1Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM
25/7/2012

Διαλειτουργικότητα/
διασυνδεσιμότητα μεταξύ των
προσφερόμενων υπηρεσιών από
τους ασφαλιστικούς φορείς

Στόχοι
Τυποποίηση/συντήρηση και
επικαιροποιίηση εφαρμογών
ΦΚΑ

Πρόοδος και ενδυνάμωση της
εταιρείας και εξέλιξη μιας νέας μορφής
εταιρικής «νησίδα πληροφόρησης,
εκπαίδευσης, γνώσης ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης»
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ΦΚΑ

Υπουργείο
Υγείας &
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Υπουργείο
Εργασίας &
Κοινωνικής
Ασφάλισης

ΓΓΚΑ

Νοσοκo
μεία,
ΕΟΠΥΥ,..

Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε
Ειδική
Γραμματεία
ΔΕΚΟ

Αγορά
Πληροφορικής

Υπουργείο
Οικονομικών
Μνημόνιο
στήριξης της
ελληνικής
οικονομίας

3

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η.ΔΙ.Κ.Α.
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της
Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και
Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων - Έσοδα Ασφάλιση - Ενημερότητα - (ΕΜΑΠΠΣ)
Access Point - Ελληνικό Έργο EESSI

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών
Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και
Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
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1
MIS και κοινή πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης στοιχείων
◦ Ενιαία λογιστική παρακολούθηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της ΓΓΚΑ
◦ Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση της πορείας όλων των βασικών
οικονομικών μεγεθών των ταμείων ΚΑ, με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας
Εφαρμογή ενοποιημένου μητρώου σε ταμεία
◦ Συστηματική και έγκυρη ενημέρωση του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ με δημογραφικά
και ασφαλιστικά στοιχεία από τα ασφαλιστικά ταμεία
Προηγμένες υπηρεσίες γεωγραφικής ευφυΐας
◦ Βελτίωση της λειτουργίας παροχών υγείας των ΦΚΑ που εποπτεύει η
ΓΓΚΑ
◦ Σύστημα GIS για έλεγχο των παροχών υγείας σε σχέση με
επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία
◦ Διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα είναι διαθέσιμα για την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, όλα τα σημεία επαφής των
συναλλασσόμενων δικαιούχων με τα ταμεία, ιατρεία, νοσοκομεία και
συνεργαζόμενους φορείς
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2
Λειτουργίες
Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εργοδοτών

Υποσύστημα Διαχείρισης Λογαριασμών Ασφάλισης
Υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Υποσύστημα Απονομής και Υπολογισμού Σύνταξης
Υποσύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων
Υποσύστημα Διασύνδεσης και Διαλειτουργικότητας
Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναφορών
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Βασικές Λειτουργίες :


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την διακίνηση μεταξύ Ελλάδας και
χωρών ΕΕ εγγράφων/παραστατικών κοινωνικής ασφάλισης (ΔΗΕ),
ήτοι οι ψηφιακές υπηρεσίες του διεθνούς σκέλους του ελληνικό
Σημείου Πρόσβασης



Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ΑΦ στο εθνικό σκέλος του EESSI
και λογισμικό διαλειτουργικότητας (ΝΠΑΠ), που αφορούν τη
διαχείριση των αιτημάτων στους ΑΦ και την διακίνηση των ΔΗΕ
εντός της Ελλάδας



Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πύλης (portal) προς
τους πολίτες, υπαλλήλους των διακρατικών τμημάτων ΑΦ και
επιχειρήσεις για :
I. τη γενική πληροφόρηση τους σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης
των διακινούμενων εντός των χωρών της ΕΕ για τους πολίτες και επιχειρήσεις
και
II. τη διαβίβαση εγγράφων σχετικά με τη διακίνηση πολιτών σε άλλες χώρες της ΕΕ
για όλους τους ανωτέρω.
9
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Βασικές Λειτουργίες:






