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Γ. Βροφτςησ:  Αλλάζουμε το μέλλον – Ξεκινάει η πιλοτικθ λειτουργία τησ 

ψηφιακθσ ςφνταξησ «ΑΤΛΑΣ» 
 

Ξεκίνθςε θ πιλοτικι λειτουργία τθσ νζασ διαδικαςίασ απονομισ κφριασ ςφνταξθσ «ΑΣΛΑ» 

ςτον e-ΕΦΚΑ, ωσ αποτζλεςμα του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ χειρόγραφθσ  

διαδικαςίασ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ εντάςςονται δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ:  

α) οι αποφάςεισ μεταβίβαςθσ κφριων ςυντάξεων λόγω κανάτου για τουσ αςφαλιςμζνουσ 

όλων των τζωσ ταμείων.  

β) οι αποφάςεισ ςυντάξεων γιρατοσ τζωσ ΟΓΑ χωρίσ διαδοχικι αςφάλιςθ.  

Οι κατθγορίεσ αυτζσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 40% των αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ 

που εκδόκθκαν το 2019 και ειδικότερα θ πρϊτθ 34.268 αποφάςεισ και θ δεφτερθ περίπου 

12.000 αποφάςεισ. Συνολικά οι δφο κατθγορίεσ ξεπερνοφν τισ 46.000 αποφάςεισ επί 

ςυνόλου 114.305 αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ που εκδόκθκαν το 2019.  

Θ πιλοτικι λειτουργία υποςτθρίηει αυτοματοποιθμζνα τα 4 από 5 τα ςτάδια τθσ πλιρουσ 

ψθφιακά αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ, ειδικότερα: 

1. Θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ. Σε εφαρμογι του νόμου 4670/2020 που πρόςφατα 

ψθφίςτθκε κακίςταται πλζον υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων 

ςυνταξιοδότθςθσ για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του e-ΕΦΚΑ, εντάςςοντασ για πρϊτθ 

φορά ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία  τουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ Δθμοςίου και τουσ Αγρότεσ 

του τ.ΟΓΑ.   

2. Ψθφιακι αναηιτθςθ των απαιτοφμενων λθξιαρχικϊν πράξεων και πιςτοποιθτικϊν από το 

μθτρϊο Ρολιτϊν μζςω του Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ τθσ ΓΓΡΣΔΔ (Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ). 

3. Θεμελίωςθ του δικαιϊματοσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

4. Υπολογιςμόσ του πλθρωτζου ποςοφ τθσ ςφνταξθσ. 



Σο τελικό πζμπτο ςτάδιο, αυτό τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κα εκτελείται κατά τουσ 

επόμενουσ δφο περίπου μινεσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, αφοφ πρϊτα επιβεβαιωκοφν 

από τον αρμόδιο υπάλλθλο του e-ΕΦΚΑ τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ.    

Στθν πλιρθ λειτουργία τθσ από τον Ιοφνιο του 2020, θ νζα ψθφιακι διαδικαςία απονομισ 

ςφνταξθσ προβλζπεται να λειτουργεί ωσ θλεκτρονικι υπθρεςία επιπζδου 4, με τθν ζκδοςθ 

τθσ απόφαςθσ να ολοκλθρϊνεται δευτερόλεπτα μετά τθν υποβολι του αιτιματοσ από τον 

ςυνταξιοφχο.  

Από ςιμερα οι αςφαλιςμζνοι υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ ςτθ νζα θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του ςυςτιματοσ «ΑΣΛΑ», επιλζγοντασ από το διαδικτυακό τόπο gov.gr ςτθν 

ενότθτα Εργαςία – Αςφάλιςθ τθν επιλογι «Αίτθςθ Συνταξιοδότθςθσ» ι αντίςτοιχα ςτο 

διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr, μενοφ «υνταξιοφχοι», επιλογι 

«Ηλεκτρονικι Τπθρεςία Τποβολισ Αίτθςθσ υνταξιοδότθςθσ»). Στθ ςυνζχεια ειςζρχονται 

ςτθν πλατφόρμα με χριςθ των κωδικϊν τουσ ςτο Taxisnet και επιλζγουν τθν κατθγορία 

(Κφρια φνταξθ Γιρατοσ, Κφρια φνταξθ Αναπθρίασ, Μεταβίβαςθ Κφριασ φνταξθσ λόγω 

Θανάτου, Κφρια φνταξθ Θανάτου Αςφαλιςμζνου) για τθν οποία επικυμοφν να 

υποβάλλουν αίτθςθ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ χρθματοδοτείται από πόρουσ του προγράμματοσ 

Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα του ΕΣΡΑ 2014-2020 και μζχρι τζλουσ του ζτουσ κα 

ενταχκοφν και οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ κφριασ ςφνταξθσ. 

