
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης κ 

Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές 

Διατάξεις του ν. 4387 /2016 (Α' 85)» 

Αιτιολογική Έκθεση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ' 

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής 

Α. Επί της αρχής: 

Ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο 

συντονισμός της συνολικής κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τις ευάλωτε
ς 

ομάδες του πληθυσμού σε όλες τις πτυχές και τις βαθμίδες της διοίκησης συνιστού
ν 

εθνική επιταγή. Η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας καθίσταται επιβεβλημμέν
η, 

προκειμένου να συντονιστούν αποτελεσματικά και να συλλειτουργήσουν όλοι ο
ι 

συναρμόδιοι φορείς σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, να ενισχυθεί 
ο 

κοινωνικός διάλογος, μέσω των οργάνων διαβούλευσης, καθώς και να εξαλειφθού
ν 

φαινόμενα επικαλύψεων και κακοδιαχείρισης περιορισμένων κοινωνικών πόρων σ
ε 

έναν εξαιρετικά κρίσιμο τομέα πολιτικής (Κεφάλαιο Α'). Η παρακολούθηση, ο 

συντονισμός κaι η αξιολόγηση θα επιτρέψουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τη
ς 

κοινωνικής προστασίας, τη διάχυση της πληροφορίας, της καινοτομίας και 
της 

βέλτιστης πρακτικής, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση τ
ων 

πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 

Τους ανωτέρω σκοπούς επιδιώκει ο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
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Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισμός), η σύσταση και λειτουργία του οποίου 

καθορίζονται από το παρόν σχέδιο νόμου. 

Ο Εθνικός Μηχανισμός προβλέπεται από την Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.). Πρόκειται για μελέτη, η οποία εκπονήθηκε το έτος 

2014, εξειδικεύτηκε και υπεβλήθη το δεύτερο εξάμηνο του 2015 στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία την ενέκρινε. Η Ε.Σ.Κ.Ε. αντανακλά τις προτεραιότητες της 

Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, φαινόμενα, τα οποία οξύνθηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγω της 

παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. 

Το δίκαιο δεν ορίζει τη φτώχεια, αλλά αναφέρεται έμμεσα σε αυτήν μέσω 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και εν 

γένει των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 

οριοθετούν εννοιολογικά τη φτώχεια ως την έλλειψη ενός ελάχιστου εισοδήματος, 

που εξασφαλίζει την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη 

στοιχειώδη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η προστασία των φτωχών αποτελεί 

κοινωνικό χρέος. Επιπροσθέτως, ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως μία 

σύνθετη διαδικασία αποστέρησης ανεξάρτητα από την έλλειψη εισοδηματικών 

πηγών. Προσεγγίζεται εννοιολογικά ως αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτικών και 

οικονομικών παραγόντων και συνθηκών, που αποτρέπουν την ακώλυτη συμμετοχή 

στον κοινωνικό ιστό και εμποδίζουν την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση 

των ανωτέρω φαινομένων. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (βλ. 

Κανονισμό ΕΕ 1304/2013 της 17.12.2013) είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η 

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. 

Η Ε.Σ.Κ.Ε. δομείται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι οριοθετούν τις βασικές 

κυβερνητικές προτεραιότητες: (α) την καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας 

φτώχειας, (β) την πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και (γ) 

την προώθηση της ένταξης. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού 

Μηχανισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ως μέτρο καλής διακυβέρνησης των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, αποτελεί εθνική 

υποχρέωση, διεθνή και κοινοτική δέσμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

30 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (v. 4359/2016, Α' 5) και του 
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άρθρου 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

326/402 της 26.10.2012), και αιρεσιμότητα για την εκκίνηση του προγράμματος του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Ανεξαρτήτως της συμβατικής υποχρέωσης για τη σύσταση του Εθνικού 

Μηχανισμού, είναι γεγονός ότι η συνολική κοινωνική πολιτική, στον τομέα 
της 

κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από τον κατακερματισμό 
και 

τις επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη συντονισμού και διαφάνειας 
και 

την απουσία αποτελεσματικής εποπτείας των εκατοντάδων φορέων, που 

προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, ιδίως εκείνων το
υ 

ιδιωτικού δικαίου. Αυτή η κατάσταση, ασύμβατη με την αρχή του κοινωνικού 

κράτους δικαίου, ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις, την προνομιακή μεταχείριση κα
ι 

τη διαφθορά και ισχύει έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο Εθνικός Μηχανισμό
ς, 

που αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων από το 2012, αναφέρεται ρητά ως 

«Μηχανισμός για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης» στις διατάξεις του άρθρου 18 της από 31.12.2012 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

414 7 /2013 (Α' 98). 

