ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85)»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συνήλθε
σε τρεις συνεδριάσεις, στις 12 και 13 Δεκεµβρίου 2016,
υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Νίκου Μανιού,
µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85)».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν η Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κυρία Ευτυχία Αχτσιόγλου, η Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Αναστάσιος Πετρόπουλος, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μανώλης Θραψανιώτης, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μάριος Σαλµάς, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ.
Δηµήτριος Κουκούτσης, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Γιάννης
Κουτσούκος, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστος Κατσώτης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας,
ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική
Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, η Ειδική Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων, κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου, καθώς και οι
Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Θεωνάς, Γιάννης Βρούτσης, Νίκος Ηγουµενίδης, Σωκράτης Βαρδάκης, Γιώργος Καΐσας,
Γεώργιος Παπαηλιού, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Μπέττυ Σκούφα, Βασίλειος Γιόγιακας, Ηλίας
Κωστοπαναγιώτου και Ιωάννης Αϊβατίδης.
Κατά τις συνεδριάσεις της 13ης Δεκεµβρίου 2016, Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης

ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. ήταν η κυρία Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου.
Κατά την απογευµατινή συνεδρίαση της 13ης Δεκεµβρίου 2016, Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», ήταν ο κ.
Γεώργιος Αµυράς.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός,
πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), Νικόλαος Χιωτάκης, µέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δηµήτριος Κουµπιάς, πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), Ευάγγελος Τάτσης,
πρόεδρος του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), Σταµάτης Νικολόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Ευάγγελος
Θεοδωρίδης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων-ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), Αντώνης Κουρούκλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), Αναστάσιος Τάγαρης, πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Μαρία Καραµεσίνη, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ., Ιωάννης Λυµβαίος, µέλος της ΕΣΑµεΑ και Ανδρέας Κοµµατάς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΑΤ.
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. και ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική
Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Ειδικός Αγορητής
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» και η Ειδική Αγορήτρια
της Ένωσης Κεντρώων, επιφυλάχθηκαν για την τελική
τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
στην Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις υπουργικές τροπολογίες
µε γενικό και ειδικό αριθµό 796/48 και 797/49, που πρότειναν η παριστάµενη Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ευτυχία
Αχτσιόγλου και ο παριστάµενος Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την παριστάµενη Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον παριστάµενο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική
αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Ως «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισµός), ορίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηµατισµός, ο οποίος έχει
ως αντικείµενο το σχεδιασµό, την ενηµέρωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτοµεακών πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής συνοχής και δρα συνεκτικώς µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών Υπουργείων, που ασκούν κοινωνική πολιτική, χωρίς να µεταβάλλει
τις αρµοδιότητές τους ως προς την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής αυτής.
2. Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα» (Ε.ΓΠ.Σ.)
νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο ειδικώς εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταχωρίζουν δεδοµένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που αφορούν
σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, µε σκοπό την παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
(Ε.Σ.Κ.Ε.) και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
των συναφών παρεµβάσεων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Άρθρο 2
Σκοπός σύστασης
Ο Εθνικός Μηχανισµός:
α. διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών,
β. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και συνοχής,
γ. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους,
δ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης µε βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες,
ε. συµβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της
διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας,
στ. τεκµηριώνει και εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις,
µε γνώµονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόµων,
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισµού και
ζ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσµικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρµογής του Κοινωνικού Ει-

σοδήµατος Αλληλεγγύης (εδάφιο 2.5.3, παρ. Γ΄, άρθρο
3 του ν. 4336/2015, Α΄ 94).
Άρθρο 3
Επιχειρησιακοί στόχοι
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Μηχανισµού είναι οι εξής:
α. η θεµιτή και πρόσφορη διαχείριση, διάδοση και κάθε
άλλης µορφής διάθεση της πληροφορίας, µέσω του
Ε.ΓΠ.Σ., από το κυβερνητικό προς το αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντίστροφα για τη χάραξη οριζόντιων πολιτικών και τη λήψη αναγκαίων µέτρων,
β. η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη
βάση των αρχών και των προτεραιοτήτων της Ε.Σ.Κ.Ε.,
γ. η εκπόνηση στοχευµένων ρυθµίσεων για την κοινωνική ένταξη και συνοχή,
δ. η εξοµάλυνση συντονιστικών δυσχερειών µεταξύ
φορέων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως δε αυτών, που προωθούν την απασχόληση, την κοινωνική φροντίδα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ο εντοπισµός περιπτώσεων σύγχυσης ή επικάλυψης αρµοδιοτήτων και ασυµβατότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
ε. η αξιολόγηση των µέτρων υλοποίησης της Ε.Σ.Κ.Ε.,
στ. η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και διάθεση
των συναφών µε την κοινωνική πολιτική εθνικών, κοινοτικών και άλλων πόρων,
ζ. η δίκαιη χωρική κατανοµή κοινωνικών υποδοµών και
υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
η. η διαµόρφωση διακριτών ρόλων και δράσεων των
θεσµικών φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν την
πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης,
θ. η διαβούλευση µε φορείς κοινωνικών δράσεων σε
θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης
και συνοχής.
Άρθρο 4
Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισµού
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός οργανώνεται σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό.
2. Ο Εθνικός Μηχανισµός κυβερνητικού επιπέδου αποτελείται από:
α. τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής και τη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του
Εθνικού Μηχανισµού,
β. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο
6 του ν. 3106/2003, Α΄ 30), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (άρθρο 88 του
ν. 3996/2011, Α΄ 170) και τον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (ν. 2956/2001, Α΄ 258),
γ. τα Υπουργεία, στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριµένες αρµοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, µε
τα αντίστοιχα Σηµεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9,
δ. την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός αυτοδιοικητικού επιπέδου αποτελείται από:
α. τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών,
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β. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης,
γ. τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων,
δ. τα Κέντρα Κοινότητας,
ε. την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο
178 του ν. 3852/2010, Α΄ 87),
στ. τη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76
του ν. 3852/2010).
4. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014
(Α΄ 265), ιδίως δε οι ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, οι επιτελικές δοµές υπουργείων, οι επιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές,
παρέχουν τη συνδροµή τους για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού αποκλειστικά σε ζητήµατα κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής προστασίας.
Άρθρο 5
Κυβερνητικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
1. Το Κυβερνητικο Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
(ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), βάσει της φύσεως των προβλεπόµενων
αρµοδιοτήτων του (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου, Α΄ 137), και στο πλαίσιο του ρόλου του, ως
συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, λαµβάνει τις τελικές
αποφάσεις για όλα τα θέµατα, που αφορούν στη χάραξη
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται τα θέµατα, που παραπέµπονται από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό ή στο Κυβερνητικό Συµβούλιο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και του άρθρου 2 της 2/6.2.2015
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 24).
2. Για τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισµού στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. µετέχουν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρό του, οι συναρµόδιοι για θέµατα κοινωνικής ένταξης Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.ά., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρθρο 6
Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισµού
Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180)
προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄, ως εξής:
«δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
ε) Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας.»
Άρθρο 7
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής
1. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 113/2014, προστίθεται
άρθρο 39Α, ως ακολούθως:
«Άρθρο 39Α
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισµός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική

προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που
αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης.
β. Τµήµα Παρακολούθησης.
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων.
3.α. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Αξιολόγησης:
αα. η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων, µέτρων
και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ. η υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρµόνισης
των περιφερειακών στρατηγικών, βάσει των αρχών της
Ε.Σ.Κ.Ε. (έλεγχος συµβατότητας),
γγ. η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης
φορέων, που εφαρµόζουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης
και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, οµάδων διαβούλευσης, ηµερίδων ανταλλαγής καλών πρακτικών και
εκστρατειών ευαισθητοποίησης µεγάλης εµβέλειας,
δδ. ο προσδιορισµός και σχεδιασµός του εύρους των
στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα
για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού
αποκλεισµού και την εφαρµογή της Ε.Σ.Κ.Ε.,
εε. η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση
λήψης των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούµενων παρεµβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
στστ. η συµµετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση και
παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής,
ζζ. ο σχεδιασµός συστηµάτων και µεθόδων µέτρησης
της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και των
επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων πολιτικών κοινωνικής
ένταξης, όπως διαδικασίες, κανονισµός µέτρησης και αξιολόγησης, δείκτες,
ηη. η διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσµατικότητας, οι οποίοι επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο
βαθµός επίτευξης των στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και
δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων,
θθ. η συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014 και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και µέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενσωµάτωση των δεικτών τους στις
διαδικασίες µέτρησης,
ιι. η συλλογή στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους, η επικαιροποίησή τους, η
επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενηµερωτικών
αναφορών,
ιαια. ο εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσµατικής και αποδοτικής εφαρµογής ρυθµίσεων ή δια-
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φορετικών πολιτικών ένταξης,
ιβιβ. η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση µέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
ιγιγ. η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης:
αα. η συνεργασία µε οµάδες εργασίας συναρµόδιων
Υπουργείων και η παρακολούθηση της εφαρµογής των
δράσεων,
ββ. η παροχή τεχνογνωσίας στις αρµόδιες υπηρεσίες
των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και
αξιολόγησης της εφαρµογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης,
γγ. η συµβολή στο συντονισµό της εφαρµογής των
κοινωνικών πολιτικών,
δδ. η συνεργασία µε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, µε σκοπό των προώθηση θεµάτων, που άπτονται
της εφαρµογής της Ε.Σ.Κ.Ε.,
εε. η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιµο, επιτόπιων ερευνών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιµέρους παρεµβάσεων και την εκτίµηση των επιπτώσεών
τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών
κοινωνικής ένταξης,
στστ. η συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήµατος µε στοιχεία, προκειµένου να
προσδιοριστούν από κάθε οργανισµό τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού
συστήµατος µε στοιχεία,
ζζ. η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του
πληροφοριακού συστήµατος µε στοιχεία και η µέριµνα
για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσής τους
από τους συναρµόδιους φορείς,
ηη. η επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρονται στα παραγόµενα αποτελέσµατα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους παρεµβάσεων και στην επίτευξη των ειδικών και γενικών
στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενηµερωτικών αναφορών,
θθ. η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο
εντοπισµός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εµποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων,
ιι. η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων:
αα. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού
και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδηµα - φτώχεια,
απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον),
ββ. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται της εφαρµογής των πολιτικών κοινωνικής έντα-

ξης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών τους,
γγ. η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασµού των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκµηριωµένων εισηγήσεων, µέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδοµένων,
δδ. η συγκέντρωση και τεκµηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαµόρφωση των
προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης (όπως θεµατικές µελέτες, νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές µε
ζητήµατα ευάλωτων οµάδων),
εε. η εισήγηση κανονιστικών ρυθµίσεων, οι οποίες
συµβάλλουν στην εφαρµογή της Ε.Σ.Κ.Ε.,
στστ. η µέριµνα, σε συνεργασία µε τα λοιπά τµήµατα,
για τη διενέργεια ερευνών ή µελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και µέτρων,
σύµφωνα µε τις αρχές της Ε.Σ.Κ.Ε.,
ζζ. ο καθορισµός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και
λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήµατος του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και τον καθορισµό
των απαιτήσεων µητρώων και βάσεων δεδοµένων,
ηη. η συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, προκειµένου
να προσδιοριστεί η µορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδοµένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστηµα,
θθ. η µέριµνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων επικοινωνιών και των απαιτούµενων υποδοµών για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών
συστηµάτων και τη διασύνδεση µε άλλους φορείς,
ιι. η παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων, που τηρούνται
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
ιαια. η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών
του Εθνικού Μηχανισµού σε εξοπλισµό πληροφορικής
(π.χ. λογισµικό) και επικοινωνιών,
ιβιβ. η συνεργασία µε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή συναρµόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργανισµούς, αρµόδιες διευθύνσεις των Περιφερειών ή
Δήµων και των υπηρεσιών τους, δοµές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές
επιχειρησιακών προγραµµάτων, επιτελικές δοµές ΕΣΠΑ,
επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.»
2. Συνιστώνται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις τακτικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, µία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του π.δ. 113/2014 θέσεις. Στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
3. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέµονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Οικονοµικών ή
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Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Θετικών Επιστηµών, στην οποία τοποθετείται υπάλληλος µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και µία (1) θέση
κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής. Μία από τις ανωτέρω θέσεις
συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
β. Τµήµα Παρακολούθησης:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Νοµικών ή
Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μία
από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου
Τµήµατος.
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
και µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής. Μία από τις
ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
4. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε
µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων
και µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και
στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά.
Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου
30 του ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες και εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα είναι φυσικά
πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε ζητήµατα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση» της προγραµµατικής περιόδου 20142020.
7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5 διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
τοποθέτηση του Προϊσταµένου Διεύθυνσης, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Σχεδιασµού και Αξιολόγησης,

Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών
Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των ανωτέρω
οργανικών µονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας
1. Προστίθεται άρθρο 39Β στο π.δ. 113/2014, ως εξής:
«Άρθρο 39Β
Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας είναι οι εξής:
α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των
τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του µε κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούµενων στην
αγορά εργασίας,
β. ο σχεδιασµός, η ενηµέρωση, η παρακολούθηση, ο
συντονισµός και ο έλεγχος εφαρµογής των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού και των ατόµων ή των οµάδων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας,
γ. η δηµοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,
δ. η λήψη µέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρµογής τους, µε στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.
2. Η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης.
β. Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.
3.α. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης:
αα. ο σχεδιασµός των όρων και των προϋποθέσεων
της πλήρους εθνικής εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.),
ββ. ο συντονισµός των προβλεπόµενων σταδίων του
ανωτέρω προγράµµατος,
γγ. η εισήγηση νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
του Κ.Ε.Α.,
δδ. η έκδοση κατευθυντήριων γραµµών και οδηγιών
προς τους εµπλεκόµενους φορείς,
εε. η εισήγηση και αξιολόγηση µέτρων και δράσεων
στο πλαίσιο εφαρµογής του Κ.Ε.Α., για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας,
στστ. η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα του Εθνικού Μηχανισµού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του Κ.Ε.Α.,
ζζ. η σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδροµής,
ηη. η αξιολόγηση του Κ.Ε.Α. και η ενσωµάτωση των
ευρηµάτων στον επανασχεδιασµό του.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικής και Τεχνι-
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κής Υποστήριξης:
αα. η ανάπτυξη στρατηγικής δηµοσιότητας και ενηµέρωσης του πληθυσµού,
ββ. η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιµόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του
Κ.Ε.Α.,
γγ. η παροχή στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς
(όπως οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών µε την εφαρµογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο,
δδ. η µέριµνα για την εκπόνηση µελετών συναφών µε
την εφαρµογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τµηµάτων της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας.
γ. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης και
Διασύνδεσης:
αα. η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του Κ.Ε.Α.
και η υποβολή τους στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ. η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά
περίπτωση αρµόδιους φορείς υλοποίησης του Κ.Ε.Α., σε
συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας,
γγ. η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., για
το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων για την
ένταξη ή την επανένταξη των ωφελούµενων του Κ.Ε.Α.
στην αγορά εργασίας,
δδ. η παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., της υλοποίησης προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης,
εε. η συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων, όπως µε Δήµους, για τη διασύνδεση των ωφελούµενων µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.»
2. Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού,
µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, προσωπικού των τριών Τµηµάτων της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, µία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης. Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται
στις προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του π.δ. 113/2014
θέσεις. Στη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
3. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέµονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης:
Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή Κοινωνικής Εργασίας και µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στην περίπτωση του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια άσκησης
επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Μία από τις ανωτέρω
θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
β. Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Κοινωνικών ή
Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή Κοινωνικής Εργασίας και µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στην περίπτωση του
πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Μία από τις
ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
4. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε
µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων
και µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και
στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά.
Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατοµικών
συµβάσεων µίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες
και εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε ζητήµατα κοινωνικής
προστασίας. Η ως άνω προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5 διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
τοποθέτηση του Προϊσταµένου Διεύθυνσης, των Προϊσταµένων των Τµήµατων Σχεδιασµού και Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών
Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των ανωτέρω
οργανικών µονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
Συναρµόδια Υπουργεία και Σηµεία Επαφής
1. Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής
Ένταξης ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε τα εξής Υπουργεία:
α. Εσωτερικών,
β. Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
γ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε. Οικονοµικών,
στ. Υγείας,
ζ. Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ. Υποδοµών και Μεταφορών,
ι. Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ια. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ως Σηµείο Επαφής του κάθε συναρµόδιου Υπουργείου µε τον Εθνικό Μηχανισµό ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού και
εφαρµογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εµπειρία
νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται µε πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Η θητεία των µελών του Σηµείου Επαφής κάθε συναρµόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υπάλληλοι της παρούσας ορίζονται µε απόφαση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3. Αρµοδιότητες των υπαλλήλων - Σηµείων Επαφής
των συναρµόδιων Υπουργείων µε τον Εθνικό Μηχανισµό:
α. η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
β. η συνεργασία µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες
για το σχεδιασµό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών ανά τοµέα,
γ. ο συντονισµός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας εφαρµογής και του τρόπου υλοποίησης
των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου
αποτελούν Σηµείο Επαφής,
δ. η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισµού µε συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές,
που άπτονται της Ε.Σ.Κ.Ε.,
ε. η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων – αναφορών προόδου
και η διαβίβαση αυτών, κατόπιν έγκρισης από τον κατά
περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, στη Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες εποπτευόµενων φορέων Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 22/2006 (Α΄ 18)
περί Οργανισµού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προστίθενται περιπτώσεις ι΄, ια΄
και ιβ΄ ως εξής:
«ι. ενηµέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και
προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
ια. σχεδιασµός και εξειδίκευση τρόπων άµεσης κοινωνικής παρέµβασης σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες,

