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ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, 
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ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί

1. Ως «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολού-
θησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Έντα-
ξης και Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισµός), ο-
ρίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηµατισµός, ο οποίος έχει
ως αντικείµενο το σχεδιασµό, την ενηµέρωση, το συντο-
νισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζό-
ντιων συνεκτικών πολυτοµεακών πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής συνοχής και δρα συνεκτικώς µε-
ταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών Υπουργεί-
ων, που ασκούν κοινωνική πολιτική, χωρίς να µεταβάλλει
τις αρµοδιότητές τους ως προς την υλοποίηση, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής αυτής. 

2. Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα» (Ε.ΓΠ.Σ.)
νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο ειδικώς ε-
ξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταχωρίζουν δεδο-
µένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που αφορούν
σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστα-
σίας και κοινωνικής συνοχής, µε σκοπό την παρακολού-
θηση 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 αυτοδι-
οικητικό 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 αλ-

ληλεγγύης µε βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, 
ε. συµβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της

διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατι-
κότητας 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 πλαί-

σιο 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 εί-
ναι 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 επί-
πεδο και αντίστροφα για τη χάραξη οριζόντιων πολιτι-
κών και τη λήψη αναγκαίων µέτρων,
β. η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη

βάση των αρχών και των προτεραιοτήτων της Ε.Σ.Κ.Ε.,
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γ. η εκπόνηση στοχευµένων ρυθµίσεων για την κοινω-
νική ένταξη και συνοχή,
δ. η εξοµάλυνση συντονιστικών δυσχερειών µεταξύ

φορέων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως δε αυτών, που προ-
ωθούν την απασχόληση, την κοινωνική φροντίδα, την εκ-
παίδευση και την κατάρτιση και ο εντοπισµός περιπτώ-
σεων σύγχυσης ή επικάλυψης αρµοδιοτήτων και ασυµ-
βατότητας 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, κοινο-
τικών 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 επίπε-
δα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό. 

2. Ο Εθνικός Μηχανισµός κυβερνητικού επιπέδου απο-
τελείται από:
α. τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής

Συνοχής και τη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχει-
ας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, 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 Εργα-
σίας 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 συγκεκρι-

µένες αρµοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, µε
τα αντίστοιχα Σηµεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 9,
δ. την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός αυτοδιοικητικού επιπέδου α-

ποτελείται από:
α. τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφε-

ρειών, 
β. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Έντα-

ξης, 
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 Αρ-
χής Συντονισµού, οι επιτελικές δοµές υπουργείων, οι ε-
πιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές,
παρέχουν τη συνδροµή τους για τη λειτουργία του Εθνι-
κού 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 προστα-
σίας, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαι-
ρούνται τα θέµατα, που παραπέµπονται από τον Πρωθυ-
πουργό 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 συνε-
δριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. µετέχουν, εφόσον κληθούν α-
πό τον Πρόεδρό του, οι συναρµόδιοι για θέµατα κοινωνι-
κής ένταξης Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυ-
πουργοί κ.ά., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τελευ-
ταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015 Πράξης Υπουρ-
γικού 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 Συ-
νοχής.
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 Κοινωνι-
κής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονι-
σµός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική
προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που
αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης και στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισµού. 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µο-
νάδες:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης.
β. Τµήµα Παρακολούθησης. 
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµά-

των. 
3.α. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Αξιο-

λόγησης:
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 Αλλη-
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λεγγύης,
ββ. η υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών των Περι-

φερειών 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 δια-
βούλευσης, 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 απο-
τελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούµε-
νων παρεµβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ε-
πίπεδο,
στστ. η συµµετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συ-

ναντήσεις, 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 α-
ξιολόγησης, δείκτες,
ηη. η διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτε-

λεσµατικότητας, οι οποίοι επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο
βαθµός επίτευξης των στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και
δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι συσχετίζουν το κό-
στος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων, 
θθ. η συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρ-

χές του ν. 4314/2014 και τους φορείς υλοποίησης πολιτι-
κών και µέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης για την ενσωµάτωση των δεικτών τους στις
διαδικασίες µέτρησης, 
ιι. η συλλογή στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρο-

νται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των ε-
πιµέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευ-
ξη των σχετικών στόχων τους, η επικαιροποίησή τους, η
επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενηµερωτικών
αναφορών,
ιαια. ο εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών αποτε-

λεσµατικής και αποδοτικής εφαρµογής ρυθµίσεων ή δια-
φορετικών πολιτικών ένταξης,
ιβιβ. η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση µέ-

τρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
ιγιγ. η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου – διαβού-

λευσης 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 στρατηγι-
κών κοινωνικής ένταξης,
γγ. η συµβολή στο συντονισµό της εφαρµογής των

κοινωνικών πολιτικών, 
δδ. η συνεργασία µε εθνικούς, περιφερειακούς και το-

πικούς φορείς για το συντονισµό και την παρακολούθη-

ση της εφαρµογής της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συνα-
ντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύ-
σεων, µε σκοπό των προώθηση θεµάτων, που άπτονται
της εφαρµογής της Ε.Σ.Κ.Ε., 
εε. η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιµο, επιτόπιων ε-

ρευνών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιµέ-
ρους 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 πληρο-
φοριακού συστήµατος µε στοιχεία, προκειµένου να
προσδιοριστούν από κάθε οργανισµό τα εξουσιοδοτηµέ-
να 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 ανα-

φέρονται στα παραγόµενα αποτελέσµατα, στην αποδο-
τικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους πα-
ρεµβάσεων και στην επίτευξη των ειδικών και γενικών
στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενηµερωτικών αναφο-
ρών, 
θθ. η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσµατι-

κότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο
εντοπισµός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στό-
χους, των καθυστερήσεων και των εµποδίων στην εξέλι-
ξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής, κα-
θώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών µέ-
τρων, 
ιι. η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και ανα-

φορών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
γ. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων: 
αα. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία ά-

πτονται των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού
και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδηµα - φτώχεια,
απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέ-
γαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον), 
ββ. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία ά-

πτονται της εφαρµογής των πολιτικών κοινωνικής έντα-
ξης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσµάτων και ε-
πιπτώσεών τους, 
γγ. η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασµού των

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκµηριω-
µένων εισηγήσεων, µέσω της διαχείρισης και επεξεργα-
σίας του συνόλου των δεδοµένων,
δδ. η συγκέντρωση και τεκµηρίωση της αναγκαίας τε-

χνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαµόρφωση των
προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης (όπως θεµατικές µε-
λέτες, 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 α-
ναγκών 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 συστήµα-
τος του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολού-
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θησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Έντα-
ξης 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 πλη-
ροφοριών, αναφορών και δεδοµένων στο ενιαίο γεωπλη-
ροφοριακό σύστηµα, 
θθ. η µέριµνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συ-

στηµάτων επικοινωνιών και των απαιτούµενων υπο-
δοµών για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών
συστηµάτων και τη διασύνδεση µε άλλους φορείς, 
ιι. η παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών ασφά-

λειας των πληροφοριακών συστηµάτων, που τηρούνται
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συ-
νοχής,
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 Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ή συναρµόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργα-
νισµούς, αρµόδιες διευθύνσεις των Περιφερειών ή
Δήµων και των υπηρεσιών τους, δοµές κοινωνικής έντα-
ξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές
επιχειρησιακών προγραµµάτων, επιτελικές δοµές ΕΣΠΑ,
επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.»

2. Συνιστώνται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις τακτι-
κού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, προσωπικού των Τµηµάτων της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, µία α-
πό τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις προβλεπόµενες α-
πό 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 κατανέµο-
νται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµι-

κού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπι-
στηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Οικονοµικών ή
Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών, µία (1) θέση κατηγο-
ρίας ΠΕ Θετικών Επιστηµών, στην οποία τοποθετείται υ-
πάλληλος µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Μαθηµα-
τικών 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-Οικονοµι-

κού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπι-
στηµιακό 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 Συστηµά-

των:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµι-

κού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπι-
στηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικών ή Πολιτικών Επι-
στηµών, 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 διορί-

ζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοί-
κησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε
µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλή-
λων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτη-
σης, 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 απόσπα-
σης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά.
Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφό-
σον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Έντα-
ξης και Κοινωνικής Συνοχής κατά την άσκηση των αρµο-
διοτήτων της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηµα-
τοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι δυνατή η σύναψη α-
τοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου
30 του ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνερ-
γάτες, εµπειρογνώµονες, έως οκτώ (8) άτοµα οι οποίοι
θα είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε
ζητήµατα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλού-
µενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020.  

7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγρά-
φου 5 διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώ-
µενοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφω-
να 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 Προϊ-
σταµένων 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 επιλο-
γής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή 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 Καταπολέ-
µησης της Φτώχειας είναι οι εξής: 
α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των

τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Ε-
θνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώ-
χεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλ-
ληλεγγύης και τη διασύνδεσή του µε κοινωνικές υπηρε-
σίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούµενων στην
αγορά εργασίας, 
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β. ο σχεδιασµός, η ενηµέρωση, η παρακολούθηση, ο
συντονισµός και ο έλεγχος εφαρµογής των προγραµµά-
των κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού και των ατόµων ή των οµάδων, που περιέρ-
χονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας, 
γ. η δηµοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστα-

σίας, 
δ. η λήψη µέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακο-

λούθηση εφαρµογής τους, µε στόχο την ορθολογική α-
ξιοποίηση των κοινωνικών πόρων. 

2. Η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας συ-
γκροτείται 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 Θε-

σµικής Υποστήριξης:
αα. ο σχεδιασµός των όρων και των προϋποθέσεων

της πλήρους εθνικής εφαρµογής του Κοινωνικού Εισο-
δήµατος 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 βελ-
τίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότη-
τας, 
στστ. η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύ-

στηµα του Εθνικού Μηχανισµού και η επεξεργασία στα-
τιστικών στοιχείων, που άπτονται του Κ.Ε.Α., 
ζζ. η σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων στο πλαί-

σιο 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-

κής Υποστήριξης:
αα. η ανάπτυξη στρατηγικής δηµοσιότητας και ενηµέ-

ρωσης του πληθυσµού, 
ββ. η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επι-

µόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του
Κ.Ε.Α., 
γγ. η παροχή στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς

(όπως οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυ-
πηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών µε την ε-
φαρµογή 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, λαµβάνο-
ντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τµηµάτων της Διεύ-
θυνσης 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 Κατα-
πολέµησης 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 φο-

ρέων, όπως µε Δήµους, για τη διασύνδεση των ωφελού-
µενων µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, πα-
ροχές και αγαθά.»

2. Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού,
µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, προσωπικού των τριών Τµηµάτων της Διεύθυν-
σης Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυν-
σης Πρόνοιας, µία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊ-
σταµένου 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-Οικο-
νοµικού. 

3. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέµο-
νται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης:
Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµι-

κού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπι-
στηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Κοινωνικών Επι-
στηµών ή Κοινωνικής Εργασίας και µία (1) θέση κατηγο-
ρίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στην περίπτωση του πτυ-
χίου 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-Οικονοµι-

κού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπι-
στηµιακό 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 ανωτέ-
ρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικο-

νοµικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανε-
πιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικών ή Κοινωνικών Ε-
πιστηµών ή Κοινωνικής Εργασίας και µία (1) θέση κατη-
γορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στην περίπτωση του
πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια ά-
σκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, σύµφω-
να 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 διορί-
ζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοί-
κησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε
µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλή-
λων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτη-
σης, 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 απόσπα-
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σης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά.
Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφό-
σον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµε-
νων προγραµµάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατοµικών
συµβάσεων µίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες,
εµπειρογνώµονες έως επτά (7) άτοµα, οι οποίοι θα είναι
φυσικά πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε ζητήµατα
κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούµενη δαπά-
νη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραµµατικής περιό-
δου 2014-2020. 

7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγρά-
φου 5 διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώ-
µενοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφω-
να 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 Προϊ-
σταµένων 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 επιλο-
γής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Συναρµόδια Υπουργεία και Σηµεία Επαφής

1. Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής
Ένταξης ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνερ-
γασία, κατά περίπτωση, µε τα εξής Υπουργεία: 
α. Εσωτερικών, 
β. Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
γ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
δ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-

των, 
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 Υπουρ-

γείου µε τον Εθνικό Μηχανισµό ορίζονται δύο (2) υπάλ-
ληλοι, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, µε εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού και
εφαρµογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υ-
πουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εµπειρία
νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται µε πολιτικές κοι-
νωνικής προστασίας. Η θητεία των µελών του Σηµείου Ε-
παφής κάθε συναρµόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υ-
πάλληλοι της παρούσας ορίζονται µε απόφαση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 

3. Αρµοδιότητες των υπαλλήλων - Σηµείων Επαφής
των συναρµόδιων Υπουργείων µε τον Εθνικό Μηχανι-
σµό: 
α. η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικα-

σίες λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρµο-
ζόµενων πολιτικών,
β. η συνεργασία µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες

για το σχεδιασµό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών α-
νά τοµέα, 
γ. ο συντονισµός της παρακολούθησης και αξιολόγη-

σης της πορείας εφαρµογής και του τρόπου υλοποίησης
των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου
αποτελούν Σηµείο Επαφής, 
δ. η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισµού µε συγκε-

ντρωτικά 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 Διεύθυν-
σης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης 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 Αλ-
ληλεγγύης (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 Πρό-
νοιας, 
ια. σχεδιασµός και εξειδίκευση τρόπων άµεσης κοινω-

νικής παρέµβασης σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες,
που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας
φτώχειας, 
ιβ. σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίµηνο κά-

θε έτους προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύ-
θυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος στην υλο-
ποίηση 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 Ε-
θνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις κβ΄, κγ΄ και κδ΄
ως εξής:

«κβ. παρέχει επιστηµονική συνδροµή προς τις αρµό-
διες οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Έ-
νταξης και Κοινωνικής Συνοχής συναφή µε πολιτικές, οι
οποίες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται για την καταπο-
λέµηση 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, 
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κδ. συντάσσει και υποβάλλει έκθεση το πρώτο δίµηνο
κάθε έτους προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Δι-
εύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται η πρόοδος των
στόχων, προβλήµατα και διορθωτικές προτάσεις, καθώς
και παρεµβάσεις στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε. και προγραµ-
µάτων φτώχειας, όπως Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγ-
γύης, 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 Ορ-
γανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ ως
εξής:

«ιδ. για την υποβολή κάθε έτος στις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώ-
χειας 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 ορ-
γανικές µονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιστ. για τη τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μη-

χανισµού µε συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσε-
ως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέρ-
γων.» 

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-
ξης και κοινωνικής προστασίας. 

2. Ειδικότερα: 
α. διαβιβάζουν δεδοµένα, αναφορές και συγκεντρωτι-

κά 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 Πρό-
νοιας,
β. εφοδιάζουν το σύστηµα δεικτών του Εθνικού Μηχα-

νισµού µε τους δικούς τους δείκτες για την παρακολού-
θηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κοινωνικής
προστασίας, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προό-
δου, που σηµειώνεται στην υλοποίηση των ειδικών στό-
χων 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), ό-
πως τροποποιήθηκε µε το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 76 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), αντικαθίσταται, ως ε-
ξής: 

«Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή
Κοινωνικής Προστασίας (Ε.Ε.Κ.Π.). Η Ε.Ε.Κ.Π. συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµο-

σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτε-
λείται από: 
α. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, 
β. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέ-
µατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
γ. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέ-
µατα 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 Ελ-

λάδος (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 Υ-
πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης. 
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, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υ-
παλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Η Ε.Ε.Κ.Π. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το χρόνο

και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρό-
σκλησης 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, εφό-
σον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, Γενικοί
Γραµµατείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνη-
τικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και γενικότερα νοµι-
κές οντότητες, που έχουν ως κύριο σκοπό την καταπο-
λέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθί-
σταται, ως κάτωθι:

«3. Έργο της Ε.Ε.Κ.Π. είναι:
α. η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την κατα-

πολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σµού, 
β. η προετοιµασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορι-

σµός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων
στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού,
γ. η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερεια-

7



κών 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 Στρα-

τηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,
στ. η υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της

Ε.Ε.Κ.Π. στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέµησης της
Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 13
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας

1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνι-
κού 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 δια-
βούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερεια-
κών 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 αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέ-
µησης της Φτώχειας,
δ. το συντονισµό των Δήµων εντός των ορίων της οι-

κείας 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 τεχνογνω-

σίας στους Δήµους για την εφαρµογή και παρακολούθη-
ση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, 
στ. τη δικτύωση όµορων Δήµων µε επιδιωκόµενο σκο-

πό 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 επί-
τευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων, 
η. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα

πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των Κοινω-
νικών Υπηρεσιών των Δήµων, καθώς και την εξέταση της
µεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε µε-
σοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, 
θ. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώ-

πους της οικείας Περιφέρειας, των Δήµων, των κοινωνι-
κών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υ-
λοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερεια-
κού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του
Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους πα-
ρεµβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού
διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο,

ι. τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών
παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερεια-
κό επίπεδο,
ια. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον ε-

ντοπισµό αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιβ. τη διαβίβαση στοιχείων, δεδοµένων και πληροφο-

ριών 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 Έ-
νταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Κα-
ταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας. 

