περιπτϊςεισ διαδοχικισ αςφάλιςθσ.   

Περιγραφή Δράςησ: 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ πρόκειται να προωκθκοφν περαιτζρω παρεμβάςεισ για 

τθν εκλογίκευςθ του ςυςτιματοσ απονομϊν και πλθρωμϊν ςυντάξεων με άμεςο 

ςτόχο τθν επιτάχυνςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και απϊτερο ςτόχο τθν επίτευξθ 

αυτόματθσ ζκδοςθσ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ.   

Ειδικότερα μετά και τθν ζκδοςθ το Νοζμβριο του 2011 των ςχετικϊν εγκυκλίων 

εφαρμογισ του άρκρου 38 του Ν. 3996/2011, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα ανταποκρικεί πλζον 

πλιρωσ ςτθν καταβολι προςωρινισ ςφνταξθσ, εντόσ 45 ι 75 θμερϊν από τθν 

υποβολι αιτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ.   

Επιπλζον κα προχωριςει θ ανακατανομι των χωρικϊν αρμοδιοτιτων ζκδοςθσ 

ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων, με γνϊμονα τθν αποςυμφόρθςθ των μεγάλων 

κζντρων απονομισ ςυντάξεων και τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των 

αςφαλιςμζνων.   

Η ανακατανομι αυτι κα γίνει με αλλαγι αςφαλιςτικϊν ορίων για τα 

Υποκαταςτιματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απονζμουν ςυντάξεισ και τθν απόςπαςθ 

κάποιων αςφαλιςτικϊν περιοχϊν με βάςθ ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ όγκουσ 

αιτθμάτων και με βάςθ τισ δυνατότθτεσ των λοιπϊν όμορων υποκαταςτθμάτων 

απονομισ ςυντάξεων. 
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Σε ότι αφορά τθ διαδοχικι αςφάλιςθ ζχει ςχεδιαςτεί εντόσ του 2012 να 

αποκεντρωκεί θ αρμοδιότθτα απόφαςθσ για ςφνταξθ με διαδοχικι αςφάλιςθ, ςτα 

Υποκαταςτιματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδουν ςυντάξεισ.   

Ραράλλθλα το 2012, λόγω και τθσ αναδιοργάνωςθσ των υπθρεςιϊν και τθσ 

κζςπιςθσ του νζου Οργανιςμοφ κα δθμιουργθκοφν πρόςκετα κλιμάκια 

ανακεφαλαίωςθσ, τα οποία κα ςτελεχωκοφν με προςωπικό που κα απεμπλακεί από 

κακικοντα που μζχρι ςιμερα αφοροφςαν είτε παροχζσ υγείασ, είτε υπθρεςίεσ που 

πλζον κα παρζχονται αυτοματοποιθμζνα μζςω διαδικτφου.  

Επίςθσ κα τροποποιθκοφν οι διαδικαςίεσ πλθρωμισ των ςυντάξεων μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ απαλείφοντασ τθ χειρόγραφθ επικοινωνία 

των υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τθν ΗΔΙΚΑ που ακολουκείται ςιμερα και 

μετακζτοντασ τθ ςχετικι υποςτιριξθ ςτο ΟΡΣ. 

Τζλοσ, το 2012 κα ξεκινιςει το ζργο ψθφιοποίθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ, 

όλων των αςφαλιςμζνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα αυτϊν με αςφάλιςθ πριν το 

2002, ζτςι ϊςτε το ςφνολο του αςφαλιςτικοφ βίου να επιβεβαιωκεί και 

καταχωρθκεί ςτο ΟΡΣ, κακιςτϊντασ εφικτι κάποια ςτιγμι τθν απονομι ςυντάξεων 

αμζςωσ μετά τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ.  

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Επιτάχυνςθ του χρόνου απονομισ των ςυντάξεων. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων 

 Αποςυμφόρθςθ Υποκαταςτθμάτων και ιςοκατανομι φόρτου εργαςίασ 

μεταξφ των υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Ιανουάριοσ 2012: Ζκδοςθ εγκυκλίων για ανακατανομι χωρικϊν αρμοδιοτιτων 

ζκδοςθσ ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων και ανάκεςθσ ςτα 

Υποκαταςτιματα τθσ αρμοδιότθτασ απόφαςθσ για ςφνταξθ 

με διαδοχικι αςφάλιςθ. 

Μάρτιοσ 2012: Δθμιουργία πρόςκετων κλιμακίων ανακεφαλαίωςθσ και 

εκπαίδευςθ υπαλλιλων 

 Ολοκλιρωςθ προδιαγραφϊν ζργου ψθφιοποίθςθσ 

αςφαλιςτικισ ιςτορίασ 

Απρίλιοσ 2012: Μετάβαςθ ςτθν πλιρθ υποςτιριξθ του ΟΡΣ τθσ διαδικαςίασ 

πλθρωμισ ςυντάξεων μετά τθν ζκδοςθ των ςυνταξιοδοτικϊν 

αποφάςεων. 

Μάιοσ 2012: Ρροκιρυξθ ζργου ψθφιοποίθςθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ. 
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Σεπτζμβριοσ 2012: Επιλογι αναδόχου και ζναρξθ του ζργου τθσ επιβεβαίωςθσ 

και καταχϊρθςθσ ςτο ΟΡΣ τθσ προ του 2002 αςφαλιςτικισ 

ιςτορίασ. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Ραροχϊν 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Η μόνθ ενζργεια που ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςθμαντικό κίνδυνο υλοποίθςθσ 

είναι θ προϊκθςθ του ζργου τθσ ψθφιοποίθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ.   Η 

επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ απαιτεί τθν επίλυςθ τεχνικϊν 

και διαδικαςτικϊν ηθτθμάτων (π.χ. ζνταξθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Δράςθσ ςτο Ε.Ρ. 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ) και τθ ςυνδρομι άλλων φορζων, όπωσ θ ΗΔΙΚΑ (που πάντωσ 

προβλζπεται από το Ν. 4024/2011 να υπαχκεί εντόσ του 2012 ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και 

για το λόγο αυτό χρειάηεται λεπτομερι προπαραςκευι και μελζτθ, ϊςτε να 

εξοικονομθκοφν πόροι και να αποτραπεί θ οποιαδιποτε ταλαιπωρία των 

αςφαλιςμζνων ι θ ςυμφόρθςθ των υπθρεςιϊν που κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ 

τθσ δράςθσ. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Μείωςθ μζςου χρόνου απονομισ ςυντάξεων με αςφάλιςθ μόνο ςτο ΙΚΑ 

κατά 20% ζναντι του μζςου χρόνου απονομισ ςυντάξεων το 2011. 

 Αφξθςθ του αρικμοφ προςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων από το ΚΑΝ κατά 

20% ζναντι του αντίςτοιχου αρικμοφ το 2011. 

 Ρλιρθσ και ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ του 100% των αιτθμάτων για χοριγθςθ 

προςωρινισ ςφνταξθσ.   

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για το 2012 ζχει προβλεφκεί θ διάκεςθ 850.000 € για τισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ 

του ΟΡΣ (βελτιϊςεισ, προςκικεσ, τροποποιιςεισ λόγω αλλαγϊν νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων και υποςτιριξθσ του ΕΟΡΥΥ) και των εφαρμογϊν ςυντάξεων.  Για το 

ζργο τθσ ψθφιοποίθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ, που κα ενταχκεί ςτο Ε.Ρ. 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ, το απαιτοφμενο ποςό κα κακοριςτεί μετά τθν ζνταξθ του ζργου 

ςτο Ε.Ρ. 
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4.2. Βελτίωςη ενημζρωςησ αςφαλιςμζνων και εξυπηρζτηςησ 
ςυναλλαςςομζνων μζςω ςφγχρονων μζςων  

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Η ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα δικαιϊματα τουσ, όπωσ και θ 

γενικότερθ ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων με τον Οργανιςμό 

(αςφαλιςμζνοι, εργοδότεσ, προμθκευτζσ) αποτελεί κεντρικό ςθμείο τθσ αποςτολισ 

του.   

Το μζγεκοσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αρικμόσ των αςφαλιςμζνων του, που μζχρι 

πρόςφατα καλφπτονταν από το ΙΚΑ και για τισ παροχζσ υγείασ, ςε ςυνδυαςμό με 

προβλιματα γραφειοκρατίασ, πολυπλοκότθτασ του κεςμικοφ πλαιςίου και 

διοικθτικϊν ανεπαρκειϊν, δθμιουργοφςαν ςυχνά αρνθτικζσ εντυπϊςεισ και 

επζτειναν το ζλλειμμα εμπιςτοςφνθσ ζναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Τα τελευταία χρόνια ξεκίνθςε μια ςθμαντικι προςπάκεια περιοριςμοφ τθσ 

γραφειοκρατίασ και ταχφτερθσ και ποιοτικότερθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν μζςω 

εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  

Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόςο προσ τισ επιχειριςεισ, όςο και προσ 

τουσ αςφαλιςμζνουσ αναγνωρίηονται ευρζωσ ωσ οι πιο εξελιγμζνεσ για τα δεδομζνα 

τθσ Ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ιδθ εδϊ και αρκετά χρόνια παρζχουν μια 

ςειρά από εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ ενθμζρωςθσ και ςυναλλαγισ ςτουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ με το ΙΚΑ πολίτεσ.   

Το τελευταίο μάλιςτα διάςτθμα βελτιϊκθκαν και διευρφνκθκαν ςε ςθμαντικό 

βακμό παρζχοντασ νζεσ υπθρεςίεσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τθ 

μορφι διαδραςτικϊν εργαλείων.   

Στο πλαίςιο αυτό λειτοφργθςε εργαλείο πλθροφόρθςθσ των αςφαλιςμζνων για τθ 

κεμελίωςθ δικαιϊματοσ  ςε ςφνταξθ με βάςθ παραμζτρουσ που αφοροφν τθν 

θλικία και το χρόνο αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των πρόςφατων 

αςφαλιςτικϊν νόμων, όπωσ και εργαλείο για τον υπολογιςμό του βαςικοφ ποςοφ 

ςφνταξθσ.   

Επίςθσ, κατζςτθ διακζςιμθ ςε όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ θ υπθρεςία Ατομικοφ 

Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ, μζςω τθσ οποίασ υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα άντλθςθσ 

των ατομικϊν ςτοιχείων αςφάλιςθσ απευκείασ από τουσ ίδιουσ μζςω διαδικτφου.  

Ρρόςφατα, εγκαινιάςτθκε και θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ αναηιτθςθσ 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ μζςω διαδικτφου από τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 

απαιτείται ενθμερότθτα ωσ αποδεικτικό ςυναλλαγισ, απαλλάςςοντασ τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ εργοδότεσ από τθν ανάγκθ προςζλευςθσ ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τθ 

χοριγθςι τθσ. 
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Περιγραφή Δράςησ: 

Το προςεχζσ χρονικό διάςτθμα κα προωκθκοφν νζοι "φιλικότεροι" τρόποι 

επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ και κα ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια διεφρυνςθσ και 

ενίςχυςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων 

αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν, ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ γραφειοκρατία και θ ανάγκθ 

επίςκεψθσ των πολιτϊν ςτισ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παράλλθλα να αυξθκεί θ 

αποτελεςματικότθτα του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ του.  Ριο ςυγκεκριμζνα εντόσ του 

2012 κα προωκθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

Αναςχεδιαςμόσ αίτθςθσ ςφνταξθσ με ςτόχο τθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ 

υποβολισ ςχετικά με τα ηθτοφμε ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και τθ μελλοντικι 

θλεκτρονικι υποβολι τθσ. 

Ολοκλιρωςθ και λειτουργία θλεκτρονικισ υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ ροισ (work-

flow) τθσ κάκε ςυνταξιοδοτικισ υπόκεςθσ, για χριςθ κάκε ενδιαφερομζνου.  Το 

ςφςτθμα αυτό λειτουργεί ιδθ και είναι διακζςιμο ςτουσ υπαλλιλουσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και εντόσ του 2012 κα δοκεί θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ςτουσ άμεςα 

ενδιαφερόμενουσ που ζχουν υποβάλλει το αίτθμα ςυνταξιοδότθςθσ. 

Αναμόρφωςθ του τμιματοσ "Συχνζσ Ερωτιςεισ" και τθσ λειτουργίασ αναηιτθςθσ τθσ 

ιςτοςελίδασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ϊςτε να γίνει ευχερζςτερθ θ αναηιτθςθ κεμάτων 

ενδιαφζροντοσ και να εμπλουτιςτεί με περιςςότερο και πιο κατανοθτό ενθμερωτικό 

υλικό που κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των αςφαλιςμζνων του. 

Λειτουργία τθλεφωνικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν και 

τθν επίλυςθ αποριϊν αςφαλιςμζνων για κζματα παροχϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Μείωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτισ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν 

 Ρεριοριςμόσ τθσ γραφειοκρατίασ και απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 

 Βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των ςυναλλαςςομζνων 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012:     Ζκδοςθ εγκυκλίου γνωςτοποίθςθσ αλλαγισ φόρμασ  

υποβολισ αίτθςθσ για ςφνταξθ ςτα υποκαταςτιματα 

Μάρτιοσ 2012:  Διάκεςθ ςτο Διαδίκτυο τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ για 

τθν αίτθςθ υποβολισ ςφνταξθσ. Άντλθςθ ςτοιχείων 

μζςω διαλειτουργικότθτασ (TAXIS) για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι. 
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 Εγκατάςταςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

λειτουργία θλεκτρονικισ υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ 

ροισ ςυνταξιοδοτικισ υπόκεςθσ  

Μάιοσ 2012:  Αναμόρφωςθ και εμπλουτιςμόσ των λειτουργιϊν 

αναηιτθςθσ και Συχνϊν Ερωτιςεων τθσ ιςτοςελίδασ 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ιοφλιοσ 2012:  Ζναρξθ λειτουργίασ τθλεφωνικισ υπθρεςίασ 

ενθμζρωςθσ αςφαλιςμζνων. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

3. Διεφκυνςθ Ραροχϊν 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Οι κίνδυνοι που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ εντοπίηονται ςε ενδεχόμενεσ 

κακυςτεριςεισ των Αναδόχων να παραδϊςουν και εγκαταςτιςουν εγκαίρωσ τισ 

ςχετικζσ εφαρμογζσ. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ / χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ 

ιςτοςελίδασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 40% 

 Τθλεφωνικι διεκπεραίωςθ 1.500 κατά μζςο όρο κλιςεων θμερθςίωσ 

μζςω τθσ ειδικισ τθλεφωνικισ υπθρεςίασ ενθμζρωςθσ 

 Ζκδοςθ 500.000 πιςτοποιθτικϊν αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ απευκείασ 

από το διαδίκτυο από τουσ φορείσ που κα ςυνδεκοφν με το ςφςτθμα του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Οι αμοιβζσ των αναδόχων για τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν εφαρμογϊν 

ανζρχονται ςε 25.000 €. Το αρχικό κόςτοσ επζνδυςθσ για τθ λειτουργία τθσ 

τθλεφωνικισ υπθρεςίασ ενθμζρωςθσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε € 65.000. 
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4.3. Οργάνωςη και λειτουργία Κζντρου Πιςτοποίηςησ  
Αναπηρίασ  

Τφιςτάμενη Κατάςταςη. 