Κωδικοποίηση, συσχέτιση και ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας για
το σύνολο των ΦΚΑ και διάχυσή της στο ευρύ κοινό με χρήση τεχνολογιών
διαδικτύου.
Aνάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αυτοματοποιήσει τη
διαδικασία διαχείρισης της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και θα αφορά όλες τις λειτουργικές τους
περιοχές, ήτοι Παροχές, Συντάξεις, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη κλπ.
Πλατφόρμα διαχείρισης και διάχυσης νομοθεσίας
που περιλαμβάνει:
◦ υπηρεσίες διαχείρισης και σχεδιασμού νομοθεσίας προς διαχειριστές ΓΓΚΑ.
◦ διαδραστικές υπηρεσίες διάχυσης νομοθεσίας σε χρήστες ΦΚΑ και χρήστες
ΚΕΠ.
◦ διαδραστικές υπηρεσίες διάχυσης νομοθεσίας σε πολίτες και επιχειρήσεις.
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5
ΣΤΟΧΟΙ
Η προστασία της υγείας του
ασθενή

Σημαντικές οικονομίες
κλίμακας στον τομέα
της υγείας

Αποτελεσματικός έλεγχος&
εξορθολογισμός δαπάνων
και ενίσχυση της διαφάνειας
στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης
Σημαντικά οφέλη στην
παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών με σκοπό
την διασύνδεση με
συστήματα τρίτων
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Web-based εφαρμογή
 Πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες (ιατροί, φαρμακοποιοί)
 Οι ηλ.συνταγές περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, όπως:
ID ιατρού/ασθενούς/φαρμακείου
Διάγνωση (text & ICD-10)
Φάρμακα (ποσότητα, δοσολογία,…)
Ποσοστό συμμετοχής ασθενούς, κτλ
 Με το σύστημα της ηλ.συνταγογράφησης μπορούμε να γνωρίζουμε
άμεσα:
Ποιος ιατρός έγραψε…
Σε ποιον ασθενή…
Για ποιο λόγο (ασθένεια)
Ποια φάρμακα (κόστος, αριθμός κουτιού, φαρμακείο, κτλ)
 Δυνατότητα συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία
 Συνεργασία με Ε.Ε (Task Force)/Συμβατότητα με epSOS
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Η Δομή
1.

2

4

Pharmacy
/ Lab
Prescriber

INTERNET
3.
Verification
of executed
Prescription
by scanning
(off-line)

8.

eP

7.

DATABASE

Control / on-line payment / other
HC ORGS / EOPPY

Φάση I:

Φάση II:

18/10/2010
Πιλοτική Εφαρμογή
1 Ταμείο Κοινωνικής
Ασφάλισης (OAEE)





24/01/2011
Επέκταση του
Συστήματος
4 Ασφαλιστικά
Ταμεία
•

– 9.500 φαρμακοποιοί
– 4.100 ιατροί
– 8.000 συνταγές την
ημέρα

•
•
•
•
•



IKA
OGA
OPAD
OAEE
ETAA
Νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας

21 /05/2012
Εφαρμογή
νέας πλατφόρμας από
την ΗΔΙΚΑ

Φάση III:


30/9/2011
Υλοποίηση
Διαγωνισμού για
την πλήρη
ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης
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Τίτλος Έργου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για
τη Στρατηγική Ανάπτυξη της
Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης,
Συνταξιοδότησης και
Παρακολούθησης Πληρωμών
Συντάξεων - Έσοδα Ασφάλιση - Ενημερότητα (ΕΜΑΠΠΣ)
Access Point - Ελληνικό Έργο
EESSI
Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας και Παροχών
Ανάπτυξη Συστήματος
Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και
Παροχή σχετικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση/
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα /
Πρόσκληση