Διλωςθ Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων Γιάννθ Βροφτςθ 

Σιμερα είναι μία ιςτορικι μζρα για το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων 

και για όλουσ τουσ ςθμερινοφσ και μελλοντικοφσ αςφαλιςμζνουσ πολίτεσ κακϊσ ξεκινάει 

για πρϊτθ φορά ςτθ χϊρα μασ θ εφαρμογι τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ απονομισ τθσ 

ψθφιακισ ςφνταξθσ «ΑΣΛΑ». 

Θ μεγαλφτερθ, ίςωσ, πρόκλθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχρονικισ πακογζνειασ του 

αςφαλιςτικοφ μασ ςυςτιματοσ βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο διευκζτθςθσ.  

Ζνα πρόβλθμα που βαςάνιηε και λειτουργοφςε τιμωρθτικά επί δεκαετίεσ τουσ πολίτεσ 

προχωράει ςτθν τελικι ευκεία επίλυςισ του.  

Ππωσ ακριβϊσ το 2013 με τθν μεγάλθ μεταρρφκμιςθ του «ΘΛΙΟΣ»  χαρτογραφιςαμε για 

πρϊτθ φορά το αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, ςιμερα επιτελοφμε κάτι αντίςτοιχο - 

ίςωσ και ςθμαντικότερο- με τθν ψθφιακι ςφνταξθ «ΑΣΛΑ». 

Σε 2 μινεσ από ςιμερα, όπωσ ακριβϊσ είχαμε υποςχεκεί και παρά τισ αντίξοεσ και ζκτακτεσ 

ςυνκικεσ, υλοποιοφμε κανονικά τθ δζςμευςι μασ για πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

ΑΤΛΑΣ μζςα ςτον Ιοφνιο. Σε 2 μινεσ από ςιμερα, ξεπερνϊντασ ακόμα και τισ δεςμεφςεισ 

μασ, το 40% και πλζον των αιτιςεων για ςυνταξιοδότθςθ κα απονζμεται ψθφιακά και 

μζςα ςε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Οφτε μζρεσ, οφτε εβδομάδεσ, οφτε μινεσ, οφτε χρόνια.  

Ριάνοντασ το νιμα από το ςθμείο που το αφιςαμε τον Δεκζμβριο του 2014, υλοποιοφμε το 

όραμα τθσ ψθφιακισ απονομισ ςφνταξθσ μζςω του ςυςτιματοσ «ΑΣΛΑ». Επιλζξαμε ςτο 

ξεκίνθμα αυτισ τθσ μεγάλθσ προςπάκειασ, δφο κρίςιμεσ και ευαίςκθτεσ κατθγορίεσ 

αςφαλιςμζνων. Σισ ςυντάξεισ γιρατοσ τζωσ ΟΓΑ (χωρίσ διαδοχικι αςφάλιςθ) και τισ 



μεταβίβαςθσ ςυντάξεων λόγω κανάτου. Σο άκροιςμα αυτϊν των 2 ξεπερνάει το 40% των 

νζων αιτιςεων για ςυνταξιοδότθςθ.  

Το εγχείρθμα αυτό δεν κα μποροφςε να ςυντελεςτεί χωρίσ τθ ςτενι ςυνεργαςία με τον 

Υπουργό Εςωτερικϊν Τάκθ Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ Κυριάκο 

Ριερρακάκθ και τον υφυπουργό Εςωτερικϊν Θεόδωρο Λιβάνιο οι οποίοι ςυντόνιςαν το 

ζργο τθσ ψθφιοποίθςθσ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και τθσ θλεκτρονικισ 

διαςφνδεςθσ του e-ΕΦΚΑ με το Υπουργείο Εςωτερικϊν μζςω του Κζντρου 

Διαλειτουργικότθτασ τθσ ΓΓΡΣΔΔ (Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ).  

Θ πιλοτικι λειτουργία τθσ ψθφιακισ απονομισ ςφνταξθσ ζρχεται να λφςει ζνα χρόνιο 

πρόβλθμα για εκατομμφρια ςυμπολίτεσ μασ που ολοκλιρωςαν τον εργαςιακό τουσ βίο, το 

οποίο κα μποροφςε να ζχει λυκεί ιδθ από τα τζλθ του 2015 αν θ κυβζρνθςθ του ΣΥΙΗΑ 

ιδεολθπτικά δεν είχε «παγϊςει» τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ «ΑΤΛΑΣ».    

Άφθςα ςκόπιμα για το τζλοσ τθν ειδικι αναφορά ςτο πρόςωπο του εξαιρετικοφ Διοικθτι 

του e- ΕΦΚΑ και προςωπικοφ μου φίλου Χριςτου Χάλαρθ κακϊσ μαηί ξεκινιςαμε τθν 

υλοποίθςθ του οράματοσ από το 2013 και χωρίσ αυτόν, τισ γνϊςεισ του, τθν επιμονι του 

και τθν αποφαςιςτικότθτά του τίποτα δεν κα είχε προχωριςει. 