Από τα απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ λειτουργίασ τθσ αςφάλιςθσ και προςταςίασ τθσ 

αναπθρίασ ςτθ Χϊρα, ςυμπεραίνεται ότι ο αρικμόσ των ςυντάξεων αναπθρίασ, των 

χορθγοφμενων επιδομάτων και των πάςθσ φφςεωσ παροχϊν που θ Ρολιτεία 

χορθγεί ςτα άτομα με αναπθρία, δεν είναι δυνατόν να προςδιοριςκεί με ακρίβεια 

λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των διαδικαςιϊν για τθν χοριγθςθ των 

προαναφερκζντων παροχϊν.  Επίςθσ δεν είναι δυνατόν να κακοριςκεί με ςαφινεια 

ο βακμόσ βαρφτθτασ τθσ αναπθρίασ των δικαιοφχων των παραπάνω παροχϊν ι 

διευκολφνςεων, αφοφ ο κάκε δικαιοφχοσ ιταν δυνατόν να ζχει αξιολογθκεί με 

διαφορετικό ποςοςτό αναπθρίασ, αναλόγωσ τθσ ςφςταςθσ  τθσ υγειονομικισ 

επιτροπισ που τον είχε αξιολογιςει. 

Τθν 1/9/2011 άρχιςε θ λειτουργία του ΚΕ.Ρ.Α. (Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ ) το 

οποίο ςυςτάκθκε μζςω του Ν.3863/2010, με αποςτολι τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 

υγειονομικισ κρίςθσ για τον κακοριςμό του βακμοφ αναπθρίασ, και το οποίο 

υπάγεται ςτθ Δ/νςθ Αναπθρίασ και Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στο ΚΕΡΑ 

υπάγεται το Ειδικό Σϊμα Ιατρϊν Υγειονομικϊν Επιτροπϊν Αναπθρίασ. ςτο οποίο 

εντάςςονται ιατροί όλων των ΦΚΑ, κακϊσ και του ΕΣΥ, μόνιμοι και ςυμβαςιοφχοι 

αορίςτου χρόνου, όλων των ειδικοτιτων, εξαιρουμζνων παιδιάτρων, ακτινολόγων, 

μικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Οι ιατροί του Ειδικοφ Σϊματοσ υποβάλλονται ςε 

ειδικι εκπαίδευςθ ςτο ζργο των Υγειονομικϊν Επιτροπϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270Αϋ). Τα προγράμματα τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ 

εκπονοφνται από τθ Δ/νςθ Αναπθρίασ και Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

εγκρίνονται με απόφαςθ του Διοικθτι του Ιδρφματοσ. Οι ιατροί μετά τθν ειδικι 

εκπαίδευςθ, αξιολογοφνται από επταμελι επιτροπι όπωσ προςδιορίηεται από τον 

Ν.3863/2010. Από το ςφνολο των επιλεγμζνων ιατρϊν κακορίηονται οι ιατροί που 

απαιτοφνται για τθ λειτουργία των Υγειονομικϊν Επιτροπϊν, ο αρικμόσ των οποίων 

ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των 

Υγειονομικϊν Επιτροπϊν ςε ιατροφσ ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων για τθ λειτουργία 

των ανωτζρω επιτροπϊν.  Οι Υγειονομικζσ Επιτροπζσ  προςδιορίηουν τα ποςοςτά 

αναπθρίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εκτίμθςθσ Βακμοφ 

Αναπθρίασ (ΚΕΒΑ), όπωσ ιςχφει κάκε φορά.                        

Ο Ν.3863/2010 προβλζπει επίςθσ τθν κατάρτιςθ μθτρϊου ΑμεΑ, που κα τθρείται 

ςτθ Δ/νςθ Αναπθρίασ και Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.  Επίςθσ 

ςθμειϊνεται ότι από 1/9/2011 ζχουν καταργθκεί όλεσ οι άλλεσ Επιτροπζσ 

πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ που λειτουργοφςαν ςτουσ ΦΚΑ, ςτισ νομαρχίεσ και ςτο 
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Δθμόςιο, με εξαίρεςθ τισ Ανϊτατεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ Στρατοφ (ΑΣΥΕ), 

Ναυτικοφ (ΑΝΥΕ) και Αεροπορίασ (ΑΑΥΕ), τθν Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τισ Επιτροπζσ Απαλλαγϊν και τισ Τριμελείσ εξ ιατρϊν 

επιτροπζσ, οι οποίεσ  εξακολουκοφν να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ. 

Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου τθσ αναμόρφωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

διαδικαςίασ για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ αναπθρίασ για τθν χοριγθςθ των 

αναπθρικϊν ςυντάξεων και των άλλων παροχϊν και διευκολφνςεων μζςω τθσ 

οργάνωςθσ τθσ λειτουργίασ ενόσ ενιαίου εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ 

αναπθρίασ και του ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και διευκόλυνςθσ των δικαιοφχων, 

από 1/9/2011 και ζωσ 12/12/2011 υλοποιικθκαν τα ακόλουκα: 

1. Δθμιουργικθκε μθχανογραφικό ςφςτθμα καταχϊρθςθσ αιτθμάτων, 

ομαδοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν νοςολογικι οντότθτα πρόκλθςθσ τθσ 

αναπθρίασ, αυτοματοποιθμζνθσ δθμιουργίασ πινακίων, και ταυτόχρονθσ 

δθμιουργίασ θλεκτρονικοφ αρχείου καταγραφισ ψθφιακϊν αντιγράφων 

ιατρικϊν δικαιολογθτικϊν που ςτοιχειοκετοφν τθν γνωμάτευςθ τθσ 

υγειονομικισ επιτροπισ. Ραράλλθλα καταχωροφνται και άλλεσ πλθροφορίεσ 

ςτατιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Το παραπάνω μθχανογραφικό ςφςτθμα 

εξελίχκθκε επάνω ςτο ιδθ υπάρχον Ο.Ρ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

2. Τροποποιικθκε θ διαδικαςία ςφνκεςθσ των υγειονομικϊν επιτροπϊν 

αξιολόγθςθσ αντικακιςτϊντασ τισ μεικτϊν ιατρικϊν ειδικοτιτων επιτροπζσ με 

ιατροφσ του Ειδικοφ Σϊματοσ ιατρικισ ειδικότθτασ ςυναφοφσ με τθν νόςο τθσ 

εξεταηόμενθσ περίπτωςθσ. 

3. Δθμιουργικθκαν 55 μζχρι ςιμερα κζντρα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ςε όλθ 

τθν Χϊρα. 

4. Καταργικθκε θ ςυμμετοχι ςτισ υγειονομικζσ επιτροπζσ ιατρϊν που δεν 

ανικουν ςτο Ειδικό Σϊμα και αποκλείςκθκε ςυμμετοχι ιατρϊν που εδρεφουν 

ςτθν περιοχι ςτθν οποία ςυνεδριάηει θ υγειονομικι επιτροπι. 

5. Οργανϊκθκαν και υλοποιικθκαν με επιτυχία  εκπαιδευτικά ςεμινάρια ιατρϊν 

και διοικθτικϊν υπαλλιλων και υλοποιικθκαν δφο εξετάςεισ ιατρϊν για 

ζνταξθ τουσ ςτο ειδικό Σϊμα.  

6. Μελετικθκαν και υλοποιικθκαν ςυμβάςεισ μεταξφ τθσ Διεφκυνςθσ 

Αναπθρίασ και των ΕΛΤΑ για τθν διεκπεραίωςθ των προςκλιςεων για όλθ τθσ 

Ελλάδα. 

7. Διενεργικθκαν δφο διαγωνιςμοί και υλοποιικθκε αγορά ςαρωτϊν για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των γραμματειϊν ΚΕ.Ρ.Α τθσ περιφζρειασ.  

8. Υποβλικθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προκυριχκθκε ζργο για τθν 

ςυνζργεια τθσ μεκοδολογίασ  προςδιοριςμοφ βακμοφ αναπθρίασ ςφμφωνα 
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με τθν διεκνι ταξινόμθςθ και αξιολόγθςθ του παγκόςμιου οργανιςμοφ υγείασ 

(ICF-CY) και του επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ εκτίμθςθσ βακμοφ 

αναπθρίασ.  

9. Ζγιναν αυτοψίεσ και δόκθκαν λεπτομερείσ οδθγίεσ ςτο υγειονομικό και 

διοικθτικό προςωπικό κακϊσ και ςτουσ προϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ ςε όλα τα 

Υποκαταςτιματα που λειτοφργθςαν γραμματείεσ ΚΕ.Ρ.Α. 
 
Περιγραφή Δράςησ και Χρονοδιάγραμμα 

Σε ςυνζχεια των προαναφερκζντων δράςεων και με ςτόχο να επιτευχκεί το μζγιςτο 

τθσ απόδοςθσ με τθν εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 

κακϊσ και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτο Κζντρο Ριςτοποίθςθσ 

Αναπθρίασ (ΚΕΡΑ) το οποίο και αποτελεί τθσ αιχμι του δόρατοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Αναπθρίασ, για το 2012 υπάρχει ο ακόλουκοσ επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ για τθν  

ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ πλθροφοριακισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

λειτουργίασ του, που περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

i. Διόρκωςθ των ςφαλμάτων με κριτιριο τθν εμπειρία που προκφπτει από τθν 

εφαρμογι με τελειοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ επιχειρθςιακοφ και οργανωτικοφ 

μοντζλου ΚΕΡΑ βάςει των απαιτιςεων του Ν.3863/2010. 

Απαιτείται διοικθτικι υποςτιριξθ του ιδθ δθμιουργθκζντοσ τμιματοσ ςτθν 

Διεφκυνςθ Αναπθρίασ για τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ 

των ΚΕ.Ρ.Α. με ςτόχο τισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. Η ςτελζχωςθ 

του τμιματοσ πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου του 2012. 

ii. Κακοριςμόσ απαιτιςεων λειτουργίασ του ΚΕΡΑ ςε επίπεδο κτιριακϊν 

υποδομϊν και ςτελζχωςθσ και ςταδιακι υλοποίθςθ των απαιτιςεων. 

Αναλόγωσ του όγκου των απαιτιςεων δθμιουργία νζων ςθμείων ΚΕ.Ρ.Α. και 

τελειοποίθςθ των ιδθ λειτουργοφντων. Οριςτικι ολοκλιρωςθ προβλζπεται 

ζωσ τθν 30θ Ιουνίου 2012. 

iii. Εφαρμογι, ανάπτυξθ και υποςτιριξθ ςτθν πιλοτικι λειτουργία του νζου 

ςυςτιματοσ το οποίο ςφμφωνα με τισ τεκείςεσ προδιαγραφζσ του 

προκυρθχκζντοσ ζργου κα υποςτθρίξει τθν ζκδοςθ γνωματεφςεων των 

υγειονομικϊν επιτροπϊν  του ΚΕΡΑ με χριςθ των προςδιοριςτϊν του 

παγκόςμιου οργανιςμοφ υγείασ με χριςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ διεκνοφσ 

ταξινόμθςθσ νόςων ICD 10. 

Η εφαρμογι κα ανατεκεί ςε ανάδοχο εταιρεία και προβλζπεται θ 

ολοκλιρωςθ του ζργου να γίνει 4 μινεσ μετά τθν ανάκεςθ. 

iv. Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων με ςτόχο τθν ζνταξθ νζων ιατρϊν 

απαραίτθτων ειδικοτιτων  για τθν ςτελζχωςθ του ειδικοφ ςϊματοσ, ςε 
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διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Χϊρασ κακϊσ και οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

ςεμιναρίων για διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ με ςτόχο τθν ςτελζχωςθ  των 

γραμματειϊν ΚΕ.Ρ.Α. ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ Χϊρασ. Επίςθσ οργάνωςθ 

εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ όλων των  ιατρϊν του 

ειδικοφ ςϊματοσ ςτον επικαιροποιθμζνο Κ.Ε.Β.Α. και ςτθν μεκοδολογία 

αξιολόγθςθσ κατά ICF/CY. 

Η ζναρξθ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων κα γίνει εντόσ του Μαρτίου του 2012 

και κα ςυνεχιςτοφν ςε όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Η εκπαίδευςθ που αφορά 

τθν μεκοδολογία αξιολόγθςθσ κατά ICF κατά τουσ όρουσ τθσ προκφρθξθσ, 

προβλζπεται να γίνει με ευκφνθ τθσ αναδόχου εταιρείασ. Τα ςεμινάρια 

εκπαίδευςθσ κα διενεργθκοφν αρχικά ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ 

εκπαίδευςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςτθν ςυνζχεια  ςε εγκαταςτάςεισ του ΙΚΑ ςτθν 

Θεςςαλονίκθ τθν Αλεξανδροφπολθ, τα Ιωάννινα, τθν Ράτρα, τθν Καλαμάτα  

και το Ηράκλειο Κριτθσ.   

v. Μετακίνθςθ τθσ ζδρασ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπθρίασ. 

Η μετακίνθςθ τθσ ζδρασ που είναι πλζον απολφτωσ επιβεβλθμζνθ 

προβλζπεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του πρϊτου τριμινου του ζτουσ.  

vi. Κατάκεςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ 

Αναπθρίασ. 

Ρεριγράφεται ο κακοριςμόσ ειδικότερων διαδικαςιϊν  για τθ λειτουργία  των 

υπθρεςιϊν, κεντρικϊν και περιφερειακϊν που ςυγκροτοφν τθν Διεφκυνςθ 

Αναπθρίασ,  

Συντάςςεται ςχζδιο Κανονιςμοφ. Γίνεται ςχετικι ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που 

υποβάλλεται μαηί με το ςχζδιο Κανονιςμοφ προσ το Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Η 

ςυηιτθςθ ςτο Δ.Σ. γίνεται  ςε δφο ςυνεδριάςεισ (αϋ και βϋ ανάγνωςθ). Η  

Αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Διοίκθςθσ διαβιβάηει προσ το Υπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το ςχζδιο του Κανονιςμοφ, τθν Ειςιγθςθ τθσ 

υπθρεςίασ προσ το Δ.Σ. και τισ δφο αποφάςεισ του Δ.Σ. με αίτθμα τθν ζκδοςθ 

του Κανονιςμοφ που ζχει τθ μορφι υπουργικισ απόφαςθσ και δθμοςιεφεται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Η ανωτζρω διαδικαςία κα πρζπει να 

ολοκλθρωκεί εντόσ του ζτουσ. 

vii. Σφςταςθ γραφείου για τθν διερεφνθςθ και υλοποίθςθ ςυμβάςεων μεταξφ τθσ 

Διεφκυνςθσ Αναπθρίασ και ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν διαμονισ των μετακινοφμενων ιατρϊν του ειδικοφ Σϊματοσ.  

Η ςφςταςθ του γραφείου που κα ςτελεχωκεί από διοικθτικό υπάλλθλο κα 

γίνει εντόσ του Αϋτριμινου του ζτουσ και κα εκτιμθκοφν τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ εντόσ του Αϋεξαμινου του ζτουσ. 
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viii. Ζκδοςθ του νζου Κανονιςμοφ εκτίμθςθσ βακμοφ Αναπθρίασ ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι για τισ ανάγκεσ των υγειονομικϊν επιτροπϊν του ΚΕ.Ρ.Α. 

Πταν υλοποιθκεί θ δθμοςίευςθ του νζου Κ.Ε.Β.Α κα γίνει εκτφπωςθ 1.500 

αντιτφπων  προκειμζνου να διανεμθκοφν ςτουσ ιατροφσ του Ειδικοφ Σϊματοσ. 

ix. Οργάνωςθ των κεντρικϊν και περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 

Αναπθρίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον υπό ζκδοςθ νζο Κανονιςμό του 

Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και ςφμφωνα με τον εςωτερικό 

κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπθρίασ. 

x. Μετά τθν δθμοςίευςθ ςτο Φ.Ε.Κ. τθσ τροπολογίασ του Ν. 3863/10 περί 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ με γιατροφσ των Φ.Κ.Α και ιδιϊτεσ γιατροφσ, να γίνει 

πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ προσ ιατροφσ όλων των ειδικοτιτων και από όλθ 

τθ χϊρα. Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ςυγκεκριμζνοι δεςμευτικοί και 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν τροπολογία του Νόμου.  

