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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

    Δελτίο Τύπου 

        Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014             

 

 

 

«Χαιρετισμός του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση κατά την 

παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας» και του ασφαλιστικού 

βιογραφικού» 

 

«Όταν στις 21 Ιουνίου του 2012 ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τίμησε, 

αναθέτοντάς μου την ευθύνη του πιο σημαντικού και κρίσιμου –και την πιο δύσκολη 

περίοδο- για τη χώρα υπουργείου, οι προκλήσεις και τα προβλήματα δεν ήταν απλά 

μεγάλα. Ήταν τεράστια, σύνθετα και ατελείωτα. 

Φαίνονταν σχεδόν αξεπέραστα.  

 

Στρεβλώσεις και ελλείψεις διαιωνίζονταν για δεκαετίες και ταλαιπωρούσαν την 

καθημερινότητα πολιτών, εργαζομένων, συνταξιούχων και επιχειρήσεων.  

Οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι βρίσκονταν συνεχώς σε ουρές ντροπής.   

Τα στοιχεία θολά και ανεπαρκή, δεν ξέραμε τι πλήρωνε το κράτος και σε ποιους, 

πολύτιμοι πόροι διέρρεαν από εδώ και από εκεί.  

Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις μεγάλες οργανωτικές 

προκλήσεις. 

 

Πολιτική βούληση και πίστη στις δυνάμεις μας, σχέδιο, οργάνωση και, 

κυρίως, πολλή δουλειά. 

Αυτό ήταν το μυστικό για τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων 2.5 

ετών. 
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Γιατί, ποιος θα περίμενε δυόμισι χρόνια μετά …..  

 Πως θα είχαμε πλήρως χαρτογραφήσει κάθε φανερή και αόρατη πτυχή του 

συνταξιοδοτικού, με το σύστημα «ΗΛΙΟΣ»; Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα 

είχαμε ακριβή και λεπτομερή στοιχεία;    

 Πως θα είχαμε εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μόνο από την 

εφαρμογή των νόμων και την πραγματοποίηση σαρωτικών διασταυρώσεων;  

 

Ποιος θα περίμενε:  

 Ότι θα σταματούσαμε τις ουρές και κάθε ταλαιπωρία για τους 2.654.913 

συνταξιούχους της χώρας, αφού με τη προσυμπλήρωση των ηλεκτρονικών 

φορολογικών τους δηλώσεων, δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν ούτε στα ταμεία 

ούτε στις εφορίες;    

 Ότι θα σταματούσαμε τις ουρές καταργώντας τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας 

για 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους και τα έμμεσα μέλη τους, με αποτέλεσμα να 

σταματήσουν ένα (1) εκατομμύριο επισκέψεις ετησίως στα ασφαλιστικά ταμεία;  

 Ότι θα σταματούσαμε τις ουρές για τις δηλώσεις μεταβολής προσωπικού από τις 

214.409 επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς, θα γίνονταν με ένα απλό κλικ στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»;  

 

Και ερχόμαστε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, να παρουσιάσουμε το 

«ασφαλιστικό βιογραφικό».  

Άλλη μια κατάκτηση του υπουργείου Εργασίας που μέχρι πριν λίγο καιρό φάνταζε ως 

άπιαστο όνειρο. 

Ένας ακόμη «άθλος» του υπουργείου Εργασίας που χαράζει με μια καθαρή 

διαχωριστική γραμμή το παρελθόν από το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. 

Ένα, κατά γενική ομολογία, ουσιαστικό άλμα για την ποιότητα της 

καθημερινότητας του πολίτη.  

Πράγματι, αν υποθέσουμε ότι πριν μερικά μόλις χρόνια σας έλεγαν:  

 Όλος ο ασφαλιστικός βίος κάθε Έλληνα, η επαγγελματική διαδρομή και τα ένσημα 

κάθε εργαζομένου θα ήταν καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά σε «ατομικούς ψηφιακούς 

λογαριασμούς»  

 Και έτσι κάθε εργαζόμενος, κάθε πολίτης θα είχε τη δυνατότητα από το σπίτι του και 

από τον προσωπικό του υπολογιστή να βλέπει με κάθε λεπτομέρεια το δικό του 

«ασφαλιστικό βιογραφικό».  

Ακόμη περισσότερο, αν σας έλεγαν ότι το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα: 
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 Θα σας ενημέρωνε για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

 Θα υπολόγιζε τη σύνταξη του καθένα μας, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις 

διαδοχικής ασφάλισης, με το πάτημα ενός πλήκτρου στον υπολογιστή 

 Και έτσι η έκδοση και η καταβολή της πρώτης σύνταξης θα ήταν τελικά ζήτημα λίγων 

ημερών  

Όλα αυτά, μέχρι και πριν λίγο καιρό, θεωρούνταν αδύνατα, ουτοπικά.  

Και, όμως, όλα αυτά που σας περιέγραψα, περιλαμβάνονται στο καινοτόμο, 

πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ», το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής 

Ικανότητας. 