που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας
φτώχειας,
ιβ. σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίµηνο κάθε έτους προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος στην υλοποίηση των στόχων, τα προβλήµατα, που ανακύπτουν
κατά την υλοποίηση και οι προτάσεις για διορθωτικές
παρεµβάσεις, βάσει στοιχείων, τα οποία αντλούνται από
το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη.»»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 περί Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις κβ΄, κγ΄ και κδ΄
ως εξής:
«κβ. παρέχει επιστηµονική συνδροµή προς τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συναφή µε πολιτικές, οι
οποίες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,
κγ. παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη
προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσµάτων
των δράσεων του Εθνικού Μηχανισµού,
κδ. συντάσσει και υποβάλλει έκθεση το πρώτο δίµηνο
κάθε έτους προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται η πρόοδος των
στόχων, προβλήµατα και διορθωτικές προτάσεις, καθώς
και παρεµβάσεις στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε. και προγραµµάτων φτώχειας, όπως Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(άρθρο 45 του ν. 4314/2014), Στέγαση και Επανένταξη
(άρθρο 29 του ν. 4052/2012, Α΄ 41).»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 περί Οργανισµού
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ ως
εξής:
«ιδ. για την υποβολή κάθε έτος στις αρµόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας εισηγητικής έκθεσης για τη χάραξη πολιτικής και
τη λήψη µέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης,
ιε. για τη σύνταξη και υποβολή ετησίως ενηµερωτικού
σηµειώµατος απολογισµού του προηγούµενου έτους σε
ζητήµατα κοινωνικής προστασίας προς τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιστ. για τη τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού µε συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων.»
Άρθρο 11
Αρµόδιες αρχές του ΕΣΠΑ
1. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014
συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 αποκλειστικά για ζητήµατα κοινωνικής έντα-
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ξης και κοινωνικής προστασίας.
2. Ειδικότερα:
α. διαβιβάζουν δεδοµένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν σε
κοινωνικά προγράµµατα, σε ηλεκτρονική µορφή στο
Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού και σε έντυπη µορφή
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
β. εφοδιάζουν το σύστηµα δεικτών του Εθνικού Μηχανισµού µε τους δικούς τους δείκτες για την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κοινωνικής
προστασίας, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προόδου, που σηµειώνεται στην υλοποίηση των ειδικών στόχων των επιµέρους δράσεων, και την αξιολόγηση αυτών.
Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε µε το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή
Κοινωνικής Προστασίας (Ε.Ε.Κ.Π.). Η Ε.Ε.Κ.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από:
α. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο,
β. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα ανεργίας,
δ. τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας,
ε. τον Συνήγορο του Πολίτη,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
η. έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.),
ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.),
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών
Εµπόρων
Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.).
Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή αδυναµίας, τον
Πρόεδρο της Ε.Ε.Κ.Π. αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η θητεία των µελών της Ε.Ε.Κ.Π. ορίζεται τριετής.
Κατά τη συνεδρίαση της Ε.Ε.Κ.Π. τηρούνται Πρακτικά,
τα οποία υπογράφονται από τα µέλη της.
Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της Ε.Ε.Κ.Π.
ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Η Ε.Ε.Κ.Π. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το χρόνο
και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.»
2. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3144/2003 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στην Ε.Ε.Κ.Π. καλούνται και µετέχουν ως µέλη, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, Γενικοί
Γραµµατείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και γενικότερα νοµικές οντότητες, που έχουν ως κύριο σκοπό την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται, ως κάτωθι:
«3. Έργο της Ε.Ε.Κ.Π. είναι:
α. η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
β. η προετοιµασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισµός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων
στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού,
γ. η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δηµοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις
πολιτικές για την καταπολέµηση της φτώχειας,
δ. η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο
«Ηµέρα Διαλόγου για την καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού»,
ε. η γνωµοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,
στ. η υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της
Ε.Ε.Κ.Π. στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέµησης της
Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 13
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της
κάθε Περιφέρειας είναι αρµόδια για:
α. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία
παρεµβάσεων, προτάσεων και επιµέρους αναγκών, όπως
αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δηµοτικών Συµβουλίων και των αρµόδιων για
θέµατα κοινωνικής προστασίας υπηρεσιών τους,
β. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη
µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών πολιτικών και την
υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση,
γ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέ-
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µησης της Φτώχειας,
δ. το συντονισµό των Δήµων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης
και τη µέριµνα για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων
πολιτικής και την ανάπτυξη παρεµβάσεων στο πλαίσιο
της αντιµετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
ε. την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους Δήµους για την εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
στ. τη δικτύωση όµορων Δήµων µε επιδιωκόµενο σκοπό την αντιµετώπιση κοινών αναγκών,
ζ. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των
ΠΕ.Σ.Κ.Ε., µε έµφαση στην πρόοδο, που έχει επιτευχθεί
κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων,
η. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα
πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήµων, καθώς και την εξέταση της
µεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
θ. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήµων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του
Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού
διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο,
ι. τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών
παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ια. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισµό αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιβ. τη διαβίβαση στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών προς το Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού, και
ιγ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν
έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας.
Άρθρο 14
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο). Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:
α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµός των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο
της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο
Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού,
δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών
διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση
των επιπτώσεων συγκεκριµένων πολιτικών στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
β. την ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και δεικτών
παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης
των ωφελούµενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήµατα,
που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της
ανάπτυξης οικονοµικής δραστηριότητας,
γ. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινοµένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων,
δ. Τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τη
συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών
στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινοµένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
3. Κατά τα λοιπά, τα ζητήµατα, που σχετίζονται µε
την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των Παρατηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περιφερειών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 241 του
ν. 3852/2010.
Άρθρο 15
Κοινωνική υπηρεσία του Δήµου
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, η
κοινωνική υπηρεσία κάθε Δήµου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που σχετίζονται µε τις πτυχές του κοινωνικού αποκλεισµού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδηµαφτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον) σε επίπεδο Δήµου,
β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και µελετών του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. διαβουλεύεται µε την τοπική κοινωνία και εισηγείται
προς το Δηµοτικό Συµβούλιο και τα αρµόδια όργανα της
Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων
για την κοινωνική ένταξη,
δ. λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρµοδιότητας
του Δήµου και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεµβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο Ε.ΓΠ.Σ. του
Εθνικού Μηχανισµού,
ε. προωθεί τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεµβάσεων,
στ. µεριµνά για την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ. υποβάλλει στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες,
που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων,
του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών
παροχών των ωφελούµενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρµό-
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διες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 16
Κέντρα Κοινότητας
1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και στην
Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 854), αποτελούν δοµές συµπληρωµατικές
των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού είναι η περαιτέρω
υποστήριξη των Δήµων στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των πολιτών µε κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες
προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας
συµβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των
Δήµων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού, επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούµενων, µέσω πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
και δεδοµένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατοµικών φακέλων των ωφελούµενων,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρµόδιες για θέµατα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήµων και την
απευθείας και άµεση ενηµέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 17
Περιφερειακή και Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισµού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήµου, µε πληθυσµό µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα
γνωµοδοτικά τους καθήκοντα, όπως καθορίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεµάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας
της οικείας Περιφέρειας.
3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού,
τα πρακτικά της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
που άπτονται θεµάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του οικείου Δήµου.

Άρθρο 18
Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισµού:
µεθοδολογία και σύστηµα δεικτών
1. Για την αποτελεσµαστική αξιολόγηση και αποδοτική
αποτύπωση των επιπτώσεων εφαρµοζόµενων πολιτικών,
προγραµµάτων και παρεµβάσεων κοινωνικής ένταξης,
το Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής χρησιµοποιεί µεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού και ποσοτικού
χαρακτήρα, ιδίως δε ερωτηµατολόγια πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εφαρµογή του µέτρου, συνεντεύξεις,
συγκριτική αξιολόγηση, µελέτες περιπτωσιολογικές, έρευνες, οµάδες ελέγχου ορθής εφαρµογής κοινωνικών
προγραµµάτων και αναφορά δεδοµένων, οµάδες εργασίας και διαβούλευσης, χρήση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα, ανάλυση
µε αντιπαραδείγµατα.
2. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού
καταρτίζεται «Σύστηµα Κοινών Δεικτών». Στόχος του είναι η συστηµατική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε προτεραιότητας της Ε.Σ.Κ.Ε. και της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεµβάσεων σε θέµατα καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής µεριµνά για τη διαµόρφωση, εξειδίκευση και εφαρµογή του
Συστήµατος Κοινών Δεικτών. Για το σκοπό αυτόν, λαµβάνει υπόψη: α. τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT), β. τους δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ. τους δείκτες
ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και δ. τους εθνικούς στόχους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας, δόµηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας», αύξηση της απασχόλησης και µείωση της
σχολικής διαρροής.
Η καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία της παρούσας παραγράφου µεριµνά για την κατάρτιση διακριτών κατηγοριών δεικτών, όπως δείκτες µέτρησης όλων των διαστάσεων αποκλεισµού, ιδίως φτώχειας, υλικής στέρησης,
στέγασης, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, ανεργίας, διακρίσεων, δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσµατος, οικονοµικούς δείκτες, δείκτες χωρικών παρεµβάσεων ανά
φορέα και τοµέα δράσης.
Το Σύστηµα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 19
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού
συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα
(Ε.ΓΠ.Σ.). Μέσω του Ε.ΓΠ.Σ., συγκεκριµένο και ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Τµήµατος Τεκµηρίωσης
και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινω-
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νικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και των επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων πολιτικών και µέτρων, της εφαρµογής και πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δηµοσίου συµφέροντος, ο δηµόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση
της µέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων.
2. Στο Ε.ΓΠ.Σ. συνιστώνται τρία (3) ενιαία µητρώα, ως
εξής:
α. το Εθνικό Μητρώο Ωφελούµενων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων κοινωνικών επιδοµάτων µη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, δηµογραφικά
στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής,
β. το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής,
στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες
για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζοµένων και οικονοµικά τους στοιχεία
κάθε µορφής, όπως πόροι χρηµατοδότησης, ισολογισµός, απολογισµός,
γ. το Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων, στο οποίο
καταχωρίζονται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
3.α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη και εφαρµογή
πολιτικών της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης
και απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται
στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997
(Α΄50), όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά
µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
4. Το Ε.ΓΠ.Σ. αποτελείται από τρία επιµέρους υποσυστήµατα:
α. το υποσύστηµα δεδοµένων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία για τα επίπεδα
φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισµό οµάδων του
πληθυσµού. Το υποσύστηµα δεδοµένων περιλαµβάνει
την κεντρική βάση συλλογής δεδοµένων ήτοι τα τρία (3)

ενιαία µητρώα της παραγράφου 2 και τις απαιτούµενες
συνδέσεις µε υφιστάµενες ψηφιακές βάσεις δεδοµένων
και διαδικτυακές υπηρεσίες (Ρortal),
β. το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα, το οποίο αξιοποιεί κάθε πληροφορία, συµβάλλει στην πολυεπίπεδη
χωρική επεξεργασία των δεδοµένων φτώχειας και στέρησης, µε τη χρήση εξελιγµένων µεθόδων και επιτρέπει
την αναπαράσταση των δεδοµένων, µέσω διαδραστικών
χαρτών. Το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα περιλαµβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχοµένου
(geoportal), καθώς και ειδικά σχεδιασµένη βάση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, επιτρέποντας τη χωρική ανάλυση
της φτώχειας και της στέρησης και το χωρικό εντοπισµό
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, που τελούν σε συνθήκες
φτώχειας,
γ. το υποσύστηµα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο
υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαµόρφωσης ολοκληρωµένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδοµένα από τα δύο (2) άλλα υποσυστήµατα της παρούσας παραγράφου. Το υποσύστηµα υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδοµένων
και στοιχείων και τη δυναµική δηµιουργία απεικονίσεων,
την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιηµένων και
δυναµικών δεικτών της προτίµησης του χρήστη, χώροχρονικές εκτιµήσεις, προβολές και προβλέψεις για την
εξέλιξη της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφηµάτων και απεικόνισης των αποτελεσµάτων και χαρτογράφησης της
φτώχειας και των επιµέρους διαστάσεων της στέρησης.
5. Το Ε.ΓΠ.Σ. διασυνδέεται µε:
α. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που
τηρούν υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε
το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» (υποπαράγραφος
ΙΑ.3, παρ. ΙΑ, άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013, Α΄ 107), το
πληροφοριακό σύστηµα «ΗΛΙΟΣ» (άρθρο 10 του
ν. 4225/2014, Α΄ 2), το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 18 του
ν. 4025/2011, Α΄ 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 5 του
ν. 2646/1998, Α΄ 236), το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (άρθρο 4 του
ν. 4430/2016, Α΄ 205),
β. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που
τηρούν φορείς εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε το πληροφοριακό σύστηµα του Ε.Κ.Κ.Α.
«e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 21, τα Μητρώα Ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ., το Μητρώο οικογενειακών επιδοµάτων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), το Μητρώο
εξωιδρυµατικών επιδοµάτων αναπηρίας και το Αρχείο
κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο
δεύτερο του ν. 4366/2016, Α΄ 18), που τηρούνται από
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
γ. το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.)
του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, οι οποίες σχετίζονται
αποκλειστικά µε την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική
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προστασία,
δ. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που
τηρούν αρµόδιες για θέµατα κοινωνικής πολιτικής και ένταξης υπηρεσίες και συµπληρωµατικές δοµές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού,
ε. ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και µητρώα, που τηρούν ειδικώς πιστοποιηµένοι (άρθρο 5 του ν. 2646/1998)
ή µη πιστοποιηµένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας,
στ. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδοµένων και µητρώο
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για θέµατα, που άπτονται αποκλειστικά της εφαρµογής και παρακολούθησης
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
και εν γένει δράσεων πρόνοιας.
6. Στο Ε.ΓΠ.Σ. και τα διασυνδεδεµένα µε αυτό πληροφοριακά συστήµατα έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται:
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του µητρώου
ωφελούµενων, του µητρώου φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, του µητρώου κοινωνικών προγραµµάτων,
του υποσυστήµατος επιτελικών αναφορών και υποστήριξης αποφάσεων (MIS), του υποσυστήµατος (GIS), β. ζητήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του
Ε.ΓΠ.Σ. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ. οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη
και λειτουργία του Ε.ΓΠ.Σ. στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις
Μετά τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης
Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Προϊσταµένων Τµηµάτων
στις οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 1 και των εδαφίων αβ΄, αγ΄, αστ΄, αζ΄, αη΄ και αθ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 113/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 21
Πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη»

1. Συνιστάται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πληροφοριακό σύστηµα, υπό τον τίτλο,
«e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο περιλαµβάνει Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστηµα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.
Επιδιωκόµενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης
και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπη-