Άρθρο 14
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερει-
ακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητή-
ριο). Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί: 
α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντο-

νισµός των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο
της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτι-

κών 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 αποκλει-
σµού. 

2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικη-
τικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακό-
λουθες δράσεις:
α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Ει-

σοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση
των επιπτώσεων συγκεκριµένων πολιτικών στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρει-
ας,
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 φαι-

νοµένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωµένα νοικοκυ-
ριά και την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, ιδι-
αίτερα των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, 
δ. Τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγρα-

φή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τη
συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών
στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινω-
νικών 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 Παρα-
τηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περι-
φερειών, 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: 
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α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφο-
ρίες, που σχετίζονται µε τις πτυχές του κοινωνικού απο-
κλεισµού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδηµα-
φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό πε-
ριβάλλον) σε επίπεδο Δήµου, 
β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευ-

νών και µελετών του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Έ-
νταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, 
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 υλο-

ποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρµοδιότητας
του Δήµου και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρι-
κών παρεµβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο Ε.ΓΠ.Σ. του
Εθνικού Μηχανισµού, 
ε. προωθεί τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης πα-

ρεµβάσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλο-
ποίηση ολιστικών παρεµβάσεων, 
στ. µεριµνά για την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτι-

κών,
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 Κοινω-
νικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρµό-
διες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισµού.

Άρθρο 16
Κέντρα Κοινότητας

1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και στην
Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Β΄ 854), αποτελούν δοµές συµπληρωµατικές
των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού και εποπτεύο-
νται από αυτές. 

2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού είναι η περαιτέρω
υποστήριξη των Δήµων στην εφαρµογή πολιτικών κοινω-
νικής προστασίας και καταπολέµησης του κοινωνικού α-
ποκλεισµού και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου ανα-
φοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των πολιτών µε κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες
προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, πε-
ριφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας
συµβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των
Δήµων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού, επιτελώ-
ντας: 
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ω-

φελούµενων, µέσω πληροφοριακού συστήµατος, το ο-
ποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
και δεδοµένων, 

β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατοµικών φα-
κέλων των ωφελούµενων,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρµόδιες για θέµα-

τα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήµων και την
απευθείας και άµεση ενηµέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνι-
κού Μηχανισµού. 

Άρθρο 17
Περιφερειακή και Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανι-
σµού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινω-
νικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δηµοτι-
κή Επιτροπή Διαβούλευσης Δήµου, µε πληθυσµό µεγα-
λύτερο 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, α-
ντίστοιχα. 

2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανι-
σµού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Δια-
βούλευσης, που άπτονται θεµάτων κοινωνικής προστα-
σίας, 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, διαβιβά-
ζονται στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του οικείου Δή-
µου. 

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 χρησιµο-
ποιεί µεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού και ποσοτικού
χαρακτήρα, ιδίως δε ερωτηµατολόγια πριν, κατά τη διάρ-
κεια και µετά την εφαρµογή του µέτρου, συνεντεύξεις,
συγκριτική αξιολόγηση, µελέτες περιπτωσιολογικές, έ-
ρευνες, οµάδες ελέγχου ορθής εφαρµογής κοινωνικών
προγραµµάτων και αναφορά δεδοµένων, οµάδες εργα-
σίας και διαβούλευσης, χρήση και επεξεργασία συγκε-
ντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα, ανάλυση
µε αντιπαραδείγµατα.

2. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού
καταρτίζεται «Σύστηµα Κοινών Δεικτών». Στόχος του εί-
ναι η συστηµατική παρακολούθηση της προόδου υλοποί-
ησης κάθε προτεραιότητας της Ε.Σ.Κ.Ε. και της αποτελε-
σµατικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφε-
ρειακών και τοπικών παρεµβάσεων σε θέµατα καταπολέ-
µησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Το Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της Διεύθυν-

σης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής µερι-
µνά για τη διαµόρφωση, εξειδίκευση και εφαρµογή του
Συστήµατος Κοινών Δεικτών. Για το σκοπό αυτόν, λαµ-
βάνει υπόψη: α. τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας (EUROSTAT), β. τους δείκτες της Ελληνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ. τους δείκτες
ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και δ. τους εθνικούς στό-
χους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγι-
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κής «Ευρώπη 2020», όπως καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, καταπολέµηση της παι-
δικής φτώχειας, δόµηση ενός «κοινωνικού δικτύου α-
σφαλείας», αύξηση της απασχόλησης και µείωση της
σχολικής διαρροής.
Η καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία της παρούσας παρα-

γράφου µεριµνά για την κατάρτιση διακριτών κατηγο-
ριών δεικτών, όπως δείκτες µέτρησης όλων των διαστά-
σεων αποκλεισµού, ιδίως φτώχειας, υλικής στέρησης,
στέγασης, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, ανεργίας, δια-
κρίσεων, δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσµατος, οικο-
νοµικούς δείκτες, δείκτες χωρικών παρεµβάσεων ανά
φορέα και τοµέα δράσης.
Το Σύστηµα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται µε απόφαση

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 19
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα

1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού
συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα
(Ε.ΓΠ.Σ.). Μέσω του Ε.ΓΠ.Σ., συγκεκριµένο και ειδικά ε-
ξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Τµήµατος Τεκµηρίωσης
και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συλλέγει και ε-
πεξεργάζεται δεδοµένα, πληροφορίες και συγκεντρωτι-
κά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλει-
στικά της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού απο-
κλεισµού και των επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων πολι-
τικών και µέτρων, της εφαρµογής και πορείας υλοποίη-
σης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δηµοσίου συµ-
φέροντος, ο δηµόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προ-
νοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσµατική και αποδο-
τική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση
της µέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πλη-
θυσµιακών οµάδων. 

2. Στο Ε.ΓΠ.Σ. συνιστώνται τρία (3) ενιαία µητρώα, ως
εξής: 
α. το Εθνικό Μητρώο Ωφελούµενων, στο οποίο κατα-

χωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των δι-
καιούχων κοινωνικών επιδοµάτων µη ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επώνυµο, όνοµα, πα-
τρώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, δηµογραφικά
στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής, 
β. το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής,

στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία δηµό-
σιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν υπηρε-
σίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες
για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτι-
κά στοιχεία εργαζοµένων και οικονοµικά τους στοιχεία
κάθε µορφής, όπως πόροι χρηµατοδότησης, ισολογι-
σµός, απολογισµός, 
γ. το Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων, στο οποίο

καταχωρίζονται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προ-
νοιακού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται από οποιον-
δήποτε φορέα και χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

3.α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµε-
νων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιού-

νται, 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 άρ-
θρου οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά
µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορ-
ρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του α-
πορρήτου 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 διατά-
ξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών. 

4. Το Ε.ΓΠ.Σ. αποτελείται από τρία επιµέρους υποσυ-
στήµατα:
α. το υποσύστηµα δεδοµένων, στο οποίο καταχωρίζο-

νται 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 αξιο-

ποιεί κάθε πληροφορία, συµβάλλει στην πολυεπίπεδη
χωρική επεξεργασία των δεδοµένων φτώχειας και στέ-
ρησης, µε τη χρήση εξελιγµένων µεθόδων και επιτρέπει
την αναπαράσταση των δεδοµένων, µέσω διαδραστικών
χαρτών. Το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα περιλαµβά-
νει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχοµένου
(geoportal), καθώς και ειδικά σχεδιασµένη βάση γεωγρα-
φικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοι-
νωνικού 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 ολοκλη-
ρωµένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδοµένα α-
πό τα δύο (2) άλλα υποσυστήµατα της παρούσας παρα-
γράφου. Το υποσύστηµα υποστήριξης αποφάσεων επι-
τρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδοµένων
και στοιχείων και τη δυναµική δηµιουργία απεικονίσεων,
την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιηµένων και
δυναµικών δεικτών της προτίµησης του χρήστη, χώρο-
χρονικές εκτιµήσεις, προβολές και προβλέψεις για την
εξέλιξη της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυ-
νατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφηµάτων και α-
πεικόνισης 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, Κοινωνι-
κής 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 κοι-
νωνικών και προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 18 του
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ν. 4025/2011, Α΄ 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτι-
κού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέ-
χουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 5 του
ν. 2646/1998, Α΄ 236), το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινω-
νικής 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 Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, 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 Ορ-
γανισµού 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
προστασία, 
δ. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που

τηρούν αρµόδιες για θέµατα κοινωνικής πολιτικής και έ-
νταξης υπηρεσίες και συµπληρωµατικές δοµές των Ορ-
γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού,
ε. ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και µητρώα, που τη-

ρούν ειδικώς πιστοποιηµένοι (άρθρο 5 του ν. 2646/1998)
ή µη πιστοποιηµένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντί-
δας,
στ. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδοµένων και µητρώο

Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για θέµατα, που άπτο-
νται 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 πληρο-
φοριακά συστήµατα έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβα-
ση οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δη-
µοσίων 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 προνοια-
κής πολιτικής, του µητρώου κοινωνικών προγραµµάτων,
του υποσυστήµατος επιτελικών αναφορών και υποστήρι-
ξης αποφάσεων (MIS), του υποσυστήµατος (GIS), β. ζη-
τήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του
Ε.ΓΠ.Σ. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ. οργανωτι-
κά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλει-
ας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρ-
θρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτο-
γράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευ-
τικότητα, και δ. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη
και λειτουργία του Ε.ΓΠ.Σ. στο πλαίσιο του Εθνικού Μη-
χανισµού. 

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

Μετά τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης
Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Προϊσταµένων Τµηµάτων
στις οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Έ-

νταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7, παύουν να ισχύ-
ουν οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 1 και των εδα-
φίων αβ΄, αγ΄, αστ΄, αζ΄, αη΄ και αθ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 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 Αλληλεγ-
γύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πληροφοριακό σύστηµα, υπό τον τίτλο,
«e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο περιλαµβάνει Ηλε-
κτρονική Πλατφόρµα Διασύνδεσης και Διαδραστικότη-
τας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρό-
νοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης 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 παρε-
χόµενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο
συντονισµός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπη-
ρεσίες κοινωνικής προστασίας.

2. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολί-
τη» αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα: 
α. Υποσύστηµα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδρα-

στικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (Η.Δ.Δ.Υ.Π.), το ο-
ποίο διαχειρίζεται το Μητρώο των φορέων, που παρέ-
χουν 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 µέ-
σω ερωτηµατολογίων ανοικτών ερευνών. Τα δεδοµένα,
τα οποία καταχωρίζονται στο ως άνω υποσύστηµα,
προσδιορίζονται κατά κατηγορία σε: ταυτότητα, πιστο-
ποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούµενος πληθυσµός, αν-
θρώπινοι πόροι, διαθέσιµες κλίνες, επισυναπτόµενα έγ-
γραφα, χάρτης και προσβασιµότητα. 
β. Υποσύστηµα «Πληροφοριακό σύστηµα Διοίκησης

και Αναφορών» (Management Information System MIS και
Reporting), το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφό-
ρηση 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 αφο-

ρά στην κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε
χρήστες ή οµάδες χρηστών. 
ε. Υποσύστηµα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρα-

κολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για το παιδί» (Ε.Κ.Α.Π.), το οποίο υποστηρίζει και διαχει-
ρίζεται 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
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εκκρεµότητες, επισυναπτόµενα έγγραφα, κίνηση, δικαι-
ώµατα πρόσβασης φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση
ριζών. 
στ. Υποσύστηµα «Διαχείριση Αιτηµάτων Ε.Κ.Α.Π.», το

οποίο διαχειρίζεται αιτήµατα, που υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά από τους πολίτες, µε αντικειµένο το Ε.Κ.Α.Π..

3. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολί-
τη» διασυνδέεται µε:
α. τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου παροχής προ-

νοιακών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
β. τους ειδικώς πιστοποιηµένους (άρθρο 5 του ν.

2646/1998) ή µη πιστοποιηµένους φορείς παροχής υπη-
ρεσιών 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 Υπουρ-

γείο Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστα-
σίας, 
ε. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες

Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιµελη-
τών Ανηλίκων και το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου, φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 

4.α. Στο πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πο-
λίτη», που λειτουργεί στο Ε.Κ.Κ.Α., συνιστάται και λει-
τουργεί Κεντρική Βάση Δεδοµένων, στην οποία καταχω-
ρίζονται στοιχεία της παραγράφου 2. Ως υπεύθυνος επε-
ξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω
δεδοµένων ορίζεται το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του
Ε.Κ.Κ.Α., το οποίο ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτηµένο προ-
σωπικό για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιού-

νται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινω-
νικής φροντίδας και αλληλεγγύης και απαγορεύεται ο-
ποιαδήποτε 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 στοι-
χείων. 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 Ε-
πιτελική 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 Διακυβέρνη-
σης, 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 α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου φορέα.
Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραµµατειακής
υποστήριξης της Ε.Ο.Π.Λ. σε υπάλληλο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Πρόνοιας. Η θητεία των µελών της Ε.Ο.Π.Λ. ο-

ρίζεται τριετής. 
Σκοπός της Ε.Ο.Π.Λ. είναι η παρακολούθηση της νόµι-

µης, πρόσφορης και θεµιτής διαχείρισης και εν γένει λει-
τουργίας 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 υποσυ-
στηµάτων, 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. ορ-
γανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής α-
σφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρό-
ντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης,
κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, ε-
µπιστευτικότητα, 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 κα-
τηγορίες: α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο ά-
τοµο, το οποίο διαµένει µόνο του σε κατοικία και δεν ε-
µπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοι-
τούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής. β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα
άτοµα, τα οποία διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύ-
ναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα άτοµα ή φι-
λοξενούµενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φι-
λοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισµένη φο-
ρολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσ-
σονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε
πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του
τόπου διαµονής τους. γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρό-
µο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, µε την προϋπόθεση ό-
τι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήµων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέ-
ντρων Ηµέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δή-
µους.» 

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 εγγυά-
ται το πρόγραµµα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα µε τον
αριθµό και την ηλικία των µελών του, µετά και την κατα-
βολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.». 

4. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 και η περίπτωση γ΄ του ε-
δαφίου 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 Γε-
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νικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
β. η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Υπηρε-

σιών 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 Ασφάλι-

σης (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 Δυ-

ναµικού (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 Αυτοδι-

οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 
6. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 235 του

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 περί-
πτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή
απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο
Κ.Ε.Α., µε σκοπό τον προσπορισµό περιουσιακού οφέ-
λους 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 Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία
στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχό-
µενων 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 βά-
σει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311) πλην των προσώπων που υ-
πάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165). Τα τε-
λευταία πρόσωπα δικαιούνται την προσαύξηση του πρώ-

του εδαφίου για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) εισφο-
ράς που υπερβαίνει το κάτωθι συνολικό ποσοστό εισφο-
ρών ασφαλισµένου και εργοδότη: α) 27% για τα πρόσω-
πα της περίπτωσης ε΄της παρ. 2 του άρθρου 46 του
ν. 2084/1992, β) 23,6 % για τα πρόσωπα της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992, πλην
των παλαιών ασφαλισµένων (ασφαλισµένων πριν την
1.1.1993) που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλµατα του ΤΑΠ - ΔΕΗ. Τα τελευταία πρόσωπα δικαιού-
νται την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου για καθεµία
ποσοστιαία µονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει το
συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισµένου και εργοδό-
τη Κλάδου Σύνταξης και επασφαλίστρου βαρέων επαγ-
γελµάτων των αντίστοιχων κατηγοριών εργαζοµένων-
υπαγοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τους ασφαλισµένους
που δεν συνταξιοδοτούνται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εφαρµό-
ζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.» 

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016

Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται α-
πό τον ΟΓΑ, αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την ανά-
λογη εφαρµογή του άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα άρ-
θρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθµί-
σεων 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 παρο-
χής των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατι-
κών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταµείου Πρό-
νοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού
(ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποι-
ηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεω-
ρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης κα-
θορίζεται στο 60% επί τεκµαρτών συντάξιµων αποδο-
χών. Οι τεκµαρτές συντάξιµες αποδοχές προσδιορίζο-
νται µε τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και
31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρµόζονται µε το επιτό-
κιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του
ν. 2335/1995 (Α΄185) και στην υπουργική απόφαση Φ.
80000/οικ.26625/1319/2006 (Β΄1772). Ο µέσος όρος των
τεκµαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιµες αποδο-
χές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά
το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπη-
ρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο
ως άνω µέσος όρος των τεκµαρτών αποδοχών προσαυ-
ξάνεται ετησίως κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, η ο-
ποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο
σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια
µεταβολή µισθών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έ-
να (1).»
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Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστί-
θεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 

«γ. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της ο-
ποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσο-
στό εισφοράς των µισθωτών µε πλήρη απασχόληση και
των εργοδοτών τους, καθορίζεται µε βάση το ποσό που
αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθω-
τού 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 Το-
µέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κα-
ταβάλλουν 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 Δε-
κέµβριο του 2016, αναπροσαρµοζόµενου τούτου ετη-
σίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώ-
στε 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 τέ-
ταρτο εδάφιο ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοπα-
σχολούµενου που απασχολείται παράλληλα ως µισθω-
τός σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η κατά το πρώ-
το 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 πε-
ρίπτωσης 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.» 

