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«Καταργούνται οι βεβαιώσεις αποδοχών για όλους τους 

συνταξιούχους-Τελειώνουν για πάντα ουρές, γραφειοκρατία 

και ταλαιπωρία για 2,8 εκατομμύρια συμπολιτών μας» 

 

Στην κατάργηση της αποστολής βεβαιώσεων συντάξιμων αποδοχών 

προχώρησε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο 

πλαίσιο της οργανωτικής αναβάθμισης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού 

συστήματος της χώρας, μέσω της ανάπτυξης εξελιγμένων πληροφοριακών 

υποδομών, νέων απλοποιημένων διαδικασιών και της πλήρους χαρτογράφησής 

του. 

Ήδη η «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.), 

παρέδωσε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το 

αρχείο των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2013 για 2,8 εκατ. συνταξιούχους 

από το ∆ημόσιο και 69 άλλους φορείς και τομείς κοινωνικής ασφάλισης 

συνολικού ύψους 28,2 δις ευρώ.  

Έτσι, για πρώτη φορά από εφέτος οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών τα-

μείων της χώρας δεν θα χρειάζονται τις βεβαιώσεις αποδοχών από τους 

αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς.  

Το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους θα είναι πλέον προσυμπληρωμένο 

στην ηλεκτρονική φορολογική τους δήλωση που πρόκειται να υποβάλλουν μέσω 

του συστήματος Taxis. Μάλιστα, θα μπορούν, να επιβεβαιώσουν τα προσυμπλη-

ρωμένα στοιχεία από ηλεκτρονικές βεβαιώσεις στους δικτυακούς τόπους των 

ταμείων και της Η∆ΙΚΑ. (www.idika.gr).  



Με τη νέα αυτή διαδικασία, οι ουρές στα ασφαλιστικά ταμεία, η 

γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεκαετιών των συνταξιούχων για τη 

συλλογή των βεβαιώσεων προκειμένου να υποβάλλουν τη φορολογική 

τους δήλωση, ανήκουν στο παρελθόν.  

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την οικονομική διάσταση του 

ζητήματος, καθώς αντιμετωπίζεται φοροδιαφυγή ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ 

ετησίως λόγω της απόκρυψης εισοδημάτων από συντάξεις και της έλλειψης 

διασταυρώσεων, ενώ από την κατάργηση της σχετικής αλληλογραφίας για την 

αποστολή βεβαιώσεων συντάξιμων αποδοχών, προκύπτει εξοικονόμηση για τα 

ασφαλιστικά ταμεία 4 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Η νέα αυτή απλοποιημένη διαδικασία είναι αποτέλεσμα της πλήρους χαρ-

τογράφησης και του οργανωτικού «νοικοκυρέματος» του συνταξιοδοτικού 

συστήματος, μέσω του πρότυπου πληροφοριακού συστήματος ελέγχου και 

παρακολούθησης των συντάξεων «Ήλιος». 

 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης: 

«Για πρώτη φορά από εφέτος οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων της 

χώρας δεν θα χρειαστεί να πάρουν βεβαιώσεις συντάξεων από τους αντίστοιχους 

ασφαλιστικούς τους φορείς. Θα είναι πλέον προσυμπληρωμένες στην φορολογική 

τους δήλωση. 

Και αυτή η μεγάλη διευκόλυνση δεν έγινε από την μία στιγμή στην άλλη. 

Χρειάστηκε βούληση, σχεδιασμός και πάνω απ’ όλα η οργανωτική αναβάθμιση του 

ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, η οποία απέδωσε 

καρπούς. 

Για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος και αυτής της αλλαγής ας θυμηθεί τι 

γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στα ασφαλιστικά ταμεία με τους 

συνταξιούχους που ζητούσαν τις βεβαιώσεις των αποδοχών τους για να τις 

καταθέσουν με την φορολογική τους δήλωση στην εφορία. Πολύωρη ταλαιπωρία, 

ατελείωτες ουρές, διοικητικά κόστη για τα ταμεία καθώς και εστίες 

παραβατικότητας που κόστιζαν πολλά εκατομμύρια ευρώ στο κράτος. 

Όλα αυτά πλέον θα είναι μία κακή ανάμνηση. Ένα άλμα προόδου 

συντελείται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας προς όφελος των 

πολιτών επιβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εργασίας έχει περάσει σε νέα 

εποχή».  