ρεσίες, η εύρυθµη λειτουργία και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο
συντονισµός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη» αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα:
α. Υποσύστηµα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδραστικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (Η.Δ.Δ.Υ.Π.), το οποίο διαχειρίζεται το Μητρώο των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τις ηλεκτρονικές
φόρµες για την επιγραµµική καταχώρηση δεδοµένων,
που αφορούν στη λειτουργία αυτών και τις ηλεκτρονικές
φόρµες για την επιγραµµική συλλογή πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων ανοικτών ερευνών. Τα δεδοµένα,
τα οποία καταχωρίζονται στο ως άνω υποσύστηµα,
προσδιορίζονται κατά κατηγορία σε: ταυτότητα, πιστοποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούµενος πληθυσµός, ανθρώπινοι πόροι, διαθέσιµες κλίνες, επισυναπτόµενα έγγραφα, χάρτης και προσβασιµότητα.
β. Υποσύστηµα «Πληροφοριακό σύστηµα Διοίκησης
και Αναφορών» (Management Information System MIS και
Reporting), το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφόρηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
γ. Υποσύστηµα «Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας»
(Δ.Π.Π.), το οποίο περιλαµβάνει την ενιαία ηλεκτρονική
πρόσβαση από τους πολίτες και τους σχετικούς φορείς
σε πληροφορίες συναφείς µε παροχές και υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας.
δ. Υποσύστηµα «Διαχείριση χρηστών», το οποίο αφορά στην κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε
χρήστες ή οµάδες χρηστών.
ε. Υποσύστηµα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για το παιδί» (Ε.Κ.Α.Π.), το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών
των προνοιακών φορέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
τους µέσω ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος τήρησης,
αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων των παιδιών,
που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Ο ηλεκτρονικός
φάκελος παιδιού περιέχει τα κάτωθι: στοιχεία φακέλου,
κοινωνικό ιστορικό, παρακολούθηση, αναδοχή, υιοθεσία
εκκρεµότητες, επισυναπτόµενα έγγραφα, κίνηση, δικαιώµατα πρόσβασης φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση
ριζών.
στ. Υποσύστηµα «Διαχείριση Αιτηµάτων Ε.Κ.Α.Π.», το
οποίο διαχειρίζεται αιτήµατα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, µε αντικειµένο το Ε.Κ.Α.Π..
3. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη» διασυνδέεται µε:
α. τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου παροχής προνοιακών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
β. τους ειδικώς πιστοποιηµένους (άρθρο 5 του ν.
2646/1998) ή µη πιστοποιηµένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
γ. τις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και τα Κέντρα
Κοινότητας (άρθρο 4 του ν. 4368/2016),
δ. τους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
ε. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες
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Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου, φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4.α. Στο πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη», που λειτουργεί στο Ε.Κ.Κ.Α., συνιστάται και λειτουργεί Κεντρική Βάση Δεδοµένων, στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία της παραγράφου 2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω
δεδοµένων ορίζεται το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του
Ε.Κ.Κ.Α., το οποίο ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται
στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, όλοι
οι εµπλεκόµενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν
να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να
µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των
στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδοµένων από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες
διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστήνεται Επιτελική Οµάδα Παραγωγικής Λειτουργίας (Ε.Ο.Π.Λ.)
στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήµατος «e-pronoia
για τον πολίτη». Η Ε.Ο.Π.Λ. αποτελείται από: α. δύο (2)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β. δύο (2) υπαλλήλους των αρµόδιων υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ένας εκ των οποίων
αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ο.Π.Λ., και γ.
τρεις (3) εκπροσώπους του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου φορέα.
Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραµµατειακής
υποστήριξης της Ε.Ο.Π.Λ. σε υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. Η θητεία των µελών της Ε.Ο.Π.Λ. ορίζεται τριετής.
Σκοπός της Ε.Ο.Π.Λ. είναι η παρακολούθηση της νόµιµης, πρόσφορης και θεµιτής διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος «e-pronoia για
τον πολίτη».
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται:
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των υποσυστηµάτων, που υπάγονται στο πληροφοριακό σύστηµα
«e-pronoia για τον πολίτη», β. ζητήµατα διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήµατος
του Ε.Κ.Κ.Α. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ. οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης,
κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
ανάπτυξη και λειτουργία του «e-pronoia για τον πολίτη».
Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
1. Από 1.1.2017 το Πρόγραµµα «Κοινωνικό Εισόδηµα

Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), όπως ορίζεται στο άρθρο 235
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), επεκτείνεται σε όλους τους
Δήµους της Χώρας.
2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως Ωφελούµενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτοµο, το οποίο διαµένει µόνο του σε κατοικία και δεν εµπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα
άτοµα, τα οποία διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα άτοµα ή φιλοξενούµενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε
πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του
τόπου διαµονής τους. γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήµων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήµους.»
3. Το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ως Εγγυηµένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραµµα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα µε τον
αριθµό και την ηλικία των µελών του, µετά και την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.».
4. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 και η περίπτωση γ΄ του εδαφίου θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
καταργούνται.
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α.
είναι οι εξής:
α. η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. η 24η Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
δ. η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε. η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Οικονοµικών,
στ. η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α΄ 245),
ζ. οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού
(Δήµοι),
η. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
θ. το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄
170),
ι. ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.),
ια. το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
6. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 235 του
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ν. 4389/2016 αναριθµούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και
προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που
προβλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή
απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο
Κ.Ε.Α., µε σκοπό τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν
αναφοράς έρευνα, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία
στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.»
7. Ως έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η
1.1.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν .4387/2016
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) απαλείφεται.
Άρθρο 24
Προσθήκη στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 30 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
Φ.11321/οικ.47523/1570 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311).»
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθµίσεων της επόµενης παραγράφου.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄
της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως
ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον υπολογισµό του τµήµατος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού
(ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκµαρτών συντάξιµων αποδοχών. Οι τεκµαρτές συντάξιµες αποδοχές προσδιορίζο-

νται µε τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και
31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρµόζονται µε το επιτόκιο επιστροφής εισφορών του άρθρου 9 του ν. 2335/1995
(Α΄185) και της υπουργικής απόφασης Φ.80000/
οικ.26625/1319/2006 (Β΄1772) που ισχύει στις
31.12.2013. Ο µέσος όρος των τεκµαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης
έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω
οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω µέσος όρος των
τεκµαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την
ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο σωρευµένος συντελεστής
που προκύπτει από την ετήσια µεταβολή µισθών δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς των µισθωτών µε πλήρη απασχόληση και
των εργοδοτών τους, καθορίζεται µε βάση το ποσό που
αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι µισθωτοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί
των αποδοχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων
αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέµβριο του 2016, αναπροσαρµοζόµενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαµορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα
καταργείται.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 µετά τη
φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοπασχολούµενου που απασχολείται παράλληλα ως µισθωτός σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου µηνιαία ελάχιστη
βάση υπολογισµού διαµορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι
αποδοχές της µερικής απασχόλησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του
ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ.
(νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήµου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/
1960 (Α΄164) όπως προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ της
παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230), καταργείται.»
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Άρθρο 29
Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονισµός
Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας Ε.Φ.Κ.Α.
1. Η παρ.3 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο µεταξύ
άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήµα,
το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία
χορήγησης των παροχών σε χρήµα και κάθε άλλο ζήτηµα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισµού.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 2 του άρθρου 95 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους.
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016
1.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 4
του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και
µέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του
Ταµείου, αυτός προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.)
και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.).»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του
ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Δ.Σ. έχει νόµιµη σύνθεση ακόµη και χωρίς τη συµµετοχή των µελών της περίπτωσης γ΄, εφόσον αυτοί δεν
ορισθούν.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4387/2016
1. H παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«3. Επίσης στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
Α) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο λειτουργεί, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΝΣΚ διατάξεις, µε το υφιστάµενο, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
στα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου των εντασσοµένων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, στο οποίο προστίθενται ένας (1) Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ δύο
(2) Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους, τέσσερις (4) Πάρεδροι ΝΣΚ και οκτώ (8) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι ΝΣΚ,
κατ΄αντίσtοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων Αντιπροέδρων ΝΣΚ, Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Προϊστάµενος του Γραφείου τούτου ορίζεται Αντιπρόεδρος του
ΝΣΚ, µε Αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νοµικό Σύµβουλο του ΝΣΚ.
Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
του Ε.Φ.Κ.Α ανήκει η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής,
ιδίως δε:

α) Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του
Ε.Φ.Κ.Α. στις δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων,
κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους, και ιδίως οι υποθέσεις τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΟΓΑ και αυτές που αφορούν στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.
β) Η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
περί ΝΣΚ διατάξεις.
γ) Η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του Ε.Φ.Κ.Α µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και η γνωµοδότηση για
την υπαγωγή διαφορών σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
δ) Η νοµική υποστήριξη του Ε.Φ.Κ.Α. κατά την κατάρτιση συµβάσεων.
ε) Η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την
κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων
που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α..
Στο πιο πάνω Γραφείο λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή
κατά τις διατάξεις περί ΝΣΚ, ενώπιον της οποίας εισάγονται εισηγήσεις επί όλων των υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α..
Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος συντάσσεται
έγγραφη προεισήγηση από αυτόν. Ο δικηγόρος αυτός,
δύναται, εάν συντρέχει σηµαντικός, κατά την κρίση του
Προεδρεύοντος της Τριµελούς Επιτροπής, λόγος, να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και να αναπτύσσει την
προεισήγησή του.
Γ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων (Δ.Ν.Υ.), υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., υπό την εποπτεία του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και
προϊστάµενο τον εκάστοτε προϊστάµενο αυτού. Στη Διεύθυνση υπάγονται οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που
µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του παρόντος
και τοποθετούνται ή ανακατανέµονται στα Τµήµατα στα
οποία διαρθρώνεται η Δ.Ν.Υ. µε πράξη του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α., λαµβανοµένης υπόψη της προηγούµενης εµπειρίας τους.
Η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως εξής:
1. Τµήµα Α΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΓΑ
και αυτές που αφορούν στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, η οποία διεξάγεται από
τους παραπάνω δικηγόρους και από το κύριο προσωπικό
του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από ανάθεση από τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού.
2. Τµήµα Β΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων τ. Ο.Α.Ε.Ε..
3. Τµήµα Γ΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων τ. Ε.Τ.Α.Α..
4. Τµήµα Δ΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων τ. Ν.Α.Τ., τ.Ε.Τ.Α.Π.
- Μ.Μ.Ε., τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Τ..
5. Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης µε τις εξής αρµοδιότητες:
α. Γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου και της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσε-
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ων.
β. Παραλαβή επιδοθέντων δικογράφων.
γ.Τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων δικογράφων και
εισερχοµένων εγγράφων.
δ. Έλεγχο των δικογράφων και εισερχοµένων εγγράφων και ενηµέρωση για την πορεία των υποθέσεων, επιµέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και δηµιουργία νέων δικογραφιών.
ε. Διαχείριση των κατασχέσεων εις χείρας του
Ε.Φ.Κ.Α. ως τρίτου.
στ. Διαχείριση των υποβαλλοµένων ερωτηµάτων και
των εκδιδοµένων γνωµοδοτήσεων.
ζ. Διαχείριση των πρακτικών ή πράξεων της Τριµελούς
Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
Ε.Φ.Κ.Α., του Επιστηµονικού Συµβουλίου και των υποβαλλοµένων από τους δικηγόρους του Ε.Φ.Κ.Α. προεισηγήσεων.
η. Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση δικηγόρων του Ε.Φ.Κ.Α. στα ποινικά Δικαστήρια, έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη συνεργαζοµένων δικηγόρων
κατά περίπτωση µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ή τα
Υποκαταστήµατα του Ε.Φ.Κ.Α..
θ. Διακίνηση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείων και
αναπαραγωγή των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Διαχειριστική υποστήριξη σε θέµατα οικονοµικά,
προσωπικού, υλικού και Η/Υ.
ια. Τήρηση στατιστικών στοιχείων.
ιβ. Συγκέντρωση στοιχείων από τις µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής.
Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ της
Δ.Ν.Υ. µπορεί να ανακατανέµονται ή να καταργούνται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
Του Τµήµατος Α΄ προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από
τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο
δύναται να εκχωρηθεί η αρµοδιότητα ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τµήµατος Α΄. Των Τµηµάτων Β΄, Γ και Δ΄ της ίδιας Διεύθυνσης προΐστανται οι αρχαιότεροι στον Άρειο Πάγο έµµισθοι δικηγόροι των αντίστοιχων Φορέων που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναθέτουν τις υποθέσεις στους λοιπούς δικηγόρους.
Του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού του
Ε.Φ.Κ.Α., κατά προτίµηση κάτοχος πτυχίου Νοµικής Σχολής.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση σε οποιοδήποτε
βαθµό των εκκρεµών ενώπιον παντός Δικαστηρίου δικαστικών υποθέσεων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων, αυτές διεκπεραιώνονται από τα µέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., καθώς και από τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή ή κατά περίπτωση, στους οποίους έχουν ανατεθεί. Οι δικηγόροι αυτοί παρίστανται από
1.1.2017 και συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις σχετικές δίκες για λογαριασµό πλέον του Ε.Φ.Κ.Α. ασκώντας όλες
τις διαδικαστικές ενέργειες, πράξεις και ένδικα µέσα και
βοηθήµατα επ’ονόµατι του Φορέα αυτού.
Με απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου

του Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µπορεί να απασχολούνται δικηγόροι, στους οποίους ανατίθεται κατά
περίπτωση ο χειρισµός δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και
των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., µε αµοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Ο αριθµός των δικηγόρων αυτών
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται µέχρι
31 Μαρτίου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου συνεχίζεται η ανάθεση
υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. στους υφιστάµενους κατά περίπτωση δικηγόρους των εντασσοµένων Φορέων.
Στο Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), καθώς και στη Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων
µπορεί να ασκούνται υποψήφιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Οι ασκούµενοι δικηγόροι
στις νοµικές διευθύνσεις των εντασσοµένων Φορέων
συνεχίζουν την άσκησή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. από την έναρξη της λειτουργίας αυτού.
Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. Επιστηµονικό Συµβούλιο, το
οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. ως Πρόεδρο και από
τους δύο (2) αρχαιότερους Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους στο ίδιο Γραφείο, καθώς επίσης και τους Προϊσταµένους των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τµηµάτων της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων ως µέλη.
Αρµοδιότητα του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι η
παροχή οδηγιών για την τηρητέα πορεία επί κάθε δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης αρµοδιότητας των Τµηµάτων της Δ.Ν.Υ., που παραπέµπεται σε αυτό από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω εξαιρετικής σηµασίας.
Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να καλούνται από τον Πρόεδρό του να συµµετέχουν χωρίς ψήφο,
µέλη του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν στο Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου και δικηγόροι του Ε.Φ.Κ.Α. µε έµµισθη εντολή που διαθέτουν εµπειρία και εξειδίκευση στο υπό συζήτηση θέµα.
Με την απόφαση συγκρότησης του Επιστηµονικού
Συµβουλίου ορίζεται και η γραµµατέας αυτού.
Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, καθώς και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν στο Γραφείο ΝΣΚ και στην
ΔΝΥ του Ε.Φ.Κ.Α. αντίστοιχα, έχουν, µε µόνη την ιδιότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού
στοιχείου την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το
νόµο για την παράσταση και υπεράσπιση του Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών και ενεργούν
όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα
µέσα και βοηθήµατα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την αµετάκλητη περαίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.
Ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και οικονοµικά προνόµια του Δηµοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε
τέλος, φόρο, κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 3086/2002 (Α΄324) µετά τις λέξεις «στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «και από
1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.».
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Άρθρο 32
Σύσταση οργανικών µονάδων ειδικού σκοπού
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 66Α ως εξής:
«Άρθρο 66Α
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να συσταθούν στον
Ε.Φ.Κ.Α. νέες οργανικές µονάδες ειδικού σκοπού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων, το όργανο στο οποίο
υπάγονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 33
Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 67 νέο
άρθρο 67Α ως εξής:
«Άρθρο 67Α
Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
1. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής:
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
αα. Διεύθυνση Ασφάλισης
ββ. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών
γγ. Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών
δδ. Διεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων
εε. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:
αα. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή
ββ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη
γγ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη
δδ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας µε έδρα τα Ιωάννινα
εε. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα
στστ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία
ζζ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου µε
έδρα την Πάτρα
ηη. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη
θθ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής µε έδρα την Αθήνα
ιι. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου µε έδρα τη Ρόδο
ιαια. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ασφάλισης
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης
γ. Τµήµα Μητρώων