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) α-
ντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
µέχρι 31.3.2017 κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α, καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλισης και Παρο-
χών του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο µεταξύ άλλων, καθορίζο-
νται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για πα-
ροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήµα, το είδος, η έ-

κταση, 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 πα-
ράγραφος 2 του άρθρου 95 καταργούνται από την έναρ-
ξη ισχύος τους.

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016

1.Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδά-
φιο 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 Οµο-
σπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.)
και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανι-
σµών 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 συµ-
µετοχή 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 αντικαθί-
σταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«3. Επίσης στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
Α) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. 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, Κλάδων, Το-
µέων, Λογαριασµών, κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, στο ο-
ποίο προστίθενται ένας (1) Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ δύο
(2) Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους, τέσσερις (4) Πάρε-
δροι ΝΣΚ και οκτώ (8) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι ΝΣΚ,
κατ΄ αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων Αντιπρο-
έδρων ΝΣΚ, Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, Παρέ-
δρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Προϊστά-
µενος του Γραφείου τούτου ορίζεται Αντιπρόεδρος του
ΝΣΚ, µε Αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νοµικό Σύµβου-
λο του ΝΣΚ. 
Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου

του Ε.Φ.Κ.Α ανήκει η νοµική υπεράσπιση των συµφερό-
ντων 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 ανα-
τεθεί στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων,
κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους, και ι-
δίως οι υποθέσεις που αφορούν στους εντασσόµενους
στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1 περιπτώσεις Α΄
και Ε΄ του άρθρου 53 Κλάδους, Τοµείς και Λογαρια-
σµούς των Φορέων, Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Γ.Α., στην α-
σφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων και
στρατιωτικών του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του
άρθρου 53 του παρόντος, καθώς και στο Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.).
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β) Η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοί-
κησης του Ε.Φ.Κ.Α, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
περί ΝΣΚ διατάξεις.
γ) Η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδι-

κος συµβιβασµός του Ε.Φ.Κ.Α µέχρι του ποσού των σα-
ράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και η γνωµοδότηση για
την υπαγωγή διαφορών σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέ-
πεται από τις κείµενες διατάξεις.
δ) Η νοµική υποστήριξη του Ε.Φ.Κ.Α. κατά την κατάρτι-

ση 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 εισάγο-
νται 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 πα-
ρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και να αναπτύσσει την
προεισήγησή του.
Γ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων (Δ.Ν.Υ.), υπαγόµε-

νη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., υπό την επο-
πτεία του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και
προϊστάµενο τον εκάστοτε προϊστάµενο αυτού. Στη Δι-
εύθυνση υπάγονται οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που
µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε την περίπτω-
ση 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 ε-
µπειρίας τους.
Η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως ε-

ξής:
1. Τµήµα Α΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των

δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την παράγρα-
φο 1 περιπτώσεις Α΄ και Ε΄ του άρθρου 53, Κλάδους, Το-
µείς, και Λογαριασµούς των Φορέων, Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και
Ο.Γ.Α. στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υ-
παλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου 4 και της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 53, καθώς και στο κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.). Η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται από τους παραπάνω δικηγόρους και από
το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο γρα-
φείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από ανάθε-
ση από τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού.

2. Τµήµα Β΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. , κατά την παρά-
γραφο 1, περίπτωση Δ΄ του άρθρου 53 του παρόντος,
Κλάδους, Τοµείς και Λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Ε..

3. Τµήµα Γ΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την παράγρα-
φο 1 περίπτωση Γ΄ του άρθρου 53 του παρόντος, Κλά-
δους, Τοµείς και Λογαριασµούς του Ε.Τ.Α.Α..

4. Τµήµα Δ΄ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στο,
εντασσόµενο, κατά την παράγραφο 1, περίπτωση ΣΤ΄
του άρθρου 53, στον Ε.Φ.Κ.Α., Ν.Α.Τ., συµπεριλαµβανο-
µένου του Κεφαλαίου Δυτών αυτού, και του Κεφαλαίου
Ανεργίας- Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), στους εντασσό-

µενους στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1, περιπτώ-
σεις Β΄ και Ζ΄ του άρθρου 53, Κλάδους, Τοµείς και Λο-
γαριασµούς των Φορέων Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., καθώς και στον εντασσόµενο στον
Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1 περίπτωση Η΄ του άρ-
θρου 53, Ε.Τ.Α.Τ..

5. Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης µε τις εξής αρµο-
διότητες:
α. Γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νοµι-

κού Συµβούλου και της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσε-
ων.
β. Παραλαβή επιδοθέντων δικογράφων.
γ.Τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων δικογράφων και

εισερχοµένων εγγράφων.
δ. Έλεγχο των δικογράφων και εισερχοµένων εγγρά-

φων και ενηµέρωση για την πορεία των υποθέσεων, επι-
µέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και δηµι-
ουργία 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 υπο-
βαλλοµένων από τους δικηγόρους του Ε.Φ.Κ.Α. προειση-
γήσεων.
η. Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση δικη-

γόρων του Ε.Φ.Κ.Α. στα ποινικά Δικαστήρια, έκδοση α-
ποφάσεων 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 Γρα-
φείου 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 ε-
νώπιον 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 Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
Του Τµήµατος Α΄ προΐσταται ένας εκ των υπηρετού-

ντων στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., Νο-
µικός Σύµβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από
τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο
δύναται να εκχωρηθεί η αρµοδιότητα ανάθεσης των υπο-
θέσεων στους δικηγόρους του Τµήµατος Α΄. Των Τµηµά-
των Β΄, Γ΄ και Δ΄ της ίδιας Διεύθυνσης προΐστανται οι ή-
δη υπηρετούντες Προϊστάµενοι των Δ.Ν.Υ. ή Νοµικοί
Σύµβουλοι των εντασσόµενων Φορέων, άλλως και σε πε-
ρίπτωση µη ύπαρξης αυτών οι αρχαιότεροι στον Άρειο
Πάγο έµµισθοι δικηγόροι των αντίστοιχων Φορέων που
εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναθέτουν τις υπο-
θέσεις στους λοιπούς δικηγόρους.
Του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υ-

πάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού του
Ε.Φ.Κ.Α., κατά προτίµηση κάτοχος πτυχίου Νοµικής Σχο-
λής.
Δ) Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση σε οποιονδήποτε
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βαθµό των εκκρεµών ενώπιον παντός Δικαστηρίου δικα-
στικών υποθέσεων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
Φορέων, Κλάδων, Τοµέων, Λογαριασµών, Κεφαλαίων και
λοιπών, 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 έ-
χουν ανατεθεί. Οι δικηγόροι αυτοί παρίστανται από
1.1.2017 και συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις σχετικές δί-
κες για λογαριασµό πλέον του Ε.Φ.Κ.Α. ασκώντας όλες
τις διαδικαστικές ενέργειες, πράξεις και ένδικα µέσα και
βοηθήµατα επ’ονόµατι του Φορέα αυτού.
Ε) Με απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδε-

ται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφεί-
ου του Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µπορεί να απα-
σχολούνται δικηγόροι, στους οποίους ανατίθεται κατά
περίπτωση ο χειρισµός δικαστικών και εξωδίκων υποθέ-
σεων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και
των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., µε αµοιβή για κά-
θε υπόθεση ξεχωριστά. Ο αριθµός των δικηγόρων αυτών
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται µε α-
πόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται µέχρι
31 Μαρτίου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.. Μέχρι την έκδοση της απόφα-
σης του προηγούµενου εδαφίου συνεχίζεται η ανάθεση
υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. στους υφιστάµενους κατά περί-
πτωση δικηγόρους των εντασσοµένων Φορέων.
ΣΤ) Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., κα-

θώς και στη Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων µπορεί να
ασκούνται υποψήφιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Δικηγόρων. Οι ασκούµενοι δικηγόροι στις νοµι-
κές διευθύνσεις των εντασσοµένων Φορέων συνεχίζουν
την άσκησή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. από την έναρξη της λει-
τουργίας αυτού.

Ζ) Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. Επιστηµονικό Συµβούλιο,
το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. ως Πρόεδρο µε ανα-
πληρωτή του τον αρχαιότερο Νοµικό Σύµβουλο του Κρά-
τους στο Γραφείο, και µέλη του δύο (2) εκ των υπηρε-
τούντων σε αυτό Νοµικών Συµβούλων του Κράτους ή
Παρέδρων, µε αναπληρωτές τους, Νοµικούς Συµβού-
λους ή Παρέδρους του Γραφείου, καθώς επίσης και τους
Προϊσταµένους των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τµηµάτων της
Δ.Ν.Υ., µε αναπληρωτές, του µεν προϊσταµένου του Α΄
Τµήµατος, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο
του πιο πάνω Γραφείου, των δε Προϊσταµένων των λοι-
πών Τµηµάτων, έµµισθο παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις
δικηγόρο τούτων. 
Αρµοδιότητα του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι η

παροχή οδηγιών για την τηρητέα πορεία επί κάθε δικα-
στικής ή εξώδικης υπόθεσης αρµοδιότητας των Τµηµά-
των της Δ.Ν.Υ., που παραπέµπεται σε αυτό από τον Διοι-
κητή του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω εξαιρετικής σηµασίας.
Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να καλού-

νται 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 εντο-
λή που διαθέτουν εµπειρία και εξειδίκευση στο υπό συ-
ζήτηση θέµα.
Με την απόφαση συγκρότησης του Επιστηµονικού

Συµβουλίου ορίζεται και η γραµµατέας αυτού.
Η) 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 ι-
διότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτι-
κού 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 οποιαδή-
ποτε ενδεικνυόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την αµετά-
κλητη περαίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατε-
θεί.
Θ) Ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και οικο-

νοµικά προνόµια του Δηµοσίου, απαλλάσσεται δε από
κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παρά-
στασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικα-
στηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδή-
ποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου ή άλλης διαδικαστι-
κής πράξης ενώπιον τούτων.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 3086/2002 (Α΄324) µετά τις λέξεις «στο Ίδρυµα Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «και από
1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.».

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 Ανασυ-
γκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να συσταθούν στον
Ε.Φ.Κ.Α. νέες οργανικές µονάδες ειδικού σκοπού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των συ-
γκεκριµένων 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 διαρ-
θρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες ως εξής:
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από τις ακόλου-

θες 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 επίπε-

δο Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:
αα. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανα-

τολικής Μακεδονίας – Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή
ββ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κε-

ντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη
γγ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτι-

κής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη
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δδ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπεί-
ρου και Κέρκυρας µε έδρα τα Ιωάννινα
εε. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσ-

σαλίας µε έδρα τη Λάρισα
στστ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης

Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία
ζζ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτι-

κής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου µε
έδρα την Πάτρα
ηη. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελο-

ποννήσου µε έδρα την Τρίπολη
θθ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττι-

κής µε έδρα την Αθήνα
ιι. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορεί-

ου και Νοτίου Αιγαίου µε έδρα τη Ρόδο
ιαια. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρή-

της µε έδρα το Ηράκλειο.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης συγκροτείται από τα ακό-

λουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ασφάλισης 
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης
γ. Τµήµα Μητρώων
δ. Τµήµα Ασφαλιστικού Βίου.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατα-

νέµονται 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 χρό-
νου 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 ε-

φαρµογών ασφάλισης, καθώς και την αναβάθµιση και ε-
πικαιροποίηση των υφιστάµενων σχετικών εφαρµογών.
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης. 
αα. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την εφαρ-

µογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (ΕΕ), καθώς και ζητηµάτων σχετικών µε Διακρατι-
κές 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 διαπραγµατεύ-

σεων µε σκοπό τη σύναψη ή τροποποίηση διµερών ή πο-
λυµερών συµβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
δδ. Η µελέτη και η διατύπωση των θέσεων του

Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών απο-
φάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων. 
εε. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ι-

διαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων των υ-
πηρεσιών 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 διπλω-
µατικές 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 φορέ-
ων 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, πιστοποίη-

σης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
δεδοµένων του Μητρώου Ασφαλισµένων και του Κοινού
Μητρώου Εισφερόντων.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Ασφαλι-

σµένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων για τον
εντοπισµό εσφαλµένων καταχωρίσεων, καθώς και η λή-
ψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συ-
µπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η απόδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (ΑΜΚΑ) στους ασφαλισµένους.
εε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετι-

κά µε το Μητρώο Ασφαλισµένων και το Κοινό Μητρώο
Εισφερόντων, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση πά-
σης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
στστ. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και επίλυση προ-

βληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χρήστες των εφαρµο-
γών 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 νοµο-

θεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα.
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 ε-

παλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας
και της ορθότητας των δεδοµένων του αρχείου του α-
σφαλιστικού 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 ασφαλισµέ-
νων που είναι καταχωρισµένα στα συστήµατα πληροφο-
ρικής 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 ασφαλισµέ-
νων που βρίσκεται σε φυσική µορφή στο Δηµόσιο, στους
εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαρια-
σµούς.
στστ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστι-

κό ιστορικό των διακινούµενων εργαζοµένων, τα δικαιώ-
µατα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης, και η
καταχώριση των οικείων στοιχείων στο αρχείο του α-
σφαλιστικού 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 α-
σφαλιστικού βίου.
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θθ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση ε-
φαρµογών πληροφορικής για την ψηφιοποίηση του α-
σφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετι-

κά µε τον ασφαλιστικό βίο και την ψηφιοποίηση του α-
σφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.

4. Η Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών συγκροτείται α-
πό τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών, 
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών, 
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθω-

τών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών 
αα. O χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπο-

λογισµού των εισφορών των µισθωτών και στον εν γένει
υπολογισµό αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ββ. Η επιµέλεια για την εφαρµογή ενιαίων κανόνων υ-

πολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
των µισθωτών. 
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον προσδιο-

ρισµό των εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση
προβληµάτων. 
δδ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλι-

σµένων για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετι-
κών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον

εκσυγχρονισµό της διαδικασίας προσδιορισµού των ει-
σφορών των µισθωτών.
στστ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση

εφαρµογών πληροφορικής για τον προσδιορισµό των ει-
σφορών των µισθωτών.
ζζ. Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλι-

στικών εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχε-
τίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της
εισπραξιµότητας.
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών 
αα. Η µέριµνα για ζητήµατα σχετικά µε τον υπολογι-

σµό των εισφορών των µισθωτών.
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον υπολογι-

σµό των εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση
προβληµάτων. 
γγ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλι-

σµένων για τον υπολογισµό και τη διόρθωση των ασφα-
λιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδη-
γιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
δδ. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον

εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των ει-
σφορών των µισθωτών.
εε. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση ε-

φαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των ει-
σφορών 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 αυ-
τών που οφείλονται σε δόλο.
ββ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσε-

ων και εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τη µη κα-

ταβολή ή τη µη εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστι-
κών εισφορών των µισθωτών.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της

οικείας νοµοθεσίας, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγη-
ση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισµένους.
εε. Η µέριµνα για τη βεβαίωση και την είσπραξη ασφα-

λιστικών εισφορών µισθωτών, καθώς και για την επι-
στροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών.
στστ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερεια-

κών υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την εί-
σπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος εί-
σπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφει-
λών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

6. 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
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μι-

σθωτών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπο-

λογισµού των εισφορών των µη µισθωτών και στον εν
γένει υπολογισµό αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία.
ββ. Η µέριµνα για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που

προκύπτουν από την ενοποίηση των σχετικών µε τις ει-
σφορές των µη µισθωτών ασφαλισµένων κανόνων.
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέ-

µατα 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 δηµό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς. 
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον

εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των ει-
σφορών των µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και τη
µηχανογραφική υποστήριξη των σχετικών κανόνων.
στστ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώ-

σεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
ζζ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση ε-

φαρµογών πληροφορικής για τον προσδιορισµό των ει-
σφορών των µη µισθωτών.
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μη Μισθωτών 
αα. Η επιµέλεια και διενέργεια όλων των απαραίτητων

διαδικασιών για την αποτελεσµατική διαχείριση των ε-
σόδων από τις εισφορές των µη µισθωτών ασφαλισµέ-
νων.
ββ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των

εισφορών µη µισθωτών ασφαλισµένων και η πραγµατο-
ποίηση ελέγχων για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπε-
ριλαµβανοµένων περιπτώσεων απάτης.
γγ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερειακών

υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την είσπρα-
ξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπρα-
ξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφειλών, η
παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστο-
ποιητικών 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 ασφα-

λιστικών εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που
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σχετίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση
της εισπραξιµότητας.
στστ. Η επιµέλεια και ο χειρισµός θεµάτων που αφο-

ρούν στην ενσωµάτωση των κανόνων υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών στην εισπρακτική
διαδικασία,και στις οικείες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε
συνεργασία µε τους συναρµόδιους δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς.
ζζ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσε-

ων και εσφαλµένων καταχωρίσεων.
ηη. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση ε-

φαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των ει-
σφορών των µη µισθωτών.
θθ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλι-

σµένων για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετι-
κών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών 
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βεβαίωση

και στην είσπραξη των καθυστερούµενων εσόδων από
εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις, και η υποβολή προτάσεων για τα
θέµατα αυτά.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων και η παροχή οδηγιών που α-

φορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των
βεβαιωθεισών οφειλών από εισφορές µη µισθωτών α-
σφαλισµένων.
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 δικα-
στικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν σε ληξι-
πρόθεσµες οφειλές από εισφορές µη µισθωτών ασφαλι-
σµένων, καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά µε τα θέ-
µατα 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 χορήγη-
ση ασφαλιστικής ενηµερότητας ή/και ικανότητας στους
ασφαλισµένους και τους εργοδότες.

8. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων
γ. Τµήµα Αποτελεσµάτων Ελέγχων
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και

Συντονισµού Ελέγχων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµά-
των ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
αα. Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και η ταξινόµη-

ση των κατάλληλων δεδοµένων από κάθε διαθέσιµη πη-
γή. 
ββ. Ο προσδιορισµός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτι-

κοποίηση του δυνητικού πεδίου δράσης.
γγ. Ο καθορισµός κριτηρίων για την επιλογή των ελε-

γκτικών στόχων.
δδ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγραµµατισµού τακτι-

κών, εκτάκτων και προληπτικών ελέγχων. 
εε. Η κατανοµή των ελεγκτικών στόχων του ετήσιου ε-

πιχειρησιακού προγραµµατισµού στα Περιφερειακά Ελε-
γκτικά Κέντρα Ασφάλισης για την υλοποίηση των ελέγ-
χων.
στστ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου

επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
ζζ. Η οργάνωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων στις

οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα Περιφερεια-
κά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης.
ηη. Η συγκέντρωση καταγγελιών και πληροφοριών α-

πό τους πολίτες, η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η
ταξινόµησή τους µε βάση το βαθµό σπουδαιότητας.
θθ. Η αποστολή των καταγγελιών και των συλλεγει-

σών πληροφοριών στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
Ασφάλισης για έλεγχο και η αρχειοθέτηση των καταγγε-
λιών που κρίνονται ασαφείς ή είναι ιδιαίτερα χαµηλού
βαθµού σπουδαιότητας.
ιι. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και ο

κατάλληλος χειρισµός παραπόνων εργοδοτών, ασφαλι-
σµένων ή τρίτων που αποστέλλονται στη Διεύθυνση α-
πευθείας ή µέσω άλλων υπηρεσιών δηµοσίου τοµέα ή Α-
νεξάρτητων Αρχών. 
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων:
αα. Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση επιχειρησιακών

σχεδίων ελέγχου.
ββ. Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η καθιέρωση ε-

ντύπων ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.
γγ. Η υποστήριξη των ελεγκτών µε την παροχή κάθε

απαραίτητης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των ε-
λέγχων. 
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 κατηγο-

ρία ελέγχων, τα οποία θα χρησιµοποιούνται κατά περί-
πτωση από τους ελεγκτές.
ζζ. Η δηµιουργία και ο εµπλουτισµός αρχείου προτύ-

πων υποθέσεων και εκθέσεων ελέγχου. 
ηη. Η δηµιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση αρχεί-

ου µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την εισφοροδια-
φυγή, εισφοροαποφυγή και τη µη καταβολή εισφορών
εν γένει. 
θθ. Ο προσδιορισµός απαιτήσεων για την επικαιροποί-

ηση του υφιστάµενου ή την ανάπτυξη νέου λογισµικού
για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα ελέγ-

χων 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 έκ-
δοση των αποτελεσµάτων σε µηνιαία και ετήσια βάση.
ββ. Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των αποτε-

λεσµάτων ελέγχου.
γγ. Η εφαρµογή συστήµατος δεικτών για την αξιολό-

γηση των αποτελεσµάτων ελέγχου και των ελεγκτικών
µονάδων ως προς την ποιότητα, την αποτελεσµατικότη-
τα, και την αποδοτικότητα.
δδ. Η συγκέντρωση προβληµάτων, προτάσεων και πα-

ρατηρήσεων από τους ελεγκτές, η ταξινόµηση και η α-
ξιολόγηση αυτών, καθώς και η διαµόρφωση των κατάλ-
ληλων λύσεων.
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εε. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης για
όλα τα θέµατα που αφορούν το ελεγκτικό έργο για την
ασφάλιση, καθώς και η σύνταξη της ετήσιας απολογιστι-
κής έκθεσης για το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών.

10. Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης
(ΠΕΚΑ) διαρθρώνονται ως εξής:
α. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατο-

λικής 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 Κεντρι-

κής 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 Δυτι-

κής 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 Ηπεί-

ρου 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 Θεσσα-

λίας
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 Στε-

ρεάς 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 Δυτι-

κής 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 Πελο-

ποννήσου
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 
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 Κρή-

της
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. 
11. 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 εµπιστευ-

τικού 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 ε-

κτός έδρας αποστολές για την επίτευξη του στόχου της
Διεύθυνσης.
εε. Η µέριµνα για τον εφοδιασµό του ΠΕΚΑ µε αναλώ-

σιµα υλικά. 
στστ. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του
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προσωπικού του ΠΕΚΑ και η επικύρωση φωτοαντιγρά-
φων και λοιπών εγγράφων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. 
ζζ. Η τήρηση βοηθητικού ατοµικού φακέλου υπαλλή-

λων που υπηρετούν στο ΠΕΚΑ.
ηη. Η µέριµνα για τον καθαρισµό, τη συντήρηση, τη

φύλαξη και την ασφάλεια των κτιρίων και των εγκατα-
στάσεων του ΠΕΚΑ. 
θθ. Η µέριµνα για τη συντήρηση και φύλαξη των υπη-

ρεσιακών αυτοκινήτων που είναι διατεθειµένα στο ΠΕ-
ΚΑ, 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 επιχειρη-

σιακών σχεδίων.
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελε-

σµάτων των ελέγχων. 
γ. Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
αα. Η διενέργεια τακτικών, εκτάκτων, προληπτικών και

ειδικών ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της ασφαλιστι-
κής 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.

12. Η Χωρική Αρµοδιότητα των Περιφερειακών Ελε-
γκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εκτείνεται:
α. ΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντός των

ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης.
β. ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας εντός των ορίων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. ΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Πε-

ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
δ. ΠΕΚΑ Ηπείρου και Κέρκυρας εντός των ορίων της

Περιφέρειας Ηπείρου και εντός των ορίων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κέρκυρας.
ε. ΠΕΚΑ Θεσσαλίας εντός των ορίων της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.
στ. ΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας εντός των ορίων της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ζ. ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας

και Ζακύνθου εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου.
η. ΠΕΚΑ Πελοποννήσου εντός των ορίων της Περιφέ-

ρειας Πελοποννήσου.
θ. ΠΕΚΑ Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας Ατ-

τικής, καθώς στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
ι. ΠΕΚΑ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στα όρια των Πε-

ριφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
ια. ΠΕΚΑ Κρήτης εντός των ορίων της Περιφέρειας

Κρήτης.
13. Με ειδική εντολή του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.:
α. Ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ µπορούν να πραγµατο-

ποιούν ελέγχους σε οποιοδήποτε µέρος της Επικράτει-
ας.
β. Οργανώνονται κοινές επιχειρησιακές δράσεις στις

οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα ΠΕΚΑ.
14. Τα ΠΕΚΑ λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις η-

µέρες της εβδοµάδας µε κατάλληλη εναλλαγή του προ-
σωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υ-
περωριακή εργασία και κατά τις ηµέρες αργιών και τις
νυχτερινές ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες.

15. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. παύει τη λειτουργία της στις
31.12.2016. Το προσωπικό που υπηρετεί στις λειτουρ-
γούσες οργανικές της µονάδες µεταφέρεται στα Περι-
φερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) ως ε-
ξής:
α. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής στο ΠΕΚΑ

Περιφέρειας Αττικής.
β. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΕΚΑ

Περιφέρειας Ηπείρου.
Τα ανωτέρω ΠΕΚΑ µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργα-

νισµού του Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις για την Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τον Κανονισµό της.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4387/2016

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστί-
θεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ. Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των Εντασσό-
µενων ΦΚΑ».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστί-
θενται 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 προστί-

θεται 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 φο-
ρέων, οι οποίες καταργούνται από 1.1.2017:
α. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού του πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ.
β. Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του πρώην

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
γ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΕΤΑΑ. 
δ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην Ο.Γ.Α., όπως αυ-

τή 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 προη-

γούµενης παραγράφου λειτουργούν µέχρι την έναρξη ι-
σχύος 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 αντί-
στοιχες οργανικές µονάδες των εντασσόµενων φορέων
και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως
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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 Διαγωνι-

σµών Στέγασης.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τε-

χνικών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
της ως ακολούθως:
α. Τµήµα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας µε αρµο-

διότητες: 
αα. Τη διαµόρφωση των ετήσιων και µεσοπρόθεσµων

προγραµµάτων στέγασης που αφορούν τη µελέτη, κατα-
σκευή, αγορά, µίσθωση, επέκταση, διαρρύθµιση των κτι-
ριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α.. 
ββ. Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων, τον έ-

λεγχο των αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσο-
νται από τρίτους, καθώς και τη µέριµνα για την έγκρισή
τους.
γγ. Τη µέριµνα για τη µίσθωση ακινήτων και την εγκα-

τάσταση των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητα ή µι-
σθωµένα κτίρια.
δδ. Τη µέριµνα για τη λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτή-

ρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων
και των συνθηκών εργασίας. 
εε. Τη µέριµνα για την καταγραφή των υφιστάµενων

προβληµάτων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύν-
σεων για τα άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). 
στστ. Τη µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιµό-

τητας των ΑµεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της ποιό-
τητας των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους.
β. Τµήµα Μελετών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκπόνηση µελετών, τη µέριµνα για την έκδοση

των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, τη σύνταξη
προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφι-
κών, γεωτεχνικών, ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

συµβάσεων µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, την
αξιολόγηση των µελετών και την παραλαβή των συµβά-
σεων.
γγ. Την επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλε-

κτροµηχανολογικών εργασιών.
δδ. Τη µέριµνα για αυτοψίες και πραγµατογνωµοσύ-

νες.
εε. Τον έλεγχο κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µί-
σθωση κτηρίων.
στστ. Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και της

λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης και τη µέρι-
µνα της εξασφάλισης αυτών.
γ. Τµήµα Κατασκευών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κα-

τασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης
και διαρρύθµισης υφισταµένων κτηρίων.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων. 

γγ. Την παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υ-
ποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών
έργων. 
δδ. Τη διαχείριση και επίλυση νοµικών θεµάτων σε συ-

νεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία που προκύπτουν κατά
την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
εε. Τη διενέργεια αυτοψιών και πραγµατογνωµοσυ-

νών.
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 α-

σφάλεια των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών ε-
γκαταστάσεων του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ββ. Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργα-

σιών 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 εργα-

σιών για τη συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων, οχη-
µάτων και συσκευών του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Την έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

σε υπαλλήλους µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συ-

νεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη
των αναγκών του οργανισµού σε µεταφορικά µέσα.
στστ. Τη µέριµνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση
και κίνηση µεταφορικών µέσων του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ε. Τµήµα Μητρώου, Προγραµµατισµού και Διαγωνι-

σµών Στέγασης µε αρµοδιότητες:
αα. Την τήρηση και ενηµέρωση βάσης δεδοµένων ακί-

νητης περιουσίας, µισθώσεων και εκµισθώσεων, παγίων
εξόδων και δαπανών συντήρησης κτιριακών και ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ββ. Τη µέριµνα συµπλήρωσης εντύπων για την ακίνητη

περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπεται από την κεί-
µενη νοµοθεσία και το χειρισµό των σχετικών θεµάτων.
γγ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετή-

σιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της ακίνητης
περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Τη µέριµνα για διαγωνισµούς µίσθωσης ή αγοράς

ακινήτων σε εκτέλεση του προγράµµατος στέγασης, κα-
θώς και τη µέριµνα για τη σύνταξη των απαιτούµενων
προδιαγραφών. 
εε. Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης και την επι-

µέλεια για τη διενέργεια διαδικασίας διαγωνισµών τεχνι-
κών έργων και µελετών.
στστ. Το συντονισµό του συνόλου των τεχνικών δρά-

σεων της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. µε αρµοδιότητες τα θέµα-
τα τεχνικής φύσης, καθώς και την παρακολούθηση της ε-
φαρµογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρο-
νοδιαγραµµάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσµά-
των.
ζζ. Η µέριµνα για την εκµίσθωση ακινήτων του φορέα

µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α..»
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 προστί-

θενται παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, ως εξής: 
«12. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των ε-

ντασσόµενων ΦΚΑ συγκροτείται από τις ακόλουθες ορ-
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γανικές 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 εκκρε-
µών 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 δη-
λώσεων.

14. Οι αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών και
λογιστηρίων των εντασσόµενων φορέων ασκούνται, α-
ντίστοιχα, 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 υπη-
ρετούσαν 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 διαρθρώ-
νεται 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. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων συγκροτείται α-

πό τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ)
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβά-

σεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
ε. Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Συντά-

ξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων 
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρα-
τος και τις συντάξεις λόγω θανάτου και η έκδοση σχετι-
κών οδηγιών.
ββ. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλή-

ρωση ή την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συ-
ντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των

αιτήσεων για συντάξεις γήρατος και συντάξεις λόγω θα-
νάτου, καθώς και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη
διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικό-
τερης οργάνωσης. 
δδ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών συντάξε-

ων, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υ-
φιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών συντάξεων.
εε. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και

προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξε-
ων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
στστ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συντα-

ξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλή-
ρωση 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 ανα-
πηρίας, επιδοµάτων και λοιπών παροχών. 
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ) 
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµο-

γή των διατάξεων της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα
των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου. 
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ι-

διαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των
υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ. 
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδο-

ση ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η παρακολούθηση της νοµολογίας του Δικαστηρί-

ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση των θέσε-
ων της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα ερµηνείας, ε-
φαρµογής 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 πλη-
ροφοριών 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 Διοικητι-
κής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούµενων
Εργαζόµενων (ΔΕΚΑΔΕ).
ζζ. Η διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη

ή τον συµψηφισµό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρε-
ωστήτως. 
ηη. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικα-

σίας πληρωµής των συνταξιούχων, σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς της ΕΕ και η έκδοση οδηγιών για την αντι-
µετώπιση 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 διατύ-
πωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης
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οργάνωσης. 
ιαια. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προ-

βληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρ-
µογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση
αυτών.
ιβιβ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συντα-

ξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλή-
ρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.. 
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβά-

σεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµο-

γή των διατάξεων των ΔΣΚΑ στον τοµέα των συντάξεων
γήρατος και λόγω θανάτου. 
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ι-

διαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των
Διεθνών Οργανισµών µε τους οποίους η Ελλάδα έχει συ-
νάψει σύµβαση. 
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδο-

ση 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 α-
νταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των
φορέων για την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού των
διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
εε. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικα-

σίας 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 τρο-
ποποίηση των ΔΣΚΑ, στον τοµέα των συντάξεων.
ζζ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρµό-

δια Ελληνική Αρχή και η προετοιµασία των θεµάτων των
διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποί-
ηση 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 προ-
τάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικότερης οργάνω-
σης. 
θθ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προ-

βληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρ-
µογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση
αυτών.
ιι. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρω-
σή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.. 
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
αα. Η µέριµνα για την τήρηση, την ενηµέρωση, τον έ-

λεγχο και την εκκαθάριση του µητρώου των συνταξιού-
χων.
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 συνταξι-
ούχων, καθώς και η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης
συνταξιούχων. 
εε. Ο χειρισµός θεµάτων για τη χορήγηση ασφαλιστι-

κής ικανότητας σε συνταξιούχους και αιτούντες σύντα-

ξη.
στστ. Η έκδοση φύλλων µεταβολών προς τους συντα-

ξιούχους.
ζζ. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φο-

ρείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδο-
χές συνταξιούχων. 
ηη. Οδηγίες για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βε-

βαιώσεων που αφορούν στο ύψος στην αιτία, στη χρονι-
κή 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 ε-

πιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτε-
λούν 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 συντάξε-
ων.
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελε-

σµάτων των δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύ-
νταξη ετήσιας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα των ελέγ-
χων 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 Γή-

ρατος
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρα-

τος. 
5. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Α-

πονοµής Συντάξεων Γήρατος κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Γή-

ρατος
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, και η έκ-

δοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικα-

στικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων συνταξιοδότησης.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρα-

τος, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις.
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, προσφυ-
γών και κάθε ενδίκου µέσου για θέµατα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των απόψεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδί-

κων βοηθηµάτων και µέσων που έχουν ασκηθεί από α-
σφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια, για θέµατα που
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αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτρο-

πών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προ-
σφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρα-

κολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των
ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφά-
σεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την

αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται εν-
στάσεις και προσφυγές.
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρα-

τος 
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιο-

δοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γή-
ρατος. 
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συ-

νταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβο-
λές 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 πράξε-
ων. 
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δα-

νείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η µέριµνα για τη λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε

βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συ-
νταξιούχων 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 α-

πονέµει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και του Αγί-
ου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα του Ελληνι-
κού Κράτους.
β. Η Β΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απο-

νέµει τις συντάξεις για την Περιφέρεια Αττικής.
γ. Η Γ΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απο-

νέµει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλά-
δας, 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 Συντά-

ξεων λόγω Θανάτου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµά-
των 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 συνταξιοδότη-
σης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικα-

στικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη λόγω θανάτου.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων 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 δια-
τάξεις.
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, προσφυ-
γών 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 ασφαλι-
σµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφο-
ρούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανά-
του.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτρο-

πών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προ-
σφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακο-

λούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των εν-
στάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσε-
ων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την

αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται εν-
στάσεις και προσφυγές.
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω

Θανάτου
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιο-

δοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων λό-
γω θανάτου. 
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων κατά κατηγορία α-

τοµικών µερίδων των συνταξιούχων µε τις εκάστοτε µε-
ταβολές 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 πράξε-
ων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δα-

νείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδι-

καιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε
περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.