Μέσω του οποίου συγκεντρώνουμε σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα το διαχρονικό 

ασφαλιστικό προφίλ για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας. 

Περισσότερες από 22,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης, από 1-1-1994  μέχρι 

σήμερα, δικαιολογώντας έτσι και την ονομασία αυτής της νέας πληροφοριακής 

υποδομής.   

Το μεγάλο αυτό έργο προχώρησε με γοργούς ρυθμούς και μέσα στα 

χρονοδιαγράμματα που είχαμε πριν από λίγους μήνες δεσμευτεί.  

Σήμερα, λοιπόν, είναι μια ιστορική ημέρα για το ασφαλιστικό σύστημα της 

χώρας, καθώς είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω το μεγαλύτερο 

μεταρρυθμιστικό επίτευγμα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης! 

Ότι, δηλαδή, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί με κάθε ακρίβεια το ασφαλιστικό 

ιστορικό των εργαζομένων για τα τελευταία 21 χρόνια, από 1/1/1994 μέχρι 

σήμερα. 

Και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους Έλληνες από τη Δευτέρα 29 

Δεκεμβρίου.  

Μέχρι το τέλος του 2015, μάλιστα, θα έχει ολοκληρωθεί το 100% της καταγραφής και 

για τα έτη πριν το 1994.  

Παράλληλα στο πλαίσιο των διοικητικών ενοποιήσεων εντός του 2015, 

ολοκληρώνουμε τη δημιουργία του Ενιαίου Κέντρου Απονομής Συντάξεων.  

Μέσω του οποίου, όπως προανέφερα, θα εκδίδονται οι συντάξεις για όλα 

ανεξαιρέτως τα ταμεία σε λίγες μόλις μέρες.  

Λύνοντας έτσι οριστικά το μεγάλο πρόβλημα της αναμονής για σύνταξη. 
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Μια λύση που δόθηκε με ίδιες δυνάμεις, με τα στελέχη των ταμείων και της ΗΔΙΚΑ, 

χωρίς καμία απολύτως δαπάνη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» οφείλεται και η οριστική 

κατάργηση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας,  

καθώς το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης ενημερώνει on line τους παρόχους 

υγείας σε όλη την Ελλάδα για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων 

και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας. 

Με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» κλείνει ένας ολοκληρωμένος κύκλος οργανωτικής 

ανασυγκρότησης, ένας κύκλος «νοικοκυρέματος» του υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 

Οι νέες πληροφοριακές υποδομές, όπως ο ΗΛΙΟΣ, η ΕΡΓΑΝΗ και τώρα ο 

ΑΤΛΑΣ, αποτελούν μια μοναδική παρακαταθήκη για το μέλλον του 

υπουργείου, αλλά και όλης της χώρας. 

Ενισχύουν την ποιότητα των παρεμβάσεων της πολιτείας στο πεδίο της απασχόλησης 

και της κοινωνικής ασφάλισης.   

Αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, μειώνουν τα γραφειοκρατικά βάρη 

για όλους, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος, προασπίζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 

των εργαζομένων. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις αποδεικνύουν μια πραγματικότητα. 

Ότι εδώ στο υπουργείο Εργασίας, επιδεικνύουμε συνέπεια λόγων και έργων, 

με σχέδιο και όραμα αλλάξαμε το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους και τις διοικήσεις όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων για τη δημιουργική συνεργασία και τη συμβολή τους, αλλά 

ιδιαίτερα το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της ΗΔΙΚΑ που υλοποίησε 

υποδειγματικά αυτό το μεγάλο εγχείρημα.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, όμως, πρέπει να δοθεί και προσωπικά στον Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη.  Ένας πολύτιμος συνεργάτης 

και καλός φίλος, ο οποίος αποτέλεσε την καρδιά και την ψυχή όλων αυτών των 

μεγάλων αλλαγών στην οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης. 
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Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και καλές γιορτές!» 

 

 

«Χαιρετισμός διευθύνοντα συμβούλου της ΗΔΙΚΑ κ. Χρήστου Χάλαρη κατά 

την παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας» και του 

ασφαλιστικού βιογραφικού» 

 

«Όπως όλοι γνωρίζουμε η απονομή μιας σύνταξης αποτελεί την πλέον πολύμηνη 

διοικητική πράξη στην Ελλάδα σήμερα, λόγω κυρίως της ελλιπούς υποστήριξης 

από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Κι ενώ για δεκαετίες οι Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης αναπτύσσουν και συντηρούν πληροφοριακά συστήματα αυτά 

παραμένουν αποκομμένα μεταξύ τους και συνήθως ο πλούτος των δεδομένων τους 

αξιοποιείται μερικώς. 

