
 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

  

Θέμα: «Αίτημα ενοποίησης ασφαλιστικών ταμείων-το θέμα των ασφαλισμένων του 

ΟΓΑ» 

 

Στις 13/5/2016 τέθηκε σε ισχύ ο ΕΦΚΑ με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 1-1-2017. 

Έκτοτε, είναι άπειρες οι καταγγελίες πως μόνο σε λειτουργία δεν έχει τεθεί καθώς, 

σήμερα, για να βγάλει κάποιος ασφαλιστική ενημερότητα χρειάζεται να επισκεφθεί και τα 

τρία πρώην ασφαλιστικά ταμεία αφού δεν υπάρχει ουσιώδης σύνδεση και ενοποίηση του 

ενός με το άλλο.  

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι τεράστια, με ένα από τα σημαντικότερα 

αυτό των ασφαλισμένων αγροτών που συμμετείχαν και στο πρόγραμμα νέων αγροτών 

του 2016. Πιο συγκεκριμένα, χιλιάδες αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2016 δεν έχουν 

επεξεργαστεί σωστά ή ακόμα και καθόλου με αποτέλεσμα, σε κάποιους αγρότες ενώ 

έρχεται ασφαλιστική εισφορά, στο σύστημα να μην φαίνονται ασφαλισμένοι και σε άλλους 

να μην έρχεται ούτε ασφαλιστική εισφορά με αποτέλεσμα, όταν αυτή τελικά βγει, να έχει 

διογκωθεί με χρέη 4 ετών.  

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τις διαγραφές, αφού κάποιοι αλλάζουν επάγγελμα και 

ζητάνε διαγραφή από τον ΟΓΑ. Εντούτοις, σε πολλούς η ασφάλειά τους όχι μόνο δεν 

αλλάζει και οι εισφορές συνεχίζουν να έρχονται, αλλά δεν μπορούν να ασφαλιστούν και 

στο άλλο ταμείο που θα έπρεπε. 
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Επιπλέον, σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν ανταποκριτές παρόλο που θεωρητικά όλοι 

οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να πρέπει ο 

πολίτης να επισκέπτεται τα άλλα ταμεία ώστε να λάβει βεβαίωση πως δεν ανήκει σε αυτά. 

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου πως αφενός θεωρητικά πλέον όλα τα ταμεία είναι 

ΕΦΚΑ και αφετέρου η Κυβέρνηση έχει βάλει στόχο τον εκσυγχρονισμό του Κράτους μέσω 

της ψηφιακής εξυπηρέτησης, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Θα προχωρήσει σε αλλαγές και εκσυγχρονισμό της ενοποίησης των ασφαλιστικών 

ταμείων; 

2. Αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

3. Μέχρι να γίνει αυτό πώς θα διασφαλιστούν οι αγρότες και ειδικότερα εκείνοι που 

είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα νέων αγροτών 2016; 

4. Υπάρχει κάποια διαδικασία που μπορεί να ακολουθεί ένας πολίτης ώστε να 

ενημερώνονται τα ταμεία ταυτόχρονα όταν ένας αγρότης διαγράφεται από τον ΟΓΑ 

μέχρι να υλοποιηθεί η πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων; 

5. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος για τις επιβαρυμένες εισφορές των αγροτών λόγω 

υπαιτιότητας του κρατικού μηχανισμού; 

6. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε οι αγρότες να μπορούν άμεσα να λαμβάνουν 

ασφαλιστική ενημερότητα όπως κάθε άλλος ασφαλισμένος; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