Στο σχέδιο δράσης του Εθνικού Μηχανισμού διακρίνονται με σαφήνεια τα 

τρία επίπεδα της λειτουργίας του (κυβερνητικό, περιφερειακό και δημοτικό), 

ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων του, η επικοινωνία μεταξύ τους και τα
 

αποτελέσματα της λειτουργίας τους. 

Ειδικότερα, ο Εθνικός Μηχανισμός, με το ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα 

(Ε.ΓΠ.Σ.) που τον διατρέχει, θα επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

στα τρία επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης να έχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες, 

που χρειάζονται, με απόλυτη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 

των ωφελουμένων. Τα σημεία επαφής των συναρμόδιων υπουργείων, που 

εμπλέκονται κατά περίπτωση και συμπληρωματικώς στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής, θα μεριμνούν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του κεντρικού πυρήνα 

του Εθνικού Μηχανισμού, ώστε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τριβές να 

επισημαίνονται και να αίρονται. 

Τα όργανα του Εθνικού Μηχανισμού στα διαφορετικά του επίπεδα, όπως ο 

Κεντρικός Πυρήνας, που οργανώνεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του 
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Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής 

Ένταξης στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τα 

Κέντρα Κοινότητας, θα μπορούν, με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργίας του 

Εθνικού Μηχανισμού, να παρέχουν, μέσω μίας αμφίδρομης διαδικασίας, την 

καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε όλη την επικράτεια και την υποστήριξη, την 

οποία χρειάζεται κάθε υπηρεσία για το έργο της, καθώς και να συμπυκνώνουν τα 

συμπεράσματά τους σε τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση της 

κοινωνικής προστασίας, με επιδιωκόμενο σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και 

την αποφυγή φαινομένων κακοδιοίκησης. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική για την 

αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού θεωρείται η συνδρομή των 

αρμόδιων αρχών του ν. 4314/2014 (Α' 265) για την περίπτωση 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων αποκλειστικά στον τομέα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Η συνεργασία τους με τις κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού 

Μηχανισμού σε ζητήματα διαβίβασης αναφορών, διάχυσης πληροφόρησης και 

εφοδιασμού δεικτών κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση και τη βελτίωση της 

κοινωνικής προστασίας. 

Η αναμόρφωση και ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής 

Προστασίας, ως εθνικού οργάνου διαβούλευσης, καθώς και των περιφερειακών και 

δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης, θα συμβάλουν, ώστε η κοινωνική πολιτική, οι 

στόχοι και τα αποτελέσματά της να γίνουν αντικείμενο ευρείας δημόσιας συζήτησης 

όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων. Θα ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός 

διάλογος για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της διαφάνειας στο σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. 

Με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού το ελληνικό κράτος 

θα αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξασφάλιση της ενημέρωσης, της 

διαφάνειας, της αμεσότητας, της αντικειμενικότητας, του σχεδιασμού και της 

χρηστής διαχείρισης και κατανομής των πόρων στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας. Κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται οι 

πράξεις της Διοίκησης, καθώς και άλλων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που 

εμπλέκονται στην πολιτική κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, 

θα αξιοποιούνται η εμπειρία και η τεχνογνωσία τόσο του δημοσίου τομέα όσο και 
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των ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Οι πολίτες θα 

μπορούν με αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήματά τους και να έχουν άμεση 

ανταπόκριση, χωρίς να εξαναγκάζονται να αναζητούν ενδιάμεσους μη κρατικούς 

φορείς, προκειμένου να τους παρέχονται οι υπηρεσίες και τα ωφελήματα, που 

δικαιούνται. Η θεσμική καθιέρωση του Εθνικού Μηχανισμού συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και συστηματική παρακολούθηση της δράσης για τον εκσυγχρονισμό της 

