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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ο σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η µελέτη της διαδικασίας του 

κανονισµού µερισµάτων στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), η 

περιγραφή του πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιείται, ο εντοπισµός των 

προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων. 

 Αρχικά µελετήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται από την πρωτοκόλληση της 

αίτησης έως τον κανονισµό των µερισµάτων και η υποβοήθηση του πληροφοριακού 

συστήµατος σ’ αυτή. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν ερωτηµατολόγια, τα οποία αφού 

αξιολογήθηκαν µας οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.  

 Το βασικό πρόβληµα που εντοπίσαµε είναι η χρήση δύο διαφορετικών 

πληροφοριακών συστηµάτων µε επικαλυπτόµενες λειτουργίες και η ανυπαρξία ενός 

ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος κατά τη διαδικασία κανονισµού των µερισµάτων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δυσχέρεια της διαδικασίας και την καθυστέρηση της 

ολοκλήρωσής της. 

 Το βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε είναι η ανάγκη για τον 

ανασχεδιασµό της διαδικασίας κανονισµού µερισµάτων, σε συνδυασµό µε τη 

δηµιουργία και εφαρµογή ενός νέου, λειτουργικού και αποτελεσµατικού 

πληροφοριακού συστήµατος. 

 Με αφορµή το συµπέρασµα αυτό, έγιναν προτάσεις λειτουργικής 

αναδιάρθρωσης του ΜΤΠΥ, όπως η δικτυακή συνεργασία µε συνεργαζόµενους φορείς 

και η ψηφιοποίηση των φακέλων των ασφαλισµένων και παρουσιάστηκαν οι 

προδιαγραφές  ενός προτεινόµενου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ  
 

 

ΜΤΠΥ Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

Μέτοχοι Οι πολιτικοί υπάλληλοι που πληρώνουν µηνιαίες εισφορές στο 

ΜΤΠΥ, όπως ορίζει ο νόµος 

Μέρισµα Μηνιαία χρηµατική παροχή που χορηγείται από το Μετοχικό 

Ταµείο στους µετόχους µετά τη συνταξιοδότησή τους 

Μεταβίβαση 

µερίσµατος 

Απόκτηση δικαιώµατος από την οικογένεια του αποβιώσαντος να 

λαµβάνει µέρος του µερίσµατος αυτού 

∆ιαγραφή ∆ιακοπή παροχής του µερίσµατος σε ορισµένους δικαιούχους της 

ορφανικής οικογένειας για λόγους που ορίζονται από τις 

νοµοθετικές διατάξεις 

ΓΛΚ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Ατοµικό µέρισµα Το µέρισµα που λαµβάνει ο µέτοχος µε τη συνταξιοδότησή του 

Κανονισµός 

µερίσµατος 

Η απόφαση απονοµής µερίσµατος που λαµβάνει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΜΤΠΥ 

ΤΕΑ∆Υ Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

ΤΠ∆Υ Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

∆ΑΥΚ ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης 

ΤΣΑ Ταµείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών 

ΤΑΕ Ταµείο Ασφάλισης Εµπόρων 

ΤΥ∆ΚΥ Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

ΤΕΑΥΦΕ Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών 

Εταιριών 

ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΑΦΜ Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

TAXIS Tax Information System (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Φορολογίας) 

ΑΜΚΑ Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΤΕΑΠΟΚΑ Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΕΤΕΑΜ Ειδικό Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 

ΥΠΕΘΟ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (πρώην Υπουργείο 
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Εθνικής Οικονοµίας) 

Πολιτεία Πρόγραµµα για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Σύζευξις Αποτελεί έργο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης, µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του ∆ηµόσιου 

Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορµού για τους 

φορείς του ∆ηµοσίου, µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για 

τη µεταξύ τους επικοινωνία µε  Τηλεφωνία (τηλεφωνική 

επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), ∆εδοµένα (επικοινωνία 

υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλε-

εκπαίδευση). Αποσκοπεί στη βελτίωση και αποδοτικότητα των 

δηµοσίων φορέων 

ΙΚΑΝΕΤ Ο δικτυακός τόπος του ΙΚΑ  

Intranet ∆ίκτυο υπολογιστών εγκατεστηµένο σε µια επιχείρηση 

προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της για εσωτερική 

πληροφόρηση και οργάνωση 

LAN Local Area Network  

WAN Wide Area Network 

∆ιαχείριση Ροής 

Εργασιών 

(Workflow) 

 

Σύστηµα αντιµετώπισης επαναλαµβανόµενων διαδικασιών 

διακίνησης εγγράφων και προκαθορισµένων ροών εργασίας  

Document 

Management 

∆ιαχείριση εγγράφων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το αντικείµενο το οποίο πραγµατεύεται η εργασία αυτή, είναι η µελέτη µιας 

µεµονωµένης περίπτωσης Ασφαλιστικού Ταµείου, του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων. Ειδικότερα, µας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες του κανονισµού του 

µερίσµατος στους µετόχους του, της µεταβίβασής του στην ορφανική οικογένεια και 

της διαγραφής των δικαιούχων µελών.  

Ο σκοπός εκπόνησης της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που ακολουθείται µέχρι να ολοκληρωθεί ο 

κανονισµός του µερίσµατος, η εντόπιση των προβληµάτων και η συνεισφορά του  

πληροφοριακού συστήµατος. Μετά τον εντοπισµό και την ανάλυση των προβληµάτων, 

ακολουθούν συµπεράσµατα και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας κανονισµού 

µερισµάτων και του πληροφοριακού συστήµατος.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη, στο γενικό και το ειδικό. Στο γενικό µέρος, 

το οποίο αποτελείται από τα Κεφάλαια 2 έως 4, γίνεται µία πρώτη γνωριµία µε το 

Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Στο Κεφάλαιο 2, περιγράφεται το 

νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταµείου και το ιστορικό της ίδρυσής του. Στο 

Κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι αρµοδιότητες των οργάνων του και στο Κεφάλαιο 4 

δίνονται ορισµένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην έρευνα που θα 

ακολουθήσει.  

Το ειδικό µέρος αποτελείται από τα Κεφάλαια 5, 6, 7 και 8. Στο Κεφάλαιο 5 

περιγράφεται η µεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή τα βήµατα που ακολουθήθηκαν και 

στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. Τα συµπεράσµατα περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο 7 και οι προτάσεις στο Κεφάλαιο 8.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) είναι από τα πρώτα 

Ασφαλιστικά Ιδρύµατα της χώρας, την πρωτοβουλία της σύστασης του οποίου είχε ο 

τότε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ∆ηµήτριος Ν. Λεβίδης και πενήντα άλλοι 

πολιτικοί υπάλληλοι. Ξεκίνησε να λειτουργεί ως µοναδικός ασφαλιστικός οργανισµός 

ισόβιας παροχής µε εκούσιες καταθέσεις και προαιρετική τη συµµετοχή των δηµοσίων 

υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας και των συµβολαιογράφων.  

Το ΜΤΠΥ συστήθηκε µε τη µε αριθµ. 17485/12-10-1867 συµβολαιογραφική 

πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Στ. Ταβανάκη, που αποτελούσε και το 

καταστατικό του ως ανώνυµη εταιρία µε τον τίτλο «Μετοχικό Ταµείο προς περίθαλψη 

των υπαλλήλων και των οικογενειών αυτών». Η πράξη αυτή εγκρίθηκε µε το Β.∆. της 

24/10/18671 και µε το Β.∆. της 30/11/1877 εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της εταιρίας 

µε τίτλο «Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων». Μέχρι το έτος 1919 ακολούθησαν 

νοµικές διατάξεις και εκτελεστικά διατάγµατα τα οποία ρύθµιζαν διάφορα θέµατα για 

τη λειτουργία του Ταµείου.  

Σταθµό στην ιστορία του Ταµείου αποτελεί ο Ν. 1636/3-1-1919, καθώς µε το 

νόµο αυτό το ταµείο αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ρυθµίζονται 

πολλά άλλα θέµατα. Προς εκτέλεση του νόµου αυτού εκδόθηκε το καταστατικό της 12-

7-1919, το οποίο έθεσε τις βάσεις της λειτουργίας του Ταµείου και ρύθµισε όλα τα 

θέµατα που αφορούσαν στους µετόχους, δηλαδή τα σχετικά µε τη συµµετοχή, τις 

υποχρεώσεις, τα δικαιώµατά τους κτλ.  

Λόγω της ραγδαίας µεταβολής των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών - οι 

οποίες ήταν το αναγκαίο επακόλουθο των δύο παγκοσµίων πολέµων - εκδόθηκαν 

                                                 
1 ΦΕΚ 64/1.11.1867 
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πολλοί νέοι νόµοι, τροποποιητικοί ή συµπληρωµατικοί της νοµοθεσίας του Ταµείου, 

προκειµένου αυτό να προσαρµοστεί στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα. 

Αρκεί να σηµειωθεί ότι από το 1919 µέχρι τις 15 Μαρτίου 1981 εκδόθηκαν 215 

νοµοθετικά κείµενα για το ΜΤΠΥ και άλλα εκτελεστικά διατάγµατα. Ο µεγάλος όµως 

αυτός αριθµός νοµικών διατάξεων κατέστησε δυσχερή την ανεύρεση της εφαρµοστέας 

διάταξης για κάθε περίπτωση.  

Με την πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονοµικών Κ. Παπαρηγοπούλου 

συντελέσθηκε η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Ταµείου, µετά από ειδική 

νοµοθετική εξουσιοδότηση2. Η εργασία αυτή ανατέθηκε σε επιτροπή η οποία 

συστάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου και η οποία µετά από επίπονη 

προσπάθεια συγκέντρωσε τα νοµοθετικά κείµενα του ΜΤΠΥ, τα οποία και αποτέλεσαν 

το υλικό της κωδικοποίησης. Μετά από τη δέουσα επεξεργασία, έγινε η κωδικοποίηση 

µε το Π∆ µε αριθµ. 422/1981 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταµείου 

Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων»3, το οποίο ισχύει έως σήµερα, σε συνδυασµό µε 

άλλες συµπληρωµατικές διατάξεις.  

Σήµερα, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι αποκεντρωµένη 

δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών4 και διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

                                                 
2 άρθρο 4 Ν. 512/76 
3 ΦΕΚ 114/4.5.1981 
4 άρθρο 19 του Ν. 2386-Α.43, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2443/96-Α.265 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. 

 

Ο ισχύων σήµερα Οργανισµός του ΜΤΠΥ5 δηµιουργήθηκε για την 

αναδιάρθρωση του Ταµείου, τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων και των 

καθηκόντων του προσωπικού. Με το νέο αυτό οργανισµό η υπηρεσία του Ταµείου 

διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές. Σήµερα λειτουργεί µόνο η 

Κεντρική Υπηρεσία.  

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ΜΤΠΥ και άλλες διατάξεις6, το ΜΤΠΥ 

διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο άρθρο 3 του Π∆ 422/1981 

περιγράφεται η σύνθεσή του.  

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ συγκροτούνται τρεις ∆ιευθύνσεις, η 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης-Ακίνητης Περιουσίας, η ∆ιεύθυνση Μετόχων-

Εσόδων-Παροχών και η ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου-Καταθέσεων-∆ανείων. 

Αναλυτικότερα: 

 

 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης - Ακίνητης Περιουσίας 

Τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης - Ακίνητης Περιουσίας συγκροτούν τα 

παρακάτω τµήµατα, στα οποία υπάγονται συγκεκριµένες και καθορισµένες από τον 

νόµο αρµοδιότητες:  

• Προσωπικού 

Χειρίζεται όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, 

καταρτίζει προϋπολογισµό δαπανών µισθοδοσίας, ασχολείται µε την αριθµητική 

σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού, µεριµνά για τη 

διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσής του κτλ. 
                                                 
5 Π∆ 251/1989, ΦΕΚ 118/10.5.1989. Μέχρι τότε ίσχυε το διάταγµα της 9-7-1924 «Περί του Οργανισµού 
του ΜΤΠΥ» 
6 Π∆ 422/1981 (άρθρο 3) 
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• Οικονοµικού 

Μεριµνά για την προµήθεια και εκποίηση µηχανηµάτων, υλικών ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων, τη στέγαση της Υπηρεσίας, τη διαχείριση του υλικού 

της υπηρεσίας, την εκκαθάριση και έλεγχο κάθε δαπάνης της ∆ιοίκησης, την 

πληρωµή αµοιβών προσωπικού κτλ. 

• Γραµµατείας 

Είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, την έκδοση, ετήσια θεώρηση και 

συµπλήρωση άλλων µεταβολών στα ατοµικά βιβλιάρια νοσηλείας του 

προσωπικού, τη φύλαξη της Υπηρεσίας, τη λειτουργία του τηλεφωνικού 

κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας κ.α.. Στο τµήµα αυτό 

υπάγεται και το Γραφείο Γραµµατείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε 

αρµοδιότητες τη σύνταξη των Πρακτικών των Συνεδριάσεων αυτού και την 

τήρηση των σχετικών βιβλίων. 

• Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και Παραγωγικότητας 

Ασχολείται µε τη µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων 

για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και σύγχρονων 

τεχνικών µεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας. Παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της µηχανοργάνωσης και έρευνα για τη 

διαπίστωση επενδυτικών ευκαιριών και επενδυτικών δυνατοτήτων κτλ.  

• Μηχανογραφικών Εφαρµογών 

Αρµοδιότητά του είναι η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών του 

Ταµείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, 

υλοποίησης των εφαρµογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών µελετών, η παροχή 
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υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευµένους τοµείς της 

πληροφορικής κτλ. 

• Τεχνικής Υπηρεσίας και Συντήρησης Ακινήτων 

Ασχολείται µε την εκπόνηση, παρακολούθηση και επίβλεψη των µελετών 

των κάθε είδους τεχνικών έργων του Ταµείου, το χειρισµό όλων των θεµάτων 

τεχνικής φύσης που είναι δυνατόν να προκύψουν για το ΜΤΠΥ, καθώς επίσης 

µε κάθε εργασία σχετική µε τη συντήρηση των ακινήτων του Ταµείου και του 

µηχανολογικού εξοπλισµού αυτών. 

• Εκµετάλλευσης και Αξιοποίησης Περιουσίας 

Στην αρµοδιότητά του ανήκει κάθε εργασία σχετική µε την 

εκµετάλλευση των ακινήτων του Ταµείου, όπως η διενέργεια πλειοδοτικών 

διαγωνισµών εκµίσθωσης των ακινήτων, εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για την καλύτερη και αποδοτικότερη 

εκµετάλλευση των ακινήτων κτλ 

 

 ∆ιεύθυνση  Μετόχων – Εσόδων – Παροχών 

Τη ∆ιεύθυνση Μετόχων – Εσόδων – Παροχών συγκροτούν τα παρακάτω 

Τµήµατα, τα οποία έχουν τις εξής αρµοδιότητες: 

• Μετόχων  

Έχει να κάνει µε κάθε εργασία σχετική µε τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των µετόχων, όπως απόκτηση δικαιώµατος συµµετοχής, 

προσδιορισµό του χρόνου συµµετοχής, επεξεργασία αιτήσεων για αναδροµική 

εγγραφή, έκδοση λογαριασµών οφειλών, είσπραξη δικαιώµατος εγγραφής και 

οφειλών κτλ. Σήµερα, τους µετόχους του ΜΤΠΥ αποτελούν πολλές κατηγορίες 

δηµοσίων υπαλλήλων, όπως διοικητικοί υπάλληλοι των Υπουργείων, 
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δικαστικοί, διπλωµατικοί, γιατροί, αστυνοµικοί, καθηγητές, υπάλληλοι ΕΛΤΑ 

κ.α.. 

• Τµήµα Α΄ Κανονισµού Μερισµάτων και Μεταβολών 

Οι αρµοδιότητές του είναι ο κανονισµός του µερίσµατος στους µετόχους 

όταν αυτοί συνταξιοδοτούνται, η µεταβίβασή του στην οικογένεια του 

αποβιώσαντος µερισµατούχου, η διαγραφή των δικαιούχων µελών της 

ορφανικής οικογένειας από το µέρισµα, η αναπροσαρµογή και η αναθεώρηση 

του µερίσµατος.  

• Τµήµα Β΄ Κανονισµού Μερισµάτων και Μεταβολών 

Ασχολείται µε τον κανονισµό του µερίσµατος στους µετόχους εκείνους 

στους οποίους εφαρµόζεται η διαδοχική ασφάλιση. 

• Παροχών  

Σχετίζεται µε τις πληρωµές µερισµάτων, τις προεξοφλήσεις  µερισµάτων, 

την έκδοση των σχετικών γραµµατίων είσπραξης ή τίτλων πληρωµής, τις 

επιστροφές ποσών, την έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων, κ.α. 

• Εσόδων 

Αφορά κάθε εργασία σχετική µε την κατανοµή των εσόδων του Ταµείου 

στους οικείους κωδικούς του Προϋπολογισµού ή λογαριασµούς εκτός 

Προϋπολογισµού, την έκδοση γραµµατίων είσπραξης και τήρηση των κατά 

περίπτωση λογιστικών βιβλίων και τη διενέργεια εγγραφών, έκδοση τίτλων 

πληρωµής και σύνταξη ηµερήσιων καταστάσεων εισπράξεων και πληρωµών, 

καθώς και τήρηση του σχετικού αρχείου του Τµήµατος, των βιβλίων και 

εντύπων. 
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• Ελέγχου Εισφορών και Πόρων 

Παρακολουθεί την τακτική απόδοση των εσόδων και ελέγχει για την ορθή 

απόδοση των κάθε είδους εισφορών των µετόχων µε βάση τα αποστελλόµενα 

παραστατικά στοιχεία. 

• Μητρώου και Αρχείου Ασφαλισµένων 

Ασχολείται µε την τήρηση του βιβλίου Γενικού Μητρώου Μετόχων, την 

εγγραφή σ’ αυτό των µετόχων και την τήρηση του αλφαβητικού ευρετηρίου. 

Στην αρµοδιότητά του υπόκειται κάθε εργασία σχετική µε την τήρηση των 

ατοµικών φακέλων των µετόχων και µέριµνα για την εκκαθάριση του αρχείου 

της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

 ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου - Καταθέσεων ∆ανείων 

 Τη ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου - Καταθέσεων ∆ανείων συγκροτούν τα παρακάτω 

τµήµατα: 

• Λογιστηρίου 

Είναι υπεύθυνο για το συντονισµό των λογιστικών εργασιών του Ταµείου, 

καταρτίζει τον Προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων του Ταµείου, κάνει 

ενηµέρωση του συγκεντρωτικού ηµερολογίου, συντάσσει µηνιαία ισοζύγια, 

καταρτίζει ισολογισµό περιουσιακής κατάστασης, ισολογισµό χρηµατικής 

διαχείρισης και απολογισµό Εσόδων και Εξόδων κτλ. 

• Ταµιευτηρίου 

Αρµοδιότητά του αποτελεί κάθε εργασία που προβλέπεται από τον 

κανονισµό λειτουργίας του Ταµιευτηρίου, που εγκρίνεται κάθε φορά από το 

∆.Σ. του Ταµείου σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 6 του Π.∆. 422/81, όπως 

διάθεση, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των συγκεντρούµενων 
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κεφαλαίων στις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία του Ταµείου τοποθετήσεις, 

των κερδών που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των καταθέσεων 

Ταµιευτηρίου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τον υπολογισµό των τόκων 

και την κεφαλαιοποίηση κτλ. 

• Τραπεζών – Χρεωγράφων 

Παρακολουθεί την κίνηση των τηρούµενων λογαριασµών του Ταµείου στις 

Τράπεζες, ασχολείται µε την αγορά, την εκποίηση και γενικά τη διαχείριση των 

χρεωγράφων του Ταµείου, εκδίδει τίτλους πληρωµής και γραµµάτια είσπραξης, 

κτλ. 