9. Η Διεύθυνση Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων συ-
γκροτείται 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 Δια-

κρατικών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµά-
των ως εξής:
α. Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων ΕΕ 
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αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής
συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τοπικές Υπηρε-
σίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω

θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφά-
σεων συνταξιοδότησης. 
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προ-

σφυγών για θέµατα των συντάξεων γήρατος και λόγω
θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικα-

στικών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θα-
νάτου.
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 γήρα-

τος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων 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 συ-
νάψει ΔΣΚΑ, καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οι-
κείων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προ-

σφυγών για θέµατα συντάξεων γήρατος και λόγω θανά-
του για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
ΔΣΚΑ.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικα-

στικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θα-
νάτου.
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 γήρα-

τος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων 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, προσφυ-
γών 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 ασφαλι-
σµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφο-
ρούν 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 Επιτρο-
πών µε την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προ-
σφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρα-

κολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των
ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφά-
σεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την

αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται εν-
στάσεις και προσφυγές.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ

και ΔΣΚΑ
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιο-

δοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γή-
ρατος 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 συ-

νταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβο-
λές 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 πράξε-
ων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δα-

νείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδι-

καιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε
περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.» 

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 Ατυχηµά-

των
2. Η Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήµα συγκρο-

τείται 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 ε-

πιδοµάτων 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 συµπλή-

ρωση ή την τροποποίηση του Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών σχετικά µε τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξο-
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δα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας.
γγ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών για τα επι-

δόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα
ασθενείας, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίη-
ση των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών.
δδ. Η συγκέντρωση, η αξιολόγηση προβληµάτων και

προτάσεων για τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κη-
δείας 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 έκδο-
ση 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 πράξε-

ων για επιδόµατα µητρότητας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Εξόδων Κηδείας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Εξόδων Κηδείας από τις

Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων κατα-
βολής και η πληρωµή των Εξόδων Κηδείας στους δικαι-
ούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων για Έξοδα Κηδείας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων 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 πράξε-

ων για επιδόµατα ασθένειας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων 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 παρο-

χών σε χρήµα, όπως τα έξοδα παιδικών σταθµών, τα έ-
ξοδα κατασκηνώσεων, τα επιδόµατα ανεργίας, τα δώρα
εφηµεριδοπωλών, κ.λπ..
ββ. Η εξέταση, η έγκριση και η καταβολή στους δικαι-

ούχους των ανωτέρω παροχών σε χρήµα.
γγ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων για τις ανωτέρω παροχές.
δδ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων παρακράτησης.
β. Τµήµα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών 
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Προσυνταξιοδοτικών

Παροχών από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των α-
ποφάσεων καταβολής και η πληρωµή των προσυνταξιο-
δοτικών παροχών στους δικαιούχους.
ββ. Η αναπροσαρµογή των προσυνταξιοδοτικών παρο-

χών µετά τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγη-
σης κύριας σύνταξης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία.
γγ. Μέχρι την έναρξη του οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α.: η

περαίωση όλων των εκκρεµοτήτων των προσυνταξιοδο-
τικών παροχών του πρώην ΕΤΑΤ για αιτήσεις που υπο-
βλήθηκαν 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 πράξε-

ων για προσυνταξιοδοτικές παροχές.
εε. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων παρακράτησης.
6. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτείται α-

πό τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµι-

κών Επιτροπών
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονο-

µικών Επιτροπών
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµά-

των Υγειονοµικών Επιτροπών 
7. Οι αρµοδιότητες της Ιατρικής Αξιολόγησης κατανέ-

µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµι-

κών Επιτροπών
αα. Με βάση τα δεδοµένα ο προσδιορισµός του πλή-

θους και των περιοχών λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και η εισήγηση για τη
σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέ-
ντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
ββ. Η καταγραφή, µε βάση τα δεδοµένα, του απαιτού-

µενου αριθµού ιατρών του Ειδικού Σώµατος συνολικά α-
νά ειδικότητα και ανά περιοχή.
γγ. Η συγκρότηση των τακτικών και έκτακτων Υγειο-

νοµικών Επιτροπών, καθώς και ο αριθµός συµµετοχών έ-
καστου 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 ια-

τρών και γραµµατέων που δικαιούνται ειδικής αποζηµίω-
σης, 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 Ειδι-

κό Σώµα, σύµφωνα µε τις ανάγκες που διατυπώνονται α-
πό το Τµήµα Προγραµµατισµού.
ζζ. Η δηµιουργία και η τήρηση Μητρώου Ειδικού Σώµα-

τος ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και του Σώµατος
γραµµατέων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονο-

µικών Επιτροπών
αα. Η παροχή εγγράφων διευκρινίσεων επί αιτηµάτων

φορέων για αποσαφήνιση – συµπλήρωση των γνωµοδο-
τήσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών όπου αυτό απαι-
τείται. 
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, εγγράφων, καθώς

και η παροχή διευκρινίσεων προς κάθε αρµόδια διοικητι-
κή και δικαστική αρχή σε θέµατα αναπηρίας.
γγ. Η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών ασφαλι-

σµένων ή ανασφάλιστων κατά των οριστικοποιηµένων
γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
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δδ. Η µέριµνα για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Υ-
γειονοµικών Επιτροπών και για την τήρηση του Κανονι-
σµού Λειτουργίας τους. 
εε. Η µέριµνα για την εκπαίδευση και διαρκή επιµόρ-

φωση των ιατρών του Ειδικού Σώµατος, καθώς και των
γραµµατέων των Υγειονοµικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α.. 
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµά-

των Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Η έκδοση αποφάσεων για τις γνωµατεύσεις των Υ-

γειονοµικών Επιτροπών.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων επί των

γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
γγ. Η αποστολή των αποφάσεων των Υ.Ε. στις αρµό-

διες 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 προ-
τάσεων για την αναθεώρησή του, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις. 
εε. Η κατάρτιση εισηγήσεων γνωµοδοτικού χαρακτή-

ρα, προς τα αρµόδια διοικητικά όργανα για την άσκηση
προσφυγών στις Δευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Επιτρο-
πές. 
στστ. Η πραγµατοποίηση µελετών και στατιστικών α-

ναλύσεων για τις γνωµατεύσεις των Υ.Ε. και η έκδοση ο-
δηγιών 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 Επιτρο-
πής 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 Ανι-

κανότητας και Ατυχηµάτων.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Ανικα-

νότητας, 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 Ανικα-
νότητα.
ββ. Η εφαρµογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίη-

σης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
δεδοµένων του Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Προσώ-

πων µε Ανικανότητα για τον εντοπισµό εσφαλµένων κα-
ταχωρίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων καταχωρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετι-

κά 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 νο-

µοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα. 
β. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ανικανότητας
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξε-

ων 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 δικα-

στικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ανικανότητας.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ανι-

κανότητας, 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 Συντάξε-

ων 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 δικα-

στικών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται
η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ατυχηµάτων.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξε-

ων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ατυ-

χηµάτων, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Ανι-

κανότητας και Ατυχηµάτων
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιο-

δοτικών αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων ανι-
κανότητας και ατυχηµάτων. 
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συ-

νταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβο-
λές 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 πράξε-
ων. 
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δα-

νείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµ-
φωνα 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 68Γ 
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 Ανάλυ-

σης Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησια-
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κής Δράσης
β. Τµήµα Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-

διασµού και Ανάλυσης Πολιτικής κατανέµονται µεταξύ
των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησια-

κής Δράσης
αα. Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης

του Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζοντας χρονοδιάγραµµα υλοποίη-
σης δράσεων/έργων, καθώς και τους απαιτούµενους πό-
ρους (ανθρώπινους και οικονοµικούς).
ββ. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ε-

νηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικο-
νοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην
εφαρµογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συ-
στήµατος και παρέχει κάθε αναγκαία τεκµηρίωση και
πληροφόρηση. 
γγ. Φροντίζει για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση

στατιστικών στοιχείων για την εφαρµοζόµενη ασφαλι-
στική και συνταξιοδοτική πολιτική και αναπτύσσει και
διαχειρίζεται σύστηµα ανάλυσης πληροφοριών και δεδο-
µένων.
δδ. Συγκεντρώνει, µελετά και επεξεργάζεται προτά-

σεις, εκθέσεις και πορίσµατα Διεθνών/Διακρατικών Ορ-
γανισµών ή άλλων Φορέων, για θέµατα σχετικά µε τον
τοµέα αρµοδιοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α. και µεριµνά για την α-
ξιοποίησή τους.
εε. Επιµελείται το συντονισµό θεµάτων Διεθνών/Δια-

κρατικών Οργανισµών ή άλλων Φορέων του τοµέα αρµο-
διότητας του Ε.Φ.Κ.Α. και προωθεί την συνεργασία µε
αυτούς.
στστ. Αναλύει τις επιµέρους ενέργειες κάθε σχετικής

διαδικασίας, µε σκοπό τον εντοπισµό εναλλακτικών τρό-
πων 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 αρµο-
διοτήτων του.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Αξιολόγησης Αποτελε-

σµάτων.
αα. Μεριµνά για την παρακολούθηση της επίτευξης

των στόχων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και την γενικό-
τερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελε-
σµατικότητας αυτών, καθώς και την υποβολή προτάσε-
ων, αρµοδίως, για την αναπροσαρµογή των ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων,
ββ. Συλλέγει, αξιολογεί και καταγράφει τις µεθόδους,

τα µέσα και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων της α-
σφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, παρακο-
λουθεί τις επικρατούσες τάσεις παραβατικότητας και υ-
ποβάλλει προτάσεις αντιµετώπισης αυτών, σύµφωνα και
µε τις διεθνείς πρακτικές.
γγ. Αξιολογεί τις µεθόδους και την ποιότητα των ελέγ-

χων που ασκούνται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρε-
σίες του Ε.Φ.Κ.Α. και εισηγείται µέτρα για την αποτελε-
σµατικότερη διενέργεια των ελέγχων αυτών, καθώς και
για τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
δδ. Διενεργεί δειγµατοληπτικό επανέλεγχο υποθέσε-

ων για τη διακρίβωση της ποιότητας και της αποτελε-
σµατικότητάς τους.
εε. Παρακολουθεί σε τριµηνιαία βάση την υλοποίηση

του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού δράσης
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποτελε-

σµάτων του προγραµµατισµού δράσης, µε τη χρήση συ-
στήµατος δεικτών µέτρησης, ώστε να γίνονται διορθωτι-
κές παρεµβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και υπο-
βάλλει σχετική έκθεση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.
στστ. Εισηγείται για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετι-

κών και διοικητικών µέτρων, βάσει των αποτελεσµάτων
και συµπερασµάτων από τη δραστηριότητα των υπηρε-
σιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Διοικητή του

Ε.Φ.Κ.Α. και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης 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 αρµο-
διοτήτων του.

4. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα Τµήµα-
τα:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
β. Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέ-

µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
αα. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονοµικών µελε-

τών, 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 πληθυ-
σµού που χορηγεί ο Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση ασφαλι-
στικών µεγεθών, υπολογισµός σχετικών δεικτών.
γγ. Οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις ασφαλιστικών µε-

γεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.
δδ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησι-

µοποίηση 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 παρακο-

λούθηση 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 συ-
νταξιοδοτικού συστήµατος βάσει αρχών, όπως κόστους-
οφέλους, µε σκοπό την επισήµανση προβληµάτων, τη
διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προο-
πτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος.
ββ. Εκπονεί/επιβλέπει µελέτες που αφορούν στην ευ-

θυγράµµιση του στρατηγικού προγράµµατος του φορέα
µε την οργανωτική του διάρθρωση και επιβλέπει την ε-
φαρµογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύ-
πτουν από τις ως άνω µελέτες.
γγ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησι-

µοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, α-
ξιολόγηση των αποτελεσµάτων και σύνταξη συναφών
εκθέσεων.
δδ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων

δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρό-
τητας, θνησιµότητας, εργατικών ατυχηµάτων κ.λπ. του
ασφαλισµένου πληθυσµού και η κατάρτιση συναφών εκ-
θέσεων.
εε. Η επιµέλεια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, α-
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ποθήκευσης και διανοµής όλων των στοιχείων και των
πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έρ-
γου 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 συ-
ναφή 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 Επικοινω-
νιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας
β. Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών
γ. Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών
δ. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφά-

λειας συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Ε-

ξοπλισµού και Λογισµικού
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συ-

ντονισµού και Ασφάλειας κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
αα. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση, o σχεδιασµός, η α-

νάπτυξη 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 προετοι-

µασία και η διαχείριση έργων µέσω αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.) και λοιπών ευρωπαϊκών στρα-
τηγικών 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 ελέγ-

χου 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 πλη-

ροφορικής σε θέµατα λειτουργίας και υποστήριξης εξο-
πλισµού και λογισµικού.

θθ. Η σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού
σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών. 
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Ε-

ξοπλισµού και Λογισµικού 
αα. Η επιµέλεια για τον προσδιορισµό και τη σύνταξη

των προδιαγραφών σχετικά µε την προµήθεια εξοπλι-
σµού, εφαρµογών, υπηρεσιών και αναλωσίµων πληρο-
φορικής και επικοινωνιών. 
ββ Η παρακολούθηση της πορείας και των διαδικασιών

διαβούλευσης, δηµοσίευσης και αξιολόγησης των δια-
γωνισµών εξοπλισµού, εφαρµογών, υπηρεσιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών και αναλωσίµων. 
γγ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υ-

λοποίησης των συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλε-
σης έργων και προµήθειας αναλώσιµων που αφορούν ε-
ξοπλισµό και εφαρµογές πληροφορικής και επικοινω-
νιών. 
δδ. Η παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υπο-

χρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες. 
εε. Η τήρηση και η διαρκής ενηµέρωση µητρώου εξο-

πλισµού, λογισµικού και εφαρµογών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών
αα. Η παρακολούθηση και η διαρκής ενηµέρωση της ε-

ξέλιξης των τεχνολογιών σε θέµατα ασφάλειας των συ-
στηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εκπόνηση µελετών και η διατύπωση προτάσεων

για τη διαµόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφά-
λειας που θα εφαρµόζεται από το Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου α-

σφάλειας 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 εναρ-

µόνισης 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 ασφά-
λειας.
ζζ. Η επιµέλεια για την ορθή εφαρµογή της νοµοθε-

σίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και γενικά των διαβαθµισµένων πληροφοριών.