Φορέας
Πρότασης /
Δικαιούχος
Υλοποίησης

Φορέας
Λειτουργίας

Φάση Υλοποίησης

ΕΣΠΑ 2007-2013 /
Ψηφιακή Σύγκλιση /
25

ΓΓΚΑ / ΗΔΙΚΑ

ΓΓΚΑ

Έγκριση Δημοπράτησης από Δ.Α

1.838.400

ΕΣΠΑ 2007-2013/
Ψηφιακή Σύγκλιση /
25

ΓΓΚΑ / ΗΔΙΚΑ

ΓΓΚΑ

Αξιολόγηση Προσφορών RFP

2.089.850

ΕΣΠΑ 2007-2013/
Ψηφιακή Σύγκλιση /
25

ΓΓΚΑ / ΗΔΙΚΑ

ΓΓΚΑ

Αναμονή Προέγκρισης
Δημοπράτησης από Δ.Α

1.948.020

ΕΣΠΑ 2007-2013/
Ψηφιακή Σύγκλιση /
25

ΓΓΚΑ

Έγκριση Δημοπράτησης από Δ.Α
Αναμονή έγκρισης Α’ φάσης
από ΓΓΚΑ

24.631.010

ΕΣΠΑ 2007-2013/
Ψηφιακή Σύγκλιση /
25Β

ΗΔΙΚΑ

Ολοκλήρωση Α’ Φάσης
Διαγωνισμού. Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών Β΄φάση

Π/Υ
Έργου

1.782.915

32.290.195

ΓΓΚΑ / ΗΔΙΚΑ

ΓΓΚΑ / ΗΔΙΚΑ
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ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΥ
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1
Λειτουργίες

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Υγείας

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακών Ιατρείων

18
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ΣΤΟΧΟΙ














Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης, η οποία θα είναι συμβατή με τις
κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες
του ΥΥΚΑ και θα διασφαλίζει τη
διαλειτουργικότητα συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους
Μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών
διαδικασιών των ΜΥ με τεχνολογία αιχμής
Εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική- οικονομική διαχείριση,
προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων)
Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και βελτίωση της
εργασιακής ικανοποίησης
Βελτίωση της απόδοσης του συστήματος σε κρίσιμες διαστάσεις: άμεση
διαθεσιμότητα στοιχείων θέσης οργανισμού (πάγια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις),
παρακολούθηση κόστους, διαθεσιμότητα ιατρικών αρχείων, τρόποι «σύλληψης»
επιχειρησιακών δεδομένων (data capture)
Δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων και (σε συνέργεια με το έργο
ενοποιημένου ΒΙ) χάραξη πολιτικής
Δημιουργία και/ ή αξιοποίηση δομών, υποδομών και προτύπων που θα
επιτρέψουν την ολοκληρωμένη, αξιόπιστη κεντρική διαχείριση και αντιμετώπιση
θεμάτων ΤΠΕ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα υλοποιημένα
έργα ΟΠΣΥ
Δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που
θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής
ιατρονοσηλευτικού έργου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της
πληροφορίας

19

Τίτλος Έργου

Ενιαίο Πληροφοριακό
Σύστημα για την
υποστήριξη των
επιχειρησιακών
λειτουργιών Μονάδων
Υγείας του ΕΣΥ

Π/Υ Έργου

17.250.000

Χρηματοδότηση/
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα /
Πρόσκληση

ΕΣΠΑ 2007-2013 /
Ψηφιακή Σύγκλιση /
22Γ

Φορέας
Πρότασης /
Δικαιούχος
Υλοποίησης

ΥΥΚΑ/ ΗΔΙΚΑ

Φορέας
Λειτουργίας

Φάση
Υλοποίησης

ΗΔΙΚΑ

Αξιολόγηση
Προσφορών
Α’ φάση

20
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Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
(ΚΕΑ)
Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ
Βελτιστοποίηση της διαδικασίας εγκρίσεων και παρακολούθησης
νοσηλείας
Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης/συντάξεων Ηλεκτρονικοποίηση αρχείων επιλεγμένων ΦΚΑ
Μελέτη Διαδικασιών μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας
των ΦΚΑ στον ΕΟΠΠΥ (Ν. 3918/2011)
Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων
Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης
22