κοινωνικής προστασίας και για την ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β' επιδιώκουν να θέσουν ένα 

γενικό αλλά ορισμένο πλαίσιο επί ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

προνοιακών υπηρεσιών και επέκτασης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληεγγύης σε 

όλους τους Δήμους της Χώρας. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προάσπιση του 

κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας του 

πληθυσμού, η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις 

προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, 

που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 

Την τελευταία εξαετία το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, που βρίσκεται 

είτε σε κίνδυνο φτώχειας και ακραίας φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού 

αποκλεισμού αυξήθηκε σημαντικά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις έρευνες της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον κίνδυνο φτώχειας. Σημαντική διάσταση της 

φτώχειας αποτελεί η παιδική φτώχεια, ενώ υψηλά ποσοστά φτώχειας πλήπουν 

μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και 

ανέργους. Σε συνθήκες έντονης οικονομικής ύφεσης απαιτούνται στοχευμένες 

δράσεις και παρεμβάσεις, όπως αυτές, που προβλέπει ο ν. 4320/2015 (Α' 29) για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η εμπειρία και τα αποτελέσματα, που 

απορρέουν από την εφαρμογή και την αξιολόγηση τόσο της ανωτέρω νομοθετικής 

πρωτοβουλίας όσο και της πρώτης φάσης του προγράμματος του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (άρθρο 235 του ν. 4389/2016, Α' 94), αποτελούν 

εφαλτήριο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) σε καθολικό επίπεδο. 
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Το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης συνδέεται 

άρρηκτα με την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Έχει πολύ ισχυρά συνταγματικά 

ερείσματα, καθώς απορρέει από την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, την 

προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προσωπική ελευθερία και 

συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Χώρας. Το Κ.Ε.Α. δεν 

προσλαμβάνεται μόνο ως οικονομική ενίσχυση για την καταπολέμηση της ακραίας 

φτώχειας. Εντάσσεται σε μία γενικότερη κοινωνική πολιτική κατά του κοινωνικού 

αποκλεισμού, διότι συνοδεύεται από παροχές σε είδος και σε υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας, καθώς και από μέτρα προώθησης της απασχόλησης. Αποτελεί το ύστατο 

δίχτυ ασφάλειας και κοινωνικής προστασίας, με επιδιωκόμενο σκοπό την 

αντιμετώπιση των συνθηκών της ακραίας φτώχειας. Λαμβάνει τη μορφή 

συμπληρώματος σε σχέση με τη χαρασσόμενη και εφαρμοζόμενη κυβερνητική 

πολιτική κοινωνικής προστασίας. 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' έχουν ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία του 

ΕΦΚΑ και της διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. 

Στόχος είναι η ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο καθεστώς, έχοντας υπόψη 

το συμφέρον των ασφαλισμένων, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και 

πληροφοριακά συστήματα, την ομαλη ένταξη του προσωπικού, ώστε να μην 

διαταραχθεί η λειτουργία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Με τη διάταξη 

αυτή διευκρινίζεται ο τρόπος οργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και περαιτέρω 

ζητήματα της οργανωτικής δομής του. Οι υπηρεσίες των υφιστάμενων Φορέων 

εντάσσονται στη δομή των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και συντίθενται σε ένα οργανωτικό 

πλαίσιο, διαμορφώνοντας μία ενιαία δομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Β. Επί των άρθρων: 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός 

του Εθνικού Μηχανισμού για το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση εφαρμοζόμενων πολιτικών για την 
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καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, 

διασαφηνίζεται ο όρος του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.
ΓΠ.Σ.), ήτοι 

ενός πληροφοριακού συστήματος με τρία (3) μητρώα (ωφελούμενων, ιδρυμάτων 

και προγραμμάτων), άρρηκτα συνδεδεμένου με την αποτελεσματική και
 αποδοτική 

λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού, το οποίο θα λειτουργεί στις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κο
ινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 2 

Σκοπός σύστασης 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζεται ο επιδιωκόμενος σκο
πός 

κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος της σύστασης και λειτουργίας το
υ Εθνικού 

Μηχανισμού. Με γνώμονα την προστασία της αξίας του ανθρώπου και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οι πολιτικές της κοινωνικής αλληλεγγύης κα
ι κοινωνικής 

προστασίας αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητα. 