αντεβοφ, λοιπόν, ςε 2 μινεσ από ςιμερα, μαηί με τον πρωκυπουργό, για τθν 

παρουςίαςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ πιλοτικισ φάςθσ και τθν ζναρξθ τθσ πλιρουσ 

παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ απονομισ ςφνταξθσ «ΑΣΛΑ».  

 

Διλωςθ Διοικθτι e-ΕΦΚΑ Χριςτου Χάλαρθ  

Ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ τθσ διαδικαςίασ απονομισ ςφνταξθσ αποτελεί τθ 

ςθμαντικότερθ από τισ 40 δράςεισ ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ που ενζκρινε το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο  του e-ΕΦΚΑ για το 2020.  

Από ςιμερα όλοι οι αςφαλιςμζνοι υποβάλλουν θλεκτρονικά το αίτθμα ςυνταξιοδότθςθσ 

τουσ ςτθ νζα θλεκτρονικι πλατφόρμα του ςυςτιματοσ «ΑΤΛΑΣ» ςτο διαδικτυακό τόπο 

gov.gr ι ςτο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Για τουσ αγρότεσ και τα δικαιοδόχα μζλθ 

κανόντων ςυνταξιοφχων, δθλαδι για 4 από τουσ 10 αςφαλιςμζνουσ που κα υποβάλλουν 

θλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ, ξεκινά πιλοτικά θ ψθφιακι απονομι τθσ 

ςφνταξθσ. Σταδιακά μζχρι το τζλοσ του χρόνου κα εντάςςονται νζεσ κατθγορίεσ 

ςυνταξιοδοτικϊν αιτθμάτων, αυξάνοντασ το πλικοσ των αςφαλιςμζνων που κα 

επωφελοφνται.  

Ταυτόχρονα ςτον e-ΕΦΚΑ, εργαηόμαςτε εντατικά για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πλθκϊρασ των 

εκκρεμϊν αιτιςεων και τθν ενίςχυςθ του αναιμικοφ ρυκμοφ απονομισ ςυντάξεων που 

παραλάβαμε το Σεπτζμβριο του 2019. Με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ και τθν ενίςχυςθ των 

τμθμάτων απονομισ αυξικθκε το μθνιαίο πλικοσ των ολοκλθρωμζνων αιτθμάτων 

ςυνταξιοδότθςθσ από 9.756 το επτζμβριο του 2019 ςε 13.515 τον Ιανουάριο του 2020 και 

13.506 το Φεβρουάριο του 2020 (αφξθςθ 38,4%).  



Σιμερα, ςχεδιάηουμε τθν αξιοποίθςθ τθσ νζασ πλατφόρμασ και για τθν επίςπευςθ των 

εκκρεμϊν αιτιςεων. Στο επόμενο διάςτθμα κα μεταφερκοφν ςτθν πλατφόρμα ψθφιακισ 

απονομισ «ΑΣΛΑ» δεκάδεσ χιλιάδεσ εκκρεμείσ αιτιςεισ  που ζχουν υποβλθκεί 

θλεκτρονικά ςτο παλιό ςφςτθμα. Σκοπόσ και για αυτζσ να εκδοκοφν εντόσ του καλοκαιριοφ, 

ψθφιακά, οι ςχετικζσ αποφάςεισ  ϊςτε να προωκθκοφν για πλθρωμι. 

Θ ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ ψθφιακισ απονομισ ςφνταξθσ 

«ΑΣΛΑ» ςθματοδοτεί τθν είςοδο ςτθ Νζα Ψθφιακι Εποχι όπου οι αςφαλιςμζνοι του e-

ΕΦΚΑ λίγα δευτερόλεπτα μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τουσ κα ζχουν ςτθν οκόνθ τουσ 

τθν απόφαςθ ςυνταξιοδότθςθσ τουσ. Με τθν ολοκλιρωςθ το επόμενο δίμθνο τθσ πιλοτικισ 

φάςθσ λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ απονομισ και τθν ζναρξθ τθσ πλιρουσ λειτουργίασ τθσ 

πλατφόρμασ, κα αυξθκεί κατακόρυφα ο αρικμόσ των ςυντάξεων που κάκε μινα 

απονζμονται  και ταυτόχρονα κα απελευκερωκεί πολφτιμο ςτελεχιακό δυναμικό του e-

ΕΦΚΑ για να εςτιάςει ςε εκκρεμείσ από το παρελκόν αιτιςεισ. Με ςφμμαχουσ τθν 

αμζριςτθ υποςτιριξθ τθσ Ρολιτικισ Θγεςίασ του Υπουργείου μασ, τθν τεχνολογία, τον 

επαγγελματιςμό και τθν εμπειρία του προςωπικοφ του, ο e-ΕΦΚΑ το 2020 κα ξεπεράςει τα 

προθγοφμενα ζτθ ςτο πλικοσ των ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων ϊςτε από το 2021 να 

εξαλειφκεί τελείωσ το χρόνιο πρόβλθμα των  πολυετϊν κακυςτεριςεων ςτθν απονομι των 

ςυντάξεων.                  

  



 