4. Η Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών 
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπη-

ρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδοµών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών
αα. Η διαχείριση, επίβλεψη, συντήρηση, υποστήριξη

και παρακολούθηση των κεντρικών υποδοµών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εγκατάσταση και η επικαιροποίηση του λογισµι-

κού των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφα-

λείας δεδοµένων, καθώς και η µέριµνα για την ανάκαµψη
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από καταστροφές.
δδ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και δια-

θεσιµότητας των συστηµάτων πληροφορικής και υλοποί-
ηση σχεδίων ταχείας ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή κα-
ταστροφή.
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 πληρο-
φορικής και επικοινωνιών.
ζζ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των κεντρικών

συστηµάτων πληροφορικής και η έκδοση στατιστικών
δελτίων σχετικών µε τα θέµατα των συστηµάτων πληρο-
φορικής και επικοινωνιών.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας

στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η
διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή την αντι-
κατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού και λογισµικού
των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινω-
νιών.
θθ. Η καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των α-

ναλωσίµων υλικών.
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
αα. Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήρι-

ξη και η παρακολούθηση των συστηµάτων εξωτερικής ε-
πικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δι-
κτύων (intranet). 
ββ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η συ-

ντήρηση και η επικαιροποίηση του λογισµικού των συ-
στηµάτων εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και των εσω-
τερικών δικτύων.
γγ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφά-

λεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απει-
λές και κινδύνους. 
δδ. Η µέριµνα για την επικοινωνία µε δίκτυα και δι-

κτυακούς κόµβους άλλων εγχώριων δηµόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρί-
των Χωρών (Διαλειτουργικότητα).
εε. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού

τεκµηρίωσης όλων των συστηµάτων επικοινωνίας.
στστ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυα-

κών υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετι-
κών µε τα θέµατα των συστηµάτων επικοινωνίας.
ζζ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθε-

σιµότητας των δικτυακών υποδοµών και υλοποίηση σχε-
δίων ταχείας ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή καταστρο-
φή.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας

στα διαδικτυακά συστήµατα πληροφορικής και επικοινω-
νιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή
την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού. 
θθ. Καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των ανα-

λωσίµων υλικών.
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπη-

ρεσιών
αα. Ο προσδιορισµός των αναγκών, η µεταφορά, η ε-

γκατάσταση, η συντήρηση και η υποστήριξη της λειτουρ-
γίας του περιφερειακού εξοπλισµού πληροφορικής και
επικοινωνιών (Προσωπικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Τη-
λέφωνα, 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 περιφε-

ρειακών υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων
σχετικών µε τα θέµατα των περιφερειακών υποδοµών.
εε. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερεια-

κές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκο-
πτη λειτουργία των υποδοµών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών.
στστ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας

στα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής και επικοι-
νωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση
ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού, του
λογισµικού και των εφαρµογών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών. 
ζζ. H καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των α-

ναλωσίµων υλικών.
6. Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας συγκροτεί-

ται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πλη-

ροφορικής 
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστη-

µάτων
γ. Τµήµα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύ-

λης. 
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λει-

τουργίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πλη-

ροφορικής
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 ε-

λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων. 
δδ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από

εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδοµέ-
να.
εε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των ε-

ξωτερικών συνεργατών.
στστ. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού

τεκµηρίωσης όλων των εφαρµογών πληροφορικής και ε-
πικοινωνιών.
ζζ. Η επιµέλεια για την έκδοση περιοδικών και εκτά-

κτων τυποποιηµένων αναφορών και στατιστικών πινά-
κων σχετικών µε το έργο των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστη-

µάτων
αα. Η µέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λει-

τουργία 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 ενσωµάτω-

ση των δεδοµένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδοµέ-
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νων 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 έ-

λεγχοι για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων. 
ζζ. Ο καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής των δεδο-

µένων και η προετοιµασία και η σύναψη συµφωνιών α-
νταλλαγής 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 εφαρ-

µογών αυτόµατης ανταλλαγής των δεδοµένων, καθώς
και η µέριµνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρ-
µογών 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 Πύ-

λης
αα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανά-

πτυξη διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πο-
λιτών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του Ι-
δρύµατος.
ββ. Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της α-

διάλειπτης λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρµογών ε-
ξυπηρέτησης των πολιτών. 
γγ. Η διαµόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρµογή κανό-

νων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών.
δδ. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσε-

ων και των πολιτών, ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση
των διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολι-
τών.
εε. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ε-

νηµερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών για τους πολί-
τες.
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 παραγράφου 1
του άρθρου 62 του παρόντος διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση
β. Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Περι-

φερειακών 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 Επικοινω-

νίας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και

Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµο-
νται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη τηλεφωνικού κέ-

ντρου εξυπηρέτησης των πολιτών.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένης πληροφόρησης µε κατα-

νοητό τρόπο στα ερωτήµατα των πολιτών που αφορούν
θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολι-

τών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντη-
ση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµά-

των και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελ-
τίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. 
β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αι-

τηµάτων και ερωτήσεων των πολιτών µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτή-

µατα και τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συ-
ντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολι-

τών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντη-
ση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµά-

των και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελ-
τίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
γ. Τµήµα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας

αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτη-
µάτων και ερωτήσεων των πολιτών µέσω συντόµων µη-
νυµάτων (SMS), FAX κ.λπ..
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτή-

µατα και τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω συντόµων µη-
νυµάτων (SMS), FAX κ.λπ. που αφορούν θέµατα ασφάλι-
σης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολι-

τών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντη-
ση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµά-

των και των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελ-
τίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.

4. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών

Υπηρεσιών
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφε-

ρειακών Υπηρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και

Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµο-
νται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών

Υπηρεσιών 
αα. Η διαρκής παρακολούθηση της επιχειρησιακής λει-

τουργίας των τοπικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πο-
λιτών.
ββ. Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση και

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των υποδο-
µών του Ε.Φ.Κ.Α..
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γγ. Η µέριµνα για την καταγραφή και την αντιµετώπιση
προβληµάτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολι-
τών.
δδ. Η συγκριτική αξιολόγηση του έργου των περιφε-

ρειακών και των τοπικών υπηρεσιών και η διατύπωση
προτάσεων οµοιόµορφης λειτουργίας. 
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφε-

ρειακών Υπηρεσιών
αα. Ο συντονισµός των περιφερειακών και τοπικών υ-

πηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υλοποίηση του επιχειρη-
σιακού προγραµµατισµού.
ββ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρη-

σιακού προγραµµατισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη µέ-
τρων για την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων.
γγ. Η µέριµνα για την τεχνική υποστήριξη των περιφε-

ρειακών και τοπικών υπηρεσιών.
δδ. Η µέριµνα για την καταλληλότητα και τη λειτουργι-

κότητα 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 Μο-
νάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν περιφερειακές υπηρε-
σίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια
οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και µε-
τονοµάζονται ως ακολούθως:

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοµοτηνής µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ροδό-
πης µε Έδρα την Κοµοτηνή.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Δράµας µετονοµάζεται σε Το-
πικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δρά-
µα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης µετονοµά-
ζεται 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 µετονοµάζε-
ται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καβάλας
µε Έδρα την Καβάλα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Το-
πικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάν-
θη.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης µετονο-
µάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιωνίας Θεσσαλονίκης µετονο-
µάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσα-
λονίκης µε Έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλαµαριάς µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα την Καλαµαριά.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νεάπολης Θεσσαλονίκης µε-

τονοµάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Δ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έ-
δρα 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΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλ-
κίς.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αριδαίας µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την Α-
ριδαία.

• 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 Το-
πικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τις Σέρ-
ρες.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πολύγυρου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα
τον Πολύγυρο.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέων Μουδανιών µετονοµά-
ζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής
µε Έδρα τα Νέα Μουδανιά.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοζάνης µετονοµάζε-
ται 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
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την Καστοριά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Φλώρινας µετονοµάζεται σε

Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη
Φλώρινα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ιωαννίνων µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ιωαννί-
νων µε Έδρα τα Ιωάννινα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Άρτας µετονοµάζεται σε Τοπι-
κό Υποκατάστηµα Μισθωτών Άρτας µε Έδρα την Άρτα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηγουµενίτσας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσπρωτίας µε Έ-
δρα την Ηγουµενίτσα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πρέβεζας µετονοµάζεται σε
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την
Πρέβεζα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ανατολικής Λάρισας µετονο-
µάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας µε
Έδρα τη Λάρισα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Λάρισας µετονοµάζε-
ται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας
µε Έδρα τη Λάρισα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καρδίτσας µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καρδί-
τσας 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 Ι-
στιαία.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Χαλκίδας µετονοµάζε-
ται 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 Έ-
δρα 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-Ιθά-
κης 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 Αί-
γιο.

• 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-
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 µετονοµάζε-
ται 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 Το-
πικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα τη
Σπάρτη.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καλαµάτας µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσ-
σηνίας µε Έδρα την Καλαµάτα.
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• Τοπικό Υποκατάστηµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα
την Κυπαρισσία.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πατησίων µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-
Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξάνδρας µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Αττικής µετονοµάζε-
ται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθη-
νών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Οµονοίας µετονοµά-
ζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Α-
θηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Συντάγµατος µετο-
νοµάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττι-
κής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέου Κόσµου µετονοµάζεται
σε Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Κεραµεικού µετονοµάζεται σε
Η΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Συντάξεων µετονοµά-
ζεται σε Β΄ Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ατ-
τικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Γαλατσίου µετονοµάζεται σε
Θ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα το Γαλάτσι.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Δάφνης µετονοµάζεται σε Ι΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κε-
ντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Δάφνη.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε
ΙΑ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Ηλιούπολη.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Φιλαδέλφειας µετονο-
µάζεται σε ΙΒ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττι-
κής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Φιλαδέλ-
φεια.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε
ΙΓ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα του Ζωγράφου.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Παρασκευής µετονοµά-
ζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Α-
θηνών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αµαρουσίου µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Βορείου Τοµέα µε Έδρα το Αµαρούσιο.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Κηφισιάς µετονοµάζεται σε Γ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βο-
ρείου Τοµέα µε Έδρα την Κηφισιά.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Χαλανδρίου µετονοµάζεται σε
Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Βορείου Τοµέα µε Έδρα το Χαλάνδρι.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε
Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Νέα Ιωνία.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Α΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτι-
κού Τοµέα µε Έδρα το Αιγάλεω.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιλίου-Αγίων Αναργύρων µετο-
νοµάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττι-
κής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναρ-
γύρους.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Περιστερίου µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Δυτικού Τοµέα µε Έδρα το Περιστέρι.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Πετρούπολης µετονοµάζεται
σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Δυτικού Τοµέα µε Έδρα την Πετρούπολη.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε
Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Νοτίου Τοµέα µε Έδρα την Γλυφάδα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Νοτίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Στεφάνου µετονοµάζε-
ται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανα-
τολική 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
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 µετο-
νοµάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττι-
κής-Δυτική µε Έδρα τα Άνω Λιόσια.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ελευσίνας µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττι-
κής-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-Πειραιώς-
Νήσων µε Έδρα το Πέραµα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Δραπετσώνας µετονοµάζεται
σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραι-
ώς-Νήσων µε Έδρα τη Δραπετσώνα.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορυδαλλού µετονοµάζεται
σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραι-
ώς-Νήσων µε Έδρα τον Κορυδαλλό.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Δ΄
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νή-
σων µε Έδρα τη Νίκαια.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Καµινίων Πειραιά µετονοµάζε-
ται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πει-
ραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Πειραιά µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πει-
ραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
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• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Σοφίας µετονοµάζεται
σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραι-
ώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Μύρινας µετονοµάζεται σε Το-
πικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα
τη Μύρινα.

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μυτιλήνης µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέ-
σβου-Λήµνου µε Έδρα τη Μυτιλήνη.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Σάµου µετονοµάζεται σε Τοπι-
κό 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 Έ-
δρα την Ερµούπολη.

• Παράρτηµα Υποκατάστηµα Πάρου µετονοµάζεται σε
Παράρτηµα Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έ-
δρα 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 Δωδεκανή-
σου 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 µε-
τονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Αλικαρνασσού µετονο-
µάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρα-
κλείου µε Έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό.

• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζε-
ται 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 συ-
µπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Α-
πονοµής Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συντα-
ξιοδότησης 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 Ορ-
γανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. όλες οι Περιφερειακές και Τοπι-
κές Οργανικές Μονάδες του ΟΑΕΕ αποτελούν οργανι-
κές 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 Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη
Μισθωτών Ροδόπης µε Έδρα την Κοµοτηνή.

• Περιφερειακό Τµήµα Δράµας µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δρά-
µα.

• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρούπολης µετονοµάζε-
ται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε
Έδρα την Αλεξανδρούπολη.

• 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου µε Έ-
δρα την Καβάλα.

• Περιφερειακό Τµήµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάν-
θη.

• 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 Έ-
δρα το Λαγκαδά.

• Περιφερειακό Τµήµα Νεάπολης µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έ-
δρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

• Περιφερειακό Τµήµα Πλατείας Δηµοκρατίας µετονο-
µάζεται σε Ε΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσ-
σαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Περιφερειακό Τµήµα Σιντριβανίου µετονοµάζεται σε
ΣΤ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης
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µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Ζ'

Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έ-
δρα τη Θεσσαλονίκη.

• Περιφερειακό Τµήµα Φοίνικα µετονοµάζεται σε Η'
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έ-
δρα τη Θεσσαλονίκη.

• Περιφερειακό Τµήµα Ελ. Κορδελιού µετονοµάζεται
σε Θ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονί-
κης.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ Θεσσαλονίκης µετονο-
µάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Β΄ Θεσσαλονίκης µετονο-
µάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρείας µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έ-
δρα 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΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλ-
κίς.

• Περιφερειακό Τµήµα Πολυκάστρου µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα
το Πολύκαστρο.

• 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 Έ-
δρα το Σιδηρόκαστρο.

• Περιφερειακό Τµήµα Νέων Μουδανιών µετονοµάζε-
ται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής
µε Έδρα τα Νέα Μουδανιά.

• Περιφερειακό Τµήµα Πολυγύρου µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έ-
δρα 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 Δυτικής Μακεδονίας µετο-
νοµάζεται 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη
Φλώρινα.

• Περιφερειακό Τµήµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα
τα Ιωάννινα.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έ-
δρα τα Ιωάννινα.

• Περιφερειακό Τµήµα Άρτας µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την
Πρέβεζα.

• Περιφερειακό Τµήµα Ελασσόνας µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα
την Ελασσόνα.

• 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 Θεσσαλίας 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΄ Πε-
ριφερειακό 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Τρικάλων µε Έδρα τα
Τρίκαλα.

• Περιφερειακό Τµήµα Αταλάντης µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έ-
δρα την Αταλάντη.

• Περιφερειακό Τµήµα Λαµίας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα
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τη Λαµία.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας µετονο-

µάζεται 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 µετονοµάζε-
ται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε
Έδρα την Πάτρα.

• Περιφερειακό Τµήµα Αιγίου µετονοµάζεται σε Β΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα το Αί-
γιο.

• Περιφερειακό Τµήµα Β΄ Τοµέα Πατρών µετονοµάζε-
ται 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 Δυτικής Ελλάδας µετονο-
µάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Α-
χαΐας 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 Αιτωλοακαρνα-
νίας µε Έδρα το Μεσολόγγι.

• Περιφερειακό Τµήµα Ναυπάκτου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνα-

νίας 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 Πελοποννήσου µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκα-
δίας 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΄
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 Έ-
δρα την Καλαµάτα.

• Περιφερειακό Τµήµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται σε
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έ-
δρα την Κυπαρισσία.

• Περιφερειακό Τµήµα Πύλου µετονοµάζεται σε Γ΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα
την Πύλο.

• Περιφερειακό Τµήµα Αµπελοκήπων µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθη-
νών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Οµονοίας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κε-
ντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Πατησίων µετονοµάζεται σε Δ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κε-
ντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Συντάγµατος µετονοµάζεται σε
Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
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Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών µετονο-

µάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του
Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μι-
σθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την
Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Δάφνης µετονοµάζεται σε ΣΤ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κε-
ντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Δάφνη.

• Περιφερειακό Τµήµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε Ζ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κε-
ντρικού Τοµέα µε Έδρα το Ζωγράφο.

• Περιφερειακό Τµήµα Καισαριανής-Βύρωνα µετονο-
µάζεται σε Η΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττι-
κής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Καισαριανή.

• Περιφερειακό Τµήµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε
Θ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Ηλιούπολη.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ιλισίων µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθη-
νών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Αµαρούσιου µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Βορείου Τοµέα µε Έδρα το Αµαρούσιο.

• Περιφερειακό Τµήµα Αγίας Παρασκευής µετονοµάζε-
ται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Α-
θηνών-Βορείου Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.

• Περιφερειακό Τµήµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Βορείου 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-Αθηνών-
Βορείου Τοµέα µε Έδρα το Χαλάνδρι.

• Περιφερειακό Τµήµα Ίλιου µετονοµάζεται σε Α΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτι-
κού Τοµέα µε Έδρα το Ίλιο.

• Περιφερειακό Τµήµα Αγίων Αναργύρων µετονοµάζε-
ται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Α-
θηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναργύ-
ρους.

• Περιφερειακό Τµήµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυ-
τικού Τοµέα µε Έδρα το Αιγάλεω.

• Περιφερειακό Τµήµα Περιστερίου µετονοµάζεται σε
Δ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-
Δυτικού Τοµέα µε Έδρα το Περιστέρι.

• Περιφερειακό Τµήµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νο-
τίου Τοµέα µε Έδρα τη Γλυφάδα.

• Περιφερειακό Τµήµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε Β΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νο-
τίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αττικής µετονοµά-
ζεται σε Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττι-
κής-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 Ανατολικής Αττικής µετο-
νοµάζεται 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 Έ-
δρα τα Μέγαρα.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Αττικής µετονοµά-
ζεται σε Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττι-
κής-Δυτική µε Έδρα την Αθήνα.

• Περιφερειακό Τµήµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-
Νήσων µε Έδρα τη Νίκαια.

• Περιφερειακό Τµήµα Κέντρου Πειραιά µετονοµάζεται
σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πει-
ραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.

• Περιφερειακό Τµήµα Κερατσινίου µετονοµάζεται σε
Γ΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραι-
ώς-Νήσων µε Έδρα το Κερατσίνι.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά µετονοµάζεται σε
Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πει-
ραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου µε έδρα τον Πει-
ραιά µετονοµάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη
Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πει-
ραιά.

• 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
µε Έδρα τη Μυτιλήνη.

• Περιφερειακό Τµήµα Σάµου µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σάµου-Ικαρίας µε Έδρα
τη Σάµο.

• Περιφερειακό Τµήµα Χίου µετονοµάζεται σε Περιφε-
ρειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χίου µε Έδρα τη Χίο.

• Περιφερειακό Τµήµα Νάξου µετονοµάζεται σε Α΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη
Νάξο.