Η διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου του 2012 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Αναπθρίασ και Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ  

2. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Ζκδοςθ 25.000 γνωματεφςεων από τισ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ του 

ΚΕ.Ρ.Α. 

 Ρλιρθσ (100%) κάλυψθ των κζςεων του Ειδικοφ Σϊματοσ Ιατρϊν 

Υγειονομικϊν Επιτροπϊν Αναπθρίασ   

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Εκτιμάται ότι εντόσ του 2012 κα δαπανθκεί το 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

(2.243.700,00) τθσ ςχετικισ δράςθσ που ζχει υποβλθκεί προσ ζνταξθ ςτο Ε.Ρ. 

Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ. 
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5. Άξονασ Προτεραιότητασ ΙΙΙ - Βελτίωςη Διοικητικήσ Ικανότητασ 

Ραρ' ότι οι μεταρρυκμίςεισ, αλλά και θ δθμόςια ςυηιτθςθ, για το αςφαλιςτικό και 

τθν κατάςταςθ του ΙΚΑ ειδικότερα, εςτιάηουν ςτα ηθτιματα του φψουσ και τθσ 

ποιότθτασ των παροχϊν του, ςτουσ όρουσ ςυνταξιοδότθςθσ και ςτθν οικονομικι 

βιωςιμότθτά  του, θ πτυχι τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ παραμζνει εξίςου ςθμαντικι 

και θ βελτίωςι τθσ αποτελεί τθν αναγκαία και κρίςιμθ προχπόκεςθ για τθν 

επίτευξθ όλων των υπόλοιπων ςτόχων.   

Είναι άλλωςτε γεγονόσ ότι εξαιτίασ των διοικθτικϊν αδυναμιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θ 

εικόνα που ςχθματίηουν οι αςφαλιςμζνοι του απαξιϊνει ςυχνά κάκε κετικι 

προςπάκεια, κλονίηει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ ςυνολικά ςτθν 

κοινωνικι αςφάλιςθ, ενϊ παράλλθλα απογοθτεφει το ανκρϊπινο δυναμικό του 

Οργανιςμοφ.   

Οι αδυναμίεσ αυτζσ είναι ιδιαίτερα εμφανείσ ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ (π.χ. 

χρόνοσ απονομισ ςυντάξεων), ςτθ ςυχνά περιττι και υπερβολικι γραφειοκρατία, 

ςτθν ελλιπι πλθροφόρθςθ ι ςτθ δυςκολία πρόςβαςθσ ςε ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, 

αλλά ευκφνονται εν πολλοίσ και για τθν αδυναμία είςπραξθσ των εςόδων και τθν 

αναποτελεςματικότθτα ςτθν προϊκθςθ ριηικϊν μεταρρυκμίςεων που μποροφν να 

διαςφαλίςουν τθ βιωςιμότθτα του Οργανιςμοφ. 

Για το λόγο αυτό θ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποτελεί 

βαςικό άξονα του ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ και προτεραιότθτα τθσ Διοίκθςθσ του.  Η 

προςπάκεια αυτι ζχει μακροπρόκεςμο ορίηοντα και εκτείνεται ςε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίασ και δράςθσ του Ιδρφματοσ.   

Ιδιαίτερα ςτθν περίοδο αυτι που οι πολλαπλζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζχουν εντακεί, λόγω και τθσ πρωτόγνωρθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

κρίςθσ που αντιμετωπίηει θ χϊρα, θ διοικθτικι ενδυνάμωςθ του Οργανιςμοφ, 

κακίςταται περιςςότερο από ποτζ επιτακτικι, δεδομζνου ότι κα πρζπει ςε πολφ 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα να γίνει θ προςαρμογι ςε ζνα νζο υπόδειγμα 

λειτουργίασ ςυνταξιοδοτικοφ ταμείου και ςε ζνα νζο περιβάλλον για τθν κοινωνικι 

αςφάλιςθ.   

Η μειωμζνθ διοικθτικι ικανότθτα κακιςτά εκ των προτζρων εξαιρετικά δυςχερι εάν 

όχι αδφνατθ τθν προςαρμογι ςτο νζο υπόδειγμα και τισ νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ και 

άρα κζτει ςε κίνδυνο το ςυνολικό εγχείρθμα εκςυγχρονιςμοφ και διαςφάλιςθσ τθσ 

βιωςιμότθτασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Στθν κατεφκυνςθ αυτι το 2012 πρόκειται να 

ολοκλθρωκοφν ι να ξεκινιςουν οριςμζνεσ από τι πιο κομβικζσ δράςεισ για τθ 

διοικθτικι ενδυνάμωςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ζχουν υλοποιθκεί τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ.   
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Οι δράςεισ αυτζσ ςυνίςτανται ςτα εξισ: 

 Οργανωτικόσ αναςχεδιαςμόσ 

 Εκςυγχρονιςμόσ του μοντζλου διακυβζρνθςθσ 

 Ολοκλιρωςθ απόςχιςθσ κλάδου υγείασ 

 Αναβάκμιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Εγκακίδρυςθ μθχανιςμϊν λογοδοςίασ και διαφάνειασ 

 Ρροϊκθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 

2007-2013 

 

5.1. Ολοκλήρωςη οργανωτικοφ αναςχεδιαςμοφ και εφαρμογή νζου 
μοντζλου οργάνωςησ υπηρεςιών  

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Η ςθμερινι οργανωτικι διάρκρωςθ και λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτυπϊνει 

διευκετιςεισ που ςχεδιάςτθκαν τθ δεκαετία του 1950, ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 

αναπροςαρμόςτθκαν τθ δεκαετία του 1980 και αφοροφν ανάγκεσ και υποδείγματα 

που για αντικειμενικοφσ λόγουσ είτε ζχουν εδϊ και χρόνια ξεπεραςτεί, είτε δε 

ςυνάδουν με τθ ςφγχρονθ διοικθτικι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ και με τισ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται πλζον μετά τθν απόςχιςθ του κλάδου υγείασ και 

τθν αλλαγι των τρόπων εξυπθρζτθςθσ αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν.    

Οι διοικθτικζσ μονάδεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι διαςκορπιςμζνεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα και 

περιλαμβάνουν εκτόσ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ 297 Μονάδεσ (περιφερειακά, 

τοπικά και παραρτιματα) από τισ οποίεσ οι 250 βρίςκονται ςε λειτουργία ενϊ άλλεσ 

47 τελοφν υπό αναςτολι. 

Οι δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λειτουργοφν  με βάςθ οργανωτικζσ διευκετιςεισ και ροι 

εργαςιϊν που, όπωσ ςυχνά διαπιςτϊνεται, δεν αντιςτοιχοφν οφτε ςτουσ όγκουσ και 

τα χαρακτθριςτικά ηιτθςθσ υπθρεςιϊν, οφτε ςτα νζα πρότυπα εξυπθρζτθςθσ που 

ιδθ ζχουν εγκακιδρυκεί ςτον οργανιςμό με τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.    

Είναι χαρακτθριςτικό ότι αρκετά παραρτιματα λειτουργοφν ςιμερα ςε μικρι 

απόςταςθ από άλλεσ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ελάχιςτο προςωπικό (2-3 άτομα), 

διεκπεραιϊνοντασ πολφ μικρό αρικμό ςυναλλαγϊν, ι ζχοντασ ςτθν αρμοδιότθτα 

τουσ ςχετικά μικροφσ αρικμοφσ εργοδοτϊν. 

Το 2011 ςυγκροτικθκε με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ Επιτροπι Σχεδιαςμοφ του Νζου 

Οργανωτικοφ Μοντζλου και Ομάδα Ζργου για τθν αναδιάρκρωςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θ 

οποία ολοκλιρωςε μια πλιρθ ειςιγθςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν του 

Ιδρφματοσ, ςτθ βάςθ των νζων αναγκϊν και προςδοκιϊν των αςφαλιςμζνων και 

των επιχειριςεων και ςφμφωνα με τισ νζεσ λειτουργικζσ διευκετιςεισ που 



 

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012 54 

ςυνεπάγεται θ απόςχιςθ του κλάδου υγείασ και θ μεταφορά των ςυναφϊν 

αρμοδιοτιτων ςτον ΕΟΡΥΥ.   

Το ςχζδιο του νζου οργανιςμοφ ζχει ιδθ ςυηθτθκεί με τουσ εκπροςϊπουσ των 

εργαηομζνων και τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων και αναμζνεται ςφντομα θ προϊκθςθ του για κεςμικι ζγκριςθ. 

Ραράλλθλα, ξεκίνθςε ο περιοριςμόσ των δομϊν του Ιδρφματοσ, με τθν αναςτολι 

λειτουργίασ 47 περίπου τοπικϊν παραρτθμάτων, ςτο πλαίςιο και τθσ μείωςθσ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ, αλλά και τθσ ορκολογικότερθσ κατανομισ των πόρων του, 

χωρίσ να υποβακμίηεται θ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων αςφαλιςμζνων και 

εργοδοτϊν ςτισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Η υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ το 2012 κα ςυμπεριλάβει μια αλλθλουχία 

ενεργειϊν, οι οποίεσ κα επιτρζψουν ςτο τζλοσ του ζτουσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να λειτουργεί 

ςτθ βάςθ ενόσ νζου οργανιςμοφ, μιασ νζασ διοικθτικισ και γεωγραφικισ 

διάρκρωςθσ των υπθρεςιϊν του και μιασ αναβακμιςμζνθσ και 

αποτελεςματικότερθσ ροισ διαδικαςιϊν ανά μονάδα και ςυνολικά.    

Ειδικότερα, κα προωκθκεί θ νομοκετικι κατοχφρωςθ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

κανονιςτικϊν πράξεων για το νζο Οργανιςμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που βαςικά του 

χαρακτθριςτικά είναι τα ακόλουκα: 

 Δθμιουργία 14 Ρεριφερειακϊν Διοικθτικϊν Κζντρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ' 

αντιςτοιχία των Διοικθτικϊν Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ, με ςυντονιςτικζσ - 

επιτελικζσ, αλλά και εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ.  Τα Ρεριφερειακά 

Διοικθτικά Κζντρα, κα λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και κα 

λογοδοτοφν ςτθ κεντρικι διοίκθςθ, διακζτοντασ αρμοδιότθτεσ και 

αντίςτοιχουσ τομείσ για: α) Ροιότθτα και Αποδοτικότθτα, β) Διαχείριςθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, γ) Αςφάλιςθ και Ζλεγχο, δ) Οικονομικι Διαχείριςθ 

και ε) Επικοινωνία.    

 Λειτουργία 108 περίπου Υποκαταςτθμάτων ςε όλθ τθ χϊρα, που κα είναι οι 

βαςικζσ αποκεντρωμζνεσ διοικθτικζσ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τθ 

διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν αςφάλιςθσ, παροχϊν, απόδοςθσ ςυντάξεων, 

μθτρϊων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν. 

 Δθμιουργία Γραφείων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςε τοπικό επίπεδο, τα οποία 

κα υπάγονται οργανικά ςτα Υποκαταςτιματα και κα λειτουργοφν για τθν 

παροχι πλθροφοριϊν ςε αςφαλιςμζνουσ και εργοδότεσ για κάκε ηιτθμα 

αρμοδιότθτασ των Υποκαταςτθμάτων και για τθν παραλαβι αιτιςεων 

αςφαλιςμζνων που ςτθ ςυνζχεια κα προωκοφνται για διεκπεραίωςθ ςτα 

αρμόδια Υποκαταςτιματα. 
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 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ επιτελικισ διεφκυνςθσ, ςυντονιςμοφ, αξιολόγθςθσ και λογοδοςίασ 

του οργανιςμοφ, δθμιουργϊντασ νζα τμιματα και διευκφνςεισ για μια ςειρά 

από αντικείμενα που μζχρι ςιμερα λειτουργοφςαν χωρίσ ουςιαςτικι 

κακοδιγθςθ ι ιταν ςχετικά υποβακμιςμζνα ςτθν οργανωτικι διάρκρωςθ 

και ςυγχωνεφοντασ ι καταργϊντασ διευκφνςεισ ι τμιματα των οποίων το 

αντικείμενο κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο ευρφτερων 

διευκυντικϊν αρμοδιοτιτων.  

Εκπόνθςθ και εφαρμογι ςχεδίου μεταςτζγαςθσ και επαναχωροκζτθςθσ δομϊν του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λαμβάνοντασ υπ' όψιν τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Δυνατότθτα ςτζγαςθσ των Γραφείων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και ςε χϊρουσ 

που κα παραχωροφνται από τουσ Διμουσ. 

 Αξιοποίθςθ όλων των ΚΕΡ ωσ δομζσ που μποροφν να παρζχουν υπθρεςίεσ 

εξυπθρζτθςθσ ςε αςφαλιςμζνουσ με επάρκεια και αξιοπιςτία. 

 Ιςομερισ κατανομι όγκου ςυναλλαγϊν και εξυπθρετοφμενων εργοδοτϊν 

και αςφαλιςμζνων ανά υποκατάςτθμα. 

 Γεωγραφικι κάλυψθ του ςυνόλου τθσ χϊρασ 

 Αξιοποίθςθ ιδιόκτθτων γραφειακϊν χϊρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Αναβάκμιςθ των υποδομϊν και χϊρων εργαςίασ και υποδοχισ των 

ςυναλλαςςόμενων πολιτϊν, ϊςτε να προβάλλεται κετικά θ εικόνα του 

Οργανιςμοφ και να βελτιωκεί θ ποιότθτα των χϊρων εργαςίασ του 

προςωπικοφ του. 

Η ςτελζχωςθ των αποκεντρωμζνων μονάδων ςτθ βάςθ του νζου οργανιςμοφ κα 

γίνει μετά από αξιολόγθςθ των προςόντων και τθσ διακεςιμότθτασ των ανκρϊπινων 

πόρων του Οργανιςμοφ, λαμβάνοντασ υπ' όψιν αφενόσ τα κριτιρια που ορίηονται 

ςτθ νομοκεςία για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ και 

αφετζρου τθν αδιριτθ ανάγκθ ενίςχυςθσ με προςωπικό των ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν και των εργαςιϊν απονομισ ςυντάξεων. 

Εκπόνθςθ και ζναρξθ εφαρμογισ ανανεωμζνου προτφπου λειτουργίασ των 

μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ρεριφερειακϊν Κζντρων - Υποκαταςτθμάτων - Γραφείων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ).   

Το πρότυπο λειτουργίασ κα αποτυπϊνει με λεπτομζρεια το ςφνολο των 

διαδικαςιϊν και εργαςιϊν που ανατίκενται ωσ αρμοδιότθτεσ ςε κάκε οργανωτικό 

επίπεδο, κα κακορίηει τθ ροι των εργαςιϊν και τουσ ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ 

δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ανά εργαςία / διαδικαςία που 

ακολουκείται.   

