Σύγχρονος φορέας
ασφάλισης και ποιοτικές
υπηρεσίες για όλους
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Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ξεκινάμε.Όλοι μαζί.
1η Ιανουαρίου 2017: Η ημέρα της μεγάλης
αλλαγής για το Ασφαλιστικό Σύστημα
στην Ελλάδα! Όλοι οι ασφαλιστικοί
φορείς ενώνονται σε έναν. Δυνατό,
ασφαλή, σύγχρονο.
Το 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δημιούργησε
το ΙΚΑ. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, αντί να
εξελιχθεί σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
για όλους, κινδύνευσε με κατάρρευση. Πολυνομία,
αβεβαιότητα, ακραίες ανισότητες, ανασφάλεια για
πολλούς και υπερπροστασία για λίγους.
Σήμερα, κανείς δεν μπορεί πια να τα καταφέρει
μόνος του. Γι’ αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις
μας. Συνεισφέροντας ο καθένας στο μέτρο των
δυνατοτήτων του.
Γιατί όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Πιο
ασφαλείς σήμερα. Πιο σίγουροι για το αύριο.
Με ενισχυμένη κοινωνική αλληλεγγύη.
Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό…
Το κάνουμε πραγματικότητα τώρα.
Δημιουργούμε τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ.

Ο ΕΦΚΑ θεμελιώνεται
πάνω σε 4 βασικές αρχές:

1

Θεσπίζουμε δίκαιους, ενιαίους
κανόνες για όλους.

2

Βάζουμε τέλος στη γραφειοκρατία
και την ταλαιπωρία των πολιτών.

3

Προσφέρουμε στους ασφαλισμένους
υπηρεσίες ποιότητας.

4

Οικοδομούμε έναν Ασφαλιστικό Φορέα
βιώσιμο, αποτελεσματικό και υγιή.

Οι υπάλληλοι και τα στελέχη του ΕΦΚΑ
δούλεψαν και θα συνεχίσουν να δουλεύουν
σκληρά για όλους μας. Τους αξίζει ο
σεβασμός και η υπομονή μας. Μέρα με τη
μέρα, ο ΕΦΚΑ θα γίνεται πιο λειτουργικός και
σύγχρονος.

Έτσι θέλουμε να είναι
η κοινωνική ασφάλιση
του μέλλοντος:

✓✓ Τα πάντα γρήγορα, απλά,
αποτελεσματικά.

Χωρίς περιττή ταλαιπωρία σε ουρές και
γραφειοκρατία. Ο ασφαλισμένος έρχεται στο
επίκεντρο, ώστε να μπορεί να λύνει τα περισσότερα
θέματα από το σπίτι του.

✓✓ Απόλυτη αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών.

Όλες οι υπηρεσίες, πληροφορίες και αιτήσεις
διαθέσιμες στο portal www.efka.gov.gr.
Δημιουργούνται εφαρμογές για εύκολη πρόσβαση
από το κινητό. Τα αρχεία των παλιών ταμείων
ενοποιούνται και ψηφιοποιούνται πλήρως.

✓✓ Σύγχρονη και φιλική παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη.

Σε ανθρώπινους χώρους, από καλά εκπαιδευμένους
υπαλλήλους. Με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

✓✓ Ούτε ένα ευρώ χαμένο.

Ό,τι πληρώνει σήμερα ο ασφαλισμένος, αυξάνει τη
σύνταξή του αύριο. Τέλος οι λειτουργικές σπατάλες,
ό,τι εξοικονομείται θα επιστρέφει στην ασφάλιση.

Σιγουριά, δικαιοσύνη, ασφάλεια.

Για να εξυπηρετούνται
όλοι καλύτερα.
Aπό 1/1/2017 ο ΕΦΚΑ βρίσκεται παντού. Σε κάθε
επιχείρηση, σε κάθε σπίτι, στα ΚΕΠ.
Στο www.efka.gov.gr μπορούν όλοι να έχουν
πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά:
✓✓ Ασφαλιστικό Ιστορικό

✓✓ Εφαρμογή εκτίμησης θεμελίωσης δικαιώματος
για σύνταξη
✓✓ Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά,
τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

✓✓ Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές
βεβαιώσεις συνταξιούχων
✓✓ ΑΠΔ εργοδοτών

✓✓ Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
Δημιουργείται ο online προσωπικός ασφαλιστικός
λογαριασμός. Με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
και απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περνάμε στην ηλεκτρονική εποχή, στην εποχή του ΕΦΚΑ.

✓✓ Τα γνωστά σημεία και καταστήματα
εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν
να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και
εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγχρονες
μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σύντομα ξεκινά
τη λειτουργία του
και το ειδικό call
center του ΕΦΚΑ.
Καλώντας στο 1555
(αστική χρέωση) οι
πολίτες θα λαμβάνουν
ενημέρωση για τα
θέματα που τους
απασχολούν.
✓✓ Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της
τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο
και απλό τρόπο. Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ
ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.
✓✓ Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά
Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν
11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο
και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία.

Hλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης
γρήγορα & απλά
Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται πλέον
ηλεκτρονικά. Σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα –διαθέσιμη
στο www.efka.gov.gr– ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι
φορείς ασφάλισης. Στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται
ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Μπαίνει τέλος
στην ταλαιπωρία, τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις.

Ξεκινάμε.

Ενώνουμε τις
δυνάμεις μας
✓✓ Δημιουργούμε την κοινωνική ασφάλιση
του μέλλοντος.
✓✓ Ένας Ασφαλιστικός Φορέας βιώσιμος
και υγιής.
✓✓ Με δίκαιους, ενιαίους κανόνες για όλους.
✓✓ Χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία των
πολιτών.
✓✓ Τα πάντα γρήγορα, απλά,
αποτελεσματικά. Με υπηρεσίες
ποιότητας στους ασφαλισμένους.
✓✓ Για την κοινωνική αλληλεγγύη, πρόοδο
και ισορροπία.
✓✓ Ο ΕΦΚΑ ανήκει σε όλους. Αξίζει να τον
κρατήσουμε μακριά από κάθε αντιπαράθεση
και να τον προστατεύσουμε.
✓✓ Όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Πιο
ασφαλείς σήμερα. Πιο σίγουροι για το αύριο.

Μάθετε περισσότερα
στο www.efka.gov.gr