Άρθρο 3 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

Ο Εθνικός Μηχανισμός εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ανοικτής μεθ
όδου 

συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, για να δοθεί αποφασιστική 

ώθηση στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, με τον 

καθορισμό κατάλληλων επιχεφησιακών στόχων. 

Άρθρο4 

Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνεται ο οργανικός σχηματισμό
ς του 

Εθνικού Μηχανισμού σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο και
 ο ιδιαίτερος 

ρόλος συνεισφοράς, που διαδραματίζουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες α
ρχές του ν. 

4314/2014 (Α' 265) σε δράσεις και παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας. 
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Άρθρο s 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) αποτελεί, 

βάσει της φύσεως των αρμοδιοτήτων του, το συλλογικό κυβερνητικό 
όργανο, το 

οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις επί θεμάτων, που αφορούν σ
τον Εθνικό 

Μηχανισμό. 

Άρθρο 6 

Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού 

Ο κεντρικός πυρήνας του Εθνικού Μηχανισμού οργανώνεται στη Γενική 

Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό, συνιστώνται η Διεύθυνση 
Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχε
ιας. 

Άρθρο7 

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 

Συνιστάται Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής με τ
ρεις 

(3) οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι καθ' ύλην αρμόδιες για την εκπόνηση 

συναφών με την κοινωνική ένταξη μελετών, τη διαχείριση πληροφοριακών 

συστημάτων, το σχεδιασμό πολιτικών και προτεραιοτήτων της Εθνικής
 Στρατηγικής 

για την Κοινωνική Ένταξη, την εποπτεία δράσεων κοινωνικής προστασί
ας και την 

αξιολόγηση τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποσα
φήνιση των 

αρμοδιοτήτων και του ρόλου των νέων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Επιπλέον, προβλέπεται η
 δυνατότητα 

σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ειδικούς επιστημονικούς συν
εργάτες, για 

την επικουρία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνο
χής κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα τεχνογνωσίας και για τις ανάγκες 

εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής προστα
σίας (παρ. 4 

του άρθρου 30 του ν. 4314/2014). Στόχος είναι η άμεση εξυπηρέτηση αναγκών 
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προγραμμάτων της Διεύθυνσης, που εντάσσονται σε κοινοτικά πλάισια 

χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρ
κεια. Η ως 

άνω προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Άρθρο8 

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας 

Συνιστάται Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας με τρεις (3) οργανικές 

μονάδες, οι οποίες είναι καθ' ύλην αρμόδιες για την προώθηση των κ
οινωνικών 

προτεραιοτήτων σε τρεις πυλώνες πολιτικής. Οι ανωτέρω πυλώνες απο
σκοπούν (α) 

στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας, (β) στην πλ
ήρη εθνική 

εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ν. 4336/2015, Α' 94) και τη 

διασύνδεσή του με κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και (γ) στην ένταξη ή επ
ανένταξη 

των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

επιδιώκεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των νέων 
οργανικών 

μονάδων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας. Επιπλέον, προβ
λέπεται η 

δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ειδικούς επισ
τημονικούς 

συνεργάτες, για την επικουρία της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχ
ειας κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα τεχνογνωσίας και για
 τις ανάγκες 

εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής προστασί
ας (παρ. 4 

του άρθρου 30 του ν. 4314/2014). Στόχος είναι η άμεση εξυπηρέτηση αναγκών 

προγραμμάτων της Διεύθυνσης, που εντάσσονται σε κοινοτικά πλάισια 

χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική δι
άρκεια. Η ως 

άνω προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Άρθρο9 

Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής 
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Με την παρούσα ρύθμιση προσδιορίζεται ο ρόλος των Σημείων Επαφής των 

συναρμόδιων με πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας 

υπουργείων. 

Η πολιτική κοινωνικής ένταξης ασκείται, προεχόντως, από το Υπουργείο Εργασίας,
 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και, συμπληρωματικώς και 

κατά περίπτωση, από δώδεκα ακόμα υπουργεία: 

1. το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, 

2. το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη 

διαχείριση