Στθ ςυνζχεια το ςχζδιο αυτό κα δοκεί ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ και τα ςτελζχθ 

του Οργανιςμοφ και κα οργανωκοφν μια ςειρά από εκπαιδευτικζσ δράςεισ, με τθ 
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μορφι ςεμιναρίων ςε τάξθ ι διαδικτυακϊν ςεμιναρίων (webinars), ςτα οποία κα 

ςυμμετάςχουν όλοι οι υπάλλθλοι ανάλογα με τα κακικοντα που τουσ ζχουν 

ανατεκεί. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων με τισ 

υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Αποτελεςματικότερθ εποπτεία και ςυντονιςμόσ των λειτουργιϊν των 

Υποκαταςτθμάτων 

 Αποκζντρωςθ αρμοδιοτιτων και λειτουργιϊν για αποφάςεισ τοπικοφ 

ενδιαφζροντοσ 

 Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ 

 Ορκολογικότερθ κατανομι πόρων 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Ψιφιςθ του νζου Οργανιςμοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Μάρτιοσ 2012: Ζκδοςθ των ςχετικϊν κανονιςτικϊν πράξεων για 

χωροκζτθςθ των δομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εφαρμογι του 

νζου οργανογράμματοσ  

Απρίλιοσ 2012: Τοποκζτθςθ των διευκυντϊν και προϊςταμζνων ςτισ νζεσ 

αποκεντρωμζνεσ δομζσ και ςτισ νεοδθμιουργθκείςεσ 

διευκφνςεισ και τμιματα τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. 

 Ολοκλιρωςθ ςχεδιαςμοφ επαναχωροκζτθςθσ / 

μεταςτζγαςθσ των δομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ιοφνιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ μελζτθσ για το νζο πρότυπο λειτουργίασ των 

Ρεριφερειακϊν Κζντρων / Υποκαταςτθμάτων / Γραφείων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

Σεπτζμβριοσ 2012: Ζναρξθ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ςτο νζο πλαίςιο ροισ 

εργαςιϊν και οργανωτικισ λειτουργίασ των 

αποκεντρωμζνων δομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Οκτϊβριοσ 2012: Ζναρξθ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτο 15% των 

Υποκαταςτθμάτων του νζου προτφπου λειτουργίασ 

Ιανουάριοσ 2013: Ρλιρθσ εφαρμογι ςε όλεσ τισ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του νζου 

προτφπου λειτουργίασ και ζναρξθ παρακολοφκθςθσ των 

προκακοριςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ και 

αποτελεςματικότθτασ ανά μονάδα.  

Εμπλεκόμενοι: 
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Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 

2. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Διεφκυνςθ Τεχνικι και Στζγαςθσ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο κυριότεροσ κίνδυνοσ αφορά τισ αντιςτάςεισ ι και αντιδράςεισ ςτθ μετακίνθςθ 

δομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από περιοχζσ ςτισ οποίεσ πλζον δεν υπάρχει ουςιαςτικόσ 

λόγοσ παρουςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ αςφαλιςμζνων και επιχειριςεων.   

Οι αντιςτάςεισ αυτζσ μποροφν να προζλκουν είτε από το εςωτερικό του 

οργανιςμοφ, είτε και από τοπικοφσ παράγοντεσ των περιοχϊν, όπου κα αναςταλεί θ 

λειτουργία δομϊν του Οργανιςμοφ.    

Άλλθ ενδεχόμενθ παρακϊλυςθ μπορεί να προκφψει από τθν κακυςτζρθςθ ζγκριςθσ 

και νομοκετικισ κατοχφρωςθσ του νζου οργανιςμοφ, είτε λόγω πολιτικϊν 

εξελίξεων, είτε λόγω κακυςτζρθςθσ νομοτεχνικισ επεξεργαςίασ ςτα ςυναρμόδια 

υπουργεία. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των Υποκαταςτθμάτων (με βάςθ 

ποςοτικοφσ δείκτεσ που αφοροφν τθν ζκδοςθ πράξεων και βεβαιϊςεων, 

κακϊσ και εργαςιϊν παροχϊν, ςυντάξεων και ελζγχων) κατά 20% 

 Μείωςθ του μζςου χρόνου εργαςιϊν μθτρϊου, παροχϊν, ζκδοςθσ 

βεβαιϊςεων, διαχείριςθσ εντφπων ΕΕ και ελζγχου κατά 20% 

 Μείωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτα Υποκαταςτιματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 

30% 

 Αφξθςθ των διενεργοφμενων ελζγχων ςε εργοδότεσ κατά 20% ζναντι του 

2011 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μελετϊν και τθν εκπαίδευςθ των 

υπαλλιλων ςτο νζο πρότυπο λειτουργίασ εκτιμάται ότι εντόσ του 2012 κα διατεκεί 

το ποςό των 250.000 Ευρϊ. 
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5.2. Προώθηςη νζου μοντζλου διακυβζρνηςησ  

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Με τον ιδρυτικό νόμο του ΙΚΑ (Α.Ν. 1846/1951), που με τροποποιιςεισ ιςχφει μζχρι 

ςιμερα, κατοχυρϊκθκε, ςε ςθμαντικό βακμό, ςτον τρόπο διοικθτικισ οργάνωςθσ 

του Ταμείου θ αρχι τθσ τριμεροφσ εκπροςϊπθςθσ και εμμζςωσ και θ αρχι του 

αυτοδιοίκθτου, κακϊσ προβλζφκθκε θ ςυμμετοχι ςτο Διοικθτικό του Συμβοφλιο, 

εκπροςϊπων των εργαηομζνων, των εργοδοτϊν και των ςυνταξιοφχων.    

Η πρόβλεψθ αυτι που ιςχφει και διεκνϊσ για τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ανταποκρίνεται ςτθν απαίτθςθ να διαχειρίηονται οι ίδιοι οι αςφαλιςμζνοι διά των 

εκπροςϊπων τουσ τθν αςφαλιςτικι περιουςία του ταμείου τουσ, που ςχθματίηεται 

από τισ προςωπικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τουσ κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ.  

Η αυτοδιοίκθςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςε επίπεδο ςφνκεςθσ του Διοικθτικοφ του 

Συμβουλίου, λειτουργεί απζναντι ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του και ωσ διαδικαςτικι / 

οργανωτικι εγγφθςθ  προςταςίασ τθσ αςφαλιςτικισ περιουςίασ τουσ. 

Στθν πράξθ όμωσ το αυτοδιοίκθτο του ΙΚΑ εξαςκενεί, κακϊσ τα κρίςιμα τόςο για τθν 

κακθμερινι διαχείριςθ, τισ επενδφςεισ και τθ χάραξθ ςτρατθγικισ, όργανα 

διοίκθςθσ (Διοικθτισ και Υποδιοικθτζσ) ορίηονταν με αποφάςεισ του Υπουργοφ 

Εργαςίασ, ενϊ από το 2010 και μετά και βάςθ του άρκρου 44 του Ν.3863/2010 

ειδικά ο Διοικθτισ του ΙΚΑ διορίηεται με απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, με 

τθ διαδικαςία του άρκρου 49Αϋτου Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, χωρίσ καμία ανάμειξθ 

των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων.   

Η πρόβλεψθ αυτι ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ωσ ΝΡΔΔ, αφενόσ 

παρζχει υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ ςε όλουσ τουσ μιςκωτοφσ, επιτελϊντασ 

με βάςθ και το Σφνταγμα κοινωνικό ςκοπό και προςλαμβάνοντασ δθμόςιο 

χαρακτιρα, αφετζρου δε χρθματοδοτείται ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό και από το 

Κρατικό προχπολογιςμό, ςτο βακμό που το αναδιανεμθτικό (PAY AS YOU GO) 

ςφςτθμα ζχει ςτθν πορεία προςλάβει και χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ 

κακοριςμζνων παροχϊν. 

Ραράλλθλα, το μοντζλο αυτό τριμεροφσ εκπροςϊπθςθσ ακολουκικθκε και ςτθν 

οργάνωςθ και λειτουργία των Τοπικϊν Διοικθτικϊν Επιτροπϊν, ςτισ οποίεσ 

ςυμμετζχουν από ζνασ εκπρόςωποσ των αςφαλιςμζνων και των εργοδοτϊν και οι 

οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τον ζλεγχο αποφάςεων που αφοροφν τθν αςφάλιςθ, τθ 

διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ, τισ ειςφορζσ και τισ αςφαλιςτικζσ παροχζσ. 

Η ςυμμετοχι αυτι των κοινωνικϊν εταίρων ςτα αποφαςιςτικά όργανα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ςε κεντρικό και ςε τοπικό επίπεδο, νομιμοποιεί μεν τθν εφαρμογι των αρχϊν 

του κοινωνικοφ ελζγχου και του αυτοδιοίκθτου, ςτθν πράξθ όμωσ λόγω διαφόρων 

παραγόντων που αφοροφν τόςο τθν κουλτοφρα διοίκθςθσ των δθμοςίων 
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οργανιςμϊν και διαβοφλευςθσ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, όςο και τθ ςτάςθ των 

ίδιων των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων, θ ςυμμετοχι αυτι δεν 

ςυνεπάγεται ςυνευκφνθ ι ζςτω ουςιαςτικό κοινωνικό ζλεγχο.   

Στθν πράξθ, λόγω και τθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τθν 

επιχοριγθςθ του Κρατικοφ προχπολογιςμοφ, θ εξουςία του Κράτουσ και τθσ 

Διοίκθςθσ που διορίηεται από τθν Ρολιτεία ςτθ διακυβζρνθςθ του Ιδρφματοσ είναι 

εάν όχι απόλυτθ, τουλάχιςτον δυςανάλογα ιςχυροποιθμζνθ ςε ςχζςθ με το ρόλο 

των κοινωνικϊν εταίρων. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα ξεκινιςει ζνασ ουςιαςτικόσ 

διάλογοσ για μια μεταρρφκμιςθ του μοντζλου διακυβζρνθςθσ, που κα ενιςχφςει 

τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα του Οργανιςμοφ εμπεδϊνοντασ τθν 

ουςιαςτικι εφαρμογι του αυτοδιοίκθτου.   

Ο διάλογοσ αυτόσ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ κα επιδιωχκεί να καταλιξει ςε 

προτάςεισ κεςμικϊν αλλαγϊν, που κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ, μακροπρόκεςμα, 

υψθλισ αποδοτικότθτασ τθσ διακυβζρνθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςτθν οργανωτικι και 

θ οικονομικι ανεξαρτθςία του, μζςω τθσ ενιςχυμζνθσ ςυμμετοχισ ςτο ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ των ειςφερόντων ςτα ζςοδα του (εργαηόμενοι και εργοδότεσ).    

Στο πλαίςιο αυτό κα εξεταςτεί ο τρόποσ διοριςμοφ του Διοικθτι και των 

Υποδιοικθτϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κακϊσ και θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ του 

Συμβουλίου, αλλά και θ διαδικαςία οριςμοφ / εκλογισ των εκπροςϊπων των 

κοινωνικϊν εταίρων.   

Επίςθσ κα ςυηθτθκεί το ηιτθμα του διαχωριςμοφ μεταξφ των λειτουργικϊν / 

εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων και εποπτικϊν / ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων και οι 

αντίςτοιχοι μθχανιςμοί λογοδοςίασ των οργάνων ςτουσ αςφαλιςμζνουσ.   

Τζλοσ κα ςυηθτθκεί και θ αρμοδιότθτα ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, που με το άρκρο 136 παρ. 6 του Ν. 3655/2008 μεταφζρκθκε ςτον Υπουργό 

Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, λαμβάνοντασ υπόψιν και τουσ περιοριςμοφσ 

που ςυνεπάγεται θ χρθματοδότθςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το Κράτοσ για τθν κάλυψθ 

τθσ βαςικισ ςφνταξθσ (αρ. 37 του Ν. 3863/2010) και για το Αςφαλιςτικό Κεφάλαιο 

Αλλθλεγγφθσ Γενεϊν (αρ. 149 του Ν. 3655/2008). 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Βελτίωςθ του κοινωνικοφ διαλόγου για το μζλλον τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ  

 Ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ του 

Οργανιςμοφ 

 Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του μοντζλου διακυβζρνθςθσ 
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Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Ζναρξθ διαλόγου και διαβοφλευςθσ με τισ οργανϊςεισ των 

κοινωνικϊν εταίρων τθσ Διοίκθςθσ για το μοντζλο 

διακυβζρνθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Απρίλιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ διαλόγου και διαμόρφωςθ προτάςεων 

Διοίκθςθσ για εκςυγχρονιςμό και κεςμικι αλλαγι του 

μοντζλου διακυβζρνθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Γραμματείασ 

2. Υποδιοικθτζσ 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Η μεγαλφτερθ δυςκολία αφορά τισ αντιρριςεισ ι τθν αναβλθτικότθτα ςτθ 

κεςμοκζτθςθ των προτάςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ςυμπεραςμάτων από το 

διάλογο με τισ οργανϊςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για το μοντζλο διακυβζρνθςθσ 

του Ιδρφματοσ. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Τζςςερισ διαδικαςίεσ διμεροφσ ςυηιτθςθσ και δφο πολυμεροφσ 

ςυηιτθςθσ με τισ οργανϊςεισ των κοινωνικϊν εταίρων με αντικείμενο το 

μοντζλο διακυβζρνθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Η υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δεν αναμζνεται να απαιτιςει τθ διάκεςθ 

υλικϊν πόρων από πλευράσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
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5.3. Οργανωτική προςαρμογή και ολοκλήρωςη λειτουργικήσ απόςχιςησ 
του κλάδου υγείασ  

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Με το Ν. 3918/2011 με τον οποίον ςυςτάκθκε ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΡΥΥ), προβλζφκθκε επίςθσ θ μεταφορά και ζνταξθ 

υπθρεςιϊν, αρμοδιοτιτων και προςωπικοφ, του κλάδου υγείασ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ςτο 

νζο Οργανιςμό.   

Στον ΕΟΡΥΥ που ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το Σεπτζμβριο του 2011, ζχει ιδθ 

μεταφερκεί το ιατρικό και υγειονομικό προςωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κακϊσ και οι 

υποδομζσ υγείασ και περίκαλψθσ, ενϊ από 1θσ Ιανουαρίου 2012 ζχουν μεταφερκεί 

και οι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ για τισ παροχζσ υγείασ, μαηί με τθ διαχείριςθ 

των ςχετικϊν πόρων από τισ ειςπραττόμενεσ ειςφορζσ του κλάδου υγείασ.    

Ραρ' όλα αυτά και με δεδομζνο ότι οι πρϊθν δομζσ υγείασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

αποτελοφν το βαςικό κορμό του ΕΟΡΥΥ, ενϊ οι αςφαλιςμζνοι του αποτελοφν τθν 

πλειοψθφία των αςφαλιςμζνων ςτον ΕΟΡΥΥ, ζνα ςθμαντικό φορτίο για τθν ομαλι 

μετάβαςθ εναπόκειται ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά περιουςιακά ςτοιχεία 

θ χριςθ των οποίων μεταφζρκθκε ςτον ΕΟΡΥΥ, τθ λειτουργία διαφόρων 

εφαρμογϊν πλθροφορικισ για τισ παροχζσ υγείασ, τισ προμικειεσ και τουσ εν 

εξελίξει ι ςχεδιαηόμενουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν και άλλα ειδικότερα κζματα 

οικονομικισ διαχείριςθσ.   

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζχει επίςθσ παραχωριςει δωρεάν ιδιόκτθτα κτίριά του ι ακίνθτα τα 

οποία μιςκϊνει για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του ΕΟΡΥΥ.   

Στο πλαίςιο αυτό το 2011 ζγινε ςθμαντικι προεργαςία, ωςτόςο λόγω του μεγζκουσ 

τθσ αλλαγισ και του πλικουσ των παρεπόμενων ςυνεπειϊν, παραμζνουν μια ςειρά 

από ςθμαντικζσ οικονομικζσ και οργανωτικζσ εκκρεμότθτεσ, θ επίλυςθ των οποίων 

είναι αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία του ΕΟΡΥΥ και τθν ικανοποιθτικι 

εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων του. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Οι βαςικοί τομείσ δραςτθριοποίθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 

τθσ απόςχιςθσ του κλάδου υγείασ αφοροφν: 

 Τθ μεταφορά προςωπικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ςυνδζεται άμεςα με τθ 

λειτουργία των υποδομϊν υγείασ θ χριςθ των οποίων ζχει περάςει ςτον 

ΕΟΡΥΥ. 

