
΄Αμεση και ταχύτερη διεκπεραίωση
αιτημάτων για θέματα παροχών

με το EESSI

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή πληροφοριών Κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ
των Κρατών-Μελών της ΕΕ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ

Τι είναι το EESSI;
Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) είναι ένα 
πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ως στόχο τη διασύνδεση 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, 
Λιχτενστάιν και Ελβετίας.

Το EESSI αποτελεί βασικό στοιχείο για την καθιέρωση στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων με ασφάλεια
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Σύνδεση των εθνικών δικτύων με το κεντρικό 
σύστημα
Διασφάλιση ότι οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι 
είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις ηλεκτρονικές 
ανταλλαγές

•

•

•

Ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων 
(αντικαθιστώντας τις τρέχουσες ανταλλαγές 
που βασίζονται κυρίως σε έγγραφα μέσα)

Ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή 
δεδομένων και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

Αποτελεσματικότερη επαλήθευση των 
δεδομένων που ανταλλάσσονται

Ποια είναι τα κύρια οφέλη;

Εδαφική κάλυψη
Μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, καθώς 
και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του 
Λιχτενστάιν και της Ελβετίας. Θα συνδεθούν 
περίπου 15.000 αρμόδιοι Φορείς.

Πού θα εφαρμοστεί:

Προσωπική κάλυψη
Υπήκοοι των Κρατών Μελών
Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν 
νομίμως σε έδαφος Κράτους-Μέλους στην 
Επικράτεια της ΕΕ
Προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 
αυτών.

•

•

•

Επιχειρησιακή κάλυψη
Ανταλλαγή δεδομένων σε όλους τους 
κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης που 
προσδιορίζονται από τους Κανονισμούς 
συντονισμού των Συστημάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης στα πεδία που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ

Περισσότερες πληροφορίες: www.eessi.gr

Η εφαρμογή του EESSI απαιτεί σημαντική εθνική 
προσπάθεια εφαρμογής για να ολοκληρωθεί.

Τι θα ισχύει κατά τη μεταβατική 
περίοδο;

•

•

Η μεταβατική περίοδος του EESSI θεσπίστηκε για 
να επιτρέψει στις χώρες και τους οργανισμούς τους 
να προετοιμαστούν και να συνδεθούν με το 

σύστημα EESSI.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι χώρες 
που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να 
συνδεθούν σταδιακά με το σύστημα EESSI.