• ∆ανείων 

Αφορά κάθε εργασία σχετική µε τη χορήγηση δανείων στους µετόχους του 

Ταµείου, καθώς και τη δανειοποίηση οφειλών αυτών από αναγνώριση 

προϋπηρεσίας. Παρακολουθεί την εµπρόθεσµη καταβολή από τα ∆ηµόσια 

Ταµεία και τις λοιπές υπηρεσίες των τοκοχρεωλυτικών δόσεων και εκδίδει τα 

σχετικά γραµµάτια είσπραξης. Κάνει λογιστική παρακολούθηση και τήρηση 

των ατοµικών λογαριασµών των οφειλετών, λαµβάνει µέτρα για την είσπραξη 

των καθυστερούµενων δόσεων κτλ. 

• Προεξόφλησης Συντάξεων 

Εκτελεί κάθε εργασία, σχετική µε την οικονοµική διευκόλυνση των 

µερισµατούχων του Ταµείου και µε την προεξόφληση των συντάξεων αυτών. 

• Ελέγχου 

Σχετίζεται µε τον προληπτικό έλεγχο κάθε δαπάνης που βαρύνει τον 

Προϋπολογισµό του Ταµείου, τον έλεγχο βεβαίωσης των εσόδων κτλ. 
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• Κεντρικού Ταµείου 

Είναι υπεύθυνο για την είσπραξη και πληρωµή χρηµατικών ποσών του 

Ταµείου µε βάση τα εκδιδόµενα από τις αρµόδιες υπηρεσίες γραµµάτια 

είσπραξης και εντάλµατα πληρωµής ή άλλους τίτλους πληρωµής, καθώς και την 

είσπραξη και πληρωµή επιταγών κτλ. 

 

Επιπλέον, µε βάση τον Οργανισµό, στο ΜΤΠΥ λειτουργεί Νοµική ∆ιεύθυνση 

της οποίας αρµοδιότητες είναι η δικαστική ή εξώδικη υπεράσπιση των συµφερόντων 

του Ταµείου και η γνωµοδότηση επί νοµικών θεµάτων που προκύπτουν, η 

παρακολούθηση της πορείας των κάθε είδους νοµικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση 

του Ταµείου ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων. 

Στο Παράρτηµα Ι παρουσιάζεται η διάρθρωση των θέσεων του προσωπικού 

του Μ.Τ.Π.Υ και η κατανοµή τους στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, 

µε βάση το Π.∆. υπ’ αρίθµ. 577, µε το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 251/89 

«Οργανισµός του ΜΤΠΥ». 

     

                                                 
7 ΦΕΚ 60/12-3-2003 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 Γενικά  

 

Η συγκέντρωση ορισµένων στοιχείων και η στατιστική ανάλυσή τους, βοηθά 

στην κατανόηση µιας κατάστασης και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων και την πρόβλεψη µελλοντικών γεγονότων. Στην περίπτωση 

ενός ασφαλιστικού ταµείου είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε πώς µε το πέρασµα του 

χρόνου οι µεταβαλλόµενες συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Στην 

προκειµένη περίπτωση του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων θα αναλυθούν 

οι αιτήσεις για κανονισµό, µεταβίβαση µερίσµατος και διαγραφή δικαιούχων µελών της 

ορφανικής οικογένειας, που έχουν γίνει από το 2002 έως σήµερα. Οι παράγοντες 

εκείνοι που συντελούν στην συνταξιοδότηση και εποµένως στην κατάθεση αίτησης 

µερίσµατος είναι ποικίλοι και δεν θα αναλυθούν εδώ, ως τέτοιοι όµως συνοπτικά θα 

µπορούσαν να αναφερθούν οι δυσµενείς ή ευνοϊκές κυβερνητικές ρυθµίσεις 

συνταξιοδότησης, οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, οι σύγχρονες κοινωνικές 

απαιτήσεις κ.α.. Είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι σήµερα οι ασφαλισµένοι του Ταµείου 

ανέρχονται περίπου σε 500.0008, ενώ οι µερισµατούχοι κατά την τελευταία καταγραφή 

του 2005 σε 173.0009.  

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τόσο στον κανονισµό ατοµικών µερισµάτων 

όσο και στις µεταβιβάσεις µερισµάτων και διαγραφές µελών από το µέρισµα. 

 

 

 
                                                 
8 Εφηµερίδα «Συνταξιουχικός Αγών», Αρ. Φύλλου 53 σελ. 1 
9 Έγγραφο της 16-1-06 από το Γραφείο Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΤΠΥ προς τους 
µερισµατούχους 
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4.2  Στατιστικά Στοιχεία Ατοµικών Μερισµάτων 

  

Στο Γράφηµα 4.1. παρουσιάζεται ο αριθµός αιτήσεων ανά έτος, από το 1993 

έως το 2005. Είναι εµφανής η διαφοροποίηση του αριθµού συνταξιοδοτουµένων ανά 

έτος. Η συστηµατική µελέτη ορισµένων παραγόντων όπως οι εκάστοτε συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, οι προσδοκίες και φηµολογίες, οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, κ.α. 

πιθανόν να οδηγούσε στην πρόβλεψη της έντασης συνταξιοδότησης και του 

αναµενόµενου αριθµού αιτήσεων σε ορισµένες περιόδους. Η πληροφόρηση αυτή θα 

µπορούσε µε τη σειρά της να βοηθήσει σε συντονισµένη δράση για την προετοιµασία 

και αντιµετώπιση µελλοντικών καταστάσεων όπως π.χ. της ραγδαίας αύξησης των 

αιτήσεων, µε πρόσληψη προσωπικού, καταµερισµό εργασιών, ενίσχυση 

πληροφοριακής υποδοµής κτλ.. 
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Γράφηµα 4.1 Η εξέλιξη των αιτήσεων ατοµικών µερισµάτων από το 1993 έως το 2005 

1994
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

  

Στον Πίνακα 4.1 απεικονίζεται ο αριθµός αιτήσεων ανά µήνα και έτος, από το 

2002 έως σήµερα. Μελετώντας τον πίνακα αυτό, παρατηρούµε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση τόσο ανά µήνα όσο και ανά έτος. Παρατηρούµε ότι κατά το 2002 και 
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2003 ο αριθµός των αιτήσεων άλλοτε δεν ξεπερνά τις 200 και άλλοτε  διπλασιάζεται. 

Υπάρχει διαφοροποίηση του αριθµού αιτήσεων ανά µήνα  και για τα επόµενα έτη από 

το 2004 έως 2006, π.χ.  τον Ιούνιο του 2005 οι αιτήσεις φτάνουν στις 546, ενώ τον 

επόµενο µήνα αγγίζουν τις 725. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τους φθινοπωρινούς µήνες 

κάθε έτους, παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη αύξηση αιτήσεων και αυτό συµβαίνει 

εξαιτίας της συνταξιοδότησης του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία γίνεται µαζικά κατά τους µήνες αυτούς. Θα 

πρέπει να παρατηρηθεί επίσης µία αύξηση των αιτήσεων από το 2002 έως σήµερα, µε 

τις αιτήσεις σχεδόν να διπλασιάζονται το 2005. Η παρατήρηση αυτή καθιστά  αναγκαία 

την ετοιµότητα της διοίκησης του ΜΤΠΥ για την αντιµετώπιση µεγάλου όγκου 

εργασίας σε ορισµένες προβλέψιµες -όπως είναι οι φθινοπωρινοί µήνες- περιόδους.  Η 

µελέτη των Γραφηµάτων 4.2 έως 4.5 που ακολουθούν, διευκολύνει την κατανόηση 

της µεταβολής του αριθµού των αιτήσεων ανά µήνα.  
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Πίνακας 4.1  Ο αριθµός αιτήσεων ατοµικού µερίσµατος από το 2002 έως σήµερα 

 ΕΤΗ 
ΜΗΝΕΣ 2002 2003 2004 2005 2006 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 891 374 178 334 472 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 514 363 279 307 481 

ΜΑΡΤΙΟΣ 416 341 309 437 525 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 405 353 210 578 584 
ΜΑΪΟΣ 233 296 293 423 577 
ΙΟΥΝΙΟΣ 221 413 322 546 693 
ΙΟΥΛΙΟΣ 232 353 383 725 735 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 194 260 391 382 746 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 271 618 1147 1030  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 351 263 688 1386  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 359 198 613 930  
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 272 190 424 515  
ΣΥΝΟΛΟ 4359 4022 5237 7593  
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Γράφηµα 4.2 Ο µηνιαίος αριθµός αιτήσεων ατοµικών µερισµάτων κατά το έτος 2002 
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Γράφηµα 4.3 Ο µηνιαίος αριθµός αιτήσεων ατοµικών µερισµάτων κατά το έτος 2003 
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Γράφηµα 4.4  Ο µηνιαίος αριθµός αιτήσεων ατοµικών µερισµάτων κατά το έτος 2004 
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Γράφηµα 4.5  Ο µηνιαίος αριθµός αιτήσεων ατοµικών µερισµάτων κατά το έτος 2005 

 

 

4.3 Στατιστικά Στοιχεία Μεταβιβάσεων-∆ιαγραφών 

 

 Όπως συµβαίνει µε τις αιτήσεις ατοµικών µερισµάτων, έτσι και οι αιτήσεις για 

µεταβίβαση και διαγραφή µελών από το µέρισµα επηρεάζονται από ορισµένους 

παράγοντες. Στην περίπτωση των µεταβιβάσεων-διαγραφών όµως οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την έντασή τους είναι περισσότερο απροσδιόριστοι, καθώς σχετίζονται µε 

την ένταση των θανάτων των µερισµατούχων καθώς και άλλες µεταβολές, όπως είναι ο 

γάµος, η αποφοίτηση κτλ.. Στον Πίνακα 4.2 που ακολουθεί απεικονίζεται ο αριθµός 

των αιτήσεων µεταβίβασης και διαγραφής ανά µήνα, από το 2002 έως σήµερα, ενώ στα 

γραφήµατα 4.6 και 4.7 γίνεται µια πιο παραστατική απεικόνιση του Πίνακα 4.2. 
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Πίνακας 4.2 Ο αριθµός αιτήσεων µεταβίβασης (Μ) και διαγραφής (∆) από το 2002 έως 

σήµερα 

 ΕΤΗ 

2002 2003 2004 2005 2006 ΜΗΝΕΣ 
Μ ∆ Μ ∆ Μ ∆ Μ ∆ Μ ∆ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 169 60 168 54 123 47 160 35 200 39 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 168 41 145 43 128 37 112 25 158 47 
ΜΑΡΤΙΟΣ 160 47 119 36 195 70 218 67 170 39 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 155 49 145 45 177 47 209 54 183 53 
ΜΑΪΟΣ 205 45 212 54 176 50 146 44 211 60 
ΙΟΥΝΙΟΣ 150 32 233 43 145 42 142 41 193 47 
ΙΟΥΛΙΟΣ 140 41 164 53 149 45 162 47 172 53 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 89 62 192 42 150 39 153 60 201 56 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 91 45 178 73 161 48 177 42   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 148 39 175 38 119 40 169 62   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 224 46 178 67 121 46 172 65   
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 146 25 179 42 163 32 202 57   
ΣΥΝΟΛΟ 1845 532 2088 590 1807 543 2022 599   
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Γράφηµα 4.6 Οι αιτήσεις µεταβίβασης µερίσµατος ανά µήνα και έτος 
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Γράφηµα 4.7  Οι αιτήσεις διαγραφής µέλους ανά µήνα και έτος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Γενικά 

 

 Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Κατά την 

πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης µερισµάτων, µε 

την οποία έγινε εµφανής ο ρόλος του πληροφοριακού συστήµατος σε αυτήν. Σε 

δεύτερη φάση περιγράφηκε η υφιστάµενη πληροφοριακή υποδοµή και στην τρίτη 

φάση συντάχθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία απαντήθηκαν από το προσωπικό του 

ΜΤΠΥ και τα οποία επεξεργαστήκαµε. Στη συνέχεια, αφού µελετήσαµε όλα τα 

ευρήµατα της έρευνας, καταλήξαµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και προτάσεις.  

 

5.2   Αποτύπωση Παρούσας Κατάστασης 

 

5.2.1 Περιγραφή ∆ιαδικασίας Κανονισµού, Μεταβίβασης Μερίσµατος και ∆ιαγραφής 

   

Όπως έχει προαναφερθεί, µέρισµα είναι µηνιαία χρηµατική παροχή, την οποία 

προσδοκεί ο µέτοχος και τα µέλη της οικογένειάς του µετά την αποχώρησή του από την 

Υπηρεσία του. ∆ικαίωµα  για ατοµικό µέρισµα έχουν οι µέτοχοι του ΜΤΠΥ, υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο µέτοχος θεµελιώνει 

δικαίωµα για µέρισµα εάν: 

• Αποµακρυνθεί από την υπηρεσία έχοντας 20 χρόνια συνολικής συµµετοχής στην 

ασφάλιση του Ταµείου και δικαιωθεί συντάξεως 

• Απολυθεί από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας ή µετά τη συµπλήρωση της 

35ετίας ή µετά από κατάργηση της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συµµετοχής 
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• ∆ικαιωθεί σύνταξης από το ∆ηµόσιο λόγω σωµατικής η διανοητικής ανικανότητας 

που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συµµετοχής 

• ∆ικαιωθεί σύνταξης από το ∆ηµόσιο λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας 

που οφείλεται στην υπηρεσία και συµπληρώσει µε εξαγορά 15ετή συµµετοχή 

• Είναι έγγαµη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγµένη µε ανήλικα παιδιά, έχει κατά την 

ηµέρα εξόδου από την υπηρεσία 15ετή συµµετοχή κι εξαγοράζει το υπόλοιπο 

χρονικό διάστηµα µέχρι την 20ετία.  

Για να γίνει ο κανονισµός του µερίσµατος στον συνταξιούχο, θα πρέπει να 

προηγηθεί αίτησή του στο Ταµείο. Έχει καθιερωθεί η αίτηση του ενδιαφεροµένου να 

είναι µία και µοναδική και να απευθύνεται τόσο στον κύριο φορέα (Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους) όσο και στα τρία ταµεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑ∆Υ και ΤΠ∆Υ). Επίσης 

απαραίτητη στη διαδικασία κανονισµού του µερίσµατος είναι η Συνταξιοδοτική Πράξη 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από το 

∆ηµόσιο. Η πράξη αυτή δεν διαβιβάζεται πλέον από τον ενδιαφερόµενο, αλλά 

αποστέλλεται υπηρεσιακά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρειάζονται επίσης 

αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, βεβαίωση αναλυτικών µηνιαίων 

αποδοχών του τελευταίου µήνα µισθοδοσίας από την υπηρεσία του µετόχου και των 

κρατήσεων που έγιναν σ’ αυτές, αλλά και άλλα έγγραφα όπως φωτοτυπία της πρώτης 

σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, της αστυνοµικής ταυτότητας, του εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος της Εφορίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πλην της συνταξιοδοτικής 

πράξης του ΓΛΚ, έχουν αντικατασταθεί σύµφωνα µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΓΛΚ 

από το ∆.Α.Υ.Κ. (∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου) 

που συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της υπηρεσίας του υπαλλήλου και 

απευθύνεται σε όλα τα Ταµεία.  
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Σε περίπτωση θανάτου του µερισµατούχου, το µέρισµα µεταβιβάζεται στη/ον 

χήρα/ο σύζυγο, στις άγαµες κόρες, στους ανήλικους γιους ή στους ενήλικους γιους 

εφόσον είναι φοιτητές10, στους γονείς ή τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του άγαµου ή 

χήρου χωρίς κατιόντες µερισµατούχου, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε 

ανίκανους γιους, υπό προϋποθέσεις. Τα ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η 

αίτηση του δικαιούχου, η Πράξη Μεταβίβασης Σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους, Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου για το εάν λαµβάνει και άλλο 

µέρισµα από το ΜΤΠΥ, καθώς και άλλα έγγραφα όπως  φωτοτυπία της πρώτης 

σελίδας του Βιβλιαρίου της Τράπεζας, της αστυνοµικής ταυτότητας, του 

εκκαθαριστικού της Εφορίας και σε ορισµένες περιπτώσεις πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό σπουδών. Η προσκόµιση της Πράξης 

Μεταβίβασης από τον ενδιαφερόµενο είναι πλέον προαιρετική, καθώς το ΓΛΚ παρέχει 

τις Πράξεις στο ΜΤΠΥ ηλεκτρονικά.  

Τα µέλη της ορφανικής οικογένειας σταδιακά θα αρχίσουν να διαγράφονται από 

δικαιούχοι του µερίσµατος. Αιτίες διαγραφής των δικαιούχων του µεταβιβασθέντος 

µερίσµατος αποτελούν ο γάµος, ο θάνατος, η ολοκλήρωση των σπουδών, η ενηλικίωση 

κτλ.. Όταν δεν µείνει κανένας δικαιούχος (όταν δηλ. έχουν διαγραφεί όλα τα µέλη), 

τότε πρόκειται για διακοπή µερίσµατος και ο φάκελος επιστρέφει οριστικά στο Αρχείο. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή µέλους είναι η αίτηση του 

δικαιούχου, το έγγραφο που αποδεικνύει την αιτία διαγραφής, όπως ληξιαρχική πράξη 

γάµου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πτυχίο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

που να επιβεβαιώνει ότι η προσωπική κατάσταση των υπόλοιπων δικαιούχων δεν έχει 

µεταβληθεί, καθώς και άλλα έγγραφα, ανάλογα µε την περίπτωση. Θα πρέπει να 

                                                 
10 ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης αλλοδαπής, µέχρι την αποφοίτησή τους και κατ’ ανώτερο όριο 
την ηλικία των 25 ετών 
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αναφερθεί ότι στην περίπτωση των διαγραφών το ΓΛΚ δεν αποστέλλει Πράξη 

∆ιαγραφής.  

 

 Περιγραφή διαδικασίας έκδοσης ατοµικών µερισµάτων 

 

1. Αποστολή ∆ικαιολογητικών 

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αποστέλλει το ∆.Α.Υ.Κ. µαζί µε τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά στα Ταµεία στα οποία υπήρξε ασφαλισµένος ο ενδιαφερόµενος για 

να πρωτοκολληθούν.   

 

2. Πρωτοκόλληση-Μητρώο 

Το Πρωτόκολλο και το Τµήµα Μητρώου και Αρχείου Ασφαλισµένων είναι 

αρµόδιο για την πρωτοκόλληση κάθε είδους αίτησης και την καταχώρηση του 

ασφαλισµένου στο µητρώο του ΜΤΠΥ µε ένα Αριθµό Μητρώου (Α.Μ.). Η αίτηση 

για ατοµικό µέρισµα θα πρωτοκολληθεί µε τη χρήση πληροφοριακού 

προγράµµατος, το οποίο λειτουργεί ως πρωτόκολλο και µητρώο. ∆εν 

χρησιµοποιείται βιβλίο πρωτοκόλλου, αλλά η πρωτοκόλληση γίνεται µε 

ηλεκτρονικό τρόπο, γεγονός που έχει διευκολύνει την εύρεση αιτήσεων και άλλων 

εγγράφων.  