 Τθν αναμόρφωςθ των διαδικαςιϊν και τθν ομαλι παραπομπι αιτθμάτων 

παροχϊν υγείασ και εκκρεμϊν υποκζςεων από τισ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

προσ τον ΕΟΡΥΥ. 
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 Τθ νομικι κατοχφρωςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τθσ περιουςίασ του με τθ ςφναψθ 

των ςχετικϊν ςυμβάςεων (παραχϊρθςθσ, εκμίςκωςθσ κλπ.) και τθν 

τροποποίθςθ ςυμβάςεων με υποκατάςταςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΕΟΡΥΥ 

όπου αυτό απαιτείται (προμικειεσ, εκμίςκωςθ κτιρίων κλπ.). 

 Τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ προμθκειϊν και τθν οικονομικι διευκζτθςθ 

εκκρεμϊν ςυμβάςεων με αντικείμενο προμικειεσ και υπθρεςίεσ που ανικουν 

πλζον ςτθν αρμοδιότθτα του ΕΟΡΥΥ. 

 Τθ ςυντιρθςθ και τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των ακινιτων θ χριςθ των οποίων 

ζχει παραχωρθκεί ςτον ΕΟΡΥΥ. 

Τα ανωτζρω κα γίνουν με τθ ςυγκρότθςθ μικτϊν ομάδων εργαςίασ με ςτελζχθ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΡΥΥ με ςτόχο να ολοκλθρωκεί με τον πλζον αποτελεςματικό 

και ομαλό τρόπο θ μεταφορά όλων των εκκρεμϊν διευκετιςεων προσ το νζο 

οργανιςμό.  Στθ ςυνζχεια με τθ ςυνδρομι και των νομικϊν υπθρεςιϊν των δφο 

οργανιςμϊν κα γίνουν οι απαραίτθτεσ ςυμβατικζσ και λοιπζσ νομικζσ ενζργειεσ για 

τθν πλιρθ κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των δφο μερϊν. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Μείωςθ διοικθτικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Ενίςχυςθ αποτελεςματικότθτασ υπθρεςιϊν ΕΟΡΥΥ 

 Βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ ςυναλλαςςομζνων προμθκευτϊν και 

αςφαλιςμζνων του ΕΟΡΥΥ 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Συγκρότθςθ μικτϊν ομάδων εργαςίασ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΡΥΥ 

 Νομικι τακτοποίθςθ εκκρεμϊν ςυμβάςεων προμθκειϊν - 

υποκατάςταςθ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΕΟΡΥΥ ςε ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και εκκρεμείσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ 

Μάρτιοσ 2012: Καταγραφι όλων των εκκρεμοτιτων ςε επίπεδο υποδομϊν, 

υλικϊν, προμθκειϊν, πλθρωμϊν, ςυςτθμάτων και 

προςωπικοφ  

Απρίλιοσ 2012: Μετάταξθ του πρόςκετου προςωπικοφ που εξυπθρετεί τισ 

δομζσ υγείασ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςτον ΕΟΡΥΥ. 

Μάιοσ 2012: Σφναψθ ςυμβάςεων για τα ακίνθτα ιδιοκτθςίασ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

των οποίων θ χριςθ παραχωρικθκε ςτον ΕΟΡΥΥ και 

υποκατάςταςθ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΕΟΡΥΥ ςε ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και εκκρεμείσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 
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1. Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν 

2. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

3. Διεφκυνςθ Τεχνικι και Στζγαςθσ 

4. Νομικι Υπθρεςία 

5. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

6. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο βαςικόσ κίνδυνοσ υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ αφορά τθν αδυναμία 

ζγκαιρθσ ανταπόκριςθσ των υπθρεςιϊν του ΕΟΡΥΥ, του οποίου θ οργάνωςθ και 

ςτελζχωςθ είναι ςε αρχικό ςτάδιο και αντιμετωπίηει μια ςειρά από ςθμαντικζσ 

οργανωτικζσ προκλιςεισ. 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Η υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δεν αναμζνεται να απαιτιςει τθ διάκεςθ 

υλικϊν πόρων από πλευράσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
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5.4. Ενδυνάμωςη ανθρώπινου δυναμικοφ   

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ εργοδότεσ τθσ χϊρασ, κακϊσ ακόμθ 

και μετά τθν απόςχιςθ του κλάδου υγείασ και τθ μεταφορά του αντίςτοιχου 

προςωπικοφ ςτον ΕΟΡΥΥ απαςχολεί 7.500 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ.   

Από τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ το 35% περίπου είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και το 52% απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ θ μεγάλθ 

πλειοψθφία των υπαλλιλων του διακζτει ςθμαντικι προχπθρεςία, κακϊσ το 70% 

περίπου των υπαλλιλων του υπθρετεί ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πάνω από 15 χρόνια.    

Η διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διζπεται από το 

κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει για τουσ Δθμόςιουσ φορείσ (π.χ. υπαλλθλικόσ κϊδικασ), 

ςε ότι αφορά τισ προςλιψεισ, τθν εξζλιξθ, τθν αξιολόγθςθ και τισ αποδοχζσ.   

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λειτουργεί εκπαιδευτικζσ δομζσ και προγράμματα για το προςωπικό 

του, ενϊ ζχει εντάξει ζργα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και ςτο Ε.Ρ. Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ του ΕΣΡΑ.    

Σιμερα ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάςθ τον υφιςτάμενο οργανιςμό διαπιςτϊνεται 

ςθμαντικι ζλλειψθ προςωπικοφ, ενϊ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ είναι θ 

απονομι ςυντάξεων, ο ςυςςωρευμζνοσ φόρτοσ εργαςίασ επιτείνει τισ επιπτϊςεισ 

τθσ ζλλειψθσ αυτισ.  Μεγάλο τμιμα του προςωπικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζρχεται ςε 

άμεςθ επαφι με τουσ ςυναλλαςςόμενουσ πολίτεσ, κακϊσ θ επιςκεψιμότθτα ςτισ 

δομζσ του φτάνει τα 100.000 περίπου άτομα ςε θμεριςια βάςθ.    

Σε αυτό το πλαίςιο θ ενδυνάμωςθ, ενεργοποίθςθ και εμπιςτοςφνθ των 

εργαηομζνων του, αποτελεί αναγκαία εάν όχι τθ ςθμαντικότερθ προχπόκεςθ για 

τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κακϊσ ςε μεγάλο βακμό θ 

αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τουσ, αλλά και θ επάρκεια και θ ςυςτράτευςθ τουσ 

ςτθν προϊκθςθ των μεταρρυκμίςεων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων, κα κρίνει τθ 

δυνατότθτα βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τθν 

επιτυχι αντιμετϊπιςθ των ευρφτερων προκλιςεων που αντιμετωπίηει ο 

Οργανιςμόσ.   

Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 ο ςχεδιαςμόσ τθσ Διοίκθςθσ για τθν αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του Ιδρφματοσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Συςτθματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των δεδομζνων του προςωπικοφ του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά προςόντα, δεξιότθτεσ και άλλα ςτοιχεία που 

είναι απαραίτθτα για τθν αξιολόγθςθ και ολοκλθρωμζνθ αναβάκμιςθ και 

αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.    
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Στο πλαίςιο αυτό κα υπάρξει καταγραφι των ςχετικϊν ςτοιχείων και 

οργάνωςθ τουσ που να επιτρζπει τθν επεξεργαςία, ανάλυςθ και ςχεδιαςμό 

δράςεων αξιοποίθςθσ των υπαλλιλων ςε ατομικι βάςθ.   

 Εκπόνθςθ και εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου εκπαίδευςθσ των 

υπαλλιλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάςθ τα νζα δεδομζνα που δθμιουργεί θ 

μετεξζλιξι του ςε οργανιςμό ςυντάξεων και θ εφαρμογι του νζου 

οργανωτικοφ μοντζλου. 

 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτιματοσ ςφνδεςθσ αμοιβϊν με τθν επίτευξθ 

ςτόχων, μζςω τυποποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ και των δεικτϊν απόδοςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων ανά τομζα δράςθσ και εργαςία, 

ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ που ζχουν κεςπιςτεί ςτο πλαίςιο του ενιαίου 

μιςκολογίου για τα κίνθτρα επίτευξθσ ςτόχων. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Αφξθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία των υπαλλιλων του 

Οργανιςμοφ 

 Ορκολογικότερθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

 Αναβάκμιςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων του προςωπικοφ 

 Βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων με τισ υπθρεςίεσ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ και τυποποίθςθ δεδομζνων που κα 

ςυγκεντρωκοφν από τουσ υπθρετοφντεσ υπαλλιλουσ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Ανάπτυξθ ςχετικισ εφαρμογισ - βάςθσ δεδομζνων ςτθ 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ 

Μάρτιοσ 2012: Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ ςφνδεςθσ πρόςκετων αμοιβϊν / 

κινιτρων απόδοςθσ με τθν επίτευξθ ςτόχων ανά εργαςία και 

επίπεδο διοίκθςθσ 

Απρίλιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ καταχϊρθςθσ ατομικϊν ςτοιχείων 

εργαηομζνων 

Μάιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ ζκκεςθσ διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 

των υπαλλιλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ιοφνιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ ςχεδίου εκπαίδευςθσ - αναβάκμιςθσ 

δεξιοτιτων του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ 
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 Ζναρξθ πλθρωμισ του κινιτρου / επιδόματοσ απόδοςθσ ςτθ 

βάςθ αξιολόγθςθσ τθσ επίτευξθσ προκακοριςμζνων ςτόχων 

Σεπτζμβριοσ 2012:  Ζναρξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για το προςωπικό 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ 

2. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γραφείο Τφπου 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Η κυριότερθ δυςκολία ζγκειται ςτθν εμπζδωςθ πνεφματοσ εμπιςτοςφνθσ και 

ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ αναβάκμιςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, ϊςτε να καταςτοφν ενεργοί υποςτθρικτζσ των ενεργειϊν 

αυτϊν και όχι απλϊσ πακθτικοί ςυμμζτοχοι ςτθν υλοποίθςθ αποφάςεων τθσ 

διοίκθςθσ.   

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Ηλεκτρονικι καταγραφι και καταχϊρθςθ των υπθρεςιακϊν ςτοιχείων 

του ςυνόλου (100%) των εργαηομζνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Συμμετοχι τουλάχιςτον 20% των εργαηομζνων ςε ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εντόσ του 2012 

 Λιψθ του επιμίςκιου / κινιτρου απόδοςθσ από το 50% τουλάχιςτον του 

προςωπικοφ 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναμζνεται να διατεκεί εντόσ 

του 2012 το ποςό των 400.000 Ευρϊ.  Για τθν προςαρμογι και ανάπτυξθ ςχετικισ 

πλθροφοριακισ εφαρμογισ ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ κα απαιτθκεί θ διάκεςθ 

80.000 Ευρϊ. 
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5.5. Εγκαθίδρυςη και εφαρμογή μηχανιςμών και διαδικαςιών 
λογοδοςίασ και διαφάνειασ 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπωσ αυτό ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, προβλζπει τθ λειτουργία διαδικαςιϊν λογοδοςίασ 

που αναφζρονται κυρίωσ ςτθν εποπτεία και ςτουσ ελζγχουσ (νομιμότθτασ αλλά και 

ουςιαςτικοφσ) που αςκοφνται από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςτθ ςυμμετοχι 

των κοινωνικϊν εταίρων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ, αλλά και ςτον 

ζλεγχο που αςκείται εμμζςωσ ςε κεςμικό επίπεδο μζςω των διαδικαςιϊν 

κοινοβουλευτικοφ ελζγχου, αλλά και μζςω τθσ λειτουργίασ των λοιπϊν 

Ανεξάρτθτων Αρχϊν και κεςμϊν τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ ςτουσ οποίουσ ζχουν 

δικαίωμα να προςφεφγουν οι αςφαλιςμζνοι του Ιδρφματοσ.   

Σφμφωνα με το Ν. 3871/2010 για τθ Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ ιςχφει 

και για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ωσ φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ αρχι τθσ υπευκυνότθτασ 

και τθσ λογοδοςίασ και όλοι οι λειτουργοί του που ςυμμετζχουν ςτθ δθμόςια 

διαχείριςθ, οφείλουν να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ςτακερότθτασ και τθσ αειφορίασ των δθμοςίων οικονομικϊν, κακϊσ και τθσ 

ζγκαιρθσ πλθροφόρθςθσ, που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ τθσ δθμοςιονομικισ 

πολιτικισ, ϊςτε να κακίςταται εφικτόσ ο αποτελεςματικόσ δθμόςιοσ ζλεγχοσ. 

Ραράλλθλα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζχει επιχειριςει τα τελευταία χρόνια να διευρφνει τθν 

ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων του και των ςυναλλαςςόμενων επιχειριςεων, μζςω 

ςφγχρονων τρόπων διαρκοφσ επικοινωνίασ, που ςυνίςτανται αφενόσ ςτθν παροχι 

ευρείασ και διαρκοφσ πλθροφόρθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του και αφετζρου ςτθν 

εξατομικευμζνθ επικοινωνία με τουσ αςφαλιςμζνουσ που απευκφνονται ςτισ 

υπθρεςίεσ του.   Επίςθσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι το μοναδικό Ελλθνικό αςφαλιςτικό 

ταμείο που επεξεργάηεται και δθμοςιοποιεί (ακόμθ και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του), 

εδϊ και αρκετά χρόνια, αναλυτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ των 

αςφαλιςτικϊν μεγεκϊν, τα οικονομικά του, τισ παρεχόμενεσ ςυντάξεισ και λοιπζσ 

παροχζσ, τουσ αςφαλιςμζνουσ του και τθν απαςχόλθςθ, αποτελϊντασ ουςιαςτικά 

τθν πλζον αξιόπιςτθ και ζγκυρθ πθγι ςτοιχείων για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ ςτθ 

χϊρα. 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι θ οικοδόμθςθ ςχζςεων κατανόθςθσ, 

εμπιςτοςφνθσ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ του 

(αςφαλιςμζνουσ / επιχειριςεισ / εργαηόμενοφσ του / προμθκευτζσ / Κράτοσ κλπ.) 

ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ.   
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Στο πλαίςιο αυτό ςτρατθγικι δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι θ 

εμπζδωςθ των εννοιϊν τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ και του διαλόγου.   

Ειδικά ςιμερα που το Κδρυμα βρίςκεται ςε φάςθ μεταςχθματιςμοφ θ προϊκθςθ 

του διαλόγου με τουσ αςφαλιςμζνουσ, τισ επιχειριςεισ και τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ 

ενδιαφερομζνων μερϊν, αναμζνεται να ζχει πολλαπλά οφζλθ, όχι μόνο ςτο 

επίπεδο τθσ δθμόςιασ λογοδοςίασ, αλλά και ευρφτερα ςε ςχζςθ με τθν υποςτιριξθ 

των μεταρρυκμιςτικϊν τομϊν, τθ ςφαιρικι ενθμζρωςθ τθσ διοίκθςθσ για πτυχζσ 

των προβλθμάτων, τθ δθμόςια εικόνα / αποδοχι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τθ διαχείριςθ 

ςυναφϊν κινδφνων για τθν προϊκθςθ των παρεμβάςεων. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα τα οικονομικά ςτοιχεία θ ιςχφουςα νομοκεςία (ΡΔ 

80/1997 και Ν . 3697/2008) προβλζπει τθν εφαρμογι από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ενόσ κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου που ςυμπεριλαμβάνει μεταξφ άλλων 

και τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ετθ́ςιων  οικονομικϊν καταςτάςεων , που κα 

πρζπει να ελζγχονται ωσ προσ τθν ορκότθτά τουσ από Ορκωτούσ Ελεγκτζσ.    

