
Τέλος στις ουρές για θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας!H επιβεβαίωση 
της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισµένων θα γίνεται πλέον on 
line . 
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Καταργείται, από την 1η Ιουνίου 2014, η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, 
καθώς, µε την εφαρµογή του νέου συστήµατος «Άτλας» που εγκαινιάστηκε 
επίσηµα σήµερα, η επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των 
ασφαλισµένων θα γίνεται πλέον on line από τους ίδιους τους παρόχους υγείας. 
Έτσι, µπαίνει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις ουρές των ασφαλισµένων. 

 Ακόµη, από τον φετινό Νοέµβριο, οι νέοι ασφαλισµένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν 
µετά την 1/1/1994, θα µπορούν να βλέπουν στον υπολογιστή τους το σύνολο της 
ασφάλισής τους από την πρώτη ηµέρα του ασφαλιστικού βίου τους. Περιορίζεται 
δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για την απονοµή των συντάξεων καθώς, ακόµη και 
σε περιπτώσεις σύνθετης διαδοχικής ασφάλισης θα χρειάζονται µόνο λίγες ηµέρες για 
την έκδοση της σύνταξης, ενώ τώρα απαιτούνται µήνες έως και τρία χρόνια.   

Για «πραγµατική επανάσταση και θεµελιακή αλλαγή στη λειτουργία του 
ασφαλιστικού» έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας το νέο σύστηµα και χαρακτήρισε τη 
σηµερινή ηµέρα «ιστορική για το υπουργείο Εργασίας». «Πρόκειται για την πιο 
σηµαντική και ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του υπουργείου Εργασίας τις τελευταίες 
δεκαετίες, για ένα δύσκολο και σύνθετο εγχείρηµα, καθώς αξιοποιούνται συνολικά 
περισσότερες από 29 δισεκατοµµύρια ψηφιοποιηµένες ηµέρες ασφάλισης από το 
1970 έως σήµερα» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. «Η απαράδεκτη διαδικασία, όπως 
τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, της αναµονής για απονοµή σύνταξης τελειώνει για πάντα 
και η απονοµή σύνταξης καθίσταται ζήτηµα ηµερών, µετατρέπεται σε µία απλή 
διαδικασία χωρίς ενδιάµεσους, γραφειοκρατία και βασανιστική πολύχρονη 
ταλαιπωρία» πρόσθεσε. 

 Προηγήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο, υπό τον κ. Βρούτση, στην οποία συµµετείχαν 
ο γγ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτης Κοκκόρης, ο διευθύνων σύµβουλος της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ), Χρήστος Χάλαρης 
και οι διοικητές των ασφαλιστικών ταµείων.  

«Σήµερα υλοποιούµε την online ενηµέρωση των δύο εθνικών µητρώων και 
ταυτόχρονα ανασύρουµε και αναδεικνύουµε τα 29 δισεκατοµµύρια ηµερών 
ασφάλισης που παραµένουν διάσπαρτα στα πληροφοριακά συστήµατα των ΦΚΑ και 
µερικώς αναξιοποίητα για δεκαετίες» δήλωσε µετά τη σύσκεψη ο διευθύνων 
σύµβουλος της Η∆ΙΚΑ, που είναι και ο κύριος συντελεστής του εγχειρήµατος.  

Σύµφωνα µε τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας «η ολοκλήρωση του συστήµατος 
"ΑΤΛΑΣ" που, ήδη, έχει ξεκινήσει τους προηγούµενους µήνες, προχωρά µε γοργούς 
ρυθµούς ωρίµανσης και θα είναι 100% έτοιµο ως το τέλος του 2015». Τα ίδια 
στελέχη σηµείωσαν ότι «ουσιαστικά, µε το σύστηµα "ΑΤΛΑΣ" αλλάζει ριζικά κάθε 
τι που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, ως προς την παρακολούθηση και τη διαχείριση της 
ασφαλιστικής διαδροµής κάθε πολίτη». 



  

Με το νέο σύστηµα, κάθε εργαζόµενος θα µπορεί να έχει ανά πάσα στιγµή και από 
τον προσωπικό του υπολογιστή πρόσβαση στο «ασφαλιστικό βιογραφικό» του από 
την πρώτη στιγµή που θα εισέλθει στην αγορά εργασίας µέχρι και τη συνταξιοδότησή 
του. Το σύστηµα «Άτλας» περιλαµβάνει και Εθνικό Μητρώο ∆ικαιούχων 
Περίθαλψης, το οποίο- σε ηλεκτρονική διασύνδεση µε τους παρόχους υγείας σε όλη 
την Ελλάδα- θα προσφέρει συνεχώς επικαιροποιούµενη πληροφόρηση για την 
ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άµεσων και έµµεσων ασφαλισµένων της 
χώρας. 

  

Ειδικότερα, µε το «ΑΤΛΑΣ»: 

  

- Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων στο οποίο καταγράφονται, τόσο οι 
άµεσα, όσο και οι έµµεσα ασφαλισµένοι. 

  

- Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισµένο. 

  

- Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο ∆ικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η 
θεώρηση των βιβλιαρίων. Η ασφαλιστική ικανότητα όλου του πληθυσµού 
συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό σύστηµα, το οποίο θα ενηµερώνεται σε πραγµατικό 
χρόνο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

  

- Ψηφιοποιείται και µηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεµελίωσης και 
απονοµής συντάξεων. 

  

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέµα των τριετιών και τις προβλέψεις του 
πολυνοµοσχεδίου, µετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, υψηλόβαθµο στέλεχος 
του υπουργείου Εργασίας διέψευσε, κατηγορηµατικά, δηµοσιεύµατα που έκαναν 
λόγο για κατάργηση των ωριµάνσεων και τόνισε ότι «οι τριετίες διατηρούνται». 

 