Βασική προϋπόθεση για να πρωτοκολληθεί µία αίτηση είναι να υπάρχει 

αντιστοιχία µε συγκεκριµένο Α.Μ.. Για τους εν ενεργεία ασφαλισµένους στο 

ΜΤΠΥ ανοίγεται ατοµικός φάκελος µετόχου και εποµένως δηµιουργείται Α.Μ., 

εφόσον απευθύνουν οποιαδήποτε αίτηση στο ΜΤΠΥ, όπως π.χ. αίτηση 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Εποµένως, ατοµικό φάκελο και Α.Μ. έχουν οι εν 

ενεργεία υπάλληλοι-µέτοχοι που έχουν κάνει: 
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• Αίτηση για χορήγηση δανείου  στο Τµήµα ∆ανείων 

• Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Τµήµα Μετόχων 

• Οποιαδήποτε άλλη αίτηση (π.χ. επιστροφή κρατήσεων σε περίπτωση 

λάθους  ή αίτηση γενικού περιεχοµένου κτλ) 

Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αίτηση, ο ασφαλισµένος θα αποκτήσει 

Α.Μ. κατά τη συνταξιοδότηση, από τη στιγµή που θα πρωτοκολληθεί η αίτησή του 

για ατοµικό µέρισµα.  

Κατά τη στιγµή της πρωτοκόλλησης της αίτησης ατοµικού µερίσµατος, ο 

αρµόδιος υπάλληλος θα πρέπει να εξακριβώσει εάν υπάρχει ήδη Α.Μ. για τον 

αιτούντα ασφαλισµένο, ειδάλλως θα δηµιουργήσει νέο Α.Μ.. Η ύπαρξη Α.Μ. θα 

εξακριβωθεί µέσω του προαναφερθέντος προγράµµατος, στο οποίο είναι 

καταχωρηµένοι όλοι οι Α.Μ. σε συνδυασµό µε  άλλα προσωπικά στοιχεία, 

προκειµένου να γίνεται η ταυτοποίηση αιτούντα και µετόχου. Η ταυτοποίηση θα 

γίνει έπειτα από σύγκριση των  στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση του 

ενδιαφεροµένου (Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Υπηρεσία, ΑΦΜ κτλ) και των 

στοιχείων που είχαν καταχωρηθεί στο πρόγραµµα κατά το παρελθόν. Μερικές 

φορές η ταυτοποίηση είναι δύσκολη λόγω έλλειψης στοιχείων για τους παλιούς 

µερισµατούχους, ώστε µπορεί να χρειαστεί να ζητηθεί ο φάκελος από το αρχείο, 

προκειµένου να διαπιστωθεί από το περιεχόµενό του αν πράγµατι το συγκεκριµένο 

µητρώο ανήκει στον συγκεκριµένο ασφαλισµένο. Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά, θα ανοιχτεί νέος φάκελος και 

νέος Α.Μ. κατά την πρωτοκόλληση.  

Μετά την πρωτοκόλληση, τα στοιχεία των αιτήσεων θα καταχωρηθούν στο 

Μητρώο του προγράµµατος από αρµόδιους υπαλλήλους, προκειµένου αυτό να 

ενηµερωθεί. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για το µητρώο και το πρωτόκολλο 
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δίνει τη δυνατότητα εύρεσης όλων των αριθµών πρωτοκόλλου ηµέρας, 

προηγούµενων ηµερών, το είδος εγγράφου και το τµήµα στο οποίο προωθήθηκε.  

Στον ατοµικό φάκελο κάθε µετόχου, τοποθετούνται όλα τα έγγραφα που έχουν 

σχέση µε το ιστορικό του ασφαλισµένου (παλιές αιτήσεις, αποφάσεις δανείου, 

αλληλογραφία κτλ). Οι φάκελοι αυτοί βρίσκονται ταξινοµηµένοι στο Αρχείο. Κάθε 

αίτηση για νέο ατοµικό µέρισµα θα πρέπει να συσχετισθεί µε τον φάκελο του 

ασφαλισµένου. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη φάκελος στο αρχείο, τη συσχέτιση 

της αίτησης µε τον φάκελο έχει καθιερωθεί να κάνει το Τµήµα Κανονισµού 

Μερισµάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για  την παραγγελία του φακέλου, τον 

έλεγχο του περιεχοµένου κτλ, έως ότου η αίτηση είναι έτοιµη για περαιτέρω 

επεξεργασία. Η διαδικασία αυτή θα περιγραφεί αναλυτικότερα στην επόµενη 

ενότητα.  

Όταν δηµιουργείται νέος Α.Μ., αρµόδιο Τµήµα για τη δηµιουργία φακέλου και 

την ενηµέρωση του Μητρώου είναι το Τµήµα Μητρώου και Αρχείου, το οποίο θα 

τοποθετήσει την αίτηση µέσα σε νέο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο Α.Μ., το 

ονοµατεπώνυµο και η υπηρεσία του ασφαλισµένου και µελλοντικού συνταξιούχου. 

Έτσι, ο φάκελος µαζί µε την αίτηση είναι έτοιµοι να προωθηθούν στο Τµήµα 

Κανονισµού Μερισµάτων. 

 

3. Προετοιµασία Φακέλων από το Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων 

Τα τελευταία χρόνια, στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων έχει γίνει κατανοµή 

εργασιών ως εξής: Ένας αριθµός υπαλλήλων είναι υπεύθυνος για τον κανονισµό 

των ατοµικών µερισµάτων, κάποιοι άλλοι έχουν εξειδικευτεί στις µεταβιβάσεις 

µερισµάτων και τις διαγραφές, άλλοι στη διαδοχική ασφάλιση και άλλοι δίνουν 

πληροφορίες στους πολίτες και προετοιµάζουν τους φακέλους για να είναι έτοιµοι 
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προς επεξεργασία. Παρακάτω, στον Πίνακα 5.1 απεικονίζεται ο αριθµός 

υπαλλήλων του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων και οι αρµοδιότητές τους. 

 

Πίνακας 5.1  Το Προσωπικό του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων  

∆ιεύθυνση  Μετόχων – Εσόδων – Παροχών 

Κανονισµός ατοµικών µερισµάτων  1 Προϊστάµενος και 5 υπάλληλοι 

∆ιαδοχική Ασφάλιση 1 Προϊστάµενος και 4 υπάλληλοι 

Μεταβιβάσεις-∆ιαγραφές 1 Προϊστάµενος και 2 υπάλληλοι 

Παροχή πληροφοριών και 

προετοιµασία φακέλων µετόχων 
2 υπάλληλοι 

 

Στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων δραστηριοποιείται ένα γραφείο 

εξυπηρέτησης (γκισέ) στο οποίο συσσωρεύονται οι αιτήσεις ηµέρας και κάθε είδους 

συµπληρωµατικά έγγραφα από τους πολίτες, που αφορούν στον κανονισµό του 

µερίσµατος και τα οποία σε πρώτη φάση πρέπει να µπουν στο φάκελό τους. 

Πρόκειται για το προσωπικό που εξυπηρετεί τους πολίτες και ταυτοχρόνως 

προετοιµάζει τους φακέλους προς επεξεργασία. Συγκεκριµένα, αντικείµενο των 

υπαλλήλων του γραφείου αυτού είναι η παραγγελία των φακέλων από το αρχείο, η 

τοποθέτηση-συσχέτισή τους µε τον φάκελο, ο έλεγχος του περιεχοµένου του 

φακέλου για τυχόν εκκρεµότητες, η τήρηση ξεχωριστού αρχείου µε τους φακέλους 

που είναι έτοιµοι προς επεξεργασία για έκδοση µερίσµατος. Επίσης, το προσωπικό 

αυτό είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτηση πολιτών για τα 

µερίσµατα και γενικότερα συντελεί στην καλύτερη λειτουργία του Τµήµατος. 

Εποµένως, ο ρόλος του είναι διττός, αφού προετοιµάζει τους φακέλους των 

ασφαλισµένων για να γίνει η επεξεργασία τους από τους αρµόδιους υπαλλήλους και 
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απαλλάσσει το προσωπικό που εκδίδει τα µερίσµατα από την παροχή γενικών 

πληροφοριών.  

Σε πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν οι νεοδηµιουργηθέντες φάκελοι 

ασφαλισµένων στους οποίους έχει τοποθετηθεί η αίτηση για ατοµικό µέρισµα, 

καθώς και οι αιτήσεις χωρίς φάκελο -στις οποίες όµως έχει εντοπιστεί ο Α.Μ. από 

το Τµήµα Μητρώου- όπως έχει προαναφερθεί. Στην πρώτη περίπτωση, ο φάκελος 

προχωρά απευθείας στο επόµενο στάδιο που είναι η αναζήτηση της 

Συνταξιοδοτικής Πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως θα πούµε 

παρακάτω και η προώθηση σε ειδικά ράφια για να γίνει η επεξεργασία από τον 

αρµόδιο υπάλληλο. Αντίθετα, στην περίπτωση των αιτήσεων χωρίς φάκελο, θα 

πρέπει  να παραγγελθούν οι φάκελοι από το Αρχείο και θα γίνει εκτενής έλεγχος του 

περιεχοµένου τους. Τα στάδια της προετοιµασίας του φακέλου προς επεξεργασία 

για κανονισµό µερίσµατος είναι τα εξής:  

• Θα πρέπει να γίνει παραγγελία των φακέλων από το Αρχείο. Στο Αρχείο 

βρίσκονται κατ’ αύξοντα αριθµό µητρώου οι φάκελοι µερισµατούχων και 

µετόχων. Ακόµη και οι πιο παλιοί φάκελοι µπορεί να είναι χρήσιµοι ανά 

πάσα στιγµή (π.χ. σε περίπτωση διαγραφής, αναθεώρησης µερίσµατος 

κτλ.), γι αυτό, βασική για την ορθή λειτουργία του αρχείου είναι η σωστή 

ταξινόµηση. Η διαδικασία άντλησης ενός φακέλου από το αρχείο γίνεται 

ως εξής: ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος σηµειώνει χειρόγραφα το όνοµά 

του, τον  Α.Μ. και την ηµεροµηνία που ζητήθηκε ο φάκελος. Το χαρτί αυτό 

τοποθετείται στη θέση του φακέλου που εξάγεται από το αρχείο. Έτσι, ο 

αρχειοθέτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος πήρε και πότε τον φάκελο 

και µπορεί να ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο ανά πάσα στιγµή. 

Μ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγονται λάθη και απώλειες φακέλων. Όταν οι 
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φάκελοι που έχουν ζητηθεί συγκεντρωθούν, παραδίδονται στο Τµήµα 

Κανονισµού Μερισµάτων, το οποίο είναι έτοιµο να προχωρήσει στο 

επόµενο στάδιο. 

• Συσχετίζεται η αίτηση µε τον φάκελο µε πολλή προσοχή, αφού γίνει 

δεύτερος έλεγχος του Α.Μ. Αυτό γίνεται για την περίπτωση εύρεσης 

λανθασµένου Α.Μ. από το Τµήµα Μητρώου, π.χ. σε περίπτωση 

συνωνυµίας, ελλείψεως στοιχείων κτλ. Τα στοιχεία που εξετάζονται -τα 

οποία αντλούνται από το φάκελο- είναι το ΦΕΚ διορισµού, ο αριθµός 

ταυτότητας, παλιές υπεύθυνες δηλώσεις κτλ. 

• Γίνεται η εξακρίβωση µέσα από το φάκελο για το ενδεχόµενο ο 

ασφαλισµένος να έχει πάρει δάνειο από το Τµήµα ∆ανείων του ΜΤΠΥ 

που δεν έχει ακόµη εξοφληθεί,. Στην περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο 

δανείου, αυτό κρατείται από το εφάπαξ βοήθηµα που χορηγεί το 

Τ.Π.∆.Υ11.. Έτσι, εάν υπάρχει υπόλοιπο δανείου, ο φάκελος πηγαίνει στο 

Τµήµα ∆ανείων, το οποίο τακτοποιεί τις όποιες εκκρεµότητες µε το 

Τ.Π.∆.Υ. και έπειτα επιστρέφει. 

• Γίνεται εξακρίβωση µέσα από το φάκελο εάν έχει γίνει αίτηση 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Τµήµα Μετόχων και στην περίπτωση 

αυτή ο φάκελος πηγαίνει στο Τµήµα Μετόχων προκειµένου να συσχετιστεί 

µε το ∆ελτίο Καταβολών. Φυσικά είναι πιθανό να µην υπάρχει ούτε 

υπόλοιπο δανείου ούτε εκκρεµότητα από το Τµήµα Μετόχων, οπότε 

προχωρούµε απευθείας στο επόµενο βήµα 

• Το επόµενο στάδιο είναι η αναζήτηση της Συνταξιοδοτικής Πράξης 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Κατά το παρελθόν, η 

                                                 
11 Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (αποτελεί επικουρικό ταµείο) 
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αίτηση κανονισµού µερίσµατος ερχόταν µαζί µε την Πράξη Απονοµής 

Σύνταξης του ΓΛΚ-που είναι απαραίτητη για την έκδοση του µερίσµατος- 

καθώς ο ενδιαφερόµενος και µέλλων συνταξιούχος περίµενε πρώτα να 

παραλάβει από το ΓΛΚ την Πράξη και προσκόµιζε στο ΜΤΠΥ όλα τα 

δικαιολογητικά ολοκληρωµένα. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, προς όφελος και 

διευκόλυνση των πολιτών. Έτσι, το ΓΛΚ παρέχει τις νέες Πράξεις 

ηλεκτρονικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, στα ενδιαφερόµενα Ταµεία. 

Στην περίπτωση που η Πράξη του ΓΛΚ έχει εκδοθεί και βρεθεί µέσα από 

τη σχετική αναζήτηση, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ο φάκελος 

τοποθετείται µαζί µε την εκτυπωµένη πράξη του ΓΛΚ στα ράφια (ανά 

µήνα και ηµέρα αίτησης) και είναι έτοιµος προς επεξεργασία. Στην 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το ΓΛΚ δεν έχει στείλει ακόµη την 

Πράξη, ο ελλιπής φάκελος τοποθετείται στα ράφια που είναι «σε αναµονή 

πράξης» µέχρι να αποσταλεί η πράξη.  

 

4. Κανονισµός Μερίσµατος από το Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων 

Τα µερίσµατα υπολογίζονται από τους υπαλλήλους του Τµήµατος Κανονισµού 

Μερισµάτων. Το προσωπικό αυτό, αναζητά στα ράφια τους φακέλους εκείνους που 

είναι έτοιµοι προς επεξεργασία ανάλογα µε την ηµεροµηνία της αίτησης. ∆εν είναι 

σε θέση να επεξεργαστούν τους φακέλους που βρίσκονται στα ράφια «σε αναµονή 

πράξης», όπως έχει προαναφερθεί, καθώς δεν περιέχεται σε αυτούς ακόµη η πράξη. 

Για την έκδοση µερισµάτων χρησιµοποιείται ένα µέρος του νέου πληροφοριακού 

συστήµατος, το οποίο χρησιµεύει στον υπολογισµό των µερισµάτων. Όταν ο 

υπάλληλος τελειώσει και αποθηκεύσει τις εγγραφές του στο πρόγραµµα, εκτυπώνει 

το έντυπο ελέγχου στο οποίο αναφέρονται τα υπηρεσιακά δεδοµένα, τα προσωπικά 

ΜΠΣ «Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»  37



«Πληροφοριακό Σύστηµα του ΜΤΠΥ»                            Κεχαγιά Κυριακή 

στοιχεία του µερισµατούχου και το µέρισµα. Αφού ο υπάλληλος εκτυπώσει το 

έντυπο ελέγχου, θα το τοποθετήσει στο φάκελο, τον οποίο θα παραδώσει στον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος. Ο Προϊστάµενος θα επεξεργαστεί το φάκελο και θα 

ελέγξει εάν τα δεδοµένα και το µέρισµα είναι σωστά. Ο Προϊστάµενος υπογράφει 

στο έντυπο ελέγχου και περνούµε στο επόµενο στάδιο. 

 

5. Μεταφορά ∆εδοµένων στο Παλιό Πληροφοριακό Σύστηµα 

Οι φάκελοι µε τα υπογεγραµµένα έντυπα ελέγχου παραδίδονται σε δύο 

υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την µεταφορά των εντύπων αυτών στο 

παλιό πληροφοριακό σύστηµα του ΜΤΠΥ. Η µεταφορά αυτή γίνεται προκειµένου 

οι εγγραφές στο νέο πληροφοριακό σύστηµα να µεταφερθούν στο παλιό σύστηµα, 

το οποίο χρησιµοποιείται σε µεταγενέστερες διαδικασίες (π.χ. χρησιµοποιείται από 

το Τµήµα Παροχών που ασχολείται µε την πληρωµή των µερισµάτων). Αφού τα 

δεδοµένα καταχωρηθούν, γίνεται εκτύπωσή τους και διορθώνονται από τους 

υπαλλήλους που είναι αρµόδιοι για τον αρχικό υπολογισµό του µερίσµατος, 

προκειµένου να βεβαιωθούν ότι έχει γίνει σωστά η µεταφορά στο παλιό σύστηµα 

και να αποφευχθούν λάθη. Σε καµία περίπτωση τα νέα έντυπα που έχουν τυπωθεί 

δεν αποχωρίζονται από τον φάκελο του ασφαλισµένου, καθώς αποτελεί το σηµείο 

αναφοράς για οποιοδήποτε λάθος. Στην περίπτωση που τα αντιγραµµένα δεδοµένα 

είναι σωστά, ο υπάλληλος υπογράφει πάνω τους και τα τοποθετεί στους φακέλους. 

Όταν εκδοθούν οι αποφάσεις κανονισµού µερίσµατος και τα αντίγραφα των 

αποφάσεων µπουν στους φακέλους, τότε οι φάκελοι είναι έτοιµοι να επιστρέψουν 

στο αρχείο.  
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Στο Γράφηµα 5.1 που ακολουθεί, εµφανίζονται τα στάδια της διαδικασίας 

κανονισµού µερισµάτων (για τη δηµιουργία του Γραφήµατος αυτού, µελετήθηκαν 

ορισµένα µοντέλα πληροφοριακού συστήµατος12). 
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ΑΡΧΕΙΟ 
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 Περιγραφή ∆ιαδικασίας Μεταβίβασης Μερίσµατος 

 

1. Κατάθεση Αίτησης  

Ο δικαιούχος θα πρέπει να συµπληρώσει και να πρωτοκολλήσει την αίτηση 

µεταβίβασης, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

 

2. Πρωτοκόλληση-Μητρώο 

Το Πρωτόκολλο και το Τµήµα Μητρώου και Αρχείου Ασφαλισµένων          

είναι αρµόδιο για την πρωτοκόλληση της  αίτησης και τη συσχέτιση του 

ασφαλισµένου µε ένα Αριθµό Μητρώου (Α.Μ.). Όπως και στην περίπτωση των 

ατοµικών µερισµάτων, η αίτηση µεταβίβασης µερίσµατος θα πρωτοκολληθεί µε τη 

χρήση του προγράµµατος, το οποίο όπως έχει προαναφερθεί λειτουργεί ως 

πρωτόκολλο και µητρώο. Κατά τη στιγµή της πρωτοκόλλησης της αίτησης, ο 

υπεύθυνος υπάλληλος θα πρέπει να βρει τον  ήδη υπάρχοντα Α.Μ., αφού κάνει 

ταυτοποίηση αιτούντα και αποβιώσαντος µερισµατούχου. Μετά την πρωτοκόλληση 

η αίτηση είναι έτοιµη να προωθηθεί στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων. ∆εν 

δηµιουργείται νέος Α.Μ. και εποµένως νέος φάκελος, αλλά η αίτηση θα 

τοποθετηθεί στο φάκελο του µερισµατούχου που βρίσκεται στο αρχείο. 