Οι διατάξεισ αυτζσ δεν ζχουν ακόμθ εφαρμοςτεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω τθσ 

βραδείασ εξάπλωςθσ του λογιςμικοφ τθσ Β’ Φάςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 προγραμματίηεται να ξεκινιςει μια ουςιαςτικι διεφρυνςθ τθσ δθμόςιασ 

λογοδοςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ του, μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

και εκκίνθςθσ ςχετικϊν διαδικαςιϊν και μθχανιςμϊν που προωκοφν το διάλογο για 

τισ κρίςιμεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει και εμπεδϊνουν τθ διαφάνεια ςε κάκε 

διοικθτικό επίπεδο, ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ για τισ 

προτεραιότθτεσ του, να λθφκοφν υπόψθ οι απόψεισ αςφαλιςμζνων, επιχειριςεων, 

εργαηομζνων και λοιπϊν ενδιαφερομζνων, να βελτιωκεί θ εμπιςτοςφνθ τουσ προσ 

το Κδρυμα και προσ το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και να ενιςχυκεί θ 

υποςτιριξθ τουσ ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ.  Ριο ςυγκεκριμζνα πρόκειται να 

υλοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Δθμόςια Διαβοφλευςθ με τθ μορφι εκδθλϊςεων – ςυηθτιςεων  ςε 

περιφερειακό επίπεδο, ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχουν i) αςφαλιςμζνοι 

(εργαηόμενοι και ςυνταξιοφχοι), ii) εργοδότεσ / εκπρόςωποι επιχειριςεων, iii) 

εκπρόςωποι επιμελθτθρίων, επαγγελματικϊν ενϊςεων και ςυνδικάτων και iv) 

εργαηόμενοι ςτο ΙΚΑ.   

Η ςυηιτθςθ αυτι μπορεί να αφορά τθν ενθμζρωςθ για τθ νζα ςτρατθγικι ι «το 

νζο πρόςωπο» του ΙΚΑ, τθν ανταλλαγι απόψεων για τισ υπθρεςίεσ και τθν 

ανταπόκριςθ του ΙΚΑ ςτισ ανάγκεσ των αςφαλιςμζνων του και των 

επιχειριςεων κ.ο.κ.   
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Βαςικι επιδίωξθ κα είναι θ ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ για τθ μεταρρφκμιςθ του 

Οργανιςμοφ και το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ αςφαλιςμζνων / επιχειριςεων / 

εργαηομζνων του ΙΚΑ και τθσ κοινισ γνϊμθσ προσ το ΙΚΑ. 

 Οργάνωςθ Εκδθλϊςεων Διμερϊν Συηθτιςεων με επιμζρουσ υποομάδεσ 

αςφαλιςμζνων / επιχειριςεων / ςυνδικάτων & εργοδοτικϊν οργανϊςεων / 

ςυνταξιοφχων για ςυηιτθςθ και διερεφνθςθ των απόψεων τουσ για τισ 

υπθρεςίεσ, τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ΙΚΑ.   

Εκτόσ από τθν ανάπτυξθ και εμπζδωςθ του αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ των 

ομάδων αυτϊν, με τον τρόπο αυτό κα επιδιωχκεί να αποτυπωκοφν εγκαίρωσ 

(πριν τθ λιψθ οριςτικϊν αποφάςεων) οι απόψεισ τουσ για κρίςιμα κζματα, τα 

οποία αφοροφν τόςο το μεταςχθματιςμό του ΙΚΑ, όςο και τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ και να βοθκθκεί θ διοίκθςθ ςτθν κατάλλθλθ προςαρμογι των 

ανωτζρω ςτισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ των αςφαλιςμζνων και των 

επιχειριςεων. 

Επίςθσ παράλλθλα με τθν οργάνωςθ των εκδθλϊςεων αυτϊν κα προωκθκεί και θ 

υλοποίθςθ των ακολοφκων: 

 Δθμοςίευςθ ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων μετά από ζλεγχο Ορκωτϊν 

Ελεγκτϊν. 

 Λειτουργία on line μθχανιςμοφ διαβοφλευςθσ που κα είναι επικεντρωμζνοσ ςε 

ςυγκεκριμζνα κάκε φορά κζματα που κα τίκενται προσ ςυηιτθςθ (π.χ. νζοσ 

τρόποσ είςπραξθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ.) με πρωτοβουλία τθσ 

Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ.   

Στο πλαίςιο αυτοφ του μθχανιςμοφ κα αναπτφςςονται και κα διακινοφνται ςε 

επιμζρουσ υποομάδεσ ενδιαφερομζνων web φόρμεσ για τθν καταγραφι 

απόψεων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα (π.χ. απονομι ςυντάξεων, εξυπθρζτθςθ από 

το δίκτυο δομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και κα δθμιουργθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζνα 

e-bulletin board με υποκζματα που κα ανανεϊνονται και κα αφοροφν όχι μόνο 

τισ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά και γενικότερα ηθτιματα κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

 Εκπόνθςθ και δθμοςιοποίθςθ κοινωνικοφ απολογιςμοφ για το 2011 ο οποίοσ 

κα αναφζρεται ςτα κρίςιμα κζματα ενδιαφζροντοσ για τθ δραςτθριότθτα του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απαςχολοφν τουσ αςφαλιςμζνουσ του και ευρφτερα τθν 

ελλθνικι κοινωνία και κα κζτει τουσ ςτόχουσ και τισ δεςμεφςεισ του 

Οργανιςμοφ ςτα πεδία αυτά. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ των αςφαλιςμζνων προσ το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ 
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 Ρλθρζςτερθ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ και των ςτελεχϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

για τισ προςδοκίεσ και τισ απόψεισ των ενδιαφερόμενων μερϊν του ςτα 

κρίςιμα κζματα για τθ ςτρατθγικι και τθ μεταρρφκμιςθ του 

 Ενςωμάτωςθ των απόψεων των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτισ 

διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

 Βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ εικόνασ του Οργανιςμοφ 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Ζναρξθ διμερϊν ςυηθτιςεων τθσ Διοίκθςθσ με εκπροςϊπουσ 

αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν, εργαηομζνων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

ςυνταξιοφχων. 

Μάρτιοσ 2012: Εκπόνθςθ και ολοκλιρωςθ κειμζνων κζςεων για ζναρξθ 

διαβοφλευςθσ με τα ενδιαφερόμενα  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Μάιοσ 2012: Ζναρξθ των εκδθλϊςεων - ςυηθτιςεων δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ τθσ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ με ομάδεσ 

ενδιαφερομζνων μερϊν. 

 Λειτουργία on line μθχανιςμοφ διαβοφλευςθσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ιοφνιοσ 2012: Δθμοςιοποίθςθ κοινωνικοφ απολογιςμοφ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 

2011  

Ιοφλιοσ 2012: Ρροκιρυξθ διαγωνιςμοφ για αγορά υπθρεςιϊν Ορκωτϊν 

Ελεγκτϊν. 

Σεπτζμβριοσ 2012:       Διεξαγωγι πιλοτικϊν θμερίδων λογοδοςίασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε 

ζνα Εργατικό Κζντρο, ςε ζνα Επιμελθτιριο και ςε μια 

οργανωμζνθ Βιομθχανικι Ρεριοχι 

Οκτϊβριοσ 2012: Ζναρξθ λογιςτικοφ ελζγχου οικονομικϊν καταςτάςεων από 

Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

Ιανουάριοσ 2013: Δθμοςιοποίθςθ ελεγμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων για το 

ζτοσ 2010.  

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Γραμματείασ 

2. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

Συντονιςμόσ: 
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1. Διοίκθςθ 

2. Διεφκυνςθ Γραμματείασ- Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Ρρογραμμάτων 

Διεκνϊν Οργανιςμϊν 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Οι κίνδυνοι επιτυχοφσ υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ εντοπίηονται ςτθ 

χαμθλι ανταπόκριςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε λόγω 

ζλλειψθσ εξοικείωςθσ τουσ με διαδικαςίεσ διαλόγου και διαβοφλευςθσ, είτε λόγω 

πολιτικϊν εξελίξεων και ςυγκυριϊν που κα καταςτιςουν δυςχερι τθ διεξαγωγι 

αντίςτοιχων διαδικαςιϊν, τουλάχιςτον ενόςω διαρκεί προεκλογικι περίοδοσ.  

Επίςθσ, ςθμαντικόσ κίνδυνοσ επίτευξθσ του ςκζλουσ που αφορά τον ζλεγχο των 

οικονομικϊν καταςτάςεων εντοπίηεται ςτθ μθ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του λογιςτικοφ 

κλειςίματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου (2010) για τθν οποία κα 

ςυμφωνθκεί ο ζλεγχοσ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Συμμετοχι τουλάχιςτον 150 εκπροςϊπων αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν και 

εργαηομζνων ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςτισ διαδικαςίεσ διμεροφσ και πολυμεροφσ 

διαλόγου και διαβοφλευςθσ 

 Διεξαγωγι τουλάχιςτον 8 διμερϊν ςυναντιςεων διαλόγου τθσ Διοίκθςθσ 

με εκπροςϊπουσ αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν και εργαηομζνων ςτο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ  

 Συμμετοχι τουλάχιςτον 2.000 χρθςτϊν ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ 

διαβοφλευςθσ που κα λειτουργιςει ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Δθμοςιοποίθςθ ενόσ κοινωνικοφ απολογιςμοφ για το 2011 

 Δθμοςιοποίθςθ ελεγμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων για το 2010 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν οργάνωςθ των εκδθλϊςεων διαβοφλευςθσ εκτιμάται ότι κα δαπανθκοφν 

γφρω ςτισ 15.000 Ευρϊ, ενϊ θ ανάπτυξθ του on line μθχανιςμοφ διαβοφλευςθσ κα 

απαιτιςει τθ διάκεςθ 10.000 Ευρϊ.  Η δαπάνθ για αμοιβζσ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 

εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των 600.000 Ευρϊ. 
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5.6. Τλοποίηςη ςυγχρηματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 
2007-2013 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζχει οριςτεί τελικόσ δικαιοφχοσ ζργων πλθροφορικισ και διοικθτικισ 

ενίςχυςθσ και οργάνωςθσ που ζχουν ενταχκεί ςτο ΕΣΡΑ 2007-2013 και ειδικότερα 

ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα "Ψθφιακι Σφγκλιςθ" και "Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ" και ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει και προωκιςει για ζγκριςθ ζναν 

αναλυτικό ςχεδιαςμό αναπτυξιακϊν δράςεων και ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ.  Το 

2011 ολοκλθρϊκθκε θ ζνταξθ των δράςεων που αφοροφν το Ε.Ρ. Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ και θ υποβολι αντίςτοιχων δράςεων για ζνταξθ ςτο Ε.Ρ. Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενταγμζνων και υπό ζνταξθ 

δράςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανζρχεται ςτα 24,4 εκατομμφρια Ευρϊ και ο ορίηοντασ 

υλοποίθςθσ των ζργων είναι μζχρι το τζλοσ του 2015. 

Επιπλζον θ ΗΔΙΚΑ Α.Ε., θ οποία πρόκειται να ενςωματωκεί ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντόσ του 

2012 ζχει επίςθσ εντάξει ςτο Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και ςτο Ε.Ρ. Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ μια ςειρά από δράςεισ., από τισ οποίεσ ζνασ από τουσ κφριουσ 

επωφελοφμενουσ φορείσ κα είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   Μζχρι ςιμερα για λόγουσ που δεν 

αφοροφν αποκλειςτικά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά ςχετίηονται και με τισ κακυςτεριςεισ ςτο 

ςυνολικό ςχεδιαςμό και ςτισ διαδικαςίεσ πρόςκλθςθσ και ζνταξθσ δράςεων, δεν 

ζχουν ενταχκεί δράςεισ για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςτο Ε.Ρ. "Ψθφιακι Σφγκλιςθ", ενϊ οι 

επιδόςεισ απορρόφθςθσ των ςχετικϊν κονδυλίων είναι χαμθλζσ. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Το Δεκζμβριο 2011 υποβλικθκαν προσ ζνταξθ ςτο Ε.Ρ. «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ» 

ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ άνω των 20.000.000 €. Οι δράςεισ αυτζσ είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Εφαρμογι των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτο ςφςτθμα υγείασ και τθν 

απόςχιςθ του Τομζα Υγείασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςτον ΕΟΡΥΥ 

 Διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, του λογιςμικοφ και των 

υποδομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τθν εξαςφάλιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ 

 Καταπολζμθςθ τθσ  ειςφοροδιαφυγισ και ειςφοροαποφυγισ ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Οργανωτικι αναδιάρκρωςθ και λειτουργικόσ αναςχεδιαςμόσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ 

 Εμπλουτιςμόσ και επικαιροποίθςθ μθτρϊου άμεςα αςφαλιςμζνων του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ενταςςόμενων Ταμείων) και 

ςυμπλιρωςι του με ςτοιχεία εμμζςων μελϊν. 



 

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2012 73 

 Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

 Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ και πλθροφοριακό ςφςτθμα Κζντρου 

Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕΡΑ) 

 Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ διαχείριςθσ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων τθλεκπαίδευςθσ 

 Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ μετάβαςθσ ςτο νζο 

οργανωτικό και λειτουργικό μοντζλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ χρθςτϊν του Συςτιματοσ Διοικθτικισ 

Ρλθροφόρθςθσ (MIS) 

 Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ για κάλυψθ των αναγκϊν του ςυςτιματοσ 

διενζργειασ ελζγχων (Ειςφοροδιαφυγισ/ Ειςφοροαποφυγισ) 

Μετά τθν αναμενόμενθ ζνταξθ των προαναφερόμενων δράςεων από τθν αρμόδια 

διαχειριςτικι αρχι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ κα δρομολογθκοφν από το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι κάτωκι ενζργειεσ: 

1. Σφνταξθ προκθρφξεων 

2. Εγκρίςεισ από το Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα 

υποβάλλονται ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

3. Εγκρίςεισ από το Γνωμοδοτικό Συμβοφλιο τθσ Υ.Α.Ρ. του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

4. Εγκρίςεισ τθσ Γ.Γ.Κ.Α. 

Ραράλλθλα τα υπό προκιρυξθ ζργα κα αναρτϊνται για δθμόςια διαβοφλευςθ, 

ϊςτε μετά τθ λιψθ των προαναφερόμενων εγκρίςεων να λαμβάνονται υπόψιν και 

οι απόψεισ των ενδιαφερομζνων ςτθ διενζργεια των ςχετικϊν δθμόςιων ανοικτϊν 

διαγωνιςμϊν.  Στθ ςυνζχεια κα προωκθκοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ από το νόμο 

διαδικαςίεσ για τθν προκιρυξθσ, κατακφρωςθ και ςυμβατοποίθςθ των ζργων με 

τουσ αναδόχουσ που κα επιλεγοφν για κάκε ζργο. 

Ρζραν των προαναφερόμενων δράςεων που αναμζνεται θ ζνταξθ τουσ ςτο Ε.Ρ. 

Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ κα επιδιωχκεί θ ζνταξθ και νζων δράςεων ςτο Ε.Ρ. 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ, με τθν υποβολι ανανεωμζνων προτάςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ςτισ 

ςχετικζσ προκλιςεισ που πρόκειται να δθμοςιευτοφν. Οι προτάςεισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

κα αφοροφν κζματα προτεραιότθτασ για τον Οργανιςμό που ςυνδζονται με τθν 

υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν του ςτόχων που αναφζρονται και 

ςτο παρόν Σχζδιο (π.χ. ψθφιοποίθςθ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ). 
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Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Ενδυνάμωςθ των διοικθτικϊν και τεχνολογικϊν υποδομϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ απορρόφθςθσ πόρων του ΕΣΡΑ  

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Μάρτιοσ 2012: Ανακεϊρθςθ των προτάςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ζνταξθ 

πρόςκετων δράςεων ςτα Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Ε.Ρ. 

Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

Απρίλιοσ 2012: Διαβουλεφςεισ με τισ διαχειριςτικζσ αρχζσ και τθν ΗΔΙΚΑ για 

τισ προτάςεισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ζνταξθ πρόςκετων δράςεων 

ςτα Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Ε.Ρ. Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ. 

Μάρτιοσ -  

Δεκζμβριοσ 2012: Ανάλογα με το χρόνο ζνταξθσ των ςχετικϊν πράξεων ςτα Ε.Ρ. 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Ε.Ρ. Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ οι 

υπθρεςίεσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα προχωροφν ςτισ ςχετικζσ 

διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για ανάκεςθ και ςυμβατοποίθςθ 

των ζργων ςε αναδόχουσ. 

 Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 

2. Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ  

4. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

5. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο κυριότεροσ κίνδυνοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ αφορά 

κακυςτεριςεισ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, λόγω κακυςτεριςεων 

ςτθν ζγκριςθ των ςχετικϊν όρων προκιρυξθσ από τα αρμόδια όργανα εκτόσ 

Ιδρφματοσ και λόγω ενδεχόμενων ενςτάςεων των υποψιφιων αναδόχων που 

μπορεί να δθμιουργιςουν εμπλοκι ςτισ ανακζςεισ των ζργων.  Επίςθσ 

κακυςτεριςεισ μπορεί να δθμιουργθκοφν από προβλιματα ςτισ διαδικαςίεσ 

εγκρίςεων και εντάξεων των πράξεων / δράςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
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διαχείριςθσ των δφο Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων που ενδιαφζρουν το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Απορρόφθςθ εντόσ του 2012 τουλάχιςτον του 15% των πόρων που 

αντιςτοιχοφν ςτα ενταγμζνα ςτο ΕΣΡΑ ζργα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Ολοκλιρωςθ τθσ προκιρυξθσ ζργων που αντιςτοιχοφν ςτο 40% των 

πόρων που ζχουν προχπολογιςτεί για δράςεισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενταγμζνεσ 

ςτο ΕΣΡΑ 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Η υλοποίθςθ των δράςεων που εντάςςονται ςτο ΕΣΡΑ κα ςυγχρθματοδοτθκεί από 

πόρουσ των διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ ΕΕ.  Οι πόροι που κα διατεκοφν εντόσ του 

2012 εξαρτϊνται από τθ ροι ζνταξθσ και ανάκεςθσ των δράςεων που αφοροφν το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
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6. Άξονασ Προτεραιότητασ ΙV - υμβολή ςτη Δημοςιονομική 
ταθερότητα και Οικονομική Ανάπτυξη 

Ππωσ καταδεικνφεται από τα ςχετικά ςτοιχεία των προχπολογιςμϊν του Κράτουσ 

των τελευταίων ετϊν, ζνα μεγάλο τμιμα του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ τθσ 

χϊρασ οφείλεται ςε επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ δαπανϊν των αςφαλιςτικϊν 

ταμείων.   

Οι δαπάνεσ αυτζσ που εμφανίηονταν κάκε φορά ωσ ζκτακτεσ, αφοροφςαν τόςο τισ 

ςυνζπειεσ από τθ χοριγθςθ παροχϊν ωσ ςυνζπεια αςφαλιςτικϊν ρυκμίςεων, όςο 

και ανορκολογικζσ ςπατάλεσ αλλά και παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ.   Μεγάλο μζροσ 

αυτϊν των δαπανϊν που ςυνζβαλλαν διαχρονικά ςτο δθμοςιονομικό ζλλειμμα 

κατευκφνονταν προσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα ςτθ κάλυψθ ελλειμμάτων του 

κλάδου υγείασ.   

Το 2011, ςτθ διάρκεια του οποίου ζγινε μια ςθμαντικι προςπάκεια περιςτολισ 

δαπανϊν, ιδιαίτερα ςτον κλάδο τθσ υγείασ, που απζδωςε ςθμαντικά οικονομικά 

αποτελζςματα, απαιτικθκε τελικϊσ θ πρόςκετθ επιχοριγθςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 

1,44 διςεκατομμφρια Ευρϊ, επιβαρφνοντασ ζτςι πρόςκετα το δθμοςιονομικό 

ζλλειμμα.     

Η κριςιμότθτα τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ για επιτυχι εφαρμογι του ςχεδίου 

δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ και για επάνοδο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε κετικζσ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ, απαιτεί τθν κινθτοποίθςθ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι και τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ιδιαίτερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί το μεγαλφτερο 

αςφαλιςτικό ταμείο.   

Απαιτεί ουςιαςτικά αφενόσ να τθρθκοφν πλιρωσ οι υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ προσ 

τουσ δανειςτζσ τθσ που αφοροφν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφετζρου να αποκτιςει κετικζσ 

προοπτικζσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μζςω εξάλειψθσ τθσ ςπατάλθσ, 

αντιμετϊπιςθσ των δθμογραφικϊν προκλιςεων και κυρίωσ μζςω τθσ ςφνδεςθσ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ, διευκολφνοντασ τθ λειτουργία και 

δθμιουργία επιχειριςεων που κα δθμιουργοφν εκνικό πλοφτο.  

Στο πλαίςιο αυτό το 2012 θ προςπάκεια του οργανιςμοφ κα κατευκυνκεί κατά 

προτεραιότθτα ςτθν εκπλιρωςθ των ςτόχων του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ 

εξυγίανςθσ και ςχολαςτικισ τιρθςθσ των δεςμεφςεων των δανειακϊν ςυμβάςεων 

που κα ςυναφκοφν από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ.  Ειδικότερα, θ ςυμβολι του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ςτο ςτόχο αυτό κα γίνει μζςω τθσ υλοποίθςθσ των ακόλουκων δράςεων: 

 Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και εξορκολογιςμόσ δαπανϊν 

 Μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων και 

διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 
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6.1. Καταπολζμηςη τησ απάτησ και εξορθολογιςμόσ δαπανών 
 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Το 2011 ςυνεχίςτθκε και εντατικοποιικθκε θ προςπάκεια περιςτολισ των δαπανϊν 

που είχε ξεκινιςει το 2011.  Στον κλάδο υγείασ, που πλζον ζχει τυπικά και 

λειτουργικά μεταφερκεί ςτον ΕΟΡΥΥ, επιτεφχκθκαν πολφ ςθμαντικζσ 

εξοικονομιςεισ (υπολογίηονται ςε 600 εκατομμφρια Ευρϊ), κυρίωσ μζςω 

εφαρμογισ διαδικαςιϊν ελζγχου τθσ ςυνταγογράφθςθσ φαρμάκων (θλεκτρονικι 

ςάρωςθ όλων των εκτελοφμενων ςυνταγϊν και θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ), 

ςυςτθματικϊν ελζγχων των δαπανϊν για νοςιλια, εφαρμογισ ανϊτατων 

αποδιδόμενων τιμϊν για οριςμζνα ιατρικά είδθ και πάταξθσ κυκλωμάτων και 

παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν που λυμαίνονταν τουσ πόρουσ του Ιδρφματοσ.  Επίςθσ 

το 2011, προωκικθκε και ολοκλθρϊκθκε θ πρϊτθ, μετά τθν αλλαγι του τρόπου 

πλθρωμισ των ςυντάξεων το 1998, φυςικι απογραφι όλων των ςυνταξιοφχων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποκαλφπτοντασ άνω των 10.000 περιπτϊςεων, ςτισ οποίεσ 

καταβάλλονταν ςυντάξεισ χωρίσ οι δικαιοφχοι να βρίςκονται ςτθ ηωι.   

Επίςθσ, ξεκίνθςε θ λειτουργία του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ, ςφμφωνα με 

τισ ρυκμίςεισ του Ν.3863/2010, για τον κακοριςμό του βακμοφ αναπθρίασ για το 

ςφνολο των αςφαλιςμζνων και των αναςφάλιςτων για τουσ οποίουσ απαιτείται 

πιςτοποίθςθ αναπθρίασ, που εκτόσ των άλλων πλεονεκτθμάτων (διαφάνεια, 

ποιοτικότερθ εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία, εφαρμογι ενιαίων κριτθρίων 

προςδιοριςμοφ τθσ αναπθρίασ κλπ.) αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτον ζλεγχο και ςτθν 

πάταξθ τθσ απάτθσ ςε ότι αφορά τθ χοριγθςθ αναπθρικϊν ςυντάξεων και άλλων 

ςυναφϊν παροχϊν. 

Περιγραφή Δράςησ: 

Στθν προςεχι χρονιά οι παρεμβάςεισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον εξορκολογιςμό των 

δαπανϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ κα κατευκυνκοφν κατά προτεραιότθτα 

ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Μείωςθ των δομϊν του Ιδρφματοσ με κατάργθςθ και ενοποίθςθ 

παραρτθμάτων, μεταςτζγαςθ αςφαλιςτικϊν γραφείων ςε δομζσ τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ αναδιοργάνωςθσ των 

υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των μζτρων μείωςθσ τθσ επιςκεψιμότθτασ 

αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν ςτισ δομζσ του Οργανιςμοφ. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν για τον εντοπιςμό παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν και πλιρθ 

διαςφάλιςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν εγκρίςεωσ παροχϊν.   Στο πλαίςιο 

αυτό αναμζνεται εντόσ του 2012 να λειτουργιςει ειδικι εφαρμογι για τθ 

διαχείριςθ των παροχϊν, να αποκλειςτεί και ελεγχκεί πλιρωσ θ 
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δυνατότθτα υποβολισ εικονικϊν ΑΡΔ και να ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία 

ενόσ πλιρουσ μθτρϊου αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

 Ενίςχυςθ του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ με εργαλεία και υποδομζσ 

για τθν αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ τθσ αποςτολισ του.  Η ενίςχυςθ του 

ΚΕΡΑ προβλζπεται μεταξφ άλλων να περιλάβει τον κακοριςμό απαιτιςεων 

λειτουργίασ και του οργανωτικοφ του μοντζλου, τθν εγκατάςταςθ και 

εφαρμογι ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ του και των ιατρϊν του Ειδικοφ Σϊματοσ. 

 Αναηιτθςθ με κάκε εξωδικαςτικό και δικαςτικό τρόπο όλων των 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν για ςυντάξεισ αποβιωςάντων, που 

εντοπίςτθκαν με τθν πρόςφατθ απογραφι, κακϊσ και κάκε άλλου ποςοφ 

που ηθμιϊκθκε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από απάτεσ και άλλεσ παραβατικζσ 

ςυμπεριφορζσ ιατρϊν, φαρμακείων και προμθκευτϊν. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Μείωςθ ςπατάλθσ και εξοικονόμθςθ πόρων 

 Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ 

 Βελτίωςθ των δυνατοτιτων ελζγχου και παρακολοφκθςθσ δαπανϊν 

 Βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Ιανουάριοσ 2012: Ζναρξθ διαδικαςιϊν εντοπιςμοφ οφειλετϊν από 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ ςυντάξεισ (αναπόγραφοι 

ςυνταξιοφχοι) και κλιςθσ για επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν - Λιψθ δικαςτικϊν μζτρων 

Φεβρουάριοσ 2012: Ολοκλιρωςθ ςχεδιαςμοφ νζου χάρτθ υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ 

 Ρροκιρυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Κζντρου 

Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 

Μάρτιοσ 2012: Συγχϊνευςθ / κατάργθςθ παραρτθμάτων και 

υποκαταςτθμάτων. 

 Ολοκλιρωςθ νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραςτατικϊν 

παροχϊν 

Μάιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ νζου οργανωτικοφ μοντζλου και μοντζλου 

λειτουργίασ ΚΕΡΑ και επεξεργαςίασ ςχετικϊν κανονιςτικϊν 

πράξεων. 

 Ρροκιρυξθ ζργου ενιαίου μθτρϊου αςφαλιςμζνων  

Ιοφνιοσ 2012: Ανάκεςθ ζργου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΚΕΡΑ. 
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Ιοφλιοσ 2012:  Εγκατάςταςθ εφαρμογισ διαχείριςθσ παροχϊν. 

Οκτϊβριοσ 2012:  Ζναρξθ υλοποίθςθσ ζργου δθμιουργίασ ενιαίου μθτρϊου 

αςφαλιςμζνων. 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

2. Διεφκυνςθ Ραροχϊν 

3. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικοτεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

5. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

6. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

7. Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ  

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι αφοροφν αποκλίςεισ ςτο χρονοδιάγραμμα, λόγω μθ 

ζγκαιρθσ ζγκριςθσ του νζου οργανωτικοφ προτφπου και τθσ νζασ χωροκζτθςθσ των 

υπθρεςιϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Επίςθσ θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να επθρεαςτεί 

αρνθτικά από κακυςτεριςεισ ςτισ διαδικαςίεσ προκιρυξθσ και ανάκεςθσ των 

ςυναφϊν ζργων. 

Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ το 2012 ζναντι του αντίςτοιχου του 2011, 

κατά 55% (ςυνυπολογιηόμενων και των εξοικονομιςεων από τθ 

μεταφορά του κλάδου υγείασ ςτον ΕΟΡΥΥ) 

 Ραραπομπι ςτθ δικαιοςφνθ του ςυνόλου των περιπτϊςεων καταβολισ 

ςφνταξθσ ςε αποβιϊςαντεσ 

 Είςπραξθ 120 εκατομμυρίων Ευρϊ από επιςτροφζσ αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν λόγω απάτθσ και παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Αναμζνεται ότι εντόσ του 2012 κα δαπανθκεί 1,5 εκατομμφριο Ευρϊ για τθν 

υλοποίθςθ ζργων που αφοροφν το Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ και εφαρμογζσ 

ελζγχου παροχϊν και δθμιουργίασ ενιαίου μθτρϊου αςφαλιςμζνων. 
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6.2. Μείωςη του μη μιςθολογικοφ κόςτουσ των επιχειρήςεων και 
διευκόλυνςη τησ επιχειρηματικότητασ 

 

Τφιςτάμενη κατάςταςη: 

Στθν Eλλάδα, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αποτελοφν το 34,4% του μζςου 

μιςκολογικοφ κόςτουσ, το οποίο επιβαρφνονταν πριν τθν πρόςφατθ αλλαγι των 

αφορολόγθτων ορίων και φοροαπαλλαγϊν και με ζνα πρόςκετο 4,3%, φορολογικισ 

επιβάρυνςθσ τθσ εργαςίασ (ιδθ με τα νζα φορολογικά μζτρα αυξικθκε περαιτζρω).  