1


Στόχοι
◦ Υποστήριξη της διαδικασίας υπολογισμού και απονομής σύνταξης από τα
υφιστάμενα περιφερειακά γραφεία των ΦΚΑ
◦ Επιτάχυνση απονομής προσωρινής σύνταξης
◦ Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και παροχής πρόσθετων υπηρεσιών του
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον



Αντικείμενο
Η αξιοποίηση των υφιστάμενων περιφερειακών γραφείων / υποκαταστημάτων των
ΦΚΑ ανά την χώρα για τη δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης σε θέματα
πληροφόρησης, υπολογισμού και προσωρινής απονομής σύνταξης. Μέσα από τα
κέντρα αυτά θα παρέχονται:
◦ πλήρης / ολοκληρωμένη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν συνταξιοδοτικά
θέματα χωρίς την ανακατεύθυνση των ασφαλισμένων / συνταξιούχων στις αρμόδιες
για την υπόθεσή τους κεντρικές υπηρεσίες των ΦΚΑ
◦ έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης
προσωρινής σύνταξης
◦ πληροφόρηση σε αιτήματα υπολογισμού σύνταξης

23
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Στόχοι
◦ Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΦΚΑ μέσα από το βέλτιστο προγραμματισμό
των οικονομικών πόρων
◦ Η σύνταξη έγκυρων και αξιόπιστων προϋπολογισμών και ισολογισμών.
◦ Η διασφάλιση αξιόπιστης εικόνας των οικονομικών καταστάσεων των ΦΚΑ



Αντικείμενο
Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση των
οικονομικών στοιχείων των ΦΚΑ με σαφή και διακριτό τρόπο και να ενσωματώνονται
διεθνείς πρακτικές σύνταξης προϋπολογισμών και τήρησης οικονομικών στοιχείων. Θα
περιλαμβάνει:
◦ Εκσυγχρονισμός Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης - Υπηρεσίες υποστήριξης για το κλείσιμο των
λογιστικών και την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων
◦ Δημιουργία και Εφαρμογή Ενιαίου Πλαισίου Οικονομικής Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Λογιστικών Προτύπων των Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
◦ Εκσυγχρονισμός Μεθόδου Κατάρτισης και Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και
των Μηχανισμών Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών Ταμείων
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Στόχοι
◦ Απλούστευση των διαδικασιών εγκρίσεων της νοσηλείας των ασφαλισμένων
σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές
◦ Βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων κατά τη διαδικασία έγκρισης
της νοσηλείας τους
◦ Έλεγχος των δαπανών για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων



Αντικείμενο
Σχεδιασμός,θεσμοθέτηση και εφαρμογή της διαδικασίας ενημέρωσης των ΦΚΑ με
τα στοιχεία εισαγωγής/εξαγωγής ασφαλισμένων στα Δημόσια & Ιδιωτικά
Νοσοκομεία και κλινικές. Θα περιλαμβάνει:
◦ Απλούστευση διαδικασίας εγκρίσεων και παρακολούθησης νοσηλείας
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
◦ Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης των φορέων της κοινωνικής
ασφάλισης για τις εγκρίσεις περί εισαγωγών (εισιτηρίων ασθενών) και
εξιτηρίων από τις μονάδες υγείας
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Στόχοι
◦ Βέλτιστη οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. στο νέο, αναβαθμισμένο ρόλο της στην Κοινωνική
Ασφάλιση
Αντικείμενο
Θα περιλαμβάνει υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής
υποστήριξης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για :
◦ βελτιστοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών,
οργάνωσης και λειτουργίας της
◦ αναβάθμιση των υποστηρικτικών συστημάτων του τομέα
κοινωνικής ασφάλισης
◦ υλοποίηση των δράσεων του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
26
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Στόχοι
Η σχεδίαση ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής των διαδικασιών
ασφάλισης και σύνταξης σε επιλεγμένους ΦΚΑ
Παράλληλος σχεδιασμός και ανάπτυξη της προτυποποίησης - απλούστευσης της
διαδικασίας ενημέρωσης των ασφαλιστικών μερίδων
Ενημέρωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών μερίδων με τρόπο έγκυρο και
συστηματικό
Η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τυπική ισχύ