 

3. Προετοιµασία Φακέλου από το Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων  

Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων θα παραγγείλουν  τους 

αντίστοιχους φακέλους από το αρχείο και θα τους τοποθετήσουν-συσχετίσουν µε τις 

αιτήσεις µεταβίβασης. ∆εν τίθεται θέµα αναζήτησης για δάνειο, δελτίο καταβολών 

και άλλες εκκρεµότητες, αφού πρόκειται για παλιό φάκελο και συνταξιούχο µε 

ολοκληρωµένο ιστορικό, θα ελεγχθεί όµως εάν οι αιτήσεις αντιστοιχούν στο σωστό 
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Α.Μ..  Επιπλέον, θα γίνει αναζήτηση της Πράξης Μεταβίβασης Σύνταξης από το 

ηλεκτρονικό αρχείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ο φάκελος είναι 

έτοιµος για επεξεργασία, οπότε τοποθετείται στα αντίστοιχα ράφια. Όταν αντίθετα 

δεν έχει εκδοθεί ακόµη η Πράξη από το ΓΛΚ, ο φάκελος τοποθετείται στα ράφια 

«σε αναµονή πράξης» και δεν είναι έτοιµος. Θα πρέπει να γίνεται αναζήτηση των 

Πράξεων ΓΛΚ ανά δεκαπενθήµερο περίπου οπότε και ενηµερώνεται το αρχείο, 

πράγµα το οποίο είναι δύσκολο λόγω της συσσώρευσης µεγάλου αριθµού φακέλων 

στα ράφια «σε αναµονή πράξης», κυρίως για ατοµικά µερίσµατα.  

 

4. Μεταβίβαση Μερίσµατος 

Τους φακέλους που είναι έτοιµοι προς επεξεργασία θα επεξεργαστούν οι 

υπάλληλοι του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων που είναι υπεύθυνοι για τις 

µεταβιβάσεις και διαγραφές µερισµάτων. Το προσωπικό αυτό, θα αναζητήσει στα 

ράφια τους φακέλους ανάλογα µε την ηµεροµηνία της αίτησης. Χρησιµοποιείται το 

ένα τµήµα του πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιείται για τις 

µεταβιβάσεις µερισµάτων. Όταν ο υπάλληλος τελειώσει και αποθηκεύσει τις 

εγγραφές του στο πρόγραµµα, εκτυπώνει το έντυπο ελέγχου στο οποίο φαίνονται 

όλα τα δεδοµένα και το µέρισµα. Όταν το έντυπο αυτό εκτυπωθεί, θα το 

τοποθετήσει στο φάκελο, ο οποίος θα παραδοθεί στον Προϊστάµενο του Τµήµατος. 

Ο Προϊστάµενος θα επεξεργαστεί το φάκελο και θα ελέγξει εάν τα δεδοµένα και το 

µέρισµα είναι σωστά. Εάν το έντυπο ελέγχου είναι σωστό, ο Προϊστάµενος 

υπογράφει σ’ αυτό και περνούµε στο επόµενο στάδιο 
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5. Μεταφορά ∆εδοµένων στο Παλιό Πληροφοριακό Σύστηµα 

Όπως συµβαίνει και µε τα ατοµικά µερίσµατα, οι φάκελοι µε τα υπογεγραµµένα 

έντυπα ελέγχου παραδίδονται στους δύο υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

τη µεταφορά του εντύπου αυτού στο παλιό πληροφοριακό σύστηµα του ΜΤΠΥ, το 

οποίο χρησιµοποιείται σε επόµενες φάσεις της διαδικασίας. Αφού τα δεδοµένα 

καταχωρηθούν, γίνεται εκτύπωση και έλεγχος από τους υπαλλήλους που είναι 

αρµόδιοι για τη µεταβίβαση του µερίσµατος, προκειµένου να βεβαιωθούν ότι έχει 

γίνει σωστά η µεταφορά και να αποφευχθούν λάθη. Σε καµία περίπτωση τα νέα 

έντυπα δεν αποµακρύνονται από τον φάκελο του ασφαλισµένου, καθώς αποτελεί το 

σηµείο αναφοράς για οποιοδήποτε λάθος. Στην περίπτωση που τα αυτά είναι σωστά, 

ο υπάλληλος υπογράφει και τα τοποθετεί στους φακέλους, προκειµένου να 

εκδοθούν οι αποφάσεις. 

Στο Γράφηµα 5.2 που ακολουθεί, εµφανίζονται τα στάδια της διαδικασίας 

µεταβίβασης µερίσµατος. 
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 Αίτησης  

αιούχος θα πρέπει να συµπληρώσει και να πρωτοκολλήσει την αίτηση 

ης, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

ληση-Μητρώο 

ι εύρεση του Α.Μ., όπως και στις µεταβιβάσεις. ∆εν δηµιουργείται νέος 

ς προϋπάρχει ο Α.Μ. του αποθανόντος.  
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3. Προετοιµασία Φακέλων στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων  

Οι αιτήσεις προωθούνται στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων, στο οποίο οι 

υπάλληλοι θα παραγγείλουν  τους αντίστοιχους φακέλους από το αρχείο και θα 

κάνουν συσχέτιση της αίτησης διαγραφής µε το φάκελο.  

 

4. ∆ιαγραφή και Μεταφορά ∆εδοµένων στο Παλιό Πληροφοριακό Σύστηµα  

Τους φακέλους θα επεξεργαστούν οι υπάλληλοι του Τµήµατος Κανονισµού 

Μερισµάτων που είναι υπεύθυνοι για τις µεταβιβάσεις και διαγραφές µερισµάτων. 

Επίσης για τις διαγραφές χρησιµοποιείται το ίδιο πληροφοριακό σύστηµα. Η 

υπόλοιπη διαδικασία έως την έκδοση της απόφασης είναι παρόµοια µε εκείνη των 

µεταβιβάσεων.  

Στο Γράφηµα 5.3 που ακολουθεί, εµφανίζονται τα στάδια της διαδικασίας 

διαγραφής µέλους από το µέρισµα. 
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5.2.2  Υφιστάµε

 

 Προσωπικό

 

 Στο ΜΤ

υπάλληλο. Όπω

τόσο από πλευρ

Εφαρµογών. Το

από 1 προϊστ

διαφοροποιούντ

συνεργάτες. 
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Τοποθέτηση 
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ράφια 

∆ιαγραφή µε το 
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Μεταφορά 
εγγραφών στο 
παλιό 
πληροφοριακό 
σύστηµα 

λεγχος Έλεγχος 

∆ιαδικασία Έκδοσης ∆ιαγραφών 

νη Πληροφοριακή Υποδοµή  

 και Η/Υ 

ΠΥ χρησιµοποιούνται εκατό περίπου σύγχρονοι Η/Υ, ένας για κάθε 

ς έχει προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, τη σωστή λειτουργία των Η/Υ, 

άς hardware όσο και software, εξασφαλίζει το Τµήµα Μηχανογραφικών 

 προσωπικό του Τµήµατος Μηχανογραφικών Εφαρµογών αποτελείται 

άµενο και 4 µόνιµους υπαλλήλους, οι αρµοδιότητες των οποίων 

αι, σε ορισµένες δε περιπτώσεις συνεργάζονται µε εξωτερικούς 
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 Πληροφοριακό Σύστηµα 

 

 Στο ΜΤΠΥ λειτουργούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά πληροφοριακά 

συστήµατα µε επικαλυπτόµενες λειτουργίες. Το παλαιότερο δηµιουργήθηκε το 198913 

και χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία κανονισµού µερισµάτων. Προς αντικατάστασή 

του, το 2003 δηµιουργήθηκε ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα.14 Το νέο αυτό 

πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί πιο εξελιγµένη µορφή του παλιού, καθώς 

δηµιουργήθηκε µε την προοπτική να συνδέσει όλες τις λειτουργίες της διαδικασίας 

κανονισµού µερισµάτων, από την πρωτοκόλληση της αίτησης, έως τον υπολογισµό του 

µερίσµατος, την έκδοση αποφάσεων, λογιστικές εργασίες κτλ. ∆υστυχώς όµως, η 

συνεργασία µε την εµπλεκόµενη εταιρία δεν απέδωσε, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να 

µην ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες να µην συνδεθούν. Έτσι, η χρήση του περιορίζεται 

σε ένα µόνο µέρος της διαδικασίας κανονισµού µερισµάτων. Όπως έχει προαναφερθεί 

στην ενότητα 5.2.1, το νέο πληροφοριακό σύστηµα χρησιµοποιείται στο πρώτο µέρος 

της διαδικασίας κανονισµού µερισµάτων, ενώ στις τελευταίες φάσεις της διαδικασίας 

χρησιµοποιείται το παλιό. Στο Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές 

οθόνες των δύο πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στο ΜΤΠΥ. 

Επίσης, από το 2001 χρησιµοποιείται µία ξεχωριστή εφαρµογή για το µητρώο 

των µερισµατούχων  και µετόχων, καθώς και για τη διαχείριση πρωτοκόλλου. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδοµένα της εφαρµογής αυτής αυτοµάτως ενηµερώνουν το 

νεότερο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

 

 

                                                 
13 µε γλώσσα προγραµµατισµού COBOL 
14 µε γλώσσα προγραµµατισµού Delphi 
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 Βάσεις ∆εδοµένων 

 

Χρησιµοποιείται εσωτερική βάση δεδοµένων για τους µερισµατούχους, ενώ δεν 

λειτουργεί βάση δεδοµένων για τους εν ενεργεία σφαλισµένους.  Ως προς τις 

εξωτερικές, δεν γίνεται χρήση βάσεων δεδοµένων άλλων οργανισµών παρά µόνο της 

Εθνικής Τράπεζας. 

 

5.2.3 ∆ηµιουργία Ερωτηµατολογίου 

 

Για τη διερεύνηση των προβληµάτων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία 

έκδοσης των µερισµάτων, συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ).  

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνθηκε στο σύνολο του προσωπικού του Τµήµατος 

Κανονισµού Μερισµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊσταµένων.  

Σκοπός του ερωτηµατολογίου ήταν η διερεύνηση των απόψεων που επικρατούν 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της συνολικής διαδικασίας έως τον κανονισµό των 

µερισµάτων. Η δοµή του ερωτηµατολογίου ήταν τέτοια, ώστε οι ερωτηθέντες κλήθηκαν 

να παραθέσουν τα προβλήµατα και τις προτάσεις τους. 

Οι απαντήσεις έγιναν ανώνυµα, για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 

ειλικρινής αντιµετώπιση από τους ερωτηθέντες. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 14 

ερωτηµατολόγια. Τα 11 από αυτά αφορούν στα ατοµικά µερίσµατα. Το αντικείµενο 

εργασίας όλων των ερωτηθέντων είναι ο κανονισµός ατοµικών µερισµάτων, η 

διαδοχική ασφάλιση και οι µεταβιβάσεις-διαγραφές. 

 Στο επόµενο Κεφάλαιο, γίνεται αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων και η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Σε κάθε ερωτηµατολόγιο απαντήθηκαν επτά ερωτήσεις. Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που ήταν σε µορφή πολλαπλών επιλογών καταγράφηκαν και φαίνονται στον 

Πίνακα 6.1. 

 

Πίνακας 6.1   Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
(ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Μεγάλη  
Με 
Περιθώρια 
Βελτίωσης 

Μικρή  Μηδενική  

1. Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία του 
Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων ως 
προς την αποτελεσµατικότητά της 

 10 4  

2. Πως κρίνετε την επάρκεια του χρόνου 
σε συνδυασµό µε τον αριθµό των 
απασχολούµενων ατόµων για την 
εκτέλεση του καθηµερινού όγκου της 
εργασίας 

 3 10 1 

3. Πως κρίνετε τη λειτουργικότητα των 
πληροφοριακών προγραµµάτων για τις 
εκτελούµενες εργασίες. Κατά πόσο 
θεωρείτε ότι αυτά είναι αποτελεσµατικά 
και συντελούν στην διευκόλυνση των 
εργασιών σας 

 9 5  

4. Πως κρίνετε την ταχύτητα και ποιότητα 
συνεργασίας µε άλλα Τµήµατα  10 4  

5. Πως κρίνετε την διευκόλυνση του 
περιβάλλοντος εργασίας (χώρος, 
διαρρύθµιση, ηχορύπανση κτλ) 
 

1 7 5 1 

6. Πως κρίνετε την κατανοµή εργασιών 
µεταξύ των ατόµων 
 

1 4 8 1 

7. Πως κρίνετε την ικανοποίηση από τη 
λειτουργικότητα-αποδοτικότητα της 
γενικότερης διαδικασίας έως την πλήρη 
ολοκλήρωση της έκδοση µερισµάτων 
(Πρωτόκολλο-Μητρώο-Αρχείο-
Συσχέτιση-Έλεγχος Αποστολής Πράξεων 
από το ΓΛΚ - Πληκτρολόγηση κτλ) 
 

 2 10 2  

ΣΥΝΟΛΟ 2 45 46 5 
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Στην ερώτηση που διερευνά την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του 

Τµήµατος, το 71% των ερωτηθέντων συµφωνεί ότι η λειτουργία είναι αποτελεσµατική, 

αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το υπόλοιπο 29% πιστεύει ότι είναι λίγο 

αποτελεσµατική (Γράφηµα 6.1).  

 

1. Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία του Τµήµατος Κανονισµού 
Μερισµάτων ως προς την αποτελεσµατικότητά της

0%

0%

71%

29%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.1 Αποτελεσµατικότητα λειτουργίας του Τµήµατος Κανονισµού 

Μερισµάτων 

 

Ως προς τον αριθµό των υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών, το 72% 

δηλώνει ότι ο αριθµός των υπαλλήλων σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας είναι λίγο 

ικανοποιητικός και το 21% πιστεύει ότι είναι ικανοποιητικός, αλλά µε περιθώρια 

βελτίωσης. Το 7% πιστεύει ότι τα απασχολούµενα άτοµα δεν επαρκούν καθόλου για 

την εκτέλεση της απαιτούµενης εργασίας (Γράφηµα 6.2). 
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2. Πως κρίνετε την επάρκεια του χρόνου σε συνδυασµό µε τον 
αριθµό των απασχολούµενων ατόµων για την εκτέλεση του 

καθηµερινού όγκου της εργασίας

0%

72%

21%7%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.2  Επάρκεια αριθµού εργαζοµένων 

 

Στην ερώτηση για τη λειτουργικότητα των πληροφοριακών εφαρµογών το 

64% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι αποτελεσµατικές, αλλά µπορούν να 

βελτιωθούν και το υπόλοιπο 36% ότι είναι λίγο αποτελεσµατικές (Γράφηµα 6.3).  

 

3. Πως κρίνετε την λειτουργικότητα των πληροφοριακών 
προγραµµάτων για τις εκτελούµενες εργασίες: Κατά πόσο 
θεωρείτε ότι αυτά είναι αποτελεσµατικά και συντελούν στην 

διευκόλυνση των εργασιών σας

0%

0%

64%

36%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.3  Λειτουργικότητα Πληροφοριακών Προγραµµάτων 
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Για την ταχύτητα και ποιότητα συνεργασίας µε τα άλλα τµήµατα του 

ΜΤΠΥ η πλειοψηφία (71%) δήλωσε ότι θεωρεί πως είναι ικανοποιητική, αλλά µπορεί 

να βελτιωθεί. Το 29% παρ’ όλ’ αυτά θεωρεί ότι είναι λίγο αποτελεσµατική (Γράφηµα 

6.4).  

 

4. Πως κρίνετε την ταχύτητα και ποιότητα συνεργασίας µε τα 
άλλα Τµήµατα

0%

0%29%

71%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.4  Συνεργασία µε άλλα Τµήµατα 

 

Ως προς το περιβάλλον εργασίας, το 50% πιστεύει ότι είναι ικανοποιητικό µε 

περιθώρια βελτίωσης, το 36% πιστεύει ότι δεν είναι τόσο ικανοποιητικό και το 7% 

δηλώνει µη ικανοποιηµένο από το περιβάλλον. Υπάρχει και ένα 7% το οποίο δηλώνει 

πλήρως ικανοποιηµένο από το περιβάλλον εργασίας (Γράφηµα 6.5).  
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5. Πως κρίνετε τη διευκόλυνση του περιβάλλοντος εργασίας 
(χώρος, διαρρύθµιση, ηχορύπανση κτλ)

50%

7%7%

36%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.5  Περιβάλλον εργασίας 

 

Σχετικά µε την κατανοµή των εργασιών, το 57% δηλώνει ότι η ισχύουσα 

κατανοµή δεν είναι πολύ αποτελεσµατική, ενώ το 29% πιστεύει ότι υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. Καθόλου αποτελεσµατική κατανοµή εργασιών υποστηρίζει πως 

είναι το 7% και πολύ καλή κατανοµή το 7% (Γράφηµα. 6.6).  

 

6. Πως κρίνετε την κατανοµή εργασιών µεταξύ των ατόµων

57%

7% 7%

29%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.6  Κατανοµή εργασιών 
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Σχετικά µε τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 

έκδοσης µερισµάτων, το 72% υποστηρίζει ότι αποδίδει λίγο ενώ το 14% των 

ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι είναι αποδοτική, αλλά µε περιθώρια βελτίωσης. Τέλος το 

14% απαντά ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική (Γράφηµα 6.7).  

 

7. Πως κρίνετε την αποδοτικότητα της γενικότερης διαδικασίας 
έως την πλήρη ολοκλήρωση της έκδοση µερισµάτων 

(Πρωτόκολλο – Μητρώο – Αρχείο -Συσχέτιση-Έλεγχος 
Αποστολής Πράξεων από το ΓΛΚ κτλ)

72%

14%0%14%

µεγάλη περιθώρια βελτίωσης µικρή µηδενική
 

Γράφηµα 6.7  ∆ιαδικασία Κανονισµού Μερισµάτων 

 

Οι απαντήσεις που αφορούν στο Τµήµα Κανονισµού Ατοµικών Μερισµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Τµήµατος ∆ιαδοχικής Ασφάλισης είναι οι εξής: 

 

• Στην ερώτηση «Εντοπίζετε προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος 

Κανονισµού Μερισµάτων τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά του» 

οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

1. Πληροφοριακό σύστηµα: Τονίστηκε η δηµιουργία προβληµάτων από τη χρήση 

ενός µη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και συγκεκριµένα από την 

παράλληλη χρήση των δύο συστηµάτων για τον ίδιο σκοπό. Το αποτέλεσµα 

είναι η µείωση της ταχύτητας και της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας 
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κανονισµού µερισµάτων. Σηµειώθηκε επίσης ότι υπάρχουν ελλείψεις στις 

εφαρµογές του πληροφοριακού συστήµατος, καθώς οποιαδήποτε ιδιάζουσα 

περίπτωση γίνεται χειρόγραφα (π.χ. δεν υπάρχει η δυνατότητα αναθεωρήσεων 

των µερισµάτων).  

 

Αναφορά στο πρόβληµα του πληροφοριακού συστήµατος έγινε στα 9 από τα 11 

ερωτηµατολόγια.  

 

2. Προσωπικό: Σηµειώθηκε η έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε 

τον όγκο της εργασίας, γεγονός που -όπως τονίστηκε ιδιαίτερα- παρεµποδίζει 

την αποτελεσµατικότητα και δηµιουργικότητα της εργασίας.  

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα 8 από τα 11 ερωτηµατολόγια 

 

3. Ώρες εξυπηρέτησης πολιτών: Σηµειώθηκε η ύπαρξη πολλών ωρών 

εξυπηρέτησης του κοινού, οι οποίες αποτελούν τα 2/3 του χρόνου εργασίας των 

υπαλλήλων, µε συνέπεια την απασχόληση της πλειοψηφίας των υπαλλήλων, 

αλλά και τη διακοπή της εργασίας τους, εις βάρος της ταχύτητας διεκπεραίωσης 

των µερισµάτων.   

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα 9 από τα 11 ερωτηµατολόγια 

 

4. Υποβολή ελλιπών ή λανθασµένων δικαιολογητικών και ελλιπής 

πληροφόρηση υπηρεσιών: Έγινε λόγος για την αλλαγή του τρόπου υποβολής 

της αίτησης για κανονισµό µερίσµατος -η οποία γίνεται πλέον µέσω του 
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∆.Α.Υ.Κ., όπως έχει προαναφερθεί- και τα προβλήµατα που έχουν προκύψει 

από την έλλειψη γνώσης του τρόπου συµπλήρωσής της από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό καθιστά αναπόφευκτη τη συνεχή επικοινωνία για 

συµπλήρωση πληροφοριών ή αποσαφήνιση.  