• Περιφερειακό Τµήµα Σύρου µετονοµάζεται σε Β΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την
Ερµούπολη.

• Περιφερειακό Τµήµα Καλύµνου µετονοµάζεται σε Α΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έ-
δρα την Κάλυµνο.

• Περιφερειακό Τµήµα Ρόδου µετονοµάζεται σε Β΄ Πε-
ριφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα
τη Ρόδο.

• Περιφερειακό Τµήµα Κω µετονοµάζεται σε Γ΄ Περι-
φερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα
την Κω.

• Περιφερειακό Τµήµα Α΄ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµά-
ζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλεί-
ου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

• Περιφερειακό Τµήµα Β΄ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµά-
ζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλεί-
ου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
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• Περιφερειακό Τµήµα Μοιρών µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα
τις Μοίρες.

• Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έ-
δρα το Ηράκλειο Κρήτης.

• Περιφερειακό Τµήµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζεται
σε Α΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έ-
δρα 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.

• Περιφερειακό Τµήµα Μυκόνου µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη µισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα
τη Μύκονο.

• Περιφερειακό Τµήµα Αριδαίας µετονοµάζεται σε Γ΄
Περιφερειακό Τµήµα Μη µισθωτών Πέλλας µε έδρα την
Αριδαία.

2. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθενται επιπλέον οι αρµοδιότητες:
α. Της εξυπηρέτησης όλων των Μη Μισθωτών ασφαλι-

σµένων.
β. Της συµπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Δι-

εύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συντα-
ξιοδότησης 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 Τµή-
µατα Ασφάλισης και Παροχών, υπαγόµενες στον Διοικη-
τή, µε την ίδια οργανωτική δοµή και ασφαλιστικές αρµο-
διότητες ΟΓΑ και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
α.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού

Υποκαταστήµατος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε-
τονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή.
β.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού

Υποκαταστήµατος Κεντρικής Μακεδονίας µετονοµάζε-
ται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Κεντρικής Μακεδο-
νίας 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 Περιφε-
ρειακό Τµήµα Αγροτών Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα.
ε.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού

Υποκαταστήµατος Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Αγροτών Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρι-
σα.
στ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού

Υποκαταστήµατος Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας µε έ-
δρα 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Αγροτών Πελοποννήσου µε έδρα την
Τρίπολη.
θ. Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού

Υποκαταστήµατος Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερει-
ακό Τµήµα Αγροτών Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Κρή-
της.

2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 ως Προϊστάµενοι
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπη-
ρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του ΟΓΑ
και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β΄ της πα-
ραγράφου 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 συ-
µπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης
των Αγροτών και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων.

4. Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961, ό-
πως ισχύουν, συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές
τους για θέµατα ασφάλισης και συνταξιοδότησης των
προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή και για λογαρια-
σµό του ΕΦΚΑ, µέχρι την έκδοση του Οργανισµού του
ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του πα-
ρόντος. Η αποζηµίωση των εν λόγω Οργάνων βαρύνει
τον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ.»

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 – πι-
στοδοσίας του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., και µε-
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τονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Γραφείο Ροδόπης µετονοµάζεται σε

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή.

• Περιφερειακό Γραφείο Δράµας µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Δράµας µε έδρα τη Δράµα.

• Περιφερειακό Γραφείο Έβρου µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη.

• Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης µε έδρα την Καβάλα µετονοµάζεται σε Περιφε-
ρειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έρ-
γων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Κα-
βάλα.

• Περιφερειακό Γραφείο Ξάνθης µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων 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 Δη-
µοσίων Έργων Ηµαθίας µε έδρα τη Βέροια.

• Περιφερειακό Γραφείο Κιλκίς µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς.

• Περιφερειακό Γραφείο Πέλλας µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Πέλλας µε έδρα την Έδεσα.

• Περιφερειακό Γραφείο Πιερίας µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη.

• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Σερρών µε έδρα τις Σέρρες.

• Περιφερειακό Γραφείο Χαλκιδικής µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Χαλκιδικής µε έδρα τον Πολύγυρο.

• Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη.

• Περιφερειακό Γραφείο Καστοριάς µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά.

• Περιφερειακό Γραφείο Φλώρινας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων 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 Ιω-
άννινα.

• Περιφερειακό Γραφείο Άρτας µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Άρτας µε έδρα την Άρτα.

• Περιφερειακό Γραφείο Πρέβεζας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων 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 Δη-
µοσίων Έργων Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα.

• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο.

• Περιφερειακό Γραφείο Τρικάλων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα.

• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία.

• Περιφερειακό Γραφείο Βοιωτίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά.

• Περιφερειακό Γραφείο Εύβοιας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Εύβοιας µε έδρα τη Χαλκίδα.

• Περιφερειακό Γραφείο Φωκίδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Φωκίδας µε έδρα την Άµφισσα.

• Περιφερειακό Γραφείο Κέρκυρας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα.

• Περιφερειακό Τµήµα Δυτικής Ελλάδας µε έδρα την
Πάτρα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας
µε έδρα την Πάτρα.

• Περιφερειακό Γραφείο Αιτωλοακαρνανίας µετονοµά-
ζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δηµοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Α-
γρίνιο.

• Περιφερειακό Γραφείο Ηλείας µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Ηλείας µε έδρα τον Πύργο.

• Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου µε έδρα την Τρί-
πολη µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πελοποννήσου µε έ-
δρα την Τρίπολη.

• Περιφερειακό Γραφείο Κορινθίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Κορινθίας µε έδρα την Κόρινθο.

• Περιφερειακό Γραφείο Λακωνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη.

• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
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 µετονο-
µάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής µε έδρα
την Αγία Παρασκευή.

• Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Αττικής µετονοµάζε-
ται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δηµοσίων Έργων Δυτικής Αττικής µε έδρα το Περι-
στέρι.

• Περιφερειακό Γραφείο Πειραιώς µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Πειραιώς µε έδρα τον Πειραιά.
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• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη.

• Περιφερειακό Γραφείο Χίου µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων Χίου µε έδρα τη Χίο.

• Περιφερειακό Γραφείο Κυκλάδων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων 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 Ηρά-
κλειο Κρήτης.

• Περιφερειακό Γραφείο Λασιθίου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

• Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύµνου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο.

• Περιφερειακό Γραφείο Χανίων µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων 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

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 Μο-
νάδες του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Υγειονοµικών αποτελούν υ-
πηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ί-
δια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και
µετονοµάζονται ως ακολούθως:

• Περιφερειακό Τµήµα Έβρου µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Έβρου µε έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη.

• Διεύθυνση Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Διεύ-
θυνση Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσα-
λονίκη.

• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό 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 Πε-
ριφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Λάρισας µε έδρα τη Λά-
ρισα.

• Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Καρδίτσας µε έδρα
την Καρδίτσα.

• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μαγνησίας µε έ-
δρα το Βόλο.

• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Φθιώτιδας µε έδρα
τη Λαµία.

• Περιφερειακό Τµήµα Αχαΐας µετονοµάζεται σε Περι-
φερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Αχαΐας µε έδρα την Πά-
τρα.

• Περιφερειακό Γραφείο Αρκαδίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Αρκαδίας µε έδρα
την Τρίπολη.

• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μεσσηνίας µε έ-
δρα την Καλαµάτα.

• Περιφερειακό Τµήµα Πειραιώς µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Πειραιώς µε έδρα τον
Πειραιά.

• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Πε-
ριφερειακό 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 Υγειονοµι-
κών».

Άρθρο 45
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΣΤ ως ε-
ξής:

«Άρθρο 69ΣΤ 
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Η Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών µετατρέπεται σε Περι-
φερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελεί
υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενη απευθείας στον Διοι-
κητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες.
Στις αρµοδιότητες της ανωτέρω Περιφερειακής Διεύθυν-
σης προστίθεται και η αρµοδιότητα συνταξιοδότησης
των υπαλλήλων του ΟΓΑ.

2. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Θεσσαλονίκης µεταφέρε-
ται στη Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών µε
την ίδια οργανωτική δοµή, το προσωπικό και τις ίδιες αρ-
µοδιότητες για τον ΕΦΚΑ. Στη χωρική αρµοδιότητα της
ανωτέρω Υποδιεύθυνσης προστίθεται και η Περιφέρεια
Ηπείρου.»
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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 Θεσσα-

λονίκης.»

Άρθρο 47
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

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 ί-
δια οργανωτική δοµή οι ακόλουθες οργανικές µονάδες
και αρµοδιότητες του ΟΓΑ:
α. Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και οι υπα-

γόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές
τους.
β. Κλάδος Γ΄ Υγείας και οι υπαγόµενες σε αυτόν ορ-

γανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους.
γ. Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και οι

υπαγόµενες σ’ αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότη-
τές τους, εκτός από το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και τις
προβλεπόµενες αρµοδιότητές του.
δ. Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων και οι υπαγόµενες σε αυ-

τόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους, εκτός α-
πό τις µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5
Ενδίκων Μέσων και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υ-
περηλίκων, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από
τα αρµόδια Τµήµατα του ΟΓΑ. 
ε. Όλες οι υπαγόµενες στον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συντα-

ξιούχων 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 παραγρά-

φου µετονοµάζονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών σε Α΄ Δι-

εύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
β. Ο Κλάδος Γ΄ Υγείας σε Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγρο-

τών.
γ. Ο Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, ε-

κτός από το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, σε Γ΄ Διεύθυνση
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών.
δ. Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων, εκτός από τις µη ασφαλι-

στικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5 Ενδίκων Μέσων
και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του που αφορά στη δια-
χείριση του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης ανα-
σφαλίστων υπερηλίκων σε Δ΄ Διεύθυνση Συντάξεων Α-
γροτών.
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. Στις οργανικές µονάδες της παραγράφου 1 ως
Προϊστάµενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλ-
ληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µο-
νάδες του ΟΓΑ και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρό-
ντος νόµου, όπως ισχύει.»

Άρθρο 48
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.

Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Θ ως εξής:

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

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 (ΤΣΜΕ-
ΔΕ).
β. Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τοµέα Υγει-

ονοµικών (ΤΣΑΥ).
γ. Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών

(ΤΑΝ).
2. Οι οργανικές µονάδες της προηγούµενης παραγρά-

φου µετονοµάζονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως: 
α. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης

του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έρ-
γων.
β. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας

του Τοµέα Υγειονοµικών. 
γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Α-

σφάλισης Νοµικών. 
3. Στις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις εντάσσο-

νται 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
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:
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α. Τµήµα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήµα 
β. Τµήµα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων ΚΑΠ-

ΔΕΗ.»

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 τµήµα-
τα 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 υπηρε-
σίας του Ε.Φ.Κ.Α., ασκούνται αποκλειστικά από την τε-
λευταία, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρό-
ταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται
ή να καταργούνται αρµοδιότητες των οργανικών µονά-
δων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να µεταφέρονται υφιστάµε-
νες τέτοιες µεταξύ των οργανικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α..

2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φο-
ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες α-
σκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις ορ-
γανικές 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 πρό-
ταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες της
προηγούµενης παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια 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 Δηµο-
σιονοµικής Πολιτικής συνεχίζει την έκδοση και απονοµή
συντάξεων του Δηµοσίου Τοµέα, για τις αιτήσεις που υ-
ποβλήθηκαν 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 έκ-
δοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 100 του παρόντος, όπως ισχύει, η Γενική Δι-
εύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέ-
πονται 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, κα-
θώς 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 παρά-
γραφος 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 ει-
σπράξεις 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 ενέρ-
γειες. 
β. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και προς δια-

σφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., οι συµβά-
σεις έργου, υπηρεσιών και προµηθειών των εντασσόµε-
νων Φορέων, στις οποίες υπεισέρχεται ο Ε.Φ.Κ.Α. ως κα-
θολικός διάδοχος, µπορούν να επεκτείνονται το αργότε-
ρο µέχρι 31.12.2017. Ειδικά, ως προς τις συµβάσεις µι-
σθώσεων ακινήτων, κατά το ανωτέρω διάστηµα, αφού γί-
νει εκτίµηση των αναγκών του Ε.Φ.Κ.Α, το Δ.Σ. µπορεί,
µε απόφασή του, να προβεί σε καταγγελία των συµβάσε-
ων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ε.Φ.Κ.Α.,
τηρώντας τις προθεσµίες του άρθρου 609ΑΚ, που εφαρ-
µόζεται αναλογικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μέχρι τις 31.12.2017 προκηρύσσονται οι διαγωνισµοί,

κατά τις κείµενες διατάξεις, για την ανάθεση των συµβά-
σεων 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 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται
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στο ΕΤΕΑΕΠ, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα,
µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών δι-
οικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρµοδιό-
τητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται µε την ίδια α-
πόφαση. Η αποζηµίωση των συµµετεχόντων στις εν λό-
γω Επιτροπές καθορίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να 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 αντικαθί-
σταται 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 ασφά-
λισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλι-
ση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για
την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξη-
µένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφά-
λιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδο-
χική ασφάλιση εφαρµόζονται αναλογικά και στο
Ε.Τ.Ε.Α.. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παρα-
γράφου 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 Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω ο επανυπολογισµός και η αναπρο-
σαρµογή των καταβαλλόµενων ή καταβλητέων συντάξε-
ων του Ε.Τ.Ε.Α. µε τις προϊσχύουσες του παρόντος νό-
µου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισµού του ετήσιου ή
µέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των καταβαλλό-
µενων συντάξεων µε τις προϊσχύουσες του παρόντος
νόµου διατάξεις, η διαδικασία και το αρµόδιο όργανο υ-
λοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρµογής των συντά-
ξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το
θέµα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και  ορίζε-
ται η εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία καταβάλλεται η µη-
νιαία 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, κα-
θώς και για τις εκκρεµείς µέχρι την ηµεροµηνία αυτή εκ-
καθαρίσεις ναυτολογίων εξακολουθούν να εφαρµόζο-

νται οι κείµενες περί ΝΑΤ διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση
οι εισφορές που εισπράττονται από 1.1.2017 και εντεύ-
θεν καταβάλλονται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και αποδίδονται στον
εν λόγω Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύ-
ναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρ-
µογής 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 πρό-
σκληση 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. υ-
πάλληλοι που υπηρετούσαν στους εντασσόµενους φο-
ρείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου ε-
πιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρµόδιο Συµ-
βούλιο, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα-
θηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Οι προϊ-
στάµενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επι-
λογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούν
καθήκοντα προϊσταµένου κατόπιν επιλογής, προϊστάµε-
νοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα
προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλή-
ρωσης και µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Αν
δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονά-
δας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊ-
στάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου ε-
πιπέδου. 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 πε-
ρίοδο λειτουργίας του και πριν την έναρξη ισχύος του
Οργανισµού, διατηρούν τη θέση ευθύνης και µετά την ι-
σχύ του Οργανισµού, µέχρι την επιλογή νέων προϊστα-
µένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και εφόσον
πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον
Οργανισµό. Μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταµένων
στις οργανικές µονάδες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ,
και της παραγράφου 3 του άρθρου 67Α, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου, προϊστάµενοι παραµέ-
νουν 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 πλη-
ρωµής των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύ-
νεται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και τόκους. 
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθε-

σµίας πληρωµής των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
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καταβληθεί ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που απαιτεί-
ται, το επιπλέον ποσό µεταφέρεται ως πιστωµένο και
συµψηφίζεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του επόµε-
νου χρονικού διαστήµατος. 

Άρθρο 60
Πόροι υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Οι πόροι υπέρ του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανι-
σµού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Συ-
ντακτών 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 περίπτω-
ση 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 ει-
σπράττονται από το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, και εφόσον έχουν βε-
βαιωθεί 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 από-
φαση 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 πρό-
ταση της Ειδικής Επιτροπής, που συγκροτείται για το
σκοπό αυτό από τον ίδιο Υπουργό, προσδιορίζεται το σύ-
νολο 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 πο-
σό της οφειλής των εισφορών, όπως αυτές θα προσδιο-
ριστούν 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,
γ) Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
2. Το ποσό της αποζηµίωσης παρακρατείται κάθε µήνα

από το ποσό της οφειλής των εισφορών που συνει-
σπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. προς τους φορείς της
προηγούµενης παραγράφου.

3. Ειδικά, το ποσοστό αποζηµίωσης για τις προσφερό-
µενες από το Κ.Ε.Α.Ο. υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσο-
στό 0,50% του ποσού που εισπράττει το Κ.Ε.Α.Ο. για λο-
γαριασµό 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 Α-
σφάλισης 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 ορ-
γανισµών κύριας ασφάλισης και του Δηµοσίου, των ο-
ποίων το άθροισµα κύριων και επικουρικών συντάξεων
µηνός Δεκεµβρίου 2016, όπως διαµορφώνεται µετά την
παρακράτηση της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης
του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), δεν υπερβαίνει
το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ, καταβάλ-
λεται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση. Το ύψος της ενίσχυ-
σης καθορίζεται για κάθε δικαιούχο στο ποσό κατά το ο-
ποίο το προαναφερθέν άθροισµα συντάξεων υπολείπε-
ται από τα οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ, εφόσον το
ποσό αυτό υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, διαφορε-
τικά καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η
ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του
µηνός Δεκεµβρίου 2016 από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, ο οποίος θα επιχορηγηθεί για το σκοπό
αυτόν 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.
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Άρθρο 66
Όροι έκδοσης παραχωρητηρίων

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 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 γνώ-
µη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθµίζονται οι όροι εκδόσεως
των παραχωρητηρίων, και ιδίως οι προϋποθέσεις, η δια-
δικασία, η µέθοδος υπολογισµού, η χρέωση του τιµήµα-
τος, ο χρόνος αποπληρωµής του, το επιτόκιο, η εγγραφή
υποθήκης, η προστασία των προστατευόµενων µελών.
Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθµίζονται συ-
ναφώς θέµατα που αφορούν στις ήδη παραχωρηθείσες ή
στις προς παραχώρηση κατοικίες, τις οποίες έχει κατα-
σκευάσει ή αγοράσει µε στεγαστικά προγράµµατά του ο
τ. ΟΕΚ.»