Αντικείμενο
Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ροής διαδικασιών ασφάλισης και
συντάξεων σε κάθε επιλεγμένο ΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΕΑΙΤ)
Σχεδιασμός Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου Ασφάλισης και παροχής
Συντάξεων
Εξασφάλιση νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση των προτάσεων βελτιστοποίησης
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του προτεινόμενου «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Υποθέσεων Ασφάλισης και Συντάξεων»
Έκδοση των κατάλληλων νομικών κειμένων ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, καθώς και τυχόν παραγωγή
τυποποιημένων εγγράφων που θα υποστηρίζουν τη νέα διαδικασία
Ηλεκτρονικοποίηση αρχείων επιλεγμένων ΦΚΑ ( ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΤΕΑΙΤ, ΕΤΕΑΜ (Ταμείο
ΤΕΑΗΕ), ΕΔΟΕΑΠ)
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Στόχοι
◦ Η τεχνική υποστήριξη της ΓΓΚΑ στις διαδικασίες διαχωρισμού
των κλάδων υγείας από τους λοιπούς κλάδους των ΦΚΑ για τη
σύσταση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,
ΟΠΑΔ ως προς τις παροχές σε είδος)
◦ Η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την άμεση και
βέλτιστη διασφάλιση έγκαιρης μετάβασης και ένταξης των
κλάδων υγείας των ΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ
Αντικείμενο
Θα περιλαμβάνει την παροχή επιστημονικής και τεχνικής
υποστήριξης της ΓΓΚΑ στα παρακάτω:
1. Διαμόρφωση του ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών
υγείας
2. Διαμόρφωση του πλαισίου Σύμπραξης των ΦΚΑ για
παροχές υγείας (Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης)
28
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Στόχοι
◦ Η ενοποίηση των διάσπαρτων ρυθμιστικών κανόνων, η καταπολέμηση της
πολυνομίας και η εδραίωση της ασφάλειας δικαίου
◦ Η ομαδοποίηση των διατάξεων των επιμέρους τομέων κάθε επιλεγμένου
ΦΚΑ
◦ Η αναδιατύπωση των ρυθμιστικών κειμένων
◦ Η παροχή κωδικοποιημένων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων σε
κάθε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
Αντικείμενο
Θα περιλαμβάνει:
◦ Συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και
λοιπής
ύλης
των
ΦΚΑ
κύριας,
επικουρικής
ασφάλισης
(συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΟΕΑΠ) και φορέων πρόνοιας
◦ Δημιουργία Κωδίκων με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των
διατάξεων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο
◦ Προβολή και δημοσιότητα
29

Π/Υ
ΕΡΓΟΥ

ΦΑΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ) για τη βελτίωση των
υπηρεσιών προς τον πολίτη σε θέματα υπολογισμού και απονομής σύνταξης

1.744.150,00

Σε εκκρεμότητα
από Δ.Α

Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου
των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος

10.800.396,00

Σύνταξη RFP

613.050,00

Αναμονή
Απόφασης
Ένταξης Πράξης

Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4.581.381,00

Αναμονή
Απόφασης
Ένταξης Πράξης

Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης και συντάξεων και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου επιλεγμένων
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναμονή
15.063.422,79
Απόφασης
Ένταξης Πράξης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Βελτιστοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας εγκρίσεων και παρακολούθησης νοσηλείας
ασφαλισμένων για την ενημέρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3918/2011 (άρθ. 17-30)

Κωδικοποίηση Των Νομοθετικών Και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης

58.117,50

Αναμονή έγκρισης
Σύμβασης από
Δ.Α.

Έγκρισης Α Φάσης
από ΓΓΚΑ
Σε διαδικασία
2.742.400,00 Δημοπράτησης
35.602.860,29
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