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα  4 από τα 11 ερωτηµατολόγια 

 

5. Χώρος: Σηµειώθηκε η κακή διάταξη των χώρων και η κακή επιλογή επίπλων,  

η έλλειψη χώρου εργασίας, αλλά και η άνιση κατανοµή του, ειδικότερα για το 

γραφείο όπου συγκεντρώνονται οι αιτήσεις και δίδονται οι πληροφορίες.  

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα 5 από τα 11 ερωτηµατολόγια 

 

6. Γραφειοκρατικές διαδικασίες: Σηµειώθηκε η καθυστέρηση που υπάρχει 

εξαιτίας της γραφειοκρατικής δοµής και οργάνωσης της υπηρεσίας. 

Επισηµάνθηκε το γεγονός ότι µέχρι η αίτηση κανονισµού µερίσµατος του 

ασφαλισµένου να φτάσει στον υπάλληλο που θα την επεξεργαστεί περνά από 

άλλα Τµήµατα (π.χ. ∆άνεια- Μετόχων) και ότι η έκδοση των µερισµάτων 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, εξαιτίας των προβληµάτων του 

πληροφοριακού συστήµατος. Αναφέρθηκε η ανάγκη για συγχώνευση κάποιων 

σταδίων στη διαδικασία κανονισµού µερισµάτων και τονίστηκε η έλλειψη 

συντονισµού µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων.  

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα 5 από τα 11 ερωτηµατολόγια 
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7. Αύξηση των συνταξιοδοτούµενων: Σηµειώθηκε η ραγδαία αύξηση  αιτήσεων 

συνταξιοδότησης, εν όψει των ασφαλιστικών αλλαγών, µε αποτέλεσµα την 

αύξηση του όγκου εργασίας και της πολυπλοκότητάς της 

 

Αναφορά στο πρόβληµα αυτό έγινε  στα 4 από τα 11 ερωτηµατολόγια 

 

Άλλα προβλήµατα που αναφέρθηκαν είναι τα εξής:  

8. Η µη καταχώρηση όλων των ασφαλισµένων σε ατοµικές µερίδες 

9. Η αναπροσαρµογή του µερίσµατος όλων των µερισµατούχων 

10. Η ελλιπής εισαγωγική εκπαίδευση και ο κατακερµατισµός της εργασίας και 

εξειδίκευσης σε τέτοιο βαθµό που περιορίζει τη γνώση της συνολικής 

διαδικασίας  

11. Η περιορισµένη ταχύτητα και ποιότητα όσον αφορά στη συνεργασία µε τα άλλα 

Τµήµατα  

12. Η άνιση κατανοµή εργασιών, καθώς δεν χρησιµοποιείται το ανθρώπινο 

δυναµικό σύµφωνα µε τις ικανότητές του 

13. Η ανεπάρκεια του δικτυακού τόπου. (π.χ. Ο τύπος του µερίσµατος δεν είναι 

γνωστός και δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση στο site) 

14. Η αλληλογραφία µε τα επικουρικά ταµεία για µεταφορά χρόνου διαδοχικής 

ασφάλισης αποτελεί µία χρονοβόρα διαδικασία 

15. Η υποβολή αιτήσεων χωρίς τις Συνταξιοδοτικές Πράξεις του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, µε αποτέλεσµα την αναµονή και συνεχή αναζήτησή 

του από το αρχείο του ΓΛΚ. 
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Στο Γράφηµα 6.8 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα κυρίαρχα προβλήµατα της 

διαδικασίας κανονισµού µερισµάτων, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από τα 

ερωτηµατολόγια. Μελετώντας το Γράφηµα παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία του 

προσωπικού θεωρεί ότι τα τρία βασικότερα προβλήµατα του τµήµατος είναι η 

έλλειψη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (82%), ο χρόνος 

εξυπηρέτησης του κοινού (82%) και η έλλειψη προσωπικού (73%). Ακολουθούν µε 

ίσα µερίδια (45%) η δυσλειτουργία του χώρου και η ύπαρξη γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. Τέλος το 36% των απαντήσεων κάνει λόγο για ελλείψεις στα 

δικαιολογητικά και για αστάθεια στις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. 

 

82% 82%

73%

45% 45%

36% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

µη ολοκληρωµένο
πληροφοριακό
σύστηµα

συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις

Γράφηµα 6.8  Τα κυρίαρχα προβλήµατα 

πολλές ώρες
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έλλειψη προσωπικού 
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• Στην ερώτηση «Ποιες προτάσεις θα παραθέτατε για την επίλυση των ανωτέρω 

προβληµάτων» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

1. Εξυπηρέτηση πολιτών: Οι 9 από τους 11 ερωτηθέντες συγκλίνουν στην 

αναγκαία µείωση των ωρών εξυπηρέτησης πολιτών και την αποδέσµευση 
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υπαλλήλων από τη συνεχή επαφή µε το κοινό. Μία πρόταση ήταν η µείωση των 

ωρών εξυπηρέτησης του κοινού σε 4 ώρες, ενώ άλλη πρόταση  αποτέλεσε η 

µείωση σε 2 ώρες και η αύξηση των υπαλλήλων που δίνουν πληροφορίες. 

2. Πληροφοριακό σύστηµα: Τέσσερις από τους ερωτηθέντες πρότειναν την 

ολοκλήρωση των µηχανογραφικών εφαρµογών σε όλα τα αντικείµενα του 

Τµήµατος, τρεις θεώρησαν ότι πρέπει να βελτιωθούν τα ήδη υπάρχοντα 

συστήµατα και ένας ερωτηθείς θεώρησε ότι απαιτείται η εξ ολοκλήρου αλλαγή 

του πληροφοριακού συστήµατος, η χρήση ενιαίου λογισµικού για όλη την 

υπηρεσία και η προσπάθεια αναδιοργάνωσης ολόκληρης της διαδικασίας µε ένα 

νέο πληροφοριακό σύστηµα.  

3. Πρόσληψη προσωπικού: 6 από τους 11 ερωτηθέντες έκαναν λόγο για ανάγκη 

πρόσληψης προσωπικού. 

4. Χώρος: Υποστηρίχθηκε η αναγκαιότητα για αναδιάταξη του χώρου εργασίας, 

επιλογή επίπλων που να διευκολύνουν το κοινό, τους εργαζόµενους και τη 

διαδικασία κανονισµού µερισµάτων γενικότερα. Επίσης τονίστηκε η σηµασία 

για µεγαλύτερο χώρο στο γραφείο όπου προετοιµάζονται οι φάκελοι και για πιο 

λειτουργικούς χώρους συλλογής φακέλων. Τέσσερις από τους 11 ερωτηθέντες 

έκαναν λόγο για τη λύση αυτή.  

5. ∆ύο από τους ερωτηθέντες πρότειναν την καλύτερη αξιοποίηση του διαδικτύου 

στη συναλλαγή µε το κοινό. Προτάθηκε η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

µέσω του δικτυακού τόπου του ΜΤΠΥ, το οποίο προς στιγµήν περιορίζεται 

στην πληροφόρηση για την υπηρεσία. Επίσης, τονίστηκε η σηµασία της 

ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων. 

6. ∆ύο από τους ερωτηθέντες πρότειναν επίσης την αξιοποίηση του διαδικτύου και 

των της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών. 
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Η ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών θα οδηγούσε στην ενίσχυση της 

συνεργασίας τους. 

 

Κάποιες άλλες προτάσεις ήταν: 

7. Ενηµέρωση των συνεργαζόµενων υπηρεσιών για τον τρόπο συµπλήρωσης του 

∆ΑΥΚ µε ενηµερωτικό φυλλάδιο ή διεξαγωγή σχετικού σεµιναρίου 

8. Εισαγωγικά σεµινάρια από προϊστάµενους και συνάδελφους µε επίσηµο 

χαρακτήρα 

9. Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, όπως  για παράδειγµα η 

συνεργασία µε τους άλλους φορείς, ούτως ώστε να µην ζητούν όλα τα Ταµεία 

τα ίδια δικαιολογητικά ξεχωριστά.  

10. Μεγαλύτερη προσπάθεια από τη διοίκηση για προσέγγιση του εργαζόµενου, 

ούτως ώστε να αποκτηθεί γνώση για τα καθηµερινά προβλήµατα. Προτάθηκε 

ως τρόπος επικοινωνίας η ανώνυµη έρευνα. 

11. Καταχώρηση όλων των ασφαλισµένων σε ατοµικές µερίδες 

12. Εξάλειψη της πάγιας δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας 

13. Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου 

14. Ο έλεγχος της έκδοσης Πράξεων από το ΓΛΚ να γίνεται από ένα συγκεκριµένο 

άτοµο που δεν εκτελεί άλλες υποχρεώσεις 

15. Οι Πράξεις από το ΓΛΚ να συµπεριλαµβάνονται εξ αρχής στην αίτηση  

16. Να γίνει σωστότερος καταµερισµός εργασίας 

17. Να γίνει ανασχεδιασµός της όλης διαδικασίας 

 

Στο Γράφηµα 6.9 παρουσιάζονται οι επικρατέστερες προτάσεις του 

προσωπικού. Μελετώντας το Γράφηµα αυτό, παρατηρούµε ότι το 82% των 
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ερωτηθέντων συγκλίνουν στην αναγκαιότητα της µείωσης των ωρών εξυπηρέτησης 

πολιτών. Ακολουθεί η  πρόταση µε ποσοστό 73% για τη βελτίωση του 

πληροφοριακού συστήµατος. Επίσης, προτείνεται από το 55% ως λύση η πρόσληψη 

προσωπικού και από το 36% η αναδιάταξη του χώρου. Τέλος, προτάσεις αποτελούν 

η παροχή υπηρεσιών µέσω του δικτυακού τόπου (Web-Site) και η συνεργασία 

υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου (Internet) στο 18%. 
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Γράφηµα 6.9  Οι επικρατέστερες προτάσεις 
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• Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι τα προβλήµατα οφείλονται/επηρεάζονται από 

εσωτερικούς παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 

οι εξής: 

1. Η δοµή και η λειτουργία µιας δηµόσιας υπηρεσίας γενικότερα 

2. Απουσία έντονης οργανωτικής κουλτούρας και χαµηλό αίσθηµα οµαδικού 

πνεύµατος 

3. ∆υσκαµψία δηµοσίου τοµέα στη λήψη αποφάσεων  

4. ∆ιενέργεια χρονοβόρων διαγωνισµών και µε µεγάλο κόστος 
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5. Χρονοτριβή στο Τµήµα Μετόχων, ενώ γρήγορη συνεργασία µε Τµήµα ∆ανείων, 

παρόλο που αναµειγνύεται το ΤΠ∆Υ 

6. Αντιοικονοµίες κλίµακας (ακόµα και η διακίνηση εγγράφων και φακέλων 

µεταξύ των τµηµάτων αποτελεί πρόβληµα, λόγω του µεγάλου όγκου εγγράφων 

που διακινείται) 

7. Ελλιπής οργάνωση και συντονισµός των εργασιών, καθώς επίσης και έλλειψη 

καταµερισµού των αρµοδιοτήτων 

8. Το ελλιπές πληροφοριακό σύστηµα 

 

• Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι τα προβλήµατα οφείλονται/επηρεάζονται από 

εξωτερικούς παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 

οι εξής: 

1. Ο µεγάλος χρόνος εξυπηρέτησης του κοινού, προς ζηµία της ταχύτητας και 

απόδοσης των υπαλλήλων  

2. Ο µεγάλος αριθµός υπαλλήλων που βγαίνουν στη σύνταξη, λόγω της πίστης για 

επικείµενες αρνητικές αλλαγές στο ασφαλιστικό 

3. Η ανασφάλεια για τις επικείµενες συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις-αλλαγές των 

εργαζοµένων που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 

4. Η γενικότερη οικονοµική ανασφάλεια που επικρατεί στη χώρα 

5. Απροθυµία υπολοίπων τµηµάτων να διευκολύνουν το Τµήµα Κανονισµού 

Μερισµάτων, εξαιτίας του φόρτου εργασίας 

6. ∆υσπιστία του πολίτη προς τις δηµόσιες υπηρεσίες 

7. Έλλειψη διάδοσης του διαδικτύου σε µεγάλες ηλικίες και µικρά ποσοστά 

χρήσης του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας 

8. Έλλειψη σωστών και σαφών πληροφοριών από τις άλλες υπηρεσίες  
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9. Η διερεύνηση των Πράξεων από το ΓΛΚ οδηγεί στην κατανάλωση σηµαντικού 

χρόνου από τους υπαλλήλους για την αναζήτηση, εκτύπωση και συσχέτισή τους 

µε τους φακέλους των ασφαλισµένων 

 

• Στην ερώτηση «Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας µε άλλους φορείς (Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, άλλα Ταµεία, Υπηρεσίες ασφαλισµένων κτλ) και πώς 

θα µπορούσε να βελτιωθεί» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:  

1. Η συνεργασία µε τους άλλους φορείς χρειάζεται βελτίωση, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η άµεση επικοινωνία, η άµεση αποστολή δικαιολογητικών και η 

ταχεία επίλυση ερωτηµάτων και ασαφειών 

2. Η τηλεφωνική επικοινωνία µε το ΓΛΚ είναι αδύνατη λόγω του φόρτου εργασίας 

που αντιµετωπίζει. Η συνεργασία µε όλα τα Ταµεία (ΤΠ∆Υ, ΤΕΑ∆Υ κτλ) είναι 

πολύ καλή, διαπιστώνονται όµως προβλήµατα µε µεµονωµένες υπηρεσίες (π.χ. 

νοσοκοµεία), απ’ όπου η συλλογή των απαραίτητων συµπληρωµατικών 

εγγράφων και στοιχείων είναι δυσχερής  

3. Η συνεργασία µε τα Ταµεία ΤΕΑΠΟΚΑ, ΕΤΕΑΜ, Ταµείο Νοµικών κτλ είναι 

πολύ καλή. Πρόβληµα υπάρχει µε κάποια νοσοκοµεία, από τα οποία ζητούνται 

δικαιολογητικά µετόχων, απαραίτητα για την εφαρµογή διαδοχικής ασφάλισης, 

ίσως λόγω έλλειψης προσωπικού 

4. Πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι το ΓΛΚ αποστέλλει τις Τροποποιητικές 

Πράξεις συνταξιοδότησης µαζί µε τις απλές Πράξεις, µε αποτέλεσµα να είναι 

δύσκολος ο διαχωρισµός τους 

5. Καθυστέρηση στις απαντήσεις των διαφόρων υπηρεσιών, οι οποίες πολλές 

φορές χαρακτηρίζονται από λάθη και ασάφειες 
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6. Προτεινόµενοι τρόποι βελτίωσης είναι η πρόσληψη προσωπικού, η στελέχωση 

των υπηρεσιών µε περισσότερα άτοµα, η ορθολογικότερη κατανοµή εργασίας 

και η µείωση ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, η ηλεκτρονική επικοινωνία µε το 

ΓΛΚ και το Μητρώο άλλων υπηρεσιών, η ενηµέρωση των συνεργαζόµενων 

υπηρεσιών για τον τρόπο συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ µε ενηµερωτικό φυλλάδιο ή 

διεξαγωγή σεµιναρίου 

 

Οι απαντήσεις που αφορούν στο Τµήµα Μεταβιβάσεων και ∆ιαγραφών είναι 

οι εξής: 

 

• Στην ερώτηση «Εντοπίζετε προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος 

Μερισµάτων όσον αφορά στις Μεταβιβάσεις, τα οποία επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητά του» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

1. Οι αιτήσεις κατατίθενται σε διαφορετικό χρόνο από τις Συνταξιοδοτικές 

Πράξεις Μεταβίβασης, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των 

αιτήσεων 

2. Οι συναλλασσόµενοι δεν καταθέτουν τα σωστά δικαιολογητικά, µε αποτέλεσµα 

την τηλεφωνική επικοινωνία και την αποστολή συµπληρωµατικών 

δικαιολογητικών, πράγµα το οποίο είναι χρονοβόρο 

3. Η έλλειψη προσωπικού  

4. Υπάρχει πληθώρα αιτήσεων οι οποίες  πρέπει να διεκπεραιωθούν χειρόγραφα 

αντί µε τη χρήση πληροφοριακού συστήµατος  
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• Στην ερώτηση «Ποιες προτάσεις θα παραθέτατε για την επίλυση των ανωτέρω 

προβληµάτων» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

1. ∆ηµιουργία δικτυακού συστήµατος επικοινωνίας µε το ΓΛΚ και άλλες 

υπηρεσίες 

2. Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήµατος 

 

• Στην ερώτηση «Εντοπίζετε προβλήµατα στην λειτουργία του Τµήµατος 

Μερισµάτων όσον αφορά στις ∆ιαγραφές τα οποία επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητά του» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

1. Αιτήσεις µε ελλιπή  δικαιολογητικά 

2. ∆εν υπάρχει πρόσβαση  στις Πράξεις ∆ιαγραφής του ΓΛΚ µε αποτέλεσµα να 

µην γίνεται έγκαιρη διαγραφή των µελών 

3. Αδυναµία συγκέντρωσης δικαιολογητικών εξαιτίας της µεγάλης ηλικίας των 

περισσότερων δικαιούχων 

4. Ανεπαρκής πληροφοριακή κάλυψη, καθώς υπάρχει πληθώρα αιτήσεων οι οποίες  

πρέπει να διεκπεραιωθούν χειρόγραφα αντί µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος, γιατί η εφαρµογή δεν υποστηρίζει τους παλαιότερους τύπους 

µερίσµατος   

5. ∆υσκολίες εύρεσης στοιχείων των διαγραφοµένων, όπως τηλέφωνο και 

διεύθυνση 

6. Μη έγκαιρη διαγραφή µελών εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας µε ∆ήµους, 

Ληξιαρχεία και Πανεπιστήµια 
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• Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι τα προβλήµατα οφείλονται/επηρεάζονται από 

εσωτερικούς παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 

οι εξής: 

1. Έλλειψη προσωπικού 

2. Μη αποτελεσµατική πληροφοριακή κάλυψη 

3. Έλλειψη προσωπικού στο τηλεφωνικό κέντρο για καλύτερη και γρηγορότερη 

ενηµέρωση 

 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι τα προβλήµατα οφείλονται/ επηρεάζονται από 

εξωτερικούς παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί» οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι 

εξής: 

1. ∆εν υπάρχει επαρκής συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες  

2. ∆υσκολία εύρεσης στοιχείων µερισµατούχων (τηλέφωνα, Α∆Τ, ΑΦΜ κτλ) και 

γενικά ελλείψεις στις αιτήσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.   ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ) 

 

7.1 Γενικά 

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, γίνεται σύνθεση των ευρηµάτων της υφιστάµενης 

κατάστασης, τόσο σε επίπεδο γενικότερων λειτουργιών του ΜΤΠΥ όσο και σε επίπεδο 

Τµήµατος. Σε επίπεδο Ταµείου, µας ενδιαφέρει η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων 

σηµείων  του ΜΤΠΥ, ενώ σε επίπεδο Τµήµατος η ανάλυση ευρηµάτων περιορίζεται 

στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων και στα συνεργαζόµενα τµήµατα, στο βαθµό που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύνθεση των ευρηµάτων της ανάλυσης της υφιστάµενης 

κατάστασης, κατέταξε το ΜΤΠΥ στην Οµάδα Β15, η οποία περιλαµβάνει τους  

ασφαλιστικούς φορείς που έχουν αναθέσει την τεχνολογική υποστήριξη των κύριων 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς εξωτερικούς 

συνεργάτες. Το επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των ασφαλιστικών φορέων που 

ανήκουν σε αυτή την οµάδα εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού του εξωτερικού  συνεργάτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και 

άλλοι ασφαλιστικοί φορείς όπως το ΤΣΑ, το ΤΑΕ, το ΤΥ∆ΚΥ, το ΤΕΑΥΦΕ, κτλ.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Με βάση την µελέτη «Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασµός των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης», από τη Γενική Γραµµατεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
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7.2 ∆υνατά Σηµεία του ΜΤΠΥ 

 

Τα δυνατά σηµεία του Ταµείου τα οποία εντοπίσαµε κατά τη διάρκεια της έρευνας 

είναι: 

1. Εξειδίκευση Αντικειµένου και Εστίαση στις Κύριες ∆ραστηριότητες 

Το ΜΤΠΥ εστιάζει στις δραστηριότητες εκείνες (π.χ.  είσπραξη ασφαλιστικών 

εισφορών, αναγνώριση προϋπηρεσίας κτλ) που είναι οι σηµαντικότερες για την 

επίτευξη της κύριας αποστολής του, δηλαδή του κανονισµού µερισµάτων. 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες όπως είναι η διαχείριση πληροφοριακών 

υποδοµών εκτελούνται εσωτερικά (από το Τµήµα Μηχανογραφικών Εφαρµογών, 

το οποίο όµως χαρακτηρίζεται από σηµαντική έλλειψη προσωπικού  και δεν µπορεί 

να διαχειριστεί τα θέµατα αυτά αυτοτελώς και αποτελεσµατικά). Η εστίαση του 

ΜΤΠΥ στις κύριες δραστηριότητες οδήγησε στην µεγάλη εξειδίκευση των 

υπαλλήλων στο αντικείµενο του µερίσµατος. 