Άρθρο 67

Στο άρθρο 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
υπεισέρχεται στις συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συνα-
φθεί από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση των υπηρεσιών
των Συµβουλευτικών Κέντρων µε τους ίδιους όρους και
ως προς όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από αυτές, από την ηµεροµηνία έναρξης έως την
ηµεροµηνία λήξης υλοποίησης των έργων, όπως αυτά α-
ποτυπώνονται κάθε φορά στις ισχύουσες αποφάσεις έ-
νταξης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στα Περιφε-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014-2020
και αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση των Συµβου-
λευτικών Κέντρων µε δικαιούχο το Κ.Ε.Θ.Ι..»

Άρθρο  68

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5β του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει µετά την αντικατά-
στασή της από το άρθρο 3 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«δ) Οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι
µηδενικής συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη, όπως
ορίζονται στην κ.υ.α. Α3/25132/2016 «Ρυθµίσεις για τη
διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δη-
µόσιο Σύστηµα Υγείας» (Β΄ 908) και συµπεριλαµβάνο-
νται στη σχετική βάση δεδοµένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του
ν. 3607/2007 (Α΄ 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης
καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκα-
τέσσερα (46,14) ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υ-
γειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σύµφωνα µε την ανωτέ-
ρω περίπτωση ββ΄.»

Άρθρο  69

Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου του απασχολούµενου στις υπηρεσίες των Συµβου-
λευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες
θύµατα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης προσωπικού (άρθρο 72 του ν. 4342/2015, Α΄ 143),
οι οποίες έχουν ανανεωθεί από 1.3.2016, ισχύουν από
την ηµεροµηνία λήξης της ανανεούµενης σύµβασης, α-
νεξαρτήτως του χρόνου δηµοσίευσης της ανανέωσης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 70

Οι αρµοδιότητες της διοικητικής και οικονοµικής δια-
χείρισης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενηµέρωσης και των υπαγόµενων σε αυτό
Γενικών Γραµµατειών ανατίθενται στην υφιστάµενη Δι-
εύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας από τη
δηµοσίευση του παρόντος έως τη σύσταση αντίστοιχων
υπηρεσιών στο Υπουργείο. Από την ίδια ηµεροµηνία, η
ανωτέρω Διεύθυνση λειτουργεί κατά την έννοια του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, για όλες
τις Υπηρεσίες που συγκροτούν το οικείο Υπουργείο και ο
προϊστάµενός της έχει όλες τις αρµοδιότητες, τα δικαι-
ώµατα και τις υποχρεώσεις του ανωτέρω άρθρου.

Άρθρο 71

1. Το Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ο-
ρίζεται στην Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υ-
φυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41), παρατείνεται έως τις 31.12.2017.

2. Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω Προγράµµατος γί-
νεται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά
σε υπηρεσίες που υλοποιούνται µέσω προγραµµατικών
συµβάσεων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), οι
οποίες ισχύουν από 1.1.2017 ανεξαρτήτως της ηµεροµη-
νίας υπογραφής τους. Η ανάληψη υποχρέωσης κατα-
λαµβάνει δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν από
1.1.2017.

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέσει τη διαχεί-
ριση των δαπανών που θα διατεθούν για την υλοποίηση
της παράτασης του Προγράµµατος, στο Εθνικό Ινστιτού-
το Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), κατόπιν σύναψης
προγραµµατικής σύµβασης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της παράτασης
του ανωτέρω Προγράµµατος και κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 72
Επείγουσες διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών - 
Πρόβλεψη δυνατότητας µεταφοράς προσφύγων - 

µεταναστών µε επιβατικά οχήµατα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄
159) η φράση «µέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται από τη
φράση «µέχρι 30.6.2017».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄
159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό
από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνι-
σµοί για τη µεταφορά µαθητών για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, οι σχετικές δαπάνες που πραγµατο-
ποιήθηκαν µετά τη λήξη των συµβάσεων των ετών 2014-
2015 και µέχρι τη σύναψη νέων συµβάσεων κατά την κεί-
µενη νοµοθεσία, καταβάλλονται νόµιµα εφόσον ο οικεί-
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ος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη, αφενός
την αιτιολογηµένη αδυναµία προκήρυξης διαγωνισµού
και αφετέρου την εκτέλεση µεταφοράς µαθητών και το
ύψος της σχετικής δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης
της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.»

3.  Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «για χρονικό διάστηµα έ-
ως 31.12.2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρο-
νικό διάστηµα έως 30.6.2017».

4. Επιτρέπεται η µεταφορά προσφύγων και µετανα-
στών µε επιβατικά οχήµατα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. Α΄
και Β΄ βαθµού, από και προς τις δοµές φιλοξενίας ή ό-
που αλλού κριθεί αναγκαίο, µετά από απόφαση του οι-
κείου Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη.

Άρθρο 73
Χρηµατοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων

1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του, δύ-
ναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, µε σύσταση
ειδικού καταπιστευτικού λογαριασµού (escrow account),
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την
εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση έρ-
γων υποδοµής ή έργων γενικού συµφέροντος. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών,
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι προ-
ϋποθέσεις της επιχορήγησης και ρυθµίζονται όλα τα ζη-
τήµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της πα-
ρούσας διάταξης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) α-
ντικαθίσταται, ως εξής: 

«2.α. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω
του δεσµευµένου τοµέα, δύναται να χρηµατοδοτεί τα
δάνεια της προηγούµενης παραγράφου κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011
(Α΄ 113) και του εδαφίου iv της παρ. 1α του άρθρου 2 του
π.δ. 169/2013 (Α΄ 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυ-
γίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των συνδέ-
σµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Κατ’ εξαί-
ρεση, στις περιπτώσεις που η υπολειπόµενη διάρκεια α-
ποπληρωµής των ήδη συναφθέντων δανείων της προη-
γούµενης παραγράφου υπερβαίνει την προβλεπόµενη α-
πό την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 169/2013, η διάρκεια
του χορηγούµενου δανείου για τον προβλεπόµενο στην
παρούσα διάταξη σκοπό µπορεί να φθάνει τα τριάντα πέ-
ντε (35) έτη. Οι όροι και προϋποθέσεις της χρηµατοδότη-
σης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτε-
ρικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισµών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.
β. Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύνα-

ψης των αναχρηµατοδoτoύµενων δανειακών συµβάσεων
διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων
συµβάσεων.»

Άρθρο 74

1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3

του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄194),
όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 9 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164), αντικαθίστανται ως εξής:

«Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως αυ-
τοδιοικούµενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των νόµων
2194/1994 και 3685/2008, όπως ισχύουν, λειτουργεί από
1ης Ιανουαρίου 2018 µε πλήρη διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού
της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της
δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες αυτού µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η µισθοδοσία του
προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), ό-
πως ισχύουν.»

2.α. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αναστέλλεται έ-
ως τις 31.12.2017. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει
από 1.1.2018.
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του

ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Από 1.1.2018 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε

Αποκεντρωµένη Διοίκηση.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 66

του ν. 4316/2014 (Α΄270) παρατείνεται από τη λήξη της
έως τις 30.6.2017.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 και 12 του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2018. Η ι-
σχύς των άρθρων 8,9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του
Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών έ-
τους 2018, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»

5. Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των Νο-
σοκοµείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι κοινοί Διοικητές, οι
κοινοί Αναπληρωτές Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοι-
κητές των υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόµενων Νοσο-
κοµείων του Ε.Σ.Υ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκο-
ντά τους, του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή σε
αυτά και µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία παρα-
τείνεται αυτοδικαίως για το συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα, µέχρι το διορισµό του εκάστοτε επιλεγέντος νέ-
ου Διοικητή και νέου Αναπληρωτή Διοικητή στα νοσοκο-
µεία αυτά. Η διάταξη αυτή ισχύει από 31.7. 2016.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 98 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως
31.12.2017.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α΄21)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η ισχύς των προβλεπόµενων στην παρούσα παρά-
γραφο έχει αναδροµική ισχύ από 17 Οκτωβρίου 2015.»

8.α. Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παρ. 10 του
άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται η φρά-
ση:

«εκτός αν στην πράξη διορισµού τους οριστεί ότι θα υ-
πηρετούν ως µη αµειβόµενα µέλη.»
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β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 4387/2016 (Α΄85) προστίθεται η φράση:

«µε εξαίρεση αυτά που έχουν οριστεί ως µη αµειβόµε-
να, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 3429/2005 (Α΄314).»

9. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέµπτο εδά-
φιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
καταργείται από ενάρξεως ισχύος του ν. 4368/2016, ήτοι
από 21.2.2016.

10.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α΄134)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι
προµήθειες ειδών και υπηρεσιών των φορέων της παρα-
γράφου 1 του παρόντος, όταν συγχρηµατοδοτούνται α-
πό Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε-
ΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» ή άλλα ειδικά
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (ΕΤΕΠ, CEB
κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η
σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθει-
ας, το αντικείµενο της προµήθειας και ο προϋπολογι-
σµός της δαπάνης. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα
γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµη-
θειών διατάξεις.»
β. Η παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 3918/ 2011 (Α΄31) α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι

προµήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
1, που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχει-
ρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιµότητα των ως άνω προ-
µηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών
διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο
δικαιούχος της προµήθειας, το αντικείµενο της προµή-
θειας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης. Επίσης, οι Α-
ποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιµότητας έργων που είχαν εκ-
δοθεί για την Προγραµµατική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν µέρει,
παραµένουν σε ισχύ, προκειµένου να επισπευστούν οι
διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηµατοδότησης α-
πό το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών
θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προ-
µηθειών διατάξεις.»

11.α. Από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄224) εξαι-
ρούνται οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α΄176), οι ιατροί
Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι ιατροί και οδοντίατροι κλά-
δου Π.Ε. των Δ.Υ.Πε. και των Φορέων Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) του Ε.Σ.Υ., καθώς και το νοση-
λευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό των φορέων
αυτών και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται α-
πό το Υπουργείο Υγείας. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν την
κινητικότητα των προσώπων του προηγουµένου εδαφίου
διατηρούνται σε ισχύ.
β. Η διάταξη της παραγράφου α΄ ισχύει από την έναρ-

ξη ισχύος του ν. 4440/2016.
12.α. Η υπερωριακή απασχόληση, καθώς και η νυχτερι-

νή και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία του προσωπικού
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., η οποία
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα αντί-
στοιχα προγράµµατα απασχόλησης προσωπικού των φο-

ρέων αυτών, από την 1.1. 2013 έως και τις 31.12.2015,
θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί νοµίµως και οι αντί-
στοιχες δαπάνες αποδίδονται στους δικαιούχους από τα
ίδια έσοδα των Φορέων, µέχρι τις 30.6.2017.
β. Οι εφηµερίες του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Κιλ-

κίς που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2015, εντός των ε-
γκεκριµένων προγραµµάτων εφηµεριών, και δεν αποζη-
µιώθηκαν, είναι νόµιµες και δύναται να αποζηµιωθούν α-
πό ίδια έσοδα του Φορέα για το έτος 2017.

Άρθρο 75

Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η
φράση «του πάσης φύσεως προσωπικού του Δηµοσίου,
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου συµπεριλαµβανοµένων των δικαστών
και δηµόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της το-
πικής αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών
και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων
των απασχολούµενων στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και
στην τοπική αυτοδιοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµ-
βαση έµµισθης εντολής ή µίσθωσης έργου ή παροχής α-
νεξάρτητων υπηρεσιών» αντικαθίσταται από τη φράση
«των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 4» και η
φράση «δηλώνονται και καταβάλλονται σε µηνιαία βάση,
από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω Αναλυτικής Περιο-
δικής Δήλωσης» αντικαθίσταται από τη φράση «δηλώνο-
νται από τον εργοδότη σε µηνιαία βάση στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση και καταβάλλονται µέσω της Ενιαίας
Αρχής Πληρωµής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις».

Άρθρο 76

Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 75 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 94) είναι ότι η παράταση της ισχύος
συµβάσεων µέχρι τις 30.9.2016 αφορά στις από 4.3.2015
και στις από 12.3.2015 συµβάσεις εργασίας µεταξύ της
«Πληροφορική, Επιµόρφωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α.Ε.»
(Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) και των εργαζοµένων στα Γραφεία Δι-
κτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της
Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. κατά την περίοδο από 1.1.2016
έως και τις 30.9.2016. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποχρεούται ε-
ντός ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος να
εκδώσει, τα απαραίτητα απολογιστικά στοιχεία για την
απασχόληση των εργαζοµένων της στα Γραφεία Δικτύω-
σης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Κ.Ε.Δ.Ε.
και ΕΝ.Π.Ε., τα οποία προσκοµίζει στους φορείς απα-
σχόλησης στους οποίους λειτούργησαν τα Γραφεία Δι-
κτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων κατά την
παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι πόροι
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι έχουν µετα-
φερθεί σε λογαριασµό που τηρεί η Κ.Ε.Δ.Ε. και η
ΕΝ.Π.Ε. στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδί-
δονται στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην
πληρωµή των εργαζοµένων της βάσει των απολογιστι-
κών στοιχείων της. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές ει-
σφορές αποδίδονται στους οικείους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης απαλλασσόµενες από κάθε είδους πρόστιµα,
προσαυξήσεις και τέλη καθυστέρησης.

Άρθρο 77

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
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θρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου, όπως κυρώθηκε, µε το άρθρο 1 του
ν. 4147/2013 (Α΄98) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31
παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίστανται, ως ε-
ξής:

«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαί-
σιο των οριζόµενων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄87), για τις οποίες παρέ-
χεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υπο-
στήριξη, ορίζεται η 1η.1.2018. Μέχρι τότε, συνεχίζουν
να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση
της προβλεπόµενης σε αυτά σχετικής προθεσµίας.»

Άρθρο 78

Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύει, διάστηµα
συγχώνευσης των υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφε-
ρειακούς Συνδέσµους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέ-
ρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.6.2017. Η ι-
σχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

Άρθρο 79

Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 οι προ-
γραµµατικές συµβάσεις, που έχουν συναφθεί µεταξύ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων υλοποίησης
του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, και
έχουν λήξει έως 31.12.2015.
Στην ανωτέρω παράταση εµπίπτουν αποκλειστικά οι

προγραµµατικές συµβάσεις, των οποίων η πρόοδος υλο-
ποίησης του έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο)
πιστοποιείται από την προβλεπόµενη κατά περίπτωση ε-
πιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ.
Δ23/οικ. 25930/2011/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1652) περί σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων.

Άρθρο 80

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά τις ηµέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκο-
ντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές,
χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση α-
πασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές κατα-
βάλλονται προσαυξηµένες, σύµφωνα µε την κείµενη ερ-
γατική νοµοθεσία.»
Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1.12.2016.

Άρθρο 81

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέ-
ντρων Διηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ)
και των «Κέντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων»
των φορέων των Ο.Τ.Α., καθώς και των συµβάσεων ερ-
γασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσω-
πικού παρατείνονται πέραν της 31ης.12.2016 και έως
την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των
συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη
αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) της Προγραµµατικής Περιόδου
2014- 2020 του ΕΣΠΑ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
της 31ης.3.2017.
Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του

ν. 2190/1994 (Α΄ 28), οι συµβάσεις του ανωτέρω προσω-
πικού δεν µετατρέπονται σε καµία περίπτωση σε συµβά-
σεις αορίστου χρόνου.

2. Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδο-
σίας του απασχολούµενου προσωπικού της παραγράφου
1 καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 82

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Στο Νοµό Αττικής, εξαιρούµενης της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και στο Νοµό
Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έ-
τος, εκτός εάν το κόστος µισθοδοσίας των επικουρικών
ιατρών εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµ-
µα, οπότε η σύµβαση δύναται να έχει διάρκεια µέχρι δύο
(2) έτη.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαµβάνει και τους
επικουρικούς ιατρούς, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού, υπηρετούν στους Νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης µε µονοετείς συµβάσεις. Οι συµβάσεις
των ιατρών αυτών, εφόσον το κόστος µισθοδοσίας τους
ενταχθεί σε πρόγραµµα της παραγράφου 1, ανανεώνο-
νται αυτοδικαίως για ένα (1) έτος.

Άρθρο 83

Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ΄ της παρ. 15 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστο-
τε φορέα που ανήκει στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, στον οποίο αναθέτει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την υλο-
ποίηση των προγραµµάτων της.»
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Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. 
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