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Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2020  
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ:  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι για την υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή (Electronic 
Exchange of Social Security Information EESSI) έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του αντιπροσώπου της «The Innovation and Networks Executive 
Agency» (INEA) και του Πανεπιστημίου Κύπρου ως συντονιστή, με δικαιούχους το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Υγείας. 
 
Για την Κύπρο, η εφαρμογή του έργου άρχισε με την πρώτη ανταλλαγή στον Τομέα 
εφαρμοστέας Νομοθεσίας, στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και συνεχίζεται σταδιακά μέχρι την 
ολοκλήρωση ανταλλαγών σε όλους τους Τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο έργο. 
 
H ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα ασφαλές και αξιόπιστο 
ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, το οποίο θα συνδέει τους αρμόδιους φορείς 
των κρατών μελών που χειρίζονται διασυνοριακές υποθέσεις. 
 
Βασικά οφέλη του EESSI 
 
 Διευκόλυνση  και επιτάχυνση  στη λήψη αποφάσεων για τον υπολογισμό και την 

καταβολή των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. 
 Πιο αποτελεσματική επαλήθευση δεδομένων. 
 Πιο ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη διαχείριση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. 
 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων των πολιτών. 
 Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται όχι μόνο 

στο έδαφος της ΕΕ αλλά και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες, συγκεκριμένα σε Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία. 
 

Οι ανταλλαγές δεδομένων πραγματοποιούνται μεταξύ των αρμόδιων φορέων όλων των 
συμμετεχουσών χωρών στους τομείς που διέπονται από τους κανονισμούς για τον συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα: 
 
 παροχές ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμων παροχών πατρότητας, 
 συντάξεις γήρατος, παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης και αναπηρίας, 
 επιδόματα επιζώντων και επιδόματα θανάτου, 
 παροχές ανεργίας, 
 οικογενειακές παροχές, 
 παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 

 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ,  
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
/ΕΞ 
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