2. Ικανοποιητικοί Οικονοµικοί Πόροι  

Από τα οικονοµικά στοιχεία του Ισολογισµού-Απολογισµού του 2004, 

προκύπτει ότι του ΜΤΠΥ διαθέτει σηµαντικό πλεόνασµα εσόδων, µε αποτέλεσµα 

την ευρωστία του ταµείου.  

3. ∆υνατότητες για  ∆ιοικητική Ευελιξία-Αποκέντρωση 

Το ΜΤΠΥ αποτελεί αποκεντρωµένη Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών 

και απασχολεί µικρό αριθµό προσωπικού (βλέπε Παράρτηµα Ι). Ο συνδυασµός 

των δύο αυτών πλεονεκτηµάτων συνήθως έχει ως αποτέλεσµα την ευελιξία και 

ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων, προς όφελος των συναλλασσοµένων πολιτών. 

Βέβαια, στην παρούσα φάση αυτό δεν συµβαίνει στο ΜΤΠΥ, καθώς ο µικρός 
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αριθµός του προσωπικού οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού και το αποτέλεσµα 

είναι ακριβώς το αντίθετο. 

4. Σαφής ∆ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων ∆ιευθύνσεων - Τµηµάτων 

Όπως έχει προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα του 

ΜΤΠΥ έχουν σαφώς διαφοροποιηµένες αρµοδιότητες µε αποτέλεσµα να 

επιτυγχάνεται η λειτουργική εκτέλεση των αντικειµένων τους. 

5. Ψηφιοποίηση Βασικών ∆ραστηριοτήτων 

Ένα µέρος των βασικών δραστηριοτήτων του ΜΤΠΥ έχει ψηφιοποιηθεί από 

εξωτερικούς φορείς. Τέτοιες δραστηριότητες είναι, όπως έχει προαναφερθεί στο 

Κεφάλαιο 5, το ηλεκτρονικό µητρώο µερισµατούχων και το ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο. ∆υστυχώς όµως, το πληροφοριακό σύστηµα υποστηρίζει µόνο τις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στην περιγραφή της υπάρχουσας  κατάστασης, 

καθώς επίσης δεν υπάρχει ηλεκτρονικό µητρώο ασφαλισµένων. Παρόλο που ο 

βαθµός ψηφιοποίησης δεν είναι ικανοποιητικός,  οι εφαρµογές που λειτουργούν 

αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα για τη µελλοντική βελτίωση.  

 

7.3 Αδύνατα Σηµεία του ΜΤΠΥ 

 

Τα αδύνατα σηµεία του Ταµείου έχουν ως εξής: 

1. Παλαιό Θεσµικό Πλαίσιο 

Όπως έχει προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, το ΜΤΠΥ λειτουργεί βάσει 

νοµοθετικού πλαισίου της δεκαετίας του 1980 και εποµένως δεν ενσωµατώνει τις 

νέες κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη 
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συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών ταµείων, η οποία αποτελεί 

σύγχρονη κοινωνική επιταγή.  

2. Έλλειψη Προσωπικού 

Μελετώντας τα Κεφάλαια 5 και 6, παρατηρούµε ότι το ΜΤΠΥ χαρακτηρίζεται 

από σηµαντική έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη 

µειωµένη ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πολιτών. 

Θετική πάντως είναι η ύπαρξη συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού του ΜΤΠΥ, το οποίο µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για αύξηση της 

εργατικότητας.  

3. Έλλειψη  Ψηφιακής Συνεργασίας µε άλλους Φορείς 

Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη ψηφιακής συνεργασίας µε τους 

συνεργαζόµενους µε το ΜΤΠΥ φορείς, όπως είναι  τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία, οι 

τράπεζες, τα Υπουργεία, τα ληξιαρχεία, ΚΕΠ κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

απαίτηση πολλών δικαιολογητικών, την καθυστέρηση των παροχών κτλ.  

4. Ελλείψεις Πληροφοριακής Υποδοµής 

Όπως φαίνεται και από την ενότητα 5.2.2, ο αριθµός του προσωπικού του 

Τµήµατος Μηχανογραφικών Εφαρµογών είναι περιορισµένος. Επίσης, το µη 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα δυσχεραίνει κάθε λειτουργία του Ταµείου. 

5. Γραφειοκρατία 

Οι ελλείψεις σε πληροφοριακή υποδοµή, προσωπικό, ψηφιοποίηση συνεργασίας 

φορέων κτλ που αναφέρθηκαν ως αδύνατα σηµεία του ΜΤΠΥ, οδηγούν 

αναπόφευκτα σε µεγάλη γραφειοκρατία, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των 

πολιτών.   

 

 Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του ΜΤΠΥ. 
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Πίνακας 7.1    Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του ΜΤΠΥ 

 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΤΠΥ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΤΠΥ 

1 
Εξειδίκευση αντικειµένου και εστίαση 

στις κύριες δραστηριότητες 
Παλαιό θεσµικό πλαίσιο 

2 Ικανοποιητικοί οικονοµικοί πόροι Έλλειψη προσωπικού 

3 
∆υνατότητες για  διοικητική ευελιξία-

Αποκέντρωση 

Έλλειψη  ψηφιακής συνεργασίας µε 

άλλους φορείς 

4 
Σαφής διαχωρισµός αρµοδιοτήτων 

∆ιευθύνσεων - Τµηµάτων 
Ελλείψεις πληροφοριακής υποδοµής 

5 Ψηφιοποίηση βασικών δραστηριοτήτων Γραφειοκρατία 

 

 

7.4 Ευρήµατα για το Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα Κεφάλαια 5 και 6, καταλήγουµε σε 

ορισµένα ευρήµατα-συµπεράσµατα για τη διαδικασία κανονισµού των µερισµάτων, η 

οποία συντελείται από Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων σε συνεργασία µε άλλα 

τµήµατα. 

1. Πληροφοριακό Σύστηµα 

Καταρχάς, παρατηρούµε ότι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει 

αρνητικά τη διαδικασία κανονισµού µερισµάτων είναι  η εφαρµογή ενός µη 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και η συνύπαρξη 2 διαφορετικών 

συστηµάτων –του παλαιού και του νεότερου- παράλληλα. Συγκεκριµένα, όταν 

προσδιοριστεί το µέρισµα από το Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων και ελεγχθεί 

από τον προϊστάµενο, το σύστηµα δεν είναι έτοιµο για έκδοση απόφασης και 

πληρωµή του µερίσµατος. Παρεµβάλλεται ένα στάδιο, το οποίο παρόλο που 

κρίνεται ως αναγκαίο στην παρούσα φάση, επιβραδύνει και περιπλέκει την 
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διαδικασία. Το στάδιο αυτό είναι η µεταφορά των νέων εγγραφών-δεδοµένων, 

δηλαδή του νέου µερίσµατος-µερισµατούχου, που έχουν γίνει µε τη χρήση του 

νεότερου πληροφοριακού συστήµατος, στο παλαιότερο, επειδή το τελευταίο 

χρησιµοποιείται σε µεταγενέστερες φάσεις της διαδικασίας (π.χ. από το Τµήµα 

Παροχών). Το αποτέλεσµα της παρεµβολής αυτής είναι: 

• Η χρονοτριβή εξαιτίας της παρεµβολής µίας εργασίας-φάσης που 

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της προηγούµενης φάσης  

• Η απασχόληση πόρων (υπαλλήλων, Η/Υ κτλ) οι οποίοι θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν διαφορετικά  

• Εκτός των ανωτέρω, επηρεάζει και την προηγούµενη φάση, τη φάση του 

κανονισµού µερίσµατος, καθώς οι υπάλληλοι που υπολογίζουν τα µερίσµατα 

θα πρέπει να κάνουν τον έλεγχο των µεταφεροµένων δεδοµένων, ενώ θα 

µπορούσαν αντί αυτού να επεξεργαστούν νέους φακέλους.  

Άλλο ένα συµπέρασµα το οποίο σχετίζεται µε τη µη ολοκλήρωση του 

πληροφοριακού συστήµατος είναι η αδυναµία υποστήριξης ορισµένων εφαρµογών, 

µε αποτέλεσµα πολλές φορές να είναι αναπόφευκτος ο υπολογισµός του µερίσµατος 

χειρόγραφα, όπως: 

• Οι αναθεωρήσεις µερισµάτων δεν υποστηρίζονται από το πληροφοριακό 

πρόγραµµα.  

• Κατά τη µεταβίβαση µερίσµατος δεν µπορούν να καταχωρηθούν 

ξεχωριστοί τραπεζικοί λογαριασµοί για τα µέλη της ορφανικής 

οικογένειας, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ένας κοινός λογαριασµός, πράγµα 

το οποίο δυσχεραίνει τον πολίτη.  

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης διαγραφής µελών µερίσµατος, π.χ. 

εφόσον γίνεται καταχώρηση της χρονολογίας γεννήσεως  στην εφαρµογή, θα 
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µπορούσε να υπάρχει αυτόµατη ενηµέρωση για τη συµπλήρωση 25 ετών των 

αγοριών, τη λήξη των σπουδών κτλ. 

2. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Άλλο ένα εύρηµα της έρευνας είναι η ανάγκη που υπάρχει για πρόσληψη 

διοικητικού προσωπικού. Η ανάγκη αυτή οφείλεται στον όγκο εργασίας καθώς οι 

ασφαλισµένοι προέρχονται από όλη την Ελλάδα και στο σύνολό τους είναι 500.000, 

ενώ το προσωπικό είναι περιορισµένο (βλέπε Πίνακα 5.1). Η στελέχωση µε νέο 

προσωπικό θα µπορούσε να καλύψει τον αυξηµένο φόρτο εργασίας που 

παρατηρείται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους στον τοµέα της 

συνταξιοδότησης, καθώς, όπως έχει προαναφερθεί, η ένταση συνταξιοδότησης 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι µεταβολές στις ασφαλιστικές ρυθµίσεις, η 

έξοδος των εκπαιδευτικών, οι προσδοκίες, φήµες κτλ. Για παράδειγµα κατά το έτος 

2001 καταγράφηκε ο µεγαλύτερος αριθµός αιτήσεων κανονισµού µερίσµατος, ενώ 

το επόµενο έτος οι αιτήσεις µειώθηκαν στις µισές (βλ. Γράφηµα 4.1). Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι έχει γίνει προσπάθεια από το ΜΤΠΥ για επίλυση προβληµάτων µέσω 

οργανωτικών καινοτοµιών, όπως η δηµιουργία τηλεφωνικού κέντρου (call center) 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

3. ∆ικτυακή Συνεργασία 

Ένα πρόβληµα που εντοπίστηκε και το οποίο χαρακτηρίζει τον ευρύτερο  

δηµόσιο τοµέα είναι η έλλειψη δικτυακής συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων 

υπηρεσιών και η ελλιπής αξιοποίηση της βάσης δεδοµένων τους. Στις ∆ιαγραφές 

για παράδειγµα, η σύνδεση µε τα πληροφοριακά συστήµατα των ∆ήµων, 

Ληξιαρχείων ή Πανεπιστηµίων θα ήταν πολύ χρήσιµη. Επίσης, και στα ατοµικά 

µερίσµατα η άντληση ορισµένων δικαιολογητικών µε ηλεκτρονικό τρόπο θα 

επιτάχυνε τον κανονισµό και την πληρωµή των µερισµάτων. Επίσης, θα µπορούσε 
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να σηµειωθεί ότι η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των 

ασφαλιστικών φορέων δυσχεραίνει τη διαδικασία. Για παράδειγµα, εάν δηλωθεί ο 

θάνατος ενός συνταξιούχου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το τελευταίο δεν 

είναι σε θέση να ενηµερώσει το ΜΤΠΥ και το αντίστροφο, µε αποτέλεσµα η 

πληρωµή του να συνεχίζεται κανονικά. 

4. ∆ικτυακός Τόπος ΜΤΠΥ  

Ως προς τη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου του ΜΤΠΥ, παρατηρούµε ότι 

παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους. Παρόλα αυτά, όµως, δεν 

λειτουργεί ο σύνδεσµος της επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κάτι το 

οποίο θα µπορούσε να εξυπηρετεί τους πολίτες, αλλά και να µειώσει την πίεση του 

τηλεφωνικού κέντρου και την προσέλευση του κοινού. ∆υστυχώς, έρευνες έχουν 

δείξει ότι γίνεται περιορισµένη χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες, ιδίως από 

τα άτοµα µέσης ηλικίας τα οποία πρόκειται ή έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η µη χρήση 

του διαδικτύου τόσο από τους ενδιαφεροµένους όσο και από τις άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες έχει ως αποτέλεσµα την υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, την υποβολή 

αιτήσεων γενικού περιεχοµένου ή τηλεφωνική επικοινωνία µε την υπηρεσία για 

παροχή πληροφοριών οι οποίες παρέχονται στην ιστοσελίδα, την προσέλευση 

πολιτών για πληροφορίες κτλ. Για παράδειγµα, παρόλο που στο δικτυακό τόπο του 

ΜΤΠΥ υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

τον κανονισµό του µερίσµατος, οι δηµόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να µην 

αποστέλλουν τα σωστά δικαιολογητικά µε το ∆ΑΥΚ, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία και να καθυστερείται έτσι η πληρωµή του νέου 

µερισµατούχου. 
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5. ∆ιαχείριση Κινδύνου 

Παρατηρείται έλλειψη συντονισµένης έρευνας των µεταβαλλόµενων συνθηκών 

προκειµένου να υπάρχει πρόβλεψη για τον προσδοκώµενο αριθµό αιτήσεων κατ’ 

έτος και εφαρµογή κάποιου είδους διαχείρισης κινδύνων (risk management). 

6. Πρωτόκολλο 

∆υσλειτουργική θα µπορούσε να θεωρηθεί επίσης η διαδικασία πρωτοκόλλησης 

αιτήσεων, καθώς συσσωρεύονται στο γενικό πρωτόκολλο όλων των ειδών τα 

έγγραφα τα οποία απευθύνονται σε όλα τα τµήµατα και έπειτα διαµοιράζονται σε 

αυτά. Το προσωπικό που απασχολείται στην πρωτοκόλληση των αιτήσεων δεν 

κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ορθότητας των 

δικαιολογητικών, µε αποτέλεσµα να πρωτοκολλούνται αιτήσεις οι οποίες 

απευθύνονται στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων και  έχουν ελλιπή ή 

λανθασµένα δικαιολογητικά.  

7. Αρχείο 

Παρατηρείται συσσώρευση φακέλων στο αρχείο, το οποίο καταλαµβάνει πολύ 

φυσικό χώρο σε σχέση µε το µέγεθος του κτιρίου. ∆ηµιουργείται φάκελος ακόµη 

και για άτοµα που ζητούν γενικές πληροφορίες και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη 

και αν ο ενδιαφερόµενος δεν γίνει εν τέλει µερισµατούχος. Το περιεχόµενο των 

φακέλων από την άλλη, δεν είναι σε ψηφιακή µορφή, µε αποτέλεσµα να είναι 

αναγκαία η αναζήτηση του φακέλου από το αρχείο για παροχή οποιασδήποτε 

πληροφορίας. Επιπλέον, δεν λειτουργούν εφαρµογές που να διευκολύνουν τη 

διαχείριση του αρχείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

8.1  Κατευθυντήριοι Άξονες Στρατηγικής 

 

Τα συµπεράσµατα από αυτή τη εργασία ελπίζουµε να αποτελέσουν τον πυρήνα 

ενός ευρύτερου προβληµατισµού και της δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης 

επιχειρησιακής στρατηγικής στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος στο ΜΤΠΥ. 

Με βάση λοιπόν την ανάλυση και σύνθεση των παραπάνω ευρηµάτων, 

προτείνουµε τρεις βασικούς άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί η µελλοντική 

στρατηγική υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων στο ΜΤΠΥ: 

 

 Άξονας 1. Πολίτης  

Επίκεντρο κάθε προσπάθειας πληροφοριακού και οργανωτικού ανασχεδιασµού 

του ΜΤΠΥ θα πρέπει να γίνει ο πολίτης. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό, είναι 

η συνειδητοποίηση και αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών των 

πολιτών, µε βάση τις οποίες θα γίνει η αναδιάρθρωση του Ταµείου. Γι αυτό, θα 

πρέπει να προηγηθεί έρευνα-µελέτη προκειµένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες 

των πολιτών. 

 Άξονας 2. Το ΜΤΠΥ και οι εργαζόµενοί του  

Ο πρώτος αποδέκτης του πληροφοριακού συστήµατος θα είναι ο υπάλληλος, ο 

οποίος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες του και τελικός αποδέκτης ο 

µερισµατούχος. Εάν η εκτέλεση του πρώτου γίνει σωστά, θα αποφευχθούν τα λάθη 

και ο πολίτης θα έχει ικανοποιηθεί. Εποµένως, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα δεν θα πρέπει να είναι πολύπλοκο και δύσχρηστο, αλλά επίσης, θα πρέπει 

να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται ή να αποκλείονται τα 
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ανθρώπινα λάθη. Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να ενηµερωθεί για τον τρόπο 

χρήσης του µε ειδικά σεµινάρια. Τέλος, το Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει να 

διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει τη βασική λειτουργία του ΜΤΠΥ που είναι ο 

κανονισµός µερίσµατος. 

 Άξονας 3. Συνεργαζόµενοι Φορείς 

Από την έρευνα που προηγήθηκε γίνεται σαφής η ανάγκη για διεύρυνση της 

συνεργασίας και επικοινωνίας του ΜΤΠΥ µε άλλους φορείς, όπως το ΓΛΚ, 

Υπουργεία, ∆ήµοι, Τράπεζες, ΚΕΠ κτλ.  Γι αυτό θα πρέπει να προηγηθεί µελέτη µε 

την οποία να προσδιορίζονται οι ανάγκες για επικοινωνία µεταξύ των φορέων 

αυτών και του ΜΤΠΥ. Επισηµαίνεται όµως ότι θα πρέπει να προσδιορίσει τις 

απαιτήσεις που έχει το ΜΤΠΥ από τους συνεργαζόµενους φορείς και όχι 

αντίστροφα, καθώς αυτό αποτελεί αντικείµενο µελέτης του γενικότερου µοντέλου 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πχ στα πλαίσια του προγράµµατος «Πολιτεία») και 

δεν αποτελεί αρµοδιότητα του Ταµείου. 