δ. Τµήµα Ασφαλιστικού Βίου.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ασφάλισης
αα. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της
νοµοθεσίας ασφάλισης.
ββ. Η διατύπωση προτάσεων για τον εκσυγχρονισµό,
τη βελτίωση, την τροποποίηση και την απλοποίηση της
νοµοθεσίας ασφάλισης.
γγ. Η διαχείριση ζητηµάτων σχετικά µε την υπαγωγή
στην ασφάλιση, καθώς και ζητηµάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.
δδ. Η κατάρτιση εισηγήσεων σχετικά µε την έκδοση
και την επικαιροποίηση του κανονισµού ασφάλισης και
παροχών, για τα θέµατα αρµοδιότητάς του.
εε. Η µέριµνα για το σχεδιασµό µηχανογραφικών εφαρµογών ασφάλισης, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων σχετικών εφαρµογών.
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης.
αα. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και ζητηµάτων σχετικών µε Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει
συνάψει η Ελλάδα µε τρίτες χώρες.
ββ. Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση ή/και την
αναθεώρηση των Διεθνών Συµβάσεων ασφάλισης.
γγ. Η προετοιµασία των θεµάτων των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή τροποποίηση διµερών ή πολυµερών συµβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
δδ. Η µελέτη και η διατύπωση των θέσεων του
Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων.
εε. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισµών µε τους οποίους η
Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση.
στστ. Η παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισµούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και τις ελληνικές διπλωµατικές αντιπροσωπείες σχετικά µε το εθνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
ζζ. Η διοργάνωση και παρακολούθηση επισκέψεων
κλιµακίων Διεθνών Οργανισµών και οποιαδήποτε άλλη
επικοινωνία για θέµατα Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
ηη. Η µέριµνα για την ανταλλαγή πληροφοριών για την
κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social
Security Information, EESSI) µεταξύ ασφαλιστικών φορέων των χωρών της ΕΕ.
γ. Τµήµα Μητρώων
αα. Ο καθορισµός των δεδοµένων, η τήρηση και η
διαρκής ενηµέρωση του Μητρώου Ασφαλισµένων και
του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων.
ββ. Η εφαρµογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
δεδοµένων του Μητρώου Ασφαλισµένων και του Κοινού
Μητρώου Εισφερόντων.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Ασφαλισµένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων για τον
εντοπισµό εσφαλµένων καταχωρίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η απόδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στους ασφαλισµένους.
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εε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε το Μητρώο Ασφαλισµένων και το Κοινό Μητρώο
Εισφερόντων, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
στστ. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χρήστες των εφαρµογών των µητρώων.
ζζ. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων
αναφορών µε στατιστικά στοιχεία των µητρώων.
ηη. Η µέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
δ. Τµήµα Ασφαλιστικού Βίου
αα. Η δηµιουργία, η τήρηση και η διαρκής ενηµέρωση
του αρχείου του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.
ββ. Ο προσδιορισµός και η υλοποίηση διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας
και της ορθότητας των δεδοµένων του αρχείου του ασφαλιστικού βίου.
γγ. Ο διαρκής έλεγχος των δεδοµένων του αρχείου
του ασφαλιστικού βίου για τον εντοπισµό σφαλµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά
των δεδοµένων του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων που είναι καταχωρισµένα στα συστήµατα πληροφορικής της ΗΔΙΚΑ, του Δηµοσίου και των εντασσοµένων
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
εε. Ο προσδιορισµός της διαδικασίας καταχώρισης και
η καταχώριση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων που βρίσκεται σε φυσική µορφή στο Δηµόσιο, στους
εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς.
στστ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούµενων εργαζοµένων, τα δικαιώµατα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης, και η
καταχώριση των οικείων στοιχείων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου.
ζζ. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση κενών και διόρθωση
σφαλµάτων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου.
ηη. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων
αναφορών µε στατιστικά στοιχεία του αρχείου του ασφαλιστικού βίου.
θθ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε τον ασφαλιστικό βίο και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.
6. Η Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών.
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών
αα. O χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών και στον εν γένει
υπολογισµό αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ββ. Η επιµέλεια για την εφαρµογή ενιαίων κανόνων υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
των µισθωτών.
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον προσδιορισµό των εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση

προβληµάτων.
δδ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό της διαδικασίας προσδιορισµού των εισφορών των µισθωτών.
στστ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση
εφαρµογών πληροφορικής για τον προσδιορισµό των εισφορών των µισθωτών.
ζζ. Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της
εισπραξιµότητας.
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών
αα. Η µέριµνα για ζητήµατα σχετικά µε τον υπολογισµό των εισφορών των µισθωτών.
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον υπολογισµό των εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση
προβληµάτων.
γγ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων για τον υπολογισµό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
δδ. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών.
εε. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των εισφορών των µισθωτών.
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών
αα. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των
εισφορών των µισθωτών και η πραγµατοποίηση ελέγχων
για εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
ββ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τη µη καταβολή ή τη µη εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της
οικείας νοµοθεσίας, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισµένους.
εε. Η µέριµνα για τη βεβαίωση και την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών µισθωτών, καθώς και για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών.
στστ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφειλών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
8. Η Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών συγκροτείται
από τα Τµήµατα:
α. Προσδιορισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
β. Υπολογισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Εισφορών Μη Μισθωτών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών και στον εν
γένει υπολογισµό αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
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θεσία.
ββ. Η µέριµνα για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που
προκύπτουν από την ενοποίηση των σχετικών µε τις εισφορές των µη µισθωτών ασφαλισµένων κανόνων.
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέµατα υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών.
δδ. Η επιµέλεια και ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν
στον προσδιορισµό των εισοδηµάτων που αποτελούν τη
βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των µη
µισθωτών ασφαλισµένων και στη σχετική εισπρακτική
διαδικασία, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και τη
µηχανογραφική υποστήριξη των σχετικών κανόνων.
στστ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
ζζ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον προσδιορισµό των εισφορών των µη µισθωτών.
β. Τµήµα Διαχείρισης Εσόδων Μη Μισθωτών
αα. Η επιµέλεια και διενέργεια όλων των απαραίτητων
διαδικασιών για την αποτελεσµατική διαχείριση των εσόδων από τις εισφορές των µη µισθωτών ασφαλισµένων.
ββ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των
εισφορών µη µισθωτών ασφαλισµένων και η πραγµατοποίηση ελέγχων για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων περιπτώσεων απάτης.
γγ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερειακών
υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφειλών, η
παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της
οικείας νοµοθεσίας και νοµολογίας και η µέριµνα για τη
χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε µη µισθωτούς
ασφαλισµένους.
εε. Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που
σχετίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση
της εισπραξιµότητας.
στστ. Η επιµέλεια και ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην ενσωµάτωση των κανόνων υπολογισµού των
ασφαλιστικών
εισφορών
στην
εισπρακτική
διαδικασία,και στις οικείες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε
συνεργασία µε τους συναρµόδιους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
ζζ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων.
ηη. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των εισφορών των µη µισθωτών.
θθ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
γ. Τµήµα Ληξιπρόθεσµων Οφειλών Μη Μισθωτών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βεβαίωση
και στην είσπραξη των καθυστερούµενων εσόδων από
εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και η υποβολή προτάσεων για τα

θέµατα αυτά.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων και η παροχή οδηγιών που αφορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των
βεβαιωθεισών οφειλών από εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων.
γγ. Η ενηµέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία
των τηρούµενων στοιχείων ληξιπρόθεσµων οφειλών µη
µισθωτών ασφαλισµένων.
δδ. Η υποβοήθηση της νοµικής υπηρεσίας και λοιπών
συναρµοδίων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν σε ληξιπρόθεσµες οφειλές από εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
εε. Η λήψη µέτρων και η υποβολή προτάσεων για τη
µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των µη µισθωτών
ασφαλισµένων.
στστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της
οικείας νοµοθεσίας, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας ή/και ικανότητας στους
ασφαλισµένους και τους εργοδότες.
10. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων
γ. Τµήµα Αποτελεσµάτων Ελέγχων
11. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Συντονισµού Ελέγχων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
αα. Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και η ταξινόµηση των κατάλληλων δεδοµένων από κάθε διαθέσιµη πηγή.
ββ. Ο προσδιορισµός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτικοποίηση του δυνητικού πεδίου δράσης.
γγ. Ο καθορισµός κριτηρίων για την επιλογή των ελεγκτικών στόχων.
δδ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγραµµατισµού τακτικών, εκτάκτων και προληπτικών ελέγχων.
εε. Η κατανοµή των ελεγκτικών στόχων του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης για την υλοποίηση των ελέγχων.
στστ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου
επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
ζζ. Η οργάνωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων στις
οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης.
ηη. Η συγκέντρωση καταγγελιών και πληροφοριών από τους πολίτες, η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η
ταξινόµησή τους µε βάση το βαθµό σπουδαιότητας.
θθ. Η αποστολή των καταγγελιών και των συλλεγεισών πληροφοριών στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
Ασφάλισης για έλεγχο και η αρχειοθέτηση των καταγγελιών που κρίνονται ασαφείς ή είναι ιδιαίτερα χαµηλού
βαθµού σπουδαιότητας.
ιι. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και ο
κατάλληλος χειρισµός παραπόνων εργοδοτών, ασφαλισµένων ή τρίτων που αποστέλλονται στη Διεύθυνση απευθείας ή µέσω άλλων υπηρεσιών δηµοσίου τοµέα ή Ανεξάρτητων Αρχών.
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων:
αα. Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση επιχειρησιακών
σχεδίων ελέγχου.
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ββ. Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η καθιέρωση εντύπων ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.
γγ. Η υποστήριξη των ελεγκτών µε την παροχή κάθε
απαραίτητης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των ελέγχων.
δδ. Η υποστήριξη κοινών επιχειρησιακών δράσεων
των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης.
εε. Η τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών για την
οµοιόµορφη διενέργεια των ελέγχων.
στστ. Η διαµόρφωση σχεδίων εκθέσεων ανά κατηγορία
ελέγχων, τα οποία θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση
από τους ελεγκτές.
ζζ. Η δηµιουργία και ο εµπλουτισµός αρχείου προτύπων υποθέσεων και εκθέσεων ελέγχου.
ηη. Η δηµιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση αρχείου µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και τη µη καταβολή εισφορών
εν γένει.
θθ. Ο προσδιορισµός απαιτήσεων για την επικαιροποίηση του υφιστάµενου ή την ανάπτυξη νέου λογισµικού
για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα ελέγχων και η παροχή υποστήριξης στους ελεγκτές κατά τη
διεξαγωγή των ελέγχων.
γ. Τµήµα Αποτελεσµάτων Ελέγχων:
αα. Η συγκέντρωση των αποτελεσµάτων ελέγχου από
τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης και η έκδοση των αποτελεσµάτων σε µηνιαία και ετήσια βάση.
ββ. Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων ελέγχου.
γγ. Η εφαρµογή συστήµατος δεικτών για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου και των ελεγκτικών
µονάδων ως προς την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα, και την αποδοτικότητα.
δδ. Η συγκέντρωση προβληµάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων από τους ελεγκτές, η ταξινόµηση και η αξιολόγηση αυτών, καθώς και η διαµόρφωση των κατάλληλων λύσεων.
εε. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης για
όλα τα θέµατα που αφορούν το ελεγκτικό έργο για την
ασφάλιση, καθώς και η σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών.
12. Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης
(ΠΕΚΑ) διαρθρώνονται ως εξής:
α. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωµένο,
µε έδρα την Καβάλα.
β. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης

ζζ. Ε΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ηη. ΣΤ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
θθ. Ζ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
γ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωµένο µε
έδρα την Κέρκυρα
ε. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
στ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
ζ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
η. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
θ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ζζ. Ε΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ηη. ΣΤ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
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θθ. Ζ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιι. Η΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιαια. Θ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιβιβ. Ι΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιγιγ. ΙΑ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιδιδ. ΙΒ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιειε. ΙΓ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιστιστ. ΙΔ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
ι. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωµένο µε
έδρα τη Μυτιλήνη.
ια. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων
γγ. Α΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ΄ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
13. Οι αρµοδιότητες των ΠΕΚΑ κατανέµονται µεταξύ
των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διοίκησης και Υποστήριξης:
αα. Η γραµµατειακή Υποστήριξη του ΠΕΚΑ.
ββ. Η τήρηση του αρχείου και του κοινού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου.
γγ. Η διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης
αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση των απαιτούµενων
βιβλίων διακίνησης.
δδ. Η µέριµνα για τη µετακίνηση των υπαλλήλων σε εκτός έδρας αποστολές για την επίτευξη του στόχου της
Διεύθυνσης.
εε. Η µέριµνα για τον εφοδιασµό του ΠΕΚΑ µε αναλώσιµα υλικά.
στστ. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του
προσωπικού του ΠΕΚΑ και η επικύρωση φωτοαντιγράφων και λοιπών εγγράφων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
ζζ. Η τήρηση βοηθητικού ατοµικού φακέλου υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΠΕΚΑ.
ηη. Η µέριµνα για τον καθαρισµό, τη συντήρηση, τη
φύλαξη και την ασφάλεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ.
θθ. Η µέριµνα για τη συντήρηση και φύλαξη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που είναι διατεθειµένα στο ΠΕΚΑ, καθώς και η παρακολούθηση της κίνησής τους.
β. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων
και Αποτελεσµάτων:
αα. Ο προγραµµατισµός της διενέργειας των ελέγχων
και η έκδοση εντολών ελέγχου.
ββ. Η υποστήριξη των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
γγ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων.
γ. Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης

αα. Η διενέργεια τακτικών, εκτάκτων, προληπτικών και
ειδικών ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
ββ. Η διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων ασφάλισης για
την καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις.
γγ. Ο καταλογισµός και η βεβαίωση των αναλογουσών
ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των υπόχρεων και η
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων σε περιπτώσεις
παραβατικότητας.
14. Η Χωρική Αρµοδιότητα των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εκτείνεται:
α. ΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντός των
ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
β. ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας εντός των ορίων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. ΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
δ. ΠΕΚΑ Ηπείρου και Κέρκυρας εντός των ορίων της
Περιφέρειας Ηπείρου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
ε. ΠΕΚΑ Θεσσαλίας εντός των ορίων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
στ. ΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ζ. ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας
και Ζακύνθου εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου.
η. ΠΕΚΑ Πελοποννήσου εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
θ. ΠΕΚΑ Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
ι. ΠΕΚΑ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στα όρια των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
ια. ΠΕΚΑ Κρήτης εντός των ορίων της Περιφέρειας
Κρήτης.
15. Με ειδική εντολή του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.:
α. Ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ µπορούν να πραγµατοποιούν ελέγχους σε οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας.
β. Οργανώνονται κοινές επιχειρησιακές δράσεις στις
οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα ΠΕΚΑ.
16. Τα ΠΕΚΑ λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας µε κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ηµέρες αργιών και τις
νυχτερινές ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες.
17. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. παύει τη λειτουργία της στις 31-122016. Το προσωπικό που υπηρετεί στις λειτουργούσες
οργανικές της µονάδες µεταφέρεται στα Περιφερειακά
Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) ως εξής:
α. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής στο ΠΕΚΑ
Περιφέρειας Αττικής.
β. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΕΚΑ
Περιφέρειας Ηπείρου.
18. Τα ανωτέρω ΠΕΚΑ µέχρι την έναρξη ισχύος του
Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Ε.ΥΠ.Ε.Α..»
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Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των Εντασσόµενων ΦΚΑ».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ έως ιβ΄ ως εξής:
«στ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ζ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
η. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΑ
θ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΟΓΑ
ι. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΟΑΕΕ
ια. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΝΑΤ
ιβ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ – ΕΤΑΤ».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Στα Τµήµατα των περιπτώσεων στ΄ έως ιβ΄ της
προηγούµενης παραγράφου περιέρχονται αντίστοιχα οι
αρµοδιότητες για θέµατα προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α. των
ακόλουθων οργανικών µονάδων των εντασσόµενων φορέων, οι οποίες καταργούνται από 1.1.2017:
α. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ.
β. Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του πρώην
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
γ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΕΤΑΑ.
δ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην Ο.Γ.Α., όπως αυτή υφίσταται κατά τις 31.12.2016.
ε. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΟΑΕΕ.
στ. Διεύθυνση Προσωπικού του πρώην Ν.Α.Τ., όπως
αυτή υφίσταται κατά τις 31.12.2016.
ζ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ.
Τα Τµήµατα των περιπτώσεων στ΄ έως ιβ΄ της προηγούµενης παραγράφου λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια
καταργούνται µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Ως
Προϊστάµενοι στα Τµήµατα αυτά τοποθετούνται κατά
προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες των εντασσόµενων φορέων
και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως
ισχύει.»
4. Στο άρθρο 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται νέες
παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:
«8. Η Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών
συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας
β. Τµήµα Μελετών
γ. Τµήµα Κατασκευών
δ. Τµήµα Συντήρησης
ε. Τµήµα Μητρώου, Προγραµµατισµού και Διαγωνισµών Στέγασης.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
της ως ακολούθως:
α. Τµήµα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας µε αρµοδιότητες:
αα. Τη διαµόρφωση των ετήσιων και µεσοπρόθεσµων
προγραµµάτων στέγασης που αφορούν τη µελέτη, κατασκευή, αγορά, µίσθωση, επέκταση, διαρρύθµιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α..