Ο μζςοσ όροσ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ κινείται περίπου ςτα ίδια επίπεδα με 

το μζςο όρο των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ωςτόςο εάν υπολογιςτοφν 

μόνο οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (χωρίσ το φόρο ειςοδιματοσ) θ επιβάρυνςθ ςτθν 

Ελλάδα είναι ςχετικά υψθλότερθ από οριςμζνεσ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, όπου ο μζςοσ 

όροσ επιβάρυνςθσ από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αποτελεί το 28% του μζςου 

μιςκολογικοφ κόςτουσ, ενϊ π.χ. ςτθ Γερμανία αποτελεί το 34,6%, ςτθ Γαλλία το 

39%, ςτο Βζλγιο το 34%, ςτθν Τουρκία το 30% κλπ.    

Η δυςαναλογία αυτι ςε ςχζςθ με τα ιςχφοντα ςε οριςμζνα άλλθ κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

και ςε άλλεσ γειτονικζσ χϊρεσ, εκτιμάται ότι ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ 

γενικότερθ ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. 

Το ςθμείο μάλιςτα αυτό επιςθμαίνεται τόςο από διάφορουσ ευρωπαϊκοφσ 

κεςμοφσ, όςο και από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, ωσ ζνα από τα πεδία ςτα οποία 

κα μποροφςε να υπάρξει μείωςθ του κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ, ςυμβάλλοντασ 

ζτςι ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

ελλθνικϊν επιχειριςεων.   

Ήδθ με τθν εφαρμογι τθσ Κάρτασ Εργαςίασ που προβλζφκθκε από το άρκρο 26 του 

Ν. 3996/2011, κα υπάρξει ζκπτωςθ επί των καταβαλλόμενων αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν για τισ επιχειριςεισ που κα υιοκετιςουν τθν Κάρτα Εργαςίασ και κα 

καταβάλλουν ταυτόχρονα μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ αποδοχζσ και 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. 

Επίςθσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μζςω του αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ ΙΚΑ-ΟΑΕΔ ςτθρίηει τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, που ξεκίνθςαν το 2010 

και που προβλζπουν τθν επιδότθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν πρόςλθψθ 

και απαςχόλθςθ διαφόρων κατθγοριϊν ανζργων.  

Τζλοσ ςτθν κατεφκυνςθ διευκόλυνςθσ των εργοδοτϊν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εμπλοφτιςε το 

2011 τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ εργοδότεσ με τθ δυνατότθτα λιψθσ 

Αποςπαςμάτων Ατομικϊν Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ για το απαςχολοφμενο 

προςωπικό, διευκολφνοντασ τουσ ζτςι ςτθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ διάταξθσ του Ν. 

3996/2011. 
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Περιγραφή Δράςησ: 

Το 2012 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα υλοποιιςει κατ' αρχιν τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν για τισ επιχειριςεισ που κα υιοκετιςουν τθν Κάρτα Εργαςίασ και κα 

διευκετιςουν τθν ταυτόχρονθ καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και αποδοχϊν 

μζςω του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.   

Η υλοποίθςθ τθσ μείωςθσ αυτισ κα γίνει για όλεσ τισ επιχειριςεισ που κα προβοφν 

ςτισ απαραίτθτεσ διευκετιςεισ τοποκζτθςθσ ωρομετρθτϊν και θλεκτρονικισ 

διαςφνδεςθσ με το ΣΕΡΕ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Για το ςκοπό αυτό αμζςωσ μόλισ οριςτοφν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

κα προςαρμόςεισ τισ υποδομζσ του πλθροφορικισ και ιδιαίτερα αυτζσ του ΟΡΣ, 

προκειμζνου να καταςτεί άμεςα υλοποιιςιμθ θ ςχετικι δυνατότθτα. 

Ραράλλθλα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ςυναίςκθςθ του κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ του 

ρόλου κα ςυμμετάςχει ςτο ςχετικό διάλογο κατακζτοντασ προτάςεισ για τθ 

δυνατότθτα ςτοχευμζνων παρεμβάςεων μείωςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε 

περιπτϊςεισ τεκμθριωμζνθσ επίτευξθσ ικανοποιθτικϊν αποτελεςμάτων ςτο πεδίο 

τθσ απαςχόλθςθσ, χωρίσ να κίγεται ο ανταγωνιςμόσ των επιχειριςεων, με τθν 

παραχϊρθςθ ευνοϊκότερων όρων ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ εργοδοτϊν.   

Τζτοιεσ παρεμβάςεισ μείωςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα μποροφν να 

ςυνδυάηονται με ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα / μθχανιςμό που κα μετρά, κα 

αξιολογεί και κα μειϊνει τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά περίπτωςθ, 

«επιβραβεφοντασ» ουςιαςτικά τουσ εργοδότεσ που αποδεδειγμζνα αυξάνουν τθν 

απαςχόλθςθ ι / και ςτισ περιπτϊςεισ παλαιϊν επιχειριςεων αυτζσ που επιπλζον 

είναι ςυνεπείσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Σε περίπτωςθ που προτακεί ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ διαλόγου και αποφαςιςτεί 

από τθν πολιτεία θ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και αυτϊν που αφοροφν τισ ςυντάξεισ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα προτείνει τθν εφαρμογι 

ενόσ παρόμοιου μθχανιςμοφ που κα διαςφαλίηει τθ χοριγθςθ των απαλλαγϊν / 

μειϊςεων των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτθ βάςθ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων 

αντικειμενικϊν κριτιριων κετικοφ αντικτφπου των επωφελοφμενων από τθ μείωςθ 

επιχειριςεων ςτθν απαςχόλθςθ. 

Τζλοσ, ςτθν κατεφκυνςθ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και διευκόλυνςθσ των 

εργοδοτϊν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόκειται να απλοποιιςει τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγισ με 

τουσ εργοδότεσ, μειϊνοντασ το διοικθτικό κόςτοσ για ςυναλλαγζσ όπωσ θ ζκδοςθ 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και μειϊνοντασ τθν ανάγκθ επιςκεψιμότθτασ ςτισ 

υπθρεςίεσ του, μζςω διεφρυνςθσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για εργαςίεσ μθτρϊου 

και ΑΡΔ.  
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Αναμενόμενα Αποτελζςματα: 

 Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ  

 Δθμιουργία φιλικότερου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων 

 Μείωςθ διοικθτικοφ κόςτουσ επιχειριςεων 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ: 

Φεβρουάριοσ 2012: Ρροτάςεισ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ μείωςθσ 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν   

Μάρτιοσ 2012:  Ζναρξθ εφαρμογισ Κάρτασ Εργαςίασ 

Ιοφνιοσ 2012: Ολοκλιρωςθ ςχεδίου αναμόρφωςθσ διαδικαςιϊν 

ςυναλλαγισ με εργοδότεσ (διαδικαςίεσ μθτρϊου) και 

διεφρυνςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν  

Σεπτζμβριοσ 2012: Ζναρξθ υλοποίθςθσ ζργων αναβάκμιςθσ και διεφρυνςθσ των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για εργοδότεσ 

Εμπλεκόμενοι: 

Υλοποίθςθ: 

1. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 

2. Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Εςόδων 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ 

5. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Συντονιςμόσ: 

Διοίκθςθ 

Πιθανζσ δυςκολίεσ / κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

Ο κυριότεροσ κίνδυνοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ αφορά τθν 

αποδοχι και υιοκζτθςθ των ςχετικϊν παρεμβάςεων από τθν Κυβζρνθςθ, τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ.     

Η επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ Κάρτασ Εργαςίασ κα εξαρτθκεί ςε μεγάλο βακμό από τθν 

ετοιμότθτα και διάκεςθ των επιχειριςεων να τθν εφαρμόςουν, αλλά και από τθν 

ζγκαιρθ προετοιμαςία των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν (ΣΕΡΕ, Υπουργείο Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων) να προδιαγράψουν τουσ ςχετικοφσ όρουσ εφαρμογισ.  

Επίςθσ θ ενδεχόμενθ απόφαςθ γενικευμζνθσ μείωςθσ του επιπζδου των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα ακυρϊςει άλλεσ ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ εναλλακτικισ 

προςζγγιςθσ του κζματοσ (π.χ. μειϊςεισ ειςφορϊν μόνο για επιχειριςεισ που 

τεκμθριωμζνα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ).  
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Δείκτεσ (αποτελεςμάτων – απόδοςησ – επιδράςεων): 

 Σφνδεςθ 500 επιχειριςεων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μζςω τθσ Κάρτασ Εργαςίασ 

 Μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων που 

ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κατά μζςο όρο 20% 

 Μείωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ εργοδοτϊν ςτισ δομζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 

50% 

Απαιτοφμενοι Πόροι: 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ το 2012 εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί θ 

διάκεςθ 500.000 Ευρϊ για τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ ςχετικϊν εφαρμογϊν 

θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ εργοδοτϊν και για τθν προετοιμαςία των υποδομϊν 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διαςυνδεκοφν με τισ επιχειριςεισ που κα εφαρμόςουν τθν Κάρτα 

Εργαςίασ.  
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7. Μηχανιςμοί Εφαρμογήσ και Αξιολόγηςησ του χεδίου Δράςησ 

Η υλοποίθςθ των προαναφερκζντων παρεμβάςεων κα γίνει με ευκφνθ των 

επιμζρουσ Γενικϊν Διευκφνςεων και Διευκφνςεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλογα με το 

περιεχόμενο κάκε Δράςθσ και κα ςυντονίηεται από μια Επιτελική Ομάδα 

Παρακολοφθηςησ του χεδίου Δράςησ.  

Στθν επιτελικι ομάδα παρακολοφκθςθσ κα προεδρεφει ο Διοικθτισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και κα ςυμμετζχουν οι ακόλουκοι: 

1. Διοικθτισ                 

2. Υποδιοικθτζσ         

3. Γενικοί Διευκυντζσ 

4. Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ-Εςόδων     

5. Διεφκυνςθ Ραροχϊν 

6. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 

7. Διεφκυνςθ Στζγαςθσ 

8. Διεφκυνςθ  Ρλθροφορικισ 

9. Οικονομικι Διεφκυνςθ 

10. Διεφκυνςθ Ρρομθκείων 

Βαςικι αποςτολι τθσ επιτελικισ ομάδασ παρακολοφκθςθσ κα είναι ο ςυντονιςμόσ 

και θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ, μζςω του 

ελζγχου τιρθςθσ των χρονοδιαγραμμάτων, των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 

προδιαγραφϊν και όρων υλοποίθςθσ και των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ και 

απόδοςθσ.   

Η επιτελικι ομάδα παρακολοφκθςθσ κα ςυνεδριάηει ςε εβδομαδιαία βάςθ και κα 

εξετάηει τθν πρόοδο υλοποίθςθσ, κα παρζχει κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι του 

Σχεδίου Δράςθσ και για τθν τιρθςθ ποιοτικϊν προδιαγραφϊν και εφόςον 

απαιτείται κα αναπροςαρμόηει το περιεχόμενο των δράςεων, τισ αρμοδιότθτεσ, 

τουσ διατικζμενουσ πόρουσ και τα χρονοδιαγράμματα.   

Για κάκε δράςθ που περιλαμβάνεται ςτο ετιςιο ςχζδιο δράςθσ, θ αρμόδια 

διεφκυνςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κα αναλάβει τθν κφρια ευκφνθ ςυντονιςμοφ όλων 

των εμπλεκομζνων κα υποβάλλει προσ τθν επιτελικι ομάδα παρακολοφκθςθσ, 

μθνιαίεσ αναφορζσ προόδου για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ.   

Οι αναφορζσ αυτζσ κα βαςίηονται ςε πρωτοτυποποιθμζνα  υποδείγματα εκκζςεων 

με βάςθ τα οποία κα ςυλλζγονται τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν υλοποίθςθ των 
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δράςεων ςε ςχζςθ με τον αρχικό ςχεδιαςμό, τα τυχόν προβλιματα που ζχουν 

προκφψει και τουσ διατικζμενουσ πόρουσ.   

Η επιτελικι ομάδα παρακολοφκθςθσ κα μπορεί ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ να καλεί τουσ 

αρμόδιουσ ςυντονιςτζσ των επιμζρουσ δράςεων προκειμζνου να ενθμερϊνεται για 

τθν πορεία υλοποίθςθσ και να δίνει κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι του 

ςχεδιαςμοφ ι για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.   

Ακόμθ θ επιτελικι ομάδα κα εγκρίνει τισ ειςθγιςεισ προσ το Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 

τουσ χρθματικοφσ πόρουσ που κα πρζπει τυχόν να διατεκοφν για τθν υλοποίθςθ 

κάκε δράςθσ, κακϊσ και τισ προτάςεισ για κανονιςτικζσ και άλλεσ κεςμικοφ τφπου 

αλλαγζσ που περιλαμβάνονται ςε κάποιεσ από τισ δράςεισ του ετιςιου ςχεδιαςμοφ.  

Τζλοσ, θ επιτελικι ομάδα δράςθσ κα ςυντάςςει τθν ενδιάμεςθ και τθν τελικι 

απολογιςτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ που κα υποβάλλονται από 

τθ Διοίκθςθ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ και προσ το 

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και οι οποίεσ κα καταγράφουν τα 

αποτελζςματα, το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων ςτθ βάςθ των προκακοριςμζνων 

δεικτϊν, τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ και αναπροςαρμογζσ, τουσ πόρουσ που 

διατζκθκαν και τουσ λόγουσ για τυχόν τροποποιιςεισ και αποκλίςεισ από τον αρχικό 

ςχεδιαςμό.  Η ενδιάμεςθ ζκκεςθ υλοποίθςθσ κα καλφπτει περίοδο ζξι μθνϊν 

(Ιανουάριοσ - Ιοφνιοσ 2012) και κα υποβλθκεί προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο μζχρι 

το τζλοσ Ιουλίου 2012, ενϊ θ τελικι απολογιςτικι ζκκεςθ κα υποβλθκεί μζχρι το 

τζλοσ Ιανουαρίου του 2013.  

Επίςθσ για ςκοποφσ αποτελεςματικότερθσ παρακολοφκθςθσ θ επιτελικι ομάδα 

παρακολοφκθςθσ κα λειτουργιςει μια ειδικι εφαρμογι /εργαλείο πλθροφορικισ 

για τθ ςυλλογι δεδομζνων και για τθν καταγραφι όλων των ςτοιχείων από τθν 

υλοποίθςθ του ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Η ανάγκθ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ για το περιεχόμενο, τα 

αποτελζςματα, το χρονοδιάγραμμα και τουσ διατικζμενουσ πόρουσ των επιμζρουσ 

δράςεων κα ςυμβάλλει ςτθν επεξεργαςία, αναηιτθςθ και ςυνκετικι ανάλυςθ των 

επιμζρουσ πλθροφοριϊν, κακϊσ και ςτθν εξαγωγι χριςιμων ςτατιςτικϊν και 

ποιοτικϊν δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των 

ςχετικϊν δράςεων.   

Τζλοσ, ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ, θ επιτελικι 

ομάδα παρακολοφκθςθσ κα μπορεί να ανακζτει είτε ςτθν αρμόδια διεφκυνςθ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κα δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του νζου οργανιςμοφ του Ιδρφματοσ, 

είτε και ςε ανεξάρτθτο εξωτερικό αξιολογθτι, τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν εκκζςεων 

αξιολόγθςθσ, τόςο κατά τθ διάρκεια, όςο και μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εφαρμογισ 

(ex post), προκειμζνου να αποτιμθκεί με ακρίβεια ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων, 
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θ τιρθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν προδιαγραφϊν και οι ειδικότερεσ αλλά και 

οι ευρφτερεσ επιδράςεισ από τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ.   

Οι εκκζςεισ αυτζσ αξιολόγθςθσ κα υποβάλλονται επίςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, μαηί με τισ 

εκκζςεισ υλοποίθςθσ τθσ επιτελικισ ομάδασ παρακολοφκθςθσ. 

 

 

 

 

 