Στο Γράφηµα 8.1 παρουσιάζονται οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες της 

στρατηγικής υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων στο ΜΤΠΥ 

 

 

Σ 

 

 

ΜΤΠΥ & 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Γράφηµα 8.1 Οι Βασικοί Κατευ

ΜΠΣ «Οικονοµική & Επιχειρησ
  ΠΟΛΙΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

θυντήριοι Άξονες 
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8.2 Τεχνολογικό Πλαίσιο Προτεινόµενου Συστήµατος 

 

Η στρατηγική για τη δηµιουργία ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος θα πρέπει να µπορεί να δίνει σαφείς απαντήσεις σε τρία βασικά 

ερωτήµατα: 

 Ποια πρέπει να είναι η επικοινωνιακή υποδοµή του Συστήµατος (Αρχιτεκτονική 

Επικοινωνιών) 

 Ποιες είναι οι διαδικασίες-εφαρµογές που πρέπει να υποστηρίζονται και µε ποιο 

τρόπο (Αρχιτεκτονική Εφαρµογών) 

 Ποια πρέπει να είναι η Οργάνωση και ∆ιαχείριση της Πληροφορίας (Αρχιτεκτονική 

Βάσης ∆εδοµένων) 

 

Οι τρεις προαναφερόµενες αρχιτεκτονικές σε συνδυασµό µε άλλα θέµατα όπως 

Ασφάλεια, Πιστοποίηση, Επικοινωνία µε άλλα Συστήµατα κτλ, συγκροτούν την 

συνολική Αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Οι βασικοί στόχοι του προτεινόµενου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος είναι: 

• Η ταχύτητα, ορθότητα και ποιότητα στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών προς τους 

µερισµατούχους, αλλά και ασφαλισµένους του Ταµείου. 

• Η αυτοµατοποίηση των δραστηριοτήτων   

• Η υποστήριξη της διοίκησης κατά τη λήψη αποφάσεων 

• Η αύξηση της παραγωγικότητας και συγκράτηση του λειτουργικού κόστους 

ακόµη και στην περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ταµείου.  

• Η προσαρµογή της λειτουργίας σε ένα νοµοθετικό περιβάλλον που αναπτύσσεται 

και µεταβάλλεται συνεχώς. 
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• Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. 

 

Ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισµός και οι προδιαγραφές του προτεινόµενου 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΜΤΠΥ, περιγράφονται αναλυτικά 

στο Παράρτηµα IV. 

 

8.3 Προτεινόµενο Πλαίσιο Λειτουργικών Παρεµβάσεων 

 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ενός προτύπου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (άσχετα από την κατηγορία στην οποία εµπίπτει, όπως ασθένειας, 

επικουρικό κτλ), υποστηρίζει τις δραστηριότητες και διαδικασίες που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 8.1. Τις δραστηριότητες αυτές µπορούν να αποτελούν η ∆ιαχείριση 

Μητρώου Ασφαλισµένων,   η ∆ιαχείριση Μητρώου Συνταξιούχων, η Ηλεκτρονική 

∆ιαχείριση Εγγράφων κτλ.  

 

Πίνακας 8.1 ∆ραστηριότητες του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ενός 

προτύπου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Ασφαλισµένων 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Συνταξιούχων 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Εργοδοτών 

Οικονοµική Καρτέλα 
Ασφαλισµένου 

Οικονοµική Καρτέλα 
Συνταξιούχου 

Οικονοµική Καρτέλα 
Εργοδότη 

∆ιαχείριση Ιατρικών 
∆απανών 

∆ιαχείριση 
Φαρµακευτικών ∆απανών 

∆ιαχείριση Νοσηλευτικών 
∆απανών 

∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών 
Συντάξεων 

∆ιαχείριση λοιπών 
Παροχών 

∆ιαχείριση ∆ανείων και 
λοιπών ∆ιευκολύνσεων 

Οικονοµική Λογιστική 
∆ιαχείριση 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 
– Γραµµατειακή 
Υποστήριξη 

Στατιστικά Αναλογιστικά 
Στοιχεία 

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση 
Εγγράφων 

Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ιοίκησης 

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 
Αρχείων 
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Στη περίπτωση του ΜΤΠΥ,  το οποίο εµπίπτει στην κατηγορία των Ταµείων 

Πρόνοιας, δεν χρησιµοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του Πίνακα 8.1. Αντιθέτως, 

µπορεί να χρησιµοποιήσει το ίδιο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, αλλά 

λειτουργώντας µόνο τις εφαρµογές που το αφορούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.2. 

 

Πίνακας 8.2 Οι απαραίτητες δραστηριότητες του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος του ΜΤΠΥ 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Ασφαλισµένων 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Μερισµατούχων 

∆ιαχείριση Μητρώου 
Εργοδοτών 

Οικονοµική Καρτέλα 
Ασφαλισµένου 

Οικονοµική Καρτέλα 
Μερισµατούχου 

Οικονοµική Καρτέλα 
Εργοδότη 

   

∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών 
Μερισµάτων  ∆ιαχείριση ∆ανείων και 

λοιπών ∆ιευκολύνσεων 

Οικονοµική Λογιστική 
∆ιαχείριση 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 
– Γραµµατειακή 
Υποστήριξη 

 

  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 
Αρχείων 

 

 

8.4 Προτάσεις Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης 

 

1. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Την απλούστευση και συντόµευση της διαδικασίας κανονισµού µερισµάτων θα 

µπορούσε να επιφέρει η ολοκλήρωση του νεότερου-ηµιτελούς πληροφοριακού 

συστήµατος που δηµιουργήθηκε το 2003 ή η ανάπτυξη ενός εξ ολοκλήρου νέου. 

Ειδικά για την εφαρµογή του κανονισµού µερισµάτων, το νέο σύστηµα θα πρέπει 

να ξεπεράσει τις ατέλειες του προηγούµενου συστήµατος και να απαλείψει τις 
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περιπτώσεις κανονισµού µερίσµατος χειρόγραφα. Μερικές από τις ατέλειες που 

προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις είναι:  

• η αδυναµία µεταβίβασης µερίσµατος σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς 

για κάθε δικαιούχο µέλος  

• αδυναµία αυτόµατης ειδοποίησης για άτοµα που πρέπει να διαγραφούν 

• αδυναµία αναθεώρησης µερίσµατος 

• Η µη υποστήριξη των παλαιότερων τύπων µερισµάτων 

Η µη λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, µπορεί να έχει κατά το 

παρελθόν οδηγήσει σε µειωµένη αποδοτικότητα, αλλά µας δίνει την ευκαιρία της 

ανάγκης για την ανάπτυξη ενός νέου εκσυγχρονισµένου πληροφοριακού 

συστήµατος µε τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτό θα µπορούσε να 

συνδυαστεί µε εκ νέου σχεδιασµό όλων των οργανωτικών δοµών της υπηρεσίας, 

κάτι το οποίο προϋποθέτει συντονισµό µεταξύ των διαφόρων οµάδων εργασίας και 

διάθεση για ένα επιθυµητό αποτέλεσµα.  

2. ∆ηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασφαλισµένων 

Στα πλαίσια του πληροφοριακού συστήµατος, θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

ηλεκτρονικό µητρώο ασφαλισµένων, προκειµένου να γίνεται καλύτερος έλεγχος 

των εισφορών και να αποτρέπονται τα λάθη, να διευκολυνθεί η συνεργασία µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς ( π.χ. Υπουργείο στο οποίο απασχολείται ο υπάλληλος), 

να µειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η διαδικασία κανονισµού 

µερισµάτων κατά την οποία θα υπάρχει πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες για τις 

εισφορές των µελλοντικών συνταξιούχων. 

3. Ψηφιοποίηση Φακέλων 

Επιθυµητή θα ήταν η ψηφιοποίηση των φακέλων και των εγγράφων, µε 

αποτέλεσµα την αποφυγή της συνεχούς αναζήτησης στο αρχείο και της 
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συσσώρευσης φακέλων. Μακροπρόθεσµα θα µπορούσε να οδηγήσει σε δηµιουργία 

ηλεκτρονικών ασφαλιστικών φακέλων, στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όλα τα 

ενδιαφερόµενα τµήµατα. Έτσι, πολλά τµήµατα θα µπορούν να επεξεργαστούν 

ταυτόχρονα ένα φάκελο ο οποίος αφορά περισσότερα από ένα τµήµατα, µε 

αποτέλεσµα η διαδικασία µεταφοράς φακέλων από τµήµα σε τµήµα, που οδηγεί σε  

χρονοτριβή, να καταργηθεί. Εποµένως, δεν θα χρειάζεται πλέον ο φάκελος να 

διακινείται µεταξύ του Τµήµατος Μετόχων και ∆ανείων, αλλά τα τµήµατα αυτά θα 

µπορούν να µεταφέρουν τα απαιτούµενα έγγραφα για τον κανονισµό του 

µερίσµατος, τοποθετώντας τα στον ηλεκτρονικό φάκελο. Επίσης, ο αρµόδιος για 

τον κανονισµό µερίσµατος υπάλληλος θα µπορεί να έχει έτσι πρόσβαση στο 

περιεχόµενο του φακέλου µέσω Η/Υ, χωρίς αναζήτηση στο φυσικό αρχείο και θα 

κάνει διερεύνηση για ενδεχόµενο δάνειο ή αναγνώριση προϋπηρεσίας µέσω του 

ηλεκτρονικού φακέλου.  

4. ∆ικτυακή Συνεργασία µε άλλους Φορείς 

Θα µπορούσε να επιδιωχθεί µεγαλύτερη συνεργασία µε τους συνεργαζόµενους 

φορείς όπως το ΓΛΚ, άλλα ασφαλιστικά ταµεία, τα ΚΕΠ κτλ. Όπως έχει 

προαναφερθεί στην ενότητα 8.1, το ΜΤΠΥ θα πρέπει να προσδιορίσει τις 

απαιτήσεις που έχει από τους συνεργαζόµενους φορείς και όχι αντίστροφα. 

5. Αποκέντρωση Πρωτοκόλλου 

Θετικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να έχει η αποκέντρωση πρωτοκόλλου. Η 

συσσώρευση κάθε είδους εγγράφων σε ένα Τµήµα (Τµήµα Μητρώου και Αρχείου) 

δυσχεραίνει τη διαδικασία. Η πρωτοκόλληση θα µπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε 

τµήµα ανεξάρτητα, εφόσον όµως υπάρχει ο κατάλληλος αριθµός υπαλλήλων. 
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6. Αναβάθµιση Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center) 

Χρήσιµος θα ήταν ο εκσυγχρονισµός του Τηλεφωνικού Κέντρου, προκειµένου 

να είναι περισσότερο λειτουργικό. Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση περισσότερων 

τηλεφωνικών γραµµών και η απασχόληση περισσότερων τηλεφωνητών/τριών.  

7. Αξιοποίηση ∆ικτυακού Τόπου ΜΤΠΥ 

Πολύ θετικά αποτελέσµατα θα είχε η καλύτερη αξιοποίηση του δικτυακού 

τόπου του ΜΤΠΥ. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε παροχή ολοκληρωµένων 

πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, π.χ. οι µερισµατούχοι να έχουν ελεγχόµενη 

πρόσβαση µέσω κωδικού (password) σε πληροφορίες όπως το µηνιαίο τους 

µέρισµα, τις οφειλές κτλ. Επίσης, θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του 

δικτυακού τόπου για επικοινωνία µε την υπηρεσία µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Έτσι, θα µπορούσε να αποτραπεί η µαζική προσέλευση του κοινού 

και να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 

προτείνεται γιατί µείωση των ωρών συναλλαγής µε το κοινό, όπως έχει προταθεί 

από τα ερωτηµατολόγια δεν είναι εφικτή, καθώς εξαρτάται από τις ισχύουσες 

κρατικές διατάξεις.   

8. Πρόσληψη Προσωπικού 

Όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα 7.4, χρήσιµη θα ήταν η πρόσληψη 

υπαλληλικού προσωπικού, έπειτα από σχεδιασµό των αναγκών σε προσωπικό και 

ανακατανοµή των καθηκόντων µε βάση τα προσόντα και την εµπειρία. 

Ενδεχοµένως, προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου να διευκόλυναν τις 

περιόδους εκείνες όπου έχουν καταγραφεί αυξανόµενες αιτήσεις (π.χ. τους 

Φθινοπωρινούς µήνες) ή άλλες κρίσιµες-δύσκολες φάσεις. 
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9. Μεταφορά του Αρχείου 

Σε ευνοϊκά αποτελέσµατα θα µπορούσε να οδηγήσει και η µεταφορά του 

Αρχείου σε µία νέα ευρύχωρη εγκατάσταση και η αναδιάταξη του ήδη υφιστάµενου 

χώρου. 

10. Ενηµέρωση Υπηρεσιών και Παρότρυνση για Χρήση του ∆ικτυακού Τόπου του 

ΜΤΠΥ  

Θα µπορούσε να γίνει ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών για τον τρόπο 

συµπλήρωσης του ∆.Α.Υ.Κ. και την υποβολή των σωστών δικαιολογητικών, µέσω 

υπηρεσιακού εγγράφου στις υπηρεσίες, στο οποίο θα τονίζεται ότι µπορούν να 

ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ για κάθε πληροφόρηση. 

 

8.5 Ευρύτερες Προτάσεις-Ευκαιρίες 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτουν ευκαιρίες που θα µπορούσε να 

εκµεταλλευτεί το ΜΤΠΥ, µε στόχο τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, την 

καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και γενικότερα την ύπαρξη ενός 

αποτελεσµατικού και λειτουργικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Οι ευκαιρίες 

αυτές είναι: 

1. Ενοποίηση της Ψηφιακής Πληροφορίας που Ανταλλάσσεται µε άλλους 

Ασφαλιστικούς Φορείς  

Σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης του ΜΤΠΥ αποτελεί 

η αξιοποίηση µε ενοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών που τηρούνται από τα 

άλλα ασφαλιστικά ταµεία. Η ενοποίηση θα µπορούσε να επιτευχθεί µε κοινές 

βάσεις δεδοµένων στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλα τα ενδιαφερόµενα ταµεία. 

Είναι προφανές, ότι κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της 
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γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης µερισµάτων από το 

ΜΤΠΥ και άλλων παροχών από τα άλλα ταµεία.  

2. Ενίσχυση των Ψηφιακών ∆ιεπαφών µεταξύ του ΜΤΠΥ και λοιπών 

Συνεργαζόµενων Φορέων 

Εκτός από την αξιοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών µε τα άλλα 

ασφαλιστικά ταµεία, σηµαντικά αποτελέσµατα θα είχε και η ενίσχυση των 

ψηφιακών διεπαφών µε τους συνεργαζόµενους δηµόσιους και ιδιωτικοί φορείς, 

όπως Υπουργεία, Τράπεζες κτλ.. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την γρήγορη 

ανταλλαγή πληροφοριών και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. 

3. Ψηφιακή Καρτέλα-Φάκελος Ασφαλισµένου 

Όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα 8.4, ιδιαίτερα ευνοϊκή θα ήταν χρήση 

ψηφιακών φακέλων ή καρτελών οι οποίες θα περιέχουν  όλη την ασφαλιστική 

ιστορία των ασφαλισµένων του ΜΤΠΥ. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 

ποικίλες και πλήρεις και να αφορούν τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, τα χρόνια 

ασφαλιστικής ζωής, την αναγνώριση προϋπηρεσίας που τυχόν έχει κάνει ο 

ασφαλισµένος, τα δάνεια που έχει λάβει, την οικογενειακή κατάσταση, τα στοιχεία 

διαµονής κτλ. Η καρτέλα αυτή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να διασυνδεθεί µε το 

πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµικών (TAXIS) προκειµένου να 

γίνεται διασταύρωση στοιχείων και αποφυγή φοροδιαφυγής, καθώς επίσης να 

υπάρχει ελεγχόµενη διασύνδεση µε άλλους φορείς για ανταλλαγή πληροφοριών. 

4. Σηµεία Εξυπηρέτησης Πολίτη εκτός του ΜΤΠΥ  

Όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα 7.3, η γραφειοκρατία που οδηγεί στην 

καθυστέρηση εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελεί αδύνατο σηµείο του ΜΤΠΥ. Οι 

καθυστερήσεις π.χ. που παρατηρούνται συχνά στο γραφείο εξυπηρέτησης (γκισέ) 

που δραστηριοποιείται στο Τµήµα Κανονισµού Μερισµάτων (βλέπε ενότητα 5.2.1) 
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αποτελούν µια βασική αιτία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

προσωπικού επιβραδύνει τη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων και αυτό 

έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση έκδοσης των µερισµάτων. Παρά τα πολλά 

σηµαντικά θετικά βήµατα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η 

δηµιουργία του τηλεφωνικού κέντρου, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία του 

πολίτη δεν έχει εξαλειφθεί. Μεγάλη βελτίωση στο συγκεκριµένο θέµα θα µπορούσε 

να επέλθει µε την αξιοποίηση πολλαπλών εναλλακτικών σηµείων εξυπηρέτησης 

των πολιτών. Η δυνατότητα χρήσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για 

σειρά αιτηµάτων των ασφαλισµένων, αποτελεί σίγουρα βήµα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Μεγαλύτερη ακόµα βελτίωση θα µπορούσε να επέλθει µε τη 

δηµιουργία ηλεκτρονικών κόµβων (portal) του Ταµείου, όπου ο ασφαλισµένος θα 

µπορεί να θέτει τα αιτήµατά του και να εξυπηρετείται, να λαµβάνει πιστοποιητικά 

και βεβαιώσεις, κτλ.  

5. Μοναδικοποίηση Ασφαλισµένου  

Ιδανικό θα ήταν κάθε ασφαλισµένος, να αποκτά έναν µοναδικό Αριθµό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και µία (ψηφιακή) καρτέλα ασφάλισης 

(όπως έχει προαναφερθεί), στην οποία καταγράφονται όλες οι ασφαλιστικές 

συναλλαγές ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο ταµείο στο οποίο υπάγεται. Ο 

ΑΜΚΑ θα πρέπει να ισχύει δια βίου και να µην αλλάζει ακόµα και στην περίπτωση 

της διαδοχικής ασφάλισης. Αυτό προσοµοιάζει στη λογική του Αριθµού 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Η µοναδικοποίηση του ασφαλισµένου του ΜΤΠΥ 

οδηγεί στην αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση του ασφαλιστικού ιστορικού, 

στην ενοποίηση των ασφαλιστικών πληροφοριών και εν τέλει στη βελτίωση της 

ποιότητας εξυπηρέτησης. 
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6. ∆ιασύνδεση του ΜΤΠΥ µε Εθνικά ∆ίκτυα Πληροφοριών  

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, απαραίτητη είναι η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων διασύνδεσης µε τα υφιστάµενα ή µελλοντικά εθνικά δίκτυα 

πληροφοριών (π.χ. IKAnet, Σύζευξις, TAXIS, κτλ). Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη 

εσωτερικού δικτύου (intranet) στο ΜΤΠΥ και την απαραίτητη υποδοµή σε 

συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων.  

