
Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), μέσω 
του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση μεταξύ των Κρατών – Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας. 
 
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που  επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης των Ευρωπαϊκών χωρών που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με την Κοινωνική 
Ασφάλιση. 
 
Το σύστημα EESSI θα καθιερώσει μια στενότερη και αποτελεσματικότερη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για το συντονισμό των Συστημάτων της 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  
 
Το σύστημα EESSI θα διασφαλίσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
φορέων, ηλεκτρονικά κάτω από ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο 
μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 
δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς του Συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

 
Το έργο ολοκληρώθηκε με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του λογισμικού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για τη διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το σύστημα EESSI. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασύνδεση με 
το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης - ΑΡ (Access Point), καθώς και με υφιστάμενες εφαρμογές από άλλα συστήματα του ΟΑΕΔ. 
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Το έργο παραδόθηκε σε τέσσερις φάσεις. Ξεκινώντας με την εκπόνηση της μελέτης, την υλοποίηση του συστήματος, 
τεκμηρίωση, εκπαίδευση των χρηστών, δημοσιότητα καθώς και υποστήριξη του συστήματος κατά την πιλοτική λειτουργία.  
 
Ανάδοχος του έργου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας αναδείχθηκε η Cosmos Business Systems. 

 
Τα κύρια οφέλη σύνδεσης με το σύστημα EESSI είναι τα παρακάτω: 
 

• Οι ανταλλαγές μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του κάθε Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (αντικαθιστώντας τις τρέχουσες ανταλλαγές που βασίζονται κυρίως σε έγγραφα 
μέσα) 

• Ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων 
• Αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που ανταλλάσσονται 
• Εγγυημένη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του Συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

Ποιους αφορά: 

•  

• Υπηκόους των Κρατών - Μελών 
• Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως σε έδαφος Κράτους-Μέλους στην Επικράτεια της ΕΕ 

• Προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών  
 

Ποιους τομείς, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ, καλύπτει το EESSI 
 

H ανταλλαγή δεδομένων στους κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης που προσδιορίζονται από τους Κανονισμούς του 
Συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν: 

 
 

Θεσπίστηκε μια μεταβατική περίοδος του EESSI για να επιτρέψει στα Κράτη-Μέλη και στους αρμόδιους Φορείς (περίπου 
15.000 στο σύνολο) να προετοιμαστούν και να διασυνδεθούν στο σύστημα EESSI. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα 
Κράτη-Μέλη  που συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν σταδιακά με το EESSI. 
 