ββ. Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων, τον έλεγχο των αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και τη µέριµνα για την έγκρισή
τους.
γγ. Τη µέριµνα για τη µίσθωση ακινήτων και την εγκατάσταση των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητα ή µισθωµένα κτίρια.
δδ. Τη µέριµνα για τη λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων
και των συνθηκών εργασίας.
εε. Τη µέριµνα για την καταγραφή των υφιστάµενων
προβληµάτων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
στστ. Τη µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους.
β. Τµήµα Μελετών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκπόνηση µελετών και τη σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των
συµβάσεων µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, την
αξιολόγηση των µελετών και την παραλαβή των συµβάσεων.
γγ. Την επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.
δδ. Τη µέριµνα για αυτοψίες και πραγµατογνωµοσύνες.
εε. Τον έλεγχο κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθωση κτηρίων.
στστ. Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και της
λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης και τη µέριµνα της εξασφάλισης αυτών.
γ. Τµήµα Κατασκευών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης
και διαρρύθµισης υφισταµένων κτηρίων.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των
συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ. Την παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών
έργων.
δδ. Τη διαχείριση και επίλυση νοµικών θεµάτων σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία που προκύπτουν κατά
την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
εε. Τη διενέργεια αυτοψιών και πραγµατογνωµοσυνών.
στστ. Την παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό
Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών
τεχνικών έργων.
δ. Τµήµα Συντήρησης µε αρµοδιότητες:
αα. Τη µέριµνα για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών µε σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών
και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Ε.Φ.Κ.Α. και του κινητού εξοπλισµού.
γγ. Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων, οχηµάτων και συσκευών του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Την έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων
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σε υπαλλήλους µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
στστ. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε
συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισµού σε µεταφορικά µέσα.
ζζ. Τη µέριµνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και
κίνηση µεταφορικών µέσων του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Τµήµα Μητρώου, Προγραµµατισµού και Διαγωνισµών Στέγασης µε αρµοδιότητες:
αα. Την τήρηση και ενηµέρωση βάσης δεδοµένων ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεων, παγίων και δαπανών.
ββ. Τη µέριµνα συµπλήρωσης εντύπων για την ακίνητη
περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και το χειρισµό των σχετικών θεµάτων.
γγ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της ακίνητης
περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Τη µέριµνα για την µίσθωση ή αγορά ακινήτων σε
εκτέλεση του προγράµµατος στέγασης, καθώς και τη µέριµνα για τον προσδιορισµό και τη σύνταξη των απαιτούµενων προδιαγραφών.
εε. Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης και την επιµέλεια για τη διενέργεια διαδικασίας διαγωνισµών τεχνικών έργων και µελετών.
στστ. Το συντονισµό του συνόλου των τεχνικών δράσεων της Διεύθυνσης και των τµηµάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. µε αρµοδιότητες τα θέµατα τεχνικής φύσης, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.»
Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 68 του
ν. 4387/2016 αναριθµούνται σε 10 και 11, αντίστοιχα.
5. Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, ως εξής:
«12. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των εντασσόµενων ΦΚΑ συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και ΟΠΑΔ
β. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
γ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΑ και
των Τοµέων αυτού
δ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΟΓΑ
ε. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΟΑΕΕ
στ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΝΑΤ
ζ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ
η. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΤ.
13. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της προηγούµενης
παραγράφου αφορούν την περαίωση όλων των εκκρεµών υποθέσεων της οικονοµικής διαχείρισης των πρώην
ΦΚΑ και ιδίως:
α. Την κατανοµή και ενταλµατοποίηση των δαπανών.
β. Την ολοκλήρωση των απολογισµών-ισολογισµών
και ελέγχων.
γ. Την επεξεργασία των στοιχείων και την υποβολή
των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών αναφορών και δηλώσεων.
14. Οι αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών και
λογιστηρίων των εντασσόµενων φορέων ασκούνται, αντίστοιχα, από τα τµήµατα της παραγράφου 2 και τις
καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
15. Στα Τµήµατα της παραγράφου 12 ως Προϊστάµενοι
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες των ε-

ντασσόµενων φορέων και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του
παρόντος νόµου, όπως ισχύει.»
Άρθρο 35
Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
Στο ν. 4387/2016 µετά το άρθρο 68, προστίθεται νέο
άρθρο 68Α, ως εξής:
« Άρθρο 68Α
Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
β. Διεύθυνση Α΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
γ. Διεύθυνση Β΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
δ. Διεύθυνση Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
ε. Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου
στ. Διεύθυνση Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων
ζ. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ)
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
ε. Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου και η έκδοση σχετικών οδηγιών.
ββ. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των
αιτήσεων για συντάξεις γήρατος και συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη
διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
δδ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών συντάξεων, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών συντάξεων.
εε. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και
προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
στστ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του
Ε.Φ.Κ.Α., ο χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την
εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας, επιδοµάτων και λοιπών παροχών.
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ)
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα
των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου.
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ι-

24
διαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των
υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ.
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η παρακολούθηση της νοµολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση των θέσεων της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα ερµηνείας, εφαρµογής ή τροποποίησης της νοµοθεσίας της ΕΕ, αλλά
και σε προδικαστικά ερωτήµατα και προσφυγές.
εε. Η εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ
Ε.Φ.Κ.Α. και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ µε σκοπό την
ενηµέρωση των ασφαλισµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των φορέων για
την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού των διαφορετικών
νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
στστ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές επί των Κανονισµών και των
Οδηγιών της ΕΕ για συνταξιοδοτικά θέµατα, καθώς και
για θέµατα σχετικά µε τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούµενων
Εργαζόµενων (ΔΕΚΑΔΕ).
ζζ. Η διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη
ή τον συµψηφισµό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως.
ηη. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωµής των συνταξιούχων, σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς της ΕΕ και η έκδοση οδηγιών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν.
θθ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των
αιτήσεων συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου της ΕΕ,
καθώς και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης
οργάνωσης.
ιαια. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση
αυτών.
ιβιβ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων των ΔΣΚΑ στον τοµέα των συντάξεων
γήρατος και λόγω θανάτου.
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των
Διεθνών Οργανισµών µε τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση.
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ
Ε.Φ.Κ.Α. και κρατών µε τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ,
µε σκοπό την ενηµέρωση των ασφαλισµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των
φορέων για την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού των
διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
εε. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωµής των συνταξιούχων, σύµφωνα µε τις
ΔΣΚΑ και η έκδοση οδηγιών για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που ανακύπτουν.
στστ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρ-

µόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιµασία των θεµάτων
των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ, στον τοµέα των συντάξεων.
ζζ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρµόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιµασία των θεµάτων των
διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση ΔΣΚΑ, στον τοµέα των συντάξεων.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των
αιτήσεων για διακρατικές συντάξεις γήρατος, καθώς και
του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
θθ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση
αυτών.
ιι. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
αα. Η µέριµνα για την τήρηση, την ενηµέρωση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του µητρώου των συνταξιούχων.
ββ. Η διαγραφή των αποβιωσάντων συνταξιούχων
γγ. Η µέριµνα για την αναβάθµιση και επικαιροποίηση
των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών.
δδ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
που αφορούν την κίνηση και τις µεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης
συνταξιούχων.
εε. Ο χειρισµός θεµάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξη.
στστ. Η έκδοση φύλλων µεταβολών προς τους συνταξιούχους.
ζζ. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φορείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων.
ηη. Οδηγίες για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν στο ύψος στην αιτία, στη χρονική διάρκεια των καταβαλλοµένων συντάξεων γήρατος
και των συντάξεων λόγω θανάτου.
ε. Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων
αα. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την
ορθή έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και
των πάσης φύσεως µεταβολών στις συντάξεις γήρατος
και τις συντάξεις λόγω θανάτου.
ββ. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγµα προς έλεγχο.
γγ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρµογή
και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων.
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
4. Οι Διευθύνσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων
Γήρατος συγκροτούνται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρα-
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τος.
5. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων
παρακράτησης.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και
τεκµηριωτικού υλικού, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου µέσου για θέµατα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των απόψεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια, για θέµατα που
αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των
ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γήρατος.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για
την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η µέριµνα για τη λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε
βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.
6. Η χωρική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Απονοµής
Συντάξεων Γήρατος είναι η ακόλουθη:

α. Η Α΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα του Ελληνικού Κράτους.
β. Η Β΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις συντάξεις για την Περιφέρεια Αττικής.
γ. Η Γ΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
7. Η Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων λόγω
Θανάτου.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω
Θανάτου.
8. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων λόγω
Θανάτου
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής
συντάξεων λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων λόγω θανάτου και
η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη λόγω θανάτου.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων λόγω θανάτου,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης λόγω
θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων
παρακράτησης.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και
τεκµηριωτικού υλικού προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου µέσου για θέµατα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων
βοηθηµάτων ή µέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
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γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω
Θανάτου
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων κατά κατηγορία ατοµικών µερίδων των συνταξιούχων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για
την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε
περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.
9. Η Διεύθυνση Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων ΕΕ
β. Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ
γ. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ
και ΔΣΚΑ.
10. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων ΕΕ
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω
θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για θέµατα των συντάξεων γήρατος και λόγω
θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
εε. Η έκδοση τροποιητικών και ανακλητικών πράξεων
συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
στστ. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων γήρατος ή
και λόγω θανάτου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
ζζ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες µε
τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές
Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω
θανάτου για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οι-

κείων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για θέµατα συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
ΔΣΚΑ.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
εε. Η έκδοση τροποιητικών και ανακλητικών πράξεων
συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
στστ. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων γήρατος ή
και λόγω θανάτου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
ζζ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και
τεκµηριωτικού υλικού, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου για θέµατα
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων
µέσων ή βοηθηµάτων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και
λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες µε τις
οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των
ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ
και ΔΣΚΑ
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου των χωρών της ΕΕ και των
χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για
την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε
περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.»
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Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Α νέο
άρθρο 68Β ως εξής:
«Άρθρο 68Β
Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας
1. Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας
διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήµα
β. Διεύθυνση Λοιπών Παροχών
γ. Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
δ. Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων
2. Η Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήµα συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Παροχών
β. Τµήµα Επιδοµάτων Μητρότητας
γ. Τµήµα Εξόδων Κηδείας
δ. Τµήµα Επιδοµάτων Ασθένειας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Βασικών Παροχών
σε Χρήµα κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Παροχών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων, που αφορούν τις παροχές επιδοµάτων µητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδοµάτων
ασθενείας, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή της
σχετικής νοµοθεσίας και η έκδοση σχετικών οδηγιών.
ββ. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση του Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών σχετικά µε τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας.
γγ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών για τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα
ασθενείας, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών.
δδ. Η συγκέντρωση, η αξιολόγηση προβληµάτων και
προτάσεων για τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας και η µέριµνα για την
αντιµετώπιση αυτών.
εε. Η τυποποίηση των Δελτίων Παροχών (Μητρότητας,
Εξόδων Κηδείας και Επιδοµάτων Ασθένειας) και η έκδοση οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές
Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Επιδοµάτων Μητρότητας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόµατος Μητρότητας
από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων
καταβολής και η πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας
στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για επιδόµατα µητρότητας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Εξόδων Κηδείας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Εξόδων Κηδείας από τις
Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωµή των Εξόδων Κηδείας στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για Έξοδα Κηδείας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.

δ. Τµήµα Επιδοµάτων Ασθένειας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόµατος Ασθένειας
από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων
καταβολής και η πληρωµή των επιδοµάτων ασθένειας
στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για επιδόµατα ασθένειας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
4. Η Διεύθυνση Λοιπών Παροχών συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
α. Τµήµα Παροχών σε Χρήµα ή Είδος
β. Τµήµα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Παροχών σε Είδος
αα. Η συγκέντρωση των αιτηµάτων για έξοδα παροχών σε χρήµα, όπως τα έξοδα παιδικών σταθµών, τα έξοδα κατασκηνώσεων, τα επιδόµατα ανεργίας, τα δώρα
εφηµεριδοπωλών, κ.λπ..
ββ. Η εξέταση, η έγκριση και η καταβολή στους δικαιούχους των ανωτέρω παροχών σε χρήµα.
γγ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για τις ανωτέρω παροχές.
δδ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Προσυνταξιοδοτικών
Παροχών από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωµή των προσυνταξιοδοτικών παροχών στους δικαιούχους.
ββ. Η αναπροσαρµογή των προσυνταξιοδοτικών παροχών µετά τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γγ. Μέχρι την έναρξη του οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α.: η
περαίωση όλων των εκκρεµοτήτων των προσυνταξιοδοτικών παροχών του πρώην ΕΤΑΤ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 31.12.2016, η παραλαβή και η περαίωση
των αιτήσεων προσυνταξιοδοτικών παροχών από την
1.1.2017 και µετά.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για προσυνταξιοδοτικές παροχές.
εε. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
6. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµικών Επιτροπών
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονοµικών Επιτροπών
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών
7. Οι αρµοδιότητες της Ιατρικής Αξιολόγησης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Με βάση τα δεδοµένα ο προσδιορισµός του πλήθους και των περιοχών λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και η εισήγηση για τη
σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
ββ. Η καταγραφή, µε βάση τα δεδοµένα, του απαιτού-

28
µενου αριθµού ιατρών του Ειδικού Σώµατος συνολικά ανά ειδικότητα και ανά περιοχή.
γγ. Η συγκρότηση των τακτικών και έκτακτων Υγειονοµικών Επιτροπών, καθώς και ο αριθµός συµµετοχών έκαστου ιατρού στην Υγειονοµική Επιτροπή ανά σηµείο
παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α..
δδ. Η έκδοση ανακλητικών αποφάσεων επί αδυναµίας
συµµετοχής ιατρών.
εε. Η κατάρτιση µηνιαίων καταστάσεων αµοιβής ιατρών και γραµµατέων που δικαιούνται ειδικής αποζηµίωσης, λόγω συµµετοχής στις Υγειονοµικές Επιτροπές των
ΚΕ.Π.Α., καθώς και η συλλογή των απαιτούµενων προς
τούτο στοιχείων.
στστ. Η µέριµνα για την ένταξη νέων ιατρών στο Ειδικό Σώµα, σύµφωνα µε τις ανάγκες που διατυπώνονται από το Τµήµα Προγραµµατισµού.
ζζ. Η δηµιουργία και η τήρηση Μητρώου Ειδικού Σώµατος ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και του Σώµατος
γραµµατέων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Η παροχή εγγράφων διευκρινίσεων επί αιτηµάτων
φορέων για αποσαφήνιση – συµπλήρωση των γνωµοδοτήσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών όπου αυτό απαιτείται.
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, εγγράφων, καθώς
και η παροχή διευκρινίσεων προς κάθε αρµόδια διοικητική και δικαστική αρχή σε θέµατα αναπηρίας.
γγ. Η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών ασφαλισµένων ή ανασφάλιστων κατά των οριστικοποιηµένων
γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
δδ. Η µέριµνα για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Υγειονοµικών Επιτροπών και για την τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας τους.
εε. Η µέριµνα για την εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση των ιατρών του Ειδικού Σώµατος, καθώς και των
γραµµατέων των Υγειονοµικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α..
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Η έκδοση αποφάσεων για τις γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων επί των
γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
γγ. Η αποστολή των αποφάσεων των Υ.Ε. στις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
δδ. Η µέριµνα για την ορθή τήρηση του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισµού Αναπηρίας, η αντιµετώπιση θεµάτων που
ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του και η υποβολή προτάσεων για την αναθεώρησή του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η κατάρτιση εισηγήσεων γνωµοδοτικού χαρακτήρα, προς τα αρµόδια διοικητικά όργανα για την άσκηση
προσφυγών στις Δευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές.
στστ. Η πραγµατοποίηση µελετών και στατιστικών αναλύσεων για τις γνωµατεύσεις των Υ.Ε. και η έκδοση οδηγιών για την ενιαία και οµοιόµορφη αντιµετώπιση των
περιστατικών από τις Υ.Ε..
ζζ. Ο συστηµατικός έλεγχος των γνωµατεύσεων των
Υ.Ε. µέσω της καθιέρωσης και της λειτουργίας Επιτροπής Δειγµατοληπτικού Ελέγχου.
8. Η Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας, Ατυχηµάτων
συγκροτείται από τα Τµήµατα:

α. Τµήµα Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα
β. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ανικανότητας
γ. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Ανικανότητας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα
αα. Ο καθορισµός των δεδοµένων, η τήρηση και η
διαρκής ενηµέρωση του Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα.
ββ. Η εφαρµογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
δεδοµένων του Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα για τον εντοπισµό εσφαλµένων καταχωρίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων καταχωρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε το Μητρώο Προσώπων µε Ανικανότητα, καθώς και
η µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων
και πιστοποιητικών.
εε. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων
αναφορών µε στατιστικά στοιχεία των µητρώων.
στστ. Η µέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ανικανότητας
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ανικανότητας από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων ανικανότητας και η
έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ανικανότητας.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ανικανότητας, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων
παρακράτησης.
γ. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ατυχηµάτων από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων ατυχηµάτων και η
έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ατυχηµάτων.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ατυχηµάτων, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων
παρακράτησης.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Ανι-
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κανότητας και Ατυχηµάτων
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων ανικανότητας και ατυχηµάτων.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για
την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 37
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Β νέο
άρθρο 68Γ, ως εξής:
«Άρθρο 68 Γ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης
Πολιτικής
β. Διεύθυνση Μελετών.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησιακής Δράσης
β. Τµήµα Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής κατανέµονται µεταξύ
των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησιακής Δράσης
αα. Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης
του Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζοντας χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δράσεων/έργων, καθώς και τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους και οικονοµικούς).
ββ. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην
εφαρµογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος και παρέχει κάθε αναγκαία τεκµηρίωση και
πληροφόρηση.
γγ. Φροντίζει για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση
στατιστικών στοιχείων για την εφαρµοζόµενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και αναπτύσσει και
διαχειρίζεται σύστηµα ανάλυσης πληροφοριών και δεδοµένων.
δδ. Συγκεντρώνει, µελετά και επεξεργάζεται προτάσεις, εκθέσεις και πορίσµατα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών ή άλλων Φορέων, για θέµατα σχετικά µε τον
τοµέα αρµοδιοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α. και µεριµνά για την αξιοποίησή τους.
εε. Επιµελείται το συντονισµό θεµάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών ή άλλων Φορέων του τοµέα αρµοδιότητας του Ε.Φ.Κ.Α. και προωθεί την συνεργασία µε
αυτούς.
στστ. Αναλύει τις επιµέρους ενέργειες κάθε σχετικής

διαδικασίας, µε σκοπό τον εντοπισµό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσµατος
(ποιότητα, ποσότητα) µε µεγαλύτερη οικονοµία πόρων
και χρόνου.
ζζ. Παρέχει κάθε φύσης επιστηµονική υποστήριξη στα
Όργανα Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων.
αα. Μεριµνά για την παρακολούθηση της επίτευξης
των στόχων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και την γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας αυτών, καθώς και την υποβολή προτάσεων, αρµοδίως, για την αναπροσαρµογή των ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων,
ββ. Συλλέγει, αξιολογεί και καταγράφει τις µεθόδους,
τα µέσα και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, παρακολουθεί τις επικρατούσες τάσεις παραβατικότητας και υποβάλλει προτάσεις αντιµετώπισης αυτών, σύµφωνα και
µε τις διεθνείς πρακτικές.
γγ. Αξιολογεί τις µεθόδους και την ποιότητα των ελέγχων που ασκούνται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και εισηγείται µέτρα για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια των ελέγχων αυτών, καθώς και
για τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
δδ. Διενεργεί δειγµατοληπτικό επανέλεγχο υποθέσεων για τη διακρίβωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους.
εε. Παρακολουθεί σε τριµηνιαία βάση την υλοποίηση
του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού δράσης
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποτελεσµάτων του προγραµµατισµού δράσης, µε τη χρήση συστήµατος δεικτών µέτρησης, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεµβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
στστ. Εισηγείται για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων, βάσει των αποτελεσµάτων
και συµπερασµάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α. και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια απολογιστική
έκθεση των δράσεων του φορέα.
ηη. Παρέχει κάθε φύσης επιστηµονική υποστήριξη στα
Όργανα Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
4. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
β. Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
αα. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονοµικών µελετών, σχετιζοµένων προς την οικονοµική πορεία του
Ε.Φ.Κ.Α. γενικώς, καθώς και προς την κατά κλάδους ή
τοµείς δραστηριότητά του.
ββ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων
των πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισµένου πληθυσµού που χορηγεί ο Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση ασφαλιστικών µεγεθών, υπολογισµός σχετικών δεικτών.
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γγ. Οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις ασφαλιστικών µεγεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.
δδ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Ε.Φ.Κ.Α. και
των πληροφοριών από ηµεδαπά και αλλοδαπά κέντρα
τεκµηρίωσης, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά
µε την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η ανάπτυξη αναλογιστικού µοντέλου και η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση.
β. Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων
αα. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών, µελετών και
αναλύσεων για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος βάσει αρχών, όπως κόστουςοφέλους, µε σκοπό την επισήµανση προβληµάτων, τη
διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος.
ββ. Εκπονεί/επιβλέπει µελέτες που αφορούν στην ευθυγράµµιση του στρατηγικού προγράµµατος του φορέα
µε την οργανωτική του διάρθρωση και επιβλέπει την εφαρµογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύπτουν από τις ως άνω µελέτες.
γγ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και σύνταξη συναφών
εκθέσεων.
δδ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων
δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιµότητας, εργατικών ατυχηµάτων κ.λπ. του
ασφαλισµένου πληθυσµού και η κατάρτιση συναφών εκθέσεων.
εε. Η επιµέλεια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανοµής όλων των στοιχείων και των
πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.
στστ. Η συνεργασία µε ηµεδαπά και αλλοδαπά κέντρα
τεκµηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται µε τη
συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέµατα συναφή µε τα αντικείµενα του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η κατάρτιση οικονοµικών µελετών σχετιζοµένων
προς την οικονοµική πορεία του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
προς την κατά κλάδους και τοµείς δραστηριότητά του.»
Άρθρο 38
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Γ νέο
άρθρο 68Δ, ως εξής:
«Άρθρο 68Δ
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας
β. Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
δ. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας συγκροτείται από τα Τµήµατα:

α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
αα. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση, o σχεδιασµός, η ανάπτυξη και προµήθεια εφαρµογών πληροφορικής που
απαιτούνται νια την υποστήριξη του έργου του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η σύνταξη µελετών και προτάσεων για θέµατα
πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η παρακολούθηση, ο προγραµµατισµός, η προετοιµασία και η διαχείριση έργων µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.) και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων.
δδ. Η έρευνα και ο σχεδιασµός για την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών πληροφορικής.
εε. Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και
η καταγραφή των αναγκών για θέµατα πληροφορικής και
επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
στστ. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισµού προβληµάτων στη λειτουργία των
συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του
Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Ο συντονισµός των ενεργειών και των εργασιών
των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για
την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών και υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ηη. Ο συντονισµός των περιφερειακών τµηµάτων πληροφορικής σε θέµατα λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισµού και λογισµικού.
θθ. Η σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού
σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών.
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού
αα. Η επιµέλεια για τον προσδιορισµό και τη σύνταξη
των προδιαγραφών σχετικά µε την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών, υπηρεσιών και αναλωσίµων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ Η παρακολούθηση της πορείας και των διαδικασιών
διαβούλευσης, δηµοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισµών εξοπλισµού, εφαρµογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλωσίµων.
γγ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προµήθειας αναλώσιµων που αφορούν εξοπλισµό και εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών.
δδ. Η παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες.
εε. Η τήρηση και η διαρκής ενηµέρωση µητρώου εξοπλισµού, λογισµικού και εφαρµογών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών
αα. Η παρακολούθηση και η διαρκής ενηµέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εκπόνηση µελετών και η διατύπωση προτάσεων
για τη διαµόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που θα εφαρµόζεται από το Ε.Φ.Κ.Α..
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γγ. Η παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου ασφάλειας και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς
του.
δδ. Η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων
για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας.
εε. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή διαδικασιών εναρµόνισης των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.Φ.Κ.Α.
µε εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
στστ. Η σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων
ασφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου ασφάλειας.
ζζ. Η επιµέλεια για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθµισµένων πληροφοριών.
4. Η Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπηρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών
αα. Η διαχείριση, επίβλεψη, συντήρηση, υποστήριξη
και παρακολούθηση των κεντρικών υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εγκατάσταση και η επικαιροποίηση του λογισµικού των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδοµένων, καθώς και η µέριµνα για την ανάκαµψη
από καταστροφές.
δδ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιµότητας των συστηµάτων πληροφορικής και υλοποίηση σχεδίων ταχείας ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή.
εε. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από
εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
στστ. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού
τεκµηρίωσης όλων των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των κεντρικών
συστηµάτων πληροφορικής και η έκδοση στατιστικών
δελτίων σχετικών µε τα θέµατα των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας
στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η
διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού και λογισµικού
των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
θθ. Η καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων υλικών.
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
αα. Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστηµάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet).
ββ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επικαιροποίηση του λογισµικού των συ-

στηµάτων εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και των εσωτερικών δικτύων.
γγ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
δδ. Η µέριµνα για την επικοινωνία µε δίκτυα και δικτυακούς κόµβους άλλων εγχώριων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών (Διαλειτουργικότητα).
εε. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού
τεκµηρίωσης όλων των συστηµάτων επικοινωνίας.
στστ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών µε τα θέµατα των συστηµάτων επικοινωνίας.
ζζ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιµότητας των δικτυακών υποδοµών και υλοποίηση σχεδίων ταχείας ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας
στα διαδικτυακά συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή
την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού.
θθ. Καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων υλικών.
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπηρεσιών
αα. Ο προσδιορισµός των αναγκών, η µεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η υποστήριξη της λειτουργίας του περιφερειακού εξοπλισµού πληροφορικής και
επικοινωνιών (Προσωπικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Τηλέφωνα, Φωτοτυπικά, FAX κ.λπ.)
ββ. Η εγκατάσταση και η αναβάθµιση του λογισµικού
του περιφερειακού εξοπλισµού και η λήψη µέτρων για
την ασφαλή λειτουργία.
γγ. Ο προσδιορισµός των αναγκών και η εγκατάσταση
εφαρµογών πληροφορικής (εφαρµογές γραφείου κ.λπ.)
για κάθε θέση εργασίας.
δδ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των περιφερειακών υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων
σχετικών µε τα θέµατα των περιφερειακών υποδοµών.
εε. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών.
στστ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας
στα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση
ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού, του
λογισµικού και των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. H καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων υλικών.
6. Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πληροφορικής
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
γ. Τµήµα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης.
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
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α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πληροφορικής
αα. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η
προµήθεια και η ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής
που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του
Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των
εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η εφαρµογή περιοδικών τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
δδ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από
εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδοµένα.
εε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
στστ. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού
τεκµηρίωσης όλων των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. Η επιµέλεια για την έκδοση περιοδικών και εκτάκτων τυποποιηµένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών µε το έργο των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
αα. Η µέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής.
ββ. Η προετοιµασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η
εισαγωγή δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων του
Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την
ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
δδ. Η επιµέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωµάτωση των δεδοµένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η υποστήριξη, η ενηµέρωση και η καθοδήγηση των
χρηστών, καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των
προβληµάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από
τους χρήστες.
στστ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
ζζ. Ο καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής των δεδοµένων και η προετοιµασία και η σύναψη συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µε τους άλλους φορείς.
ηη. Ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε
εφαρµογές και δεδοµένα, καθώς και η πιστοποίηση των
χρηστών.
θθ. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρµογών αυτόµατης ανταλλαγής των δεδοµένων, καθώς
και η µέριµνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρµογών ανταλλαγής δεδοµένων (Διαλειτουργικότητα).
ιι. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια
των δεδοµένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές
και κινδύνους.
γ. Τµήµα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης
αα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του Ιδρύµατος.
ββ. Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών.

γγ. Η διαµόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρµογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών.
δδ. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων και των πολιτών, ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση
των διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών.
εε. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών για τους πολίτες.
στστ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.»
Άρθρο 39
Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Δ νέο
άρθρο 68Ε, ως εξής:
«Άρθρο 68Ε
Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών
1. Η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4387/2016 διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση
β. Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
2. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση
συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά
β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
γ. Τµήµα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και
Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης των πολιτών.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένης πληροφόρησης µε κατανοητό τρόπο στα ερωτήµατα των πολιτών που αφορούν
θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτηµάτων και ερωτήσεων των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτήµατα και τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
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τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
γ. Τµήµα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτηµάτων και ερωτήσεων των πολιτών µέσω συντόµων µηνυµάτων (SMS), FAX κ.λπ..
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτήµατα και τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω συντόµων µηνυµάτων (SMS), FAX κ.λπ. που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
4. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και
Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
αα. Η διαρκής παρακολούθηση της επιχειρησιακής λειτουργίας των τοπικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
ββ. Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση και
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των υποδοµών του Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η µέριµνα για την καταγραφή και την αντιµετώπιση
προβληµάτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.
δδ. Η συγκριτική αξιολόγηση του έργου των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών και η διατύπωση
προτάσεων οµοιόµορφης λειτουργίας.
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αα. Ο συντονισµός των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
ββ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγραµµατισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη µέτρων για την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων.
γγ. Η µέριµνα για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών.
δδ. Η µέριµνα για την καταλληλότητα και τη λειτουργικότητα των υποδοµών στέγασης των περιφερειακών και
τοπικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 40
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Α, ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
1. Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν περιφερειακές υπηρε-

σίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια
οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοµοτηνής µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ροδόπης µε Έδρα την Κοµοτηνή.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δράµας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δράµα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε
Έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Διδυµοτείχου µετονοµάζεται
σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε Έδρα
το Διδυµότειχο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ορεστιάδας µετονοµάζεται σε
Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε Έδρα την
Ορεστιάδα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καβάλας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καβάλας
µε Έδρα την Καβάλα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιωνίας Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλαµαριάς µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα την Καλαµαριά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νεάπολης Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Δ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Τούµπα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Εικοστής Πέµπτης Μαρτίου
µετονοµάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Εικοστής Πέµπτης Μαρτίου.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Εύοσµου µετονοµάζεται σε
ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τον Εύοσµο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης
µετονοµάζεται σε Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης
µετονοµάζεται σε Η΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Βέροιας µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη
Βέροια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νάουσας µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη
Νάουσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξάνδρειας µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα
την Αλεξάνδρεια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αξιούπολης µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα την
Αξιούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κιλκίς µετονοµάζεται σε Β΄
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Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλκίς.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αριδαίας µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την Αριδαία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Έδεσσας µετονοµάζεται σε Β΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την
Έδεσσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γιαννιτσών µετονοµάζεται σε
Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα τα
Γιαννιτσά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κατερίνης µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα την
Κατερίνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σερρών µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τις Σέρρες.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πολύγυρου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα
τον Πολύγυρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέων Μουδανιών µετονοµάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής
µε Έδρα τα Νέα Μουδανιά.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοζάνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κοζάνης
µε Έδρα την Κοζάνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πτολεµαΐδας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα
την Πτολεµαΐδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γρεβενών µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Γρεβενών µε Έδρα τα
Γρεβενά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καστοριάς µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καστοριάς µε Έδρα
την Καστοριά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Φλώρινας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη
Φλώρινα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα τα Ιωάννινα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άρτας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Άρτας µε Έδρα την Άρτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηγουµενίτσας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσπρωτίας µε Έδρα την Ηγουµενίτσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πρέβεζας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την
Πρέβεζα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ανατολικής Λάρισας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας µε
Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας
µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καρδίτσας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καρδίτσας µε Έδρα την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Βόλου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μαγνησίας
µε Έδρα το Βόλο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Τρικάλων µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Τρικάλων µε Έδρα τα