 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι γεγονός ότι µπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα και 

γρηγορότερα από τους µεγάλους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ήδη 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (π.χ. ΓΛΚ). Όµως και οι µικρότεροι φορείς, 

όπως το ΜΤΠΥ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, καθώς  και αυτοί αποτελούν ένα 

σηµαντικό κοµµάτι στο συνολικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Το 

γεγονός ότι το ΜΤΠΥ υστερεί στη φάση αυτή σε πληροφοριακό σύστηµα, δηµιουργεί 

τη δυνατότητα-ευκαιρία για τον ανασχεδιασµό των λειτουργιών στα πλαίσια 

δηµιουργίας ενός νέου, τελειοποιηµένου και τεχνολογικά σύγχρονου Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος, που θα αποτελέσει «παράδειγµα» και θα δώσει το 

έναυσµα για σειρά βελτιώσεων και στα άλλα ταµεία, αλλά και στον κρατικό µηχανισµό 

γενικότερα. 
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Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθµ. 57 για τη ∆ιάρθρωση των Θέσεων Προσωπικού και 
την Κατανοµή των Θέσεων Προσωπικού µεταξύ της Κεντρικής και των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΜΤΠΥ 
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ΜΤΠΥ», Άρθρο 11, ∆ιάρθρωση Θέσεων Προσωπικού και Άρθρο 12, Κατανοµή 
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Τα Πληροφοριακά Συστήµατα του ΜΤΠΥ 

ΜΠΣ «Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»  91



«Πληροφοριακό Σύστηµα του ΜΤΠΥ»                            Κεχαγιά Κυριακή 

 Το νεότερο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΜΤΠΥ 

 

 
Το παλαιότερο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΜΤΠΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ 
 
 

Ερωτηµατολόγιο
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 
1. Πώς αξιολογείτε την λειτουργία του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων ως προς 
την αποτελεσµατικότητά της; 
 
 

Πολύ αποτελεσµατική 
 
Αποτελεσµατική µε περιθώρια βελτίωσης 
 
Λίγο αποτελεσµατική 
 
Καθόλου αποτελεσµατική 
 

 
2. Πως κρίνετε την αποτελεσµατικότητα – ευρυθµία του Τµήµατός στους παρακάτω 
τοµείς: 
(Σηµειώστε µε Χ στα πεδία Α,Β,Γ,∆,  όπου Α = µεγάλη αποτελεσµατικότητα, Β = 
αποτελεσµατικότητα µε περιθώρια βελτίωσης, Γ = µικρή αποτελεσµατικότητα, ∆ = 
µηδενική αποτελεσµατικότητα) 
 
α) Την επάρκεια του χρόνου σε συνδυασµό µε τον αριθµό των απασχολούµενων 
ατόµων για την εκτέλεση του καθηµερινού όγκου της εργασίας 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
 
β) Την λειτουργικότητα των πληροφοριακών προγραµµάτων για τις εκτελούµενες 
εργασίες: Κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτά είναι αποτελεσµατικά και συντελούν στην 
διευκόλυνση των εργασιών σας; 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
 
δ) Την ταχύτητα και ποιότητα συνεργασίας µε άλλα Τµήµατα 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
 
ε) Την διευκόλυνση του περιβάλλοντος εργασίας (χώρος, διαρρύθµιση, ηχορύπανση 
κτλ) 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
 
στ) Την κατανοµή εργασιών µεταξύ των ατόµων 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
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θ) Την ικανοποίηση από τη λειτουργικότητα-αποδοτικότητα της γενικότερης 
διαδικασίας έως την πλήρη ολοκλήρωση της έκδοση µερισµάτων (Πρωτόκολλο – 
Μητρώο – Αρχείο -Συσχέτιση-Έλεγχος Αποστολής Πράξεων από το ΓΛΚ - 
Πληκτρολόγηση κτλ) 
 
 Α  Β  Γ  ∆ 
 
 
3. Εντοπίζετε προβλήµατα στην λειτουργία του Τµήµατος Κανονισµού Μερισµάτων τα 
οποία επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά του; Αναφερθείτε σε αυτά αναλυτικά: 
 
 α) 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
γ) 
 
 
 
 
δ) 
 
 
 
 
ε) 
 
 
 
 
στ) 
 
 
 
 
(Σε περίπτωση που εντοπίζετε περισσότερα προβλήµατα, σηµειώστε τα στο πίσω µέρος 
του φύλλου) 
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4. Θεωρείτε ότι τα ανωτέρω προβλήµατα οφείλονται-επηρεάζονται από εσωτερικούς 
παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
5. Θεωρείτε ότι τα ανωτέρω προβλήµατα οφείλονται-επηρεάζονται από εξωτερικούς 
παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
6. Ποιες προτάσεις θα παραθέτατε για την επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων; 
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7. Πως κρίνετε τη συνεργασία σας µε άλλους φορείς (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
άλλα Ταµεία, Υπηρεσίες Ασφαλισµένων κτλ) και πως θα µπορούσε να βελτιωθεί; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 
 

Προτεινόµενο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ΜΤΠΥ 

ΜΠΣ «Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»  98



«Πληροφοριακό Σύστηµα του ΜΤΠΥ»                            Κεχαγιά Κυριακή 

Προδιαγραφές Λογισµικού 

 

1. Ειδικές Λειτουργικές Προδιαγραφές 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν περιγραφεί στην ανάλυσή µας, το λογισµικό του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΜΤΠΥ θα καλύπτει τις παρακάτω 

Ειδικές Λειτουργίες: 

• Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των εσόδων του Ταµείου  

• Από το λογαριασµό κίνησης εργοδοτών πρέπει να ενηµερώνεται ο λογαριασµός 

κίνησης ασφαλισµένων αφού προηγουµένως ελεγχθεί το Αρχείο Ασφαλισµένων 

για να διαπιστωθεί η ύπαρξη Αριθµού Μητρώου του εργαζοµένου στο ΜΤΠΥ. 

Εµφανίζονται δύο περιπτώσεις: 

(α) Ταυτοποίηση µε τον αριθµό ασφαλισµένου κατά τη στιγµή της καταχώρησης 

των στοιχείων, οπότε και θα γίνεται αυτόµατη ενηµέρωση του λογαριασµού 

κίνησης ασφαλισµένου. 

(β) Μη ταυτοποίηση µε τον αριθµό ασφαλισµένου κατά τη στιγµή της 

καταχώρησης των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, θα ανοίγεται µερίδα ασφα-

λισµένου και θα αναζητούνται οι αποδοχές και εισφορές προς το Ταµείο µε κλειδί 

τα στοιχεία του ασφαλισµένου. Στη συνέχεια και µετά από προτροπή του χρήστη 

θα γίνεται επαλήθευση των στοιχείων και µεταφορά τους στον λογαριασµό 

κίνησης ασφαλισµένου. 

• Θα υπάρχουν οι δυνατότητες α) παρακολούθησης και επεξεργασίας των 

πληρωµών του ΜΤΠΥ σε µερίσµατα και άλλες παροχές (π.χ. δάνεια), β) υπολογι-

σµού των συνολικών παροχών του συνταξιούχου βάσει συγκεκριµένων προϋπο-

θέσεων, γ) ελέγχου των στοιχείων του µητρώου για τον εντοπισµό των ηµερο-

µηνιών λήξης επιδοµάτων κ.ά. 
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• Θα πρέπει να υποστηρίζει τη µετατροπή των ιστορικών αρχείων σε ΕΥΡΩ και τον 

κανόνα µετατροπής νοµισµατικών µεγεθών (π.χ. θέµατα στρογγυλοποίησης) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΥΠΕΘΟ. 

• Θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους τύπους µερίσµατος που έχουν ισχύσει κατά 

το παρελθόν (αναπροσαρµογές των µερισµάτων). 

• Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το σύστηµα Α.Μ. που 

βρίσκεται εγκατεστηµένο στο ΜΤΠΥ. 

 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισµικού 

• Αριθµός Χρηστών 

Το νέο σύστηµα θα υποστηρίζει χρήση από συγκεκριµένους χρήστες (µε 

ισάριθµο αριθµό αδειών) όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα IV.1. 

 

Πίνακας IV.1  Ενδεικτικός αριθµός χρηστών του νέου πληροφοριακού συστήµατος του 

ΜΤΠΥ 

Τµήµα ΜΤΠΥ Αριθµός Χρηστών 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 7 

∆ιεύθυνση 3 

Οικονοµικό 4 

∆ιοικητικό 3 

Μερισµάτων 16 

Παροχών 7 

Εσόδων 5 

Ελέγχου Εσόδων 5 

Σύνολο  50 
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• Βάση ∆εδοµένων 

Προτεινόµενο πρόγραµµα διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων είναι η Oracle 

(Enterprise ή Standard Edition) ή η Microsoft SQL Server (Enterprise ή Standard 

Edition) ή παρόµοιας δυναµικότητας σύστηµα, τελευταία έκδοση κατά τη χρονική 

περίοδο εγκατάστασης του συστήµατος. 

• Εργαλεία Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης 

Το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και 

διαχείρισης των εφαρµογών που θα χρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα, ένα τέτοιο 

εργαλείο θα µπορούσε να είναι η επίτευξη νέας διεπαφής µε άλλο σύστηµα 

• Φιλικότητα προς το Χρήστη 

Όλα τα προγράµµατα θα λειτουργούν σε παραθυρικό περιβάλλον (Graphical 

User Interface), χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πληκτρολογήσει ειδικές 

εντολές.  

• Ταχύτητα Συστήµατος 

Ως αποδεκτή ταχύτητα του συστήµατος του τοπικού δικτύου θεωρείται η άµεση 

απόδοση αποτελεσµάτων (το αργότερο εντός 5 δευτερολέπτων) µιας πολύπλοκης 

αναζήτησης ή η άµεση παρουσίαση των στοιχείων κάποιας εγγραφής της βάσης 

δεδοµένων του συστήµατος. Η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να τηρείται και στη 

περίπτωση που όλοι οι χρήστες του τοπικού δικτύου εργάζονται στο σύστηµα 

ταυτόχρονα. 

• ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών και Εγγράφων  

Από την  περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης προκύπτει σαφώς η απαίτηση 

χρήσης εργαλείων ∆ιαχείρισης Ροής Εργασιών (Workflow) και Document 

management. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικές 
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υπογραφές, παραγωγή µηνυµάτων προειδοποίησης, αποθήκευση, ανεύρεση και 

ανάκληση εγγραφών µε πολλαπλούς τρόπους κτλ.  

• Ειδικές Απαιτήσεις 

 Πρέπει να υπάρχει διοίκηση και διαχείριση ασφάλειας η οποία να καλύπτει 

το σύνολο των εφαρµογών και υποσυστηµάτων. 

 Πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση on-line help  

 Θα πρέπει παραδοθούν αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του συστήµατος 

(system manuals), σαφή και λεπτοµερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήµα-

τος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals), όλα 

στην Ελληνική αλλά και Αγγλική γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να παραδοθούν 

εγχειρίδια µε αναλυτική περιγραφή της βάσης δεδοµένων. 

 

 

Προδιαγραφές Πληροφοριακού Εξοπλισµού 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προδιαγραφές του εξοπλισµού του νέου 

πληροφοριακού συστήµατος του ΜΤΠΥ, δηλαδή των διακοµιστών δικτύου (servers), 

των σταθµών εργασίας (workstations), καθώς και των δικτύων (τοπικό δίκτυο και 

ευρείας περιοχής). Εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής, 

όποια  προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά εξοπλισµού περιγράφονται παρακάτω θα 

πρέπει να αντικατασταθούν από νεότερα και ανώτερα, κατά το χρόνο εγκατάστασης 

του συστήµατος.  
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1. Γενικές Προτεινόµενες Προδιαγραφές 

• Το σύστηµα προτείνεται να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερες δυνατότητες 

αναβάθµισης hardware σε επίπεδο µνήµης, επεξεργαστικής ισχύος και 

χωρητικότητας σκληρών δίσκων (π.χ. 4 φορές). 

• Το σύστηµα προτείνεται να υποστηρίζει την αύξηση τουλάχιστον κατά 50% των 

σηµερινών διενεργούµενων λειτουργιών, διατηρώντας τη προδιαγεγραµµένη 

κατώτερη απόδοση. 

• Το σύστηµα προτείνεται να υποστηρίζει ασφαλή ανάπτυξη και αναβάθµιση του 

υπάρχοντος λογισµικού. Η διαδικασία της ανάπτυξης θα γίνεται σε σύστηµα  test 

and development server, δηλαδή σύστηµα που θα προσοµοιάζει στις λειτουργίες 

του ήδη εγκατεστηµένου  πληροφοριακού συστήµατος. Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να γίνεται προκειµένου να αποφευχθούν κρίσιµα σφάλµατα κατά την 

ανάπτυξη του λογισµικού.  

 

2. Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελείται από τη δυνατότητα εκτέλεσης 

εφαρµογών λογισµικού, βάσεων δεδοµένων, καθώς και επικοινωνίας χρηστών µε τις 

εφαρµογές (user interface). Η διαχείριση, µε την έννοια της καταχώρησης, µεταβολής, 

αναζήτησης και διανοµής των πληροφοριακών δεδοµένων, υλοποιείται µε τη χρήση 

Βάσεων ∆εδοµένων.  

Η εξέλιξη των δικτύων και των επικοινωνιών µεταξύ υπολογιστών, οδήγησε 

στην εξέλιξη της «κλασσικής αρχιτεκτονικής» του Πληροφοριακού Συστήµατος και 

στην καθιέρωση της αρχιτεκτονικής «Πελάτη – Εξυπηρετητή» (Client – Server) σαν 

πρότυπη αρχιτεκτονική ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

ιδιαίτερα σε εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν σε ευρεία έκταση Βάσεις ∆εδοµένων. 
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Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των client – server εφαρµογών είναι ο τρόπος κατανοµής 

της συνολικής εφαρµογής µεταξύ Server και Client (τερµατικού). Το µοντέλο του 

ισχυρού server προσδίδει περισσότερες λειτουργίες στον server. To µοντέλο του 

ισχυρού client προσδίδει περισσότερες λειτουργίες στον client. Έτσι, οι Web servers 

είναι παραδείγµατα ισχυρών servers, ενώ οι servers βάσεων δεδοµένων είναι 

παραδείγµατα ισχυρών clients. Η προαναφερόµενη διαφορά έχει µεγάλη σηµασία 

καθώς προσδιορίζει την διαίρεση µιας εφαρµογής σε λειτουργικές ενότητες. Αυτό έχει 

επικρατήσει σήµερα σαν αρχιτεκτονική client-server δύο επιπέδων (Two-tier) 

(Γράφηµα IV.1), τριών επιπέδων (Three-tier) (Γράφηµα IV.2) ή και περισσοτέρων 

(N-tier).  

 
Client

 

 

 

Client Database Server  

 

 

Client

 

 

Γράφηµα IV.1 Αρχιτεκτονική Client-Server δύο επιπέδων (Two-tier) 
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Client

 

 

 

Client 

Application Server Database Server 

 

 

 

 

 

Γράφηµα IV.2 Αρχιτεκτονική Client-Server τριών επιπέδων (Three-tier) 
Client

 

3. Προδιαγραφές Κεντρικών Συστηµάτων και Περιφερειακών Μονάδων 

• ∆ιακοµιστές ∆ικτύου (Servers) 

Ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα περιλαµβάνει τρεις διακοµιστές δικτύου, ο 

καθένας εκ των οποίων θα εκτελεί µια διαφορετική σειρά εργασιών. Πρόκειται 

ουσιαστικά για υιοθέτηση αρχιτεκτονικής Client-Server τεσσάρων επιπέδων 

(Four-tier) : 

(α) ∆ιακοµιστής ∆ικτύου Εφαρµογών (Applications Server)  

Στον διακοµιστή αυτό θα εγκατασταθεί το λογισµικό του ΜΤΠΥ, όλες οι 

περιφερειακές υποστηρικτικές εφαρµογές, καθώς επίσης και όλες οι εφαρµογές οι 

οποίες θα του επιτρέπουν να λειτουργεί σαν ένας διακοµιστής δικτύου (LAN). 

Προτεινόµενο λειτουργικό σύστηµα του διακοµιστή δικτύου εφαρµογών είναι το 

Microsoft Windows 2003 Server (ή ότι νεότερο λειτουργικό σύστηµα για servers 

υπάρχει κατά την εγκατάστασή του). 
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(β) ∆ιακοµιστής ∆ικτύου ∆εδοµένων (Data Server)  

Αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό διακοµιστή, ο οποίος θα φιλοξενεί τη βάση 

δεδοµένων του Ταµείου, δηλαδή τον κύριο όγκο των στοιχείων της υπηρεσίας. Θα 

εκτελούνται όλες οι λειτουργίες εγγραφής, αναζήτησης, παρουσίασης και 

εκτύπωσης δεδοµένων. 

(γ) ∆ιακοµιστής Web 

 Ο διακοµιστής web θα φιλοξενεί το λογισµικό εφαρµογών επικοινωνίας µε 

άλλους συνεργαζόµενους φορείς (WAN), υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και πρόσβασης στο Internet, καθώς και το λογισµικό εφαρµογών 

προστασίας του συστήµατος (software firewall).  

 Στο Γράφηµα VI.3 παρουσιάζουµε την αρχιτεκτονική four-tier client server, 

την οποία και προτείνουµε.  

 
Client

 

 

Client 

Application Server Web Server Database Server  

 

 

 

 

 

Γράφηµα IV.3 Αρχιτεκτονική Client-Server τεσσάρων επιπέδων (Four-tier) 
Client
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• Σταθµοί Εργασίας 

τοί υπολογιστές αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στην πλέον 

σύ

• 

Οι τερµατικοί αυ

γχρονη τεχνολογία κατά το έτος εγκατάστασής τους, το δε λειτουργικό τους 

προτείνεται να είναι το Microsoft Windows XP ή νεότερο.  

Εκτυπωτές 

Το σύστηµα προτείνεται να περιλαµβάνει εκτυπωτές µε δυνατότητες για κάθε 

απ

µ

• 

αραίτητη χρήση. Συγκεκριµένα προτείνονται εκτυπωτές Laser ασπρόµαυροι για 

κάθε οµάδα εργαζοµένων, Inkjet έγχρωµοι ανάλογα µε ανάγκες, ένας ή 

περιορισµένος αριθµός έγχρωµων Laser και ορισ ένοι Dot Matrix.  

Σαρωτές 

Προτείνεται η αγορά σύγχρονων σαρωτών (scanners) µε δυνατότητα σάρωσης 

Α

•  (UPS)

3 και µε υποστήριξη ελληνικού OCR 

Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας  

S µε ισχύ ικανή να υποστηρίξει 

το

 

. ∆ίκτυο και Επικοινωνίες 

ριγράφεται η προτεινόµενη δοµή του δικτύου (τοπικό και 

ευρείας

µ

Το δίκτυο προτείνεται να υποστηρίζεται από UP

υς servers, τα τερµατικά των εργαζοµένων και το δικτυακό εξοπλισµό, µε 

δυνατότητα ελέγχου της τάσης του ρεύµατος καθώς και του αποθέµατος των 

µπαταριών. Επίσης προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα διάρκειας του UPS 20 

λεπτών. 

4

Στην ενότητα αυτή πε

 περιοχής). Αυτή πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει ταχύτατη επικοινωνία 

των χρηστών µε τα κεντρικά συστήµατα καθώς και εναλλακτικούς τρόπους 

επικοινωνίας σε περίπτωση προβλη άτων ή βλαβών.  
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• Καλωδίωση 

 τα καλώδια να βρίσκονται µέσα σε κανάλια. 

• Ε

Προτείνεται

ξοπλισµός 

Προτείνονται κάρτες δικτύου, δροµολογητής (router), Firewall και λοιπός 

εξ

• 

οπλισµός ο οποίος να βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία. 

Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις 

Προτείνεται η εγκατάσταση µισθωµένης γραµµής (αναλογική, ψηφιακή ή GSM) 

το

 

υ ΟΤΕ.  
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