Εδώ και ένα χρόνο, το Υπουργείο Εργασίας και η ΗΔΙΚΑ ξεκίνησαν συστηματικά το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής 

Ικανότητας-«Άτλας», ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που 

ενοποιεί την ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου στον Ενιαίο Ατομικό 

Λογαριασμό Ασφάλισης και γεφυρώνει το τεχνολογικό χάσμα της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Μετά από οργανωμένη και σκληρή προσπάθεια του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ και των 

Ασφαλιστικών Ταμείων, είμαστε σήμερα συνεπείς στο ραντεβού για την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού λογαριασμού ασφάλισης. Από την προσεχή 

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 5,35 εκατομμύρια ασφαλισμένοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση 

από τον προσωπικό τους υπολογιστή στις ημέρες ασφάλισης που τους αντιστοιχούν 

από το σύνολο των 22,8 δισεκατομμυρίων ημερών ασφάλισης των τελευταίων 21 

ετών.  

Αρκεί μόνο να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.atlas.gov.gr να 

επιλέξουν «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» και να καταχωρήσουν τους κωδικούς τους στο 

Τaxis και τον ΑΜΚΑ τους. Θα εμφανιστούν στην οθόνη τους συνοπτικά τα διαστήματα 

ασφάλισης σε κάθε φορέα και με την επιλογή εκτύπωση θα δουν αναλυτικά την 

πλήρη ανάλυση του χρόνου ασφάλισης. Μπορούν έτσι να εκτιμήσουν το συνολικό 

χρόνο ασφάλισης τους , να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις ή σημεία που 

http://www.atlas.gov.gr/
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χρήζουν διόρθωσης αλλά και να παρακολουθούν από εδώ και στο εξής κάθε μήνα την 

απρόσκοπτη ενημέρωση του λογαριασμού τους.  

Ο Ενιαίος Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης συγκεντρώνει σήμερα δεδομένα με 

ποσοστό αξιοπιστίας άνω του 95% από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ και τους 

2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Σύντομα θα ενταχθούν και το ΝΑΤ, οι 

υπόλοιποι τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τα επικουρικά ταμεία, ενώ σταδιακά τα δεδομένα 

όλων των φορέων θα εμπλουτίζονται και για το διάστημα προ του 1994. Για όσα 

δεδομένα διαπιστώθηκαν προβλήματα αξιοπιστίας αυτά έχουν σημανθεί κατάλληλα και 

θα ακολουθήσει νέα επεξεργασία σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς εντός 

του Ιανουαρίου χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους. 

Ο Ενιαίος Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης έχει αυτοτελώς μεγάλη 

προστιθέμενη αξία για τη διαρκή ενημέρωση των ασφαλισμένων και την έγκαιρη 

προετοιμασία τους καθώς πλησιάζουν στη σύνταξη. Είναι επιπλέον όμως το υπόβαθρο 

για την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σήμερα υλοποιούνται με 

πόρους του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και ολοκληρώνονται στο 

δεύτερο τρίμηνο του 2015. Μεταξύ αυτών η πλήρης μηχανογράφηση της απονομής 

σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση καθώς και δεκάδων άλλων διατάξεων θεμελίωσης, η 

διασύνδεση των ταμείων για ηλεκτρονική πρόσβαση στο χρόνο ασφάλισης άλλου 

ταμείου, η διασύνδεση με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης για αυτεπάγγελτη 

ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών που συνδέονται με επιδόματα στη σύνταξη. 

Στην πλήρη του ανάπτυξη στο τέλος του 2015,  το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορεί να 

μετατρέψει την πλέον χρονοβόρα διοικητική διαδικασία της απονομής σύνταξης σε 

υπόθεση λίγων ημερών.  

Με την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα συμβολικό ορόσημο. Το 2014 που 

γεννήθηκε το «ΑΤΛΑΣ» είναι η χρονιά που συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη 

ηλεκτρονική καταγραφή χρόνου ασφάλισης στη χώρα μας, η οποία έγινε σε 

πληροφοριακό σύστημα του τότε ΚΗΥΚΥ σήμερα ΗΔΙΚΑ. Το προσωπικό της εταιρίας 

αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπορεί σήμερα αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη 

τεχνογνωσία του στην κοινωνική ασφάλιση να προσφέρει στους ασφαλισμένους της 

χώρας την αξιοποίηση των δεδομένων που επί 4 δεκαετίες συγκέντρωνε και 

καταχωρούσε. 

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ και των 

ασφαλιστικών ταμείων για την υπερπροσπάθεια των τελευταίων μηνών χάρη στην 

οποία κατέστη δυνατό το σημερινό επίτευγμα. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω 
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τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι.Βρούτση χωρίς τη συνεχή στήριξη και μεταρρυθμιστική 

επιμονή του οποίου ίσως απαιτούνταν άλλα 40 χρόνια για το συντονισμό των 

εμπλεκόμενων ταμείων στη συγκέντρωση και αξιοποίηση του πλούτου των δεδομένων 

προς όφελος των ασφαλισμένων.  

Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές σε όλους».              

 