Τρίκαλα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αταλάντης µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα την
Αταλάντη.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Λαµίας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φθιώτιδας
µε Έδρα τη Λαµία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Θήβας µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τη
Θήβα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λιβαδειάς µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα
τη Λιβαδειά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Οινοφύτων µετονοµάζεται σε
Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα
τα Οινόφυτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλιβερίου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα το
Αλιβέρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιστιαίας µετονοµάζεται σε Β΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την Ιστιαία.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Χαλκίδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας
µε Έδρα τη Χαλκίδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κύµης µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την
Κύµη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καρπενησίου µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ευρυτανίας µε Έδρα το Καρπενήσι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άµφισσας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φωκίδας µε Έδρα την
Άµφισσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κέρκυρας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κέρκυρας µε Έδρα την
Κέρκυρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ζακύνθου µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ζακύνθου µε Έδρα τη
Ζάκυνθο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αργοστολίου µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης µε Έδρα το Αργοστόλι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λευκάδας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λευκάδας µε Έδρα τη
Λευκάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αιγίου µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα το Αίγιο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Πάτρας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε
Έδρα την Πάτρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Αλεξίου µετονοµάζεται
σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα
την Πάτρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγρινίου µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε
Έδρα το Αγρίνιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ναυπάκτου µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας
µε Έδρα τη Ναύπακτο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεσολογγίου µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνα-
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νίας µε Έδρα το Μεσολόγγι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αµαλιάδας µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα την
Αµαλιάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πύργου µετονοµάζεται σε Β΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα τον
Πύργο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Τρίπολης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αρκαδίας
µε Έδρα την Τρίπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεγαλόπολης µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα
την Μεγαλόπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άργους µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το
Άργος.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ναυπλίου µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα
το Ναύπλιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κρανιδίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα
το Κρανίδι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κιάτου µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα το
Κιάτο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορίνθου µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα
την Κόρινθο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σπάρτης µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα τη
Σπάρτη.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καλαµάτας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Καλαµάτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα
την Κυπαρισσία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πατησίων µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών ΑττικήςΑθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξάνδρας µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Αττικής µετονοµάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Οµονοίας µετονοµάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Συντάγµατος µετονοµάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέου Κόσµου µετονοµάζεται
σε Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κεραµεικού µετονοµάζεται σε
Η΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Συντάξεων µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γαλατσίου µετονοµάζεται σε
Θ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα το Γαλάτσι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δάφνης µετονοµάζεται σε Ι΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Δάφνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε
ΙΑ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Ηλιούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Φιλαδέλφειας µετονοµάζεται σε ΙΒ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε
ΙΓ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα του Ζωγράφου.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Παρασκευής µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αµαρουσίου µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα το Αµαρούσιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κηφισιάς µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Κηφισιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Χαλανδρίου µετονοµάζεται σε
Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα το Χαλάνδρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε
Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα την Νέα Ιωνία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα το Αιγάλεω.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιλίου-Αγίων Αναργύρων µετονοµάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναργύρους.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Περιστερίου µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΔυτικού Τοµέα µε Έδρα το Περιστέρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πετρούπολης µετονοµάζεται
σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΔυτικού Τοµέα µε Έδρα την Πετρούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΝοτίου Τοµέα µε Έδρα την Γλυφάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΝοτίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Στεφάνου µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα τον Άγιο Στέφανο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αχαρνών µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
µε Έδρα τις Αχαρνές.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορωπίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
µε Έδρα το Κορωπί.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λαυρίου µετονοµάζεται σε Δ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε
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Έδρα το Λαύριο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ραφήνας µετονοµάζεται σε
Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
µε Έδρα τη Ραφήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σπάτων µετονοµάζεται σε ΣΤ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε
Έδρα τα Σπάτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άνω Λιοσίων Καµατερού µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα τα Άνω Λιόσια.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ελευσίνας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα την Ελευσίνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεγάρων µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε
Έδρα τα Μέγαρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Περάµατος µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-ΠειραιώςΝήσων µε Έδρα το Πέραµα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δραπετσώνας µετονοµάζεται
σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τη Δραπετσώνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορυδαλλού µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Κορυδαλλό.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Δ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τη Νίκαια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καµινίων Πειραιά µετονοµάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Πειραιά µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Σοφίας µετονοµάζεται
σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μύρινας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα
τη Μύρινα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μυτιλήνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα τη Μυτιλήνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σάµου µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Σάµου-Ικαρίας µε Έδρα τη
Σάµο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Χίου µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Χίου µε Έδρα τη Χίο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ερµούπολης µετονοµάζεται
σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την Ερµούπολη.
• Παράρτηµα Υποκατάστηµα Πάρου µετονοµάζεται σε
Παράρτηµα Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την Πάρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Θήρας µετονοµάζεται σε Β΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη
Θήρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νάξου µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη
Νάξο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλύµνου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε
Έδρα την Κάλυµνο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κω µετονοµάζεται σε Β΄ Τοπι-

κό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την
Κω.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ρόδου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα τη Ρόδο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λέρου µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα
τη Λέρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Μηνά µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα
το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Αλικαρνασσού µετονοµάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε
Έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιεράπετρας µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα
την Ιεράπετρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σητείας µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τη
Σητεία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ρέθυµνου µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ρεθύµνου µε Έδρα το
Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Χανίων µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χανίων µε
Έδρα τα Χανιά.
2. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μισθωτών.»
Άρθρο 41
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΟΑΕΕ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Β, ως εξής:
«Άρθρο 69Β
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ
1. Από 1.1.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΟΑΕΕ αποτελούν οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε
την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό
και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Τµήµα Κοµοτηνής µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ροδόπης µε Έδρα
την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κοµοτηνής µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ροδόπης µε
Έδρα την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακό Τµήµα Δράµας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δράµα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρούπολης µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε
Έδρα την Αλεξανδρούπολη.
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• Περιφερειακό Τµήµα Διδυµοτείχου µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα
το Διδυµότειχο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ορεστιάδας µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα
την Ορεστιάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σουφλίου µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα το
Σουφλί.
• Περιφερειακό Τµήµα Καβάλας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου µε Έδρα την Καβάλα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Τµήµα 25ης Μαρτίου µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης
µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµπελοκήπων µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης
µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λαγκαδά µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα το Λαγκαδά.
• Περιφερειακό Τµήµα Νεάπολης µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
• Περιφερειακό Τµήµα Πλατείας Δηµοκρατίας µετονοµάζεται σε Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Πλατείας Σιντριβανίου µετονοµάζεται σε ΣΤ' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Ζ'
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Φοίνικα µετονοµάζεται σε Η'
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα ελ. Κορδελιού µετονοµάζεται
σε Θ' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης
µε Έδρα τον Κορδελιό.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Β΄ Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρείας µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα την Αλεξάνδρεια.
• Περιφερειακό Τµήµα Βέροιας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη
Βέροια.
• Περιφερειακό Τµήµα Νάουσας µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη
Νάουσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κιλκίς µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλκίς.
• Περιφερειακό Τµήµα Πολυκάστρου µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα
την Αριδαία.
• Περιφερειακό Τµήµα Γιαννιτσών µετονοµάζεται σε

Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα
τα Γιαννιτσά.
• Περιφερειακό Τµήµα Εδέσσης µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την
Έδεσσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κατερίνης µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα την
Κατερίνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λιτόχωρου µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα
το Λιτόχωρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νιγρίτας µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τη
Νιγρίτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σερρών µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τις
Σέρρες.
• Περιφερειακό Τµήµα Σιδηροκάστρου µετονοµάζεται
σε Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα το Σιδηρόκαστρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέων Μουδανιών µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής
µε Έδρα τα Νέα Μουδανιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Πολυγύρου µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα τον Πολύγυρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κοζάνης µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα
την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Πτολεµαΐδας µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα
την Πτολεµαΐδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σιάτιστας µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα τη
Σιάτιστα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κοζάνης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Γρεβενών µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Γρεβενών µε Έδρα
τα Γρεβενά.
• Περιφερειακό Τµήµα Καστοριάς µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καστοριάς µε Έδρα
την Καστοριά.
• Περιφερειακό Τµήµα Φλωρίνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη
Φλώρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα
τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε
Έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Άρτας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Άρτας µε Έδρα την Άρτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηγουµενίτσας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσπρωτίας µε
Έδρα την Ηγουµενίτσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πρεβέζης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την
Πρέβεζα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ελασσόνας µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα
την Ελασσόνα.
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• Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη
Λάρισα.
• Περιφερειακό Τµήµα Φαρσάλων µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τα
Φάρσαλα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Λαρίσης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρδίτσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καρδίτσας µε Έδρα
την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλµυρού µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα
τον Αλµυρό.
• Περιφερειακό Τµήµα Βόλου µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα το
Βόλο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σκιάθου µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα
τη Σκιάθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Τρικάλων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Τρικάλων µε Έδρα τα
Τρίκαλα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αταλάντης µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα την Αταλάντη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λαµίας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα
τη Λαµία.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Λαµίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα τη Λαµία.
• Περιφερειακό Τµήµα Θηβών µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα
την Θήβα.
• Περιφερειακό Τµήµα Λειβαδιάς µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τη
Λιβαδειά.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλιβερίου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα το
Αλιβέρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιστιαίας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την
Ιστιαία.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρύστου µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την
Κάρυστο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χαλκίδας µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα τη
Χαλκίδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρπενησίου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ευρυτανίας µε Έδρα
το Καρπενήσι.
• Περιφερειακό Τµήµα Άµφισσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φωκίδας µε Έδρα
την Άµφισσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κερκύρας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κέρκυρας µε Έδρα
την Κέρκυρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ζακύνθου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ζακύνθου µε Έδρα

τη Ζάκυνθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αργοστολιού µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης
µε Έδρα το Αργοστόλι.
• Περιφερειακό Τµήµα Λευκάδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λευκάδας µε Έδρα
τη Λευκάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Α΄ Τοµέα Πατρών µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε
Έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αιγίου µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα το Αίγιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Β΄ Τοµέα Πατρών µετονοµάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε
Έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλαβρύτων µετονοµάζεται σε
Δ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα
τα Καλάβρυτα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Πάτρας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα
την Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγρινίου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας
µε Έδρα το Αγρίνιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεσολογγίου µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα το Μεσολόγγι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ναυπάκτου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα την Ναύπακτο.
• Περιφερειακό Τµήµα Πύργου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα τον
Πύργο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµαλιάδας µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα
την Αµαλιάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Άστρους µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα το
Άστρος.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεγαλόπολης µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε
Έδρα τη Μεγαλόπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Τρίπολης µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα
την Τρίπολη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίπολης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα την Τρίπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Άργους µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα
το Άργος.
• Περιφερειακό Τµήµα Κρανιδίου µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα
το Κρανίδι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ναυπλίου µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα
το Ναύπλιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κιάτου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα
το Κιάτο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κορίνθου µετονοµάζεται σε Β΄
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Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα
την Κόρινθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Γυθείου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα
το Γύθειο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σπάρτης µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα
τη Σπάρτη.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλαµάτας µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Κυπαρισσία.
• Περιφερειακό Τµήµα Πύλου µετονοµάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα
την Πύλο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµπελοκήπων µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Οµονοίας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πατησίων µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Συντάγµατος µετονοµάζεται σε
Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Αθηνών (ΝΤΠ) µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Δάφνης µετονοµάζεται σε ΣΤ'
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Δάφνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε Ζ'
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα το Ζωγράφο.
• Περιφερειακό Τµήµα Καισαριανής-Βύρωνα µετονοµάζεται σε Η' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Καισαριανή.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε
Θ' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Ηλιούπολη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ιλισίων µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµαρούσιου µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα το Αµαρούσιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίας Παρασκευής µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Ιωνία.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέας Ερυθραίας µετονοµάζεται
σε Δ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθη-

νών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Ερυθραία.
• Περιφερειακό Τµήµα Χαλανδρίου µετονοµάζεται σε
Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΒορείου Τοµέα µε Έδρα το Χαλάνδρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ίλιου µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα το Ίλιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίων Αναργύρων µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναργύρους.
• Περιφερειακό Τµήµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα το Αιγάλεω.
• Περιφερειακό Τµήµα Περιστερίου µετονοµάζεται σε
Δ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΔυτικού Τοµέα µε Έδρα το Περιστέρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε Έδρα τη Γλυφάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Καλλιθέας µετονοµάζεται
σε Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κορωπίου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
µε Έδρα το Κορωπί.
• Περιφερειακό Τµήµα Λαυρίου µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
µε Έδρα το Λαύριο.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα το Ηράκλειο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ελευσίνας µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική
µε Έδρα την Ελευσίνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεγάρων µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα τα Μέγαρα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Αθηνών µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε
Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-ΠειραιώςΝήσων µε Έδρα τη Νίκαια.
• Περιφερειακό Τµήµα Κέντρου Πειραιά µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Κερατσινίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα το Κερατσίνι.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου (Πειραιάς) µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Λήµνου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε
Έδρα τη Μύρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Μυτιλήνης µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου
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µε Έδρα τη Μυτιλήνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Σάµου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σάµου-Ικαρίας µε Έδρα
τη Σάµο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χίου µε Έδρα τη Χίο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νάξου µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη
Νάξο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σύρου µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την
Ερµούπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλύµνου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την Κάλυµνο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ρόδου µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα
τη Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κω µετονοµάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα
την Κω.
• Περιφερειακό Τµήµα Α΄ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Β΄ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Μοιρών µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα
τις Μοίρες.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε
Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιεράπετρας µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα
την Ιεράπετρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σητείας µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τη
Σητεία.
• Περιφερειακό Τµήµα Ρεθύµνου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ρεθύµνου µε Έδρα
το Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κισσάµου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χανίων µε Έδρα την
Κίσσαµο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χανίων µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χανίων µε Έδρα τα
Χανιά.
2. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθενται επιπλέον οι αρµοδιότητες:
α. Της εξυπηρέτησης όλων των Μη Μισθωτών ασφαλισµένων.
β. Της συµπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μη Μισθωτών.»

Άρθρο 42
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Γ ως εξής:
«Άρθρο 69Γ
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
1. Από τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του
ΟΓΑ αποτελούν εφεξής υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. τα Τµήµατα Ασφάλισης και Παροχών, υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή και ασφαλιστικές αρµοδιότητες ΟΓΑ και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
α.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή.
β.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Κεντρικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας
µε έδρα την Κοζάνη.
δ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Ηπείρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα.
ε.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα.
στ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία.
ζ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Δυτικής Ελλάδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας µε έδρα
την Πάτρα.
η. Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Πελοποννήσου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Πελοποννήσου µε έδρα την
Τρίπολη.
θ. Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 ως Προϊστάµενοι
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του ΟΓΑ
και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως
ισχύει.
3. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης
των Αγροτών και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων.»
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Άρθρο 43
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµείς
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Δ ως εξής:
«Άρθρο 69Δ
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµείς
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
1. Οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες
του ΕΤΑΑ-Τοµείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων αποτελούν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες
στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή, προσωπικό
και αρµοδιότητες, εκτός του τοµέα εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Γραφείο Ροδόπης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακό Γραφείο Δράµας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Δράµας µε έδρα τη Δράµα.
• Περιφερειακό Γραφείο Έβρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης µε έδρα την Καβάλα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Καβάλα.
• Περιφερειακό Γραφείο Ξάνθης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κεντρικής
Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Γραφείο Ηµαθίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ηµαθίας µε έδρα τη Βέροια.
• Περιφερειακό Γραφείο Κιλκίς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς.
• Περιφερειακό Γραφείο Πέλλας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πέλλας µε έδρα την Έδεσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Πιερίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Σερρών µε έδρα τις Σέρρες.
• Περιφερειακό Γραφείο Χαλκιδικής µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Χαλκιδικής µε έδρα τον Πολύγυρο.
• Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Καστοριάς µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά.
• Περιφερειακό Γραφείο Φλώρινας µετονοµάζεται σε

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα
µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Γραφείο Άρτας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Άρτας µε έδρα την Άρτα.
• Περιφερειακό Γραφείο Πρέβεζας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα.
• Περιφερειακό Τµήµα Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα
µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Θεσσαλίας µε έδρα τη
Λάρισα.
• Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο.
• Περιφερειακό Γραφείο Τρικάλων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα.
• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία.
• Περιφερειακό Γραφείο Βοιωτίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά.
• Περιφερειακό Γραφείο Εύβοιας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Εύβοιας µε έδρα τη Χαλκίδα.
• Περιφερειακό Γραφείο Φωκίδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Φωκίδας µε έδρα την Άµφισσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Κέρκυρας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Δυτικής Ελλάδας µε έδρα την
Πάτρα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας
µε έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Γραφείο Αιτωλοακαρνανίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Αγρίνιο.
• Περιφερειακό Γραφείο Ηλείας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ηλείας µε έδρα τον Πύργο.
• Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Κορινθίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κορινθίας µε έδρα την Κόρινθο.
• Περιφερειακό Γραφείο Λακωνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη.
• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
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µοσίων Έργων Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Στερεάς Ελλάδας και Νήσων µε
έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Στερεάς
Ελλάδας και Νήσων µε έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής Αττικής µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής µε έδρα
την Αγία Παρασκευή.
• Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Αττικής µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Δυτικής Αττικής µε έδρα το Περιστέρι.
• Περιφερειακό Γραφείο Πειραιώς µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πειραιώς µε έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Χίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Χίου µε έδρα τη Χίο.
• Περιφερειακό Γραφείο Κυκλάδων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κυκλάδων µε έδρα την Ερµούπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο
µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Γραφείο Λασιθίου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
• Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύµνου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Γραφείο Χανίων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Χανίων µε έδρα τα Χανιά.
2. Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης
και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του
Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.»
Άρθρο 44
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.Τοµείς Υγειονοµικών

ξανδρούπολη.
• Διεύθυνση Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Σερρών µε έδρα τις
Σέρρες.
• Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Κοζάνης µε έδρα
την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Ιωαννίνων µε έδρα
τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Καρδίτσας µε έδρα
την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο.
• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Φθιώτιδας µε έδρα
τη Λαµία.
• Περιφερειακό Τµήµα Αχαΐας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Γραφείο Αρκαδίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Αρκαδίας µε έδρα
την Τρίπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πειραιώς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Πειραιώς µε έδρα τον
Πειραιά.
• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Λέσβου µε έδρα τη
Μυτιλήνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Δωδεκανήσου
µε έδρα τη Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Ηρακλείου µε έδρα
το Ηράκλειο Κρήτης.
2. Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης
και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του
Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Υγειονοµικών».

Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ε ως εξής:
«Άρθρο 69Ε
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α.Τοµείς Υγειονοµικών
1. Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Υγειονοµικών αποτελούν υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και
µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Τµήµα Έβρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Έβρου µε έδρα την Αλε-

Άρθρο 45
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 69ΣΤ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. Η Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών µετατρέπεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελεί
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υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες.
Στις αρµοδιότητες της ανωτέρω Περιφερειακής Διεύθυνσης προστίθεται και η αρµοδιότητα συνταξιοδότησης
των υπαλλήλων του ΟΓΑ.»
Άρθρο 46
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ ως εξής:
«Άρθρο 69Ζ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Μετατρέπονται σε περιφερειακές οργανικές µονάδες
και µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενες απευθείας
στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., µε την ίδια οργανωτική δοµή
και αρµοδιότητες οι ακόλουθες οργανικές µονάδες του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
α. Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)
β. Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ)
γ. Γ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ)
δ. Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ)
ε. Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης.»

τών.
γ. Ο Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, εκτός από το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, σε Γ΄ Διεύθυνση
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών.
δ. Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων, εκτός από τις µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5 Ενδίκων Μέσων
και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του που αφορά στη διαχείριση του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων.
ε. Ο Κλάδος Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωµής
Συντάξεων σε Ε’ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων.
στ. Το Τµήµα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ΄
Υγειονοµικής Υπηρεσίας σε Τµήµα Υγείας Προσωπικού
του ΟΓΑ.
3. Στα Τµήµατα της παραραγράφου 1 ως Προϊστάµενοι
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του ΟΓΑ
και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως
ισχύει.»
Άρθρο 48
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Θ ως εξής:

Άρθρο 47
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

«Άρθρο 69Θ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α.

Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Η ως εξής:
«Άρθρο 69Η
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
1. Αποτελούν περιφερειακές οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή οι ακόλουθες οργανικές µονάδες
και αρµοδιότητες του ΟΓΑ:
α. Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και οι υπαγόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές
τους.
β. Κλάδος Γ΄ Υγείας και οι υπαγόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους.
γ. Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και οι
υπαγόµενες σ’ αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους, εκτός από το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και τις
προβλεπόµενες αρµοδιότητές του.
δ. Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων και οι υπαγόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους, εκτός από τις µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5
Ενδίκων Μέσων και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από
τα αρµόδια Τµήµατα του ΟΓΑ.
ε. Όλες οι υπαγόµενες στον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωµής Συντάξεων εκτός από αυτές που
αφορούν το επίδοµα αλληλεγγύης των ανασφάλιστων
υπερηλίκων.
στ. Το Τµήµα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ΄
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και οι αρµοδιότητές του.
2. Οι οργανικές µονάδες της προηγούµενης παραγράφου µετονοµάζονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών σε Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
β. Ο Κλάδος Γ΄ Υγείας σε Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγρο-

1. Αποτελούν περιφερειακές οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α., µε την ίδια οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες
οι ακόλουθες οργανικές µονάδες του Ε.Τ.Α.Α.:
α. Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
β. Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τοµέα Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ).
γ. Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ).
2. Οι οργανικές µονάδες της προηγούµενης παραγράφου µετονοµάζονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως:
α. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης
του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
β. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας
του Τοµέα Υγειονοµικών.
γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.
3. Στις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις εντάσσονται ως Τµήµατα οι Διευθύνσεις Οικονοµικού ΤΣΜΕΔΕ,
ΤΣΑΥ και ΤΑΝ.»
Άρθρο 49
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ι ως εξής:
«Άρθρο 69Ι
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Δηµιουργείται η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης
και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
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Κοινής Ωφέλειας, υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή
του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία µεταφέρονται τα ακόλουθα
Τµήµατα του ΤΑΥΤΕΚΩ, µε την ίδια οργανωτική δοµή και
αρµοδιότητες:
α. Τµήµα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήµα
β. Τµήµα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων ΚΑΠΔΕΗ.»
Άρθρο 50
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΑ ως εξής:
«Άρθρο 69ΙΑ
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ
Δηµιουργείται η περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών
Ναυτικών που υπάγεται απευθείας στον διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία µεταφέρονται τα ακόλουθα τµήµατα της Διεύθυνσης Παροχών του ΝΑΤ:
α. Τµήµα Συντάξεων Γήρατος ή Θανάτου
β. Τµήµα Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων
γ. Τµήµα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων.»
Άρθρο 51
Μεταβατική διάταξη για τις αρµοδιότητες
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΒ ως εξής:
«Άρθρο 69ΙΒ
Μεταβατική διάταξη για τις αρµοδιότητες
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων
1. Αρµοδιότητες που ασκούνταν από τις υπηρεσίες
των άρθρων 69 Α έως και 69ΙΑ του παρόντος νόµου και
πλέον αποτελούν αρµοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α., ασκούνται αποκλειστικά από την τελευταία, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται
ή να καταργούνται αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να µεταφέρονται υφιστάµενες τέτοιες µεταξύ των οργανικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α..
2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες ασκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως
Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε την ίδια οργανωτική δοµή,
αρµοδιότητες και προσωπικό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες της
προηγούµενης παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.»

Άρθρο 52
Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δηµοσίου
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 72Α ως εξής:
«Άρθρο 72Α
Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δηµοσίου
Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου
Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής συνεχίζει την έκδοση και απονοµή
συντάξεων του Δηµοσίου Τοµέα, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12.5.2016 µέχρι την περαίωση όλων
των αιτήσεων. Για τις αιτήσεις συντάξεων του Δηµοσίου
Τοµέα που υποβλήθηκαν από την 13.5.2016 µέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 100 του παρόντος, όπως ισχύει, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178),
µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.»
Άρθρο 53
Διάρκεια ισχύος
Οι διατάξεις των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, 72Α, καθώς και οι παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄, 5, 12, 13, 14 και
15 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 ισχύουν από
1.1.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού
του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 70 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως εξής:
«13.α. Με απόφαση του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α
επιλέγεται µία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες
Τράπεζες των εντασσοµένων Φορέων, η οποία από της
υπογραφής της σχετικής συµβάσεως εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του Ε.Φ.Κ.Α.. Μέχρι 31.12.2017
προκηρύσσεται διαγωνισµός κατά τις κείµενες διατάξεις
για την επιλογή της διαχειρίστριας Τράπεζας του
Ε.Φ.Κ.Α., η οποία θα αναλάβει από την υπογραφή της
σχετικής συµβάσεως τις ανωτέρω αναφερόµενες ενέργειες.
β. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και προς διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., οι συµβάσεις έργου, υπηρεσιών και προµηθειών των εντασσόµενων Φορέων, στις οποίες υπεισέρχεται ο Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικός διάδοχος, µπορούν να επεκτείνονται το αργότερο µέχρι 31.12.2017. Ειδικά, ως προς τις συµβάσεις µισθώσεων ακινήτων, κατά το ανωτέρω διάστηµα, αφού γίνει εκτίµηση των αναγκών του Ε.Φ.Κ.Α, το Δ.Σ. µπορεί,
µε απόφασή του, να προβεί σε καταγγελία των συµβάσεων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ε.Φ.Κ.Α.,
τηρώντας τις προθεσµίες του άρθρου 609ΑΚ, που εφαρ-
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µόζεται αναλογικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μέχρι τις 31.12.2017 προκηρύσσονται οι διαγωνισµοί,
κατά τις κείµενες διατάξεις, για την ανάθεση των συµβάσεων από 1.1.2018 και έπειτα.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016
Η παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται
στο ΕΤΕΑΕΠ, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα,
µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται µε την ίδια απόφαση. Η αποζηµίωση των συµµετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016
1. H παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 34 για τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για
την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξηµένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρµόζονται αναλογικά και στο
Ε.Τ.Ε.Α.. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρµογή και
επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.»
2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 96 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο
επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων ή καταβλητέων συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. µε τις
προϊσχύουσες του παρόντος νόµου διατάξεις, ο τρόπος
προσδιορισµού του ετήσιου ή µέσου ετήσιου ποσοστού
αναπλήρωσης των καταβαλλόµενων συντάξεων µε τις
προϊσχύουσες του παρόντος νόµου διατάξεις, η διαδικασία και το αρµόδιο όργανο υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρµογής των συντάξεων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για το θέµα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα
κατά την οποία καταβάλλεται η µηνιαία σύνταξη του
Ε.Τ.Ε.Α..»

Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το ΝΑΤ
Στο ν. 4387/2016 µετά το άρθρο 100 προστίθεται νέο
άρθρο 100Α ως εξής:
«Άρθρο 100Α
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
εφαρµόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από
1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που θα έχουν
χορηγηθεί έως τις 30.6.2017 και µέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεµείς µέχρι την ηµεροµηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογίων εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κείµενες περί ΝΑΤ διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση
οι εισφορές που εισπράττονται από 1.1.2017 και εντεύθεν καταβάλλονται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και αποδίδονται στον
εν λόγω Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4387/2016
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 του
ν. 4387/2016 διαγράφεται η φράση «Η εν λόγω απόφαση
εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα
και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.».
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 101 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται
προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στους εντασσόµενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον επιλεγούν από το αρµόδιο Συµβούλιο,
µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Οι προϊστάµενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου κατόπιν επιλογής, προϊστάµενοι
τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης
και µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του
φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε
οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου επιπέδου. Σε
περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης σε οργανικές
µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας του και πριν την έναρξη ισχύος του Οργανισµού, διατηρούν τη θέση ευθύνης και µετά την ισχύ του
Οργανισµού, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισµό. Μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταµένων στις
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οργανικές µονάδες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, και
της παραγράφου 3 του άρθρου 67Α, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, προϊστάµενοι παραµένουν οι ήδη υπηρετούντες σε αυτές.»
Άρθρο 59
Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελεύθερων
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών
Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών
που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του
ν. 4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας πληρωµής των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και τόκους.
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας πληρωµής των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
καταβληθεί ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό µεταφέρεται ως πιστωµένο και
συµψηφίζεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του επόµενου χρονικού διαστήµατος.
Άρθρο 60
Πόροι υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Οι πόροι υπέρ του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.),
του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.) και του Επικουρικού Ταµείου Ασφάλισης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (Ε.Τ.Α.Σ.) που προβλέπονται
στο άρθρο 3 περίπτωση δ΄ και στο άρθρο 4 περίπτωση γ΄
του ν.δ. 464/1941 (Α΄ 301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του ν.δ.
158/1946 (Α΄ 318), στο άρθρο 3 παρ. Γ΄ του ν. 1872/1951
(Α΄ 202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β΄ του
ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α΄
192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243),
στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο
6 παρ. 5 του ν. 1866/1989 (Α΄ 222), στους νόµους
248/1967 (Α΄ 243) και 1989/1991 (Α΄ 192), καθώς και στη
Φ. 146/1/10978/1969 (Β΄ 678), οι οποίοι εισπράττονται από το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, και εφόσον έχουν βεβαιωθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποδίδονται
στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., το Τ.Ε.Α.Σ. και το Ε.Τ.Α.Σ., κατά το
ποσοστό που τους αναλογεί, ως τις 31.12.2016. Ο τρόπος καταβολής θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 61
Ρύθµιση οφειλών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση της Ειδικής Επιτροπής, που συγκροτείται για το
σκοπό αυτό από τον ίδιο Υπουργό, προσδιορίζεται το σύνολο των µέχρι 31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
αφενός προς τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τους ενταχθέντες σε αυτόν
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Οργανισµό
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), και αφετέρου προς το Ενιαίο
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθώς και ο
τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση Ειδικής Επιτροπής
που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τους παραπάνω
αναφερόµενους Υπουργούς, προσδιορίζεται το σύνολο
των µέχρι 31.12.2016 οφειλών µεταξύ του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και ο χρόνος και ο
τρόπος εξόφλησης αυτών.
Άρθρο 62
Αποζηµίωση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παρεχόµενες
υπηρεσίες προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Το ποσοστό αποζηµίωσης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για το
σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε από 1.1.2012 µέχρι
31.12.2016 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί του συνόλου των εσόδων που εισέπραξε το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
2. Το ποσό της αποζηµίωσης παρακρατείται από το ποσό της οφειλής των εισφορών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις 31.12.2016.
Άρθρο 63
Αποζηµίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόµενες υπηρεσίες
προς τρίτους
1. Από 1.1.2017 το ποσοστό αποζηµίωσης του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το σύνολο
των υπηρεσιών που προσφέρει στους:
α) Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
β) Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)
καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των από
τον Ε.Φ.Κ.Α. εισπραττόµενων εσόδων των εν λόγω Φορέων αντίστοιχα.
2. Το ποσό της αποζηµίωσης παρακρατείται κάθε µήνα
από το ποσό της οφειλής των εισφορών που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. προς τους φορείς της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Ειδικά το ποσοστό αποζηµίωσης για τις προσφερόµενες από το Κ.Ε.Α.Ο. υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσοστό 0,50% του ποσού που εισπράττει το Κ.Ε.Α.Ο. για λογαριασµό του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4415/2016
Στο άρθρο 42 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι
τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης.»
Άρθρο 65
Εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους
χαµηλοσυνταξιούχους
1. Στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης και του Δηµοσίου, των οποίων το άθροισµα κύριων και επικουρικών συντάξεων
µηνός Δεκεµβρίου 2016, όπως διαµορφώνεται µετά την
παρακράτηση της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης
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του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), δεν υπερβαίνει
το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται για κάθε δικαιούχο στο ποσό κατά το οποίο το προαναφερθέν άθροισµα συντάξεων υπολείπεται από τα οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ, εφόσον το
ποσό αυτό υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, διαφορετικά καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η
ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του
µηνός Δεκεµβρίου 2016 από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα επιχορηγηθεί για το σκοπό
αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε ποσό που θα
προσδιοριστεί µετά από επεξεργασία των στοιχείων των
δικαιούχων από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 66
Όροι έκδοσης παραχωρητηρίων
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33
του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθµίζονται οι όροι εκδόσεως
των παραχωρητηρίων, και ιδίως οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η µέθοδος υπολογισµού, η χρέωση του τιµήµατος, ο χρόνος αποπληρωµής του, το επιτόκιο, η εγγραφή
υποθήκης, η προστασία των προστατευόµενων µελών.
Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθµίζονται συναφώς θέµατα που αφορούν στις ήδη παραχωρηθείσες ή
στις προς παραχώρηση κατοικίες, τις οποίες έχει κατασκευάσει ή αγοράσει µε στεγαστικά προγράµµατά του ο
τ. ΟΕΚ».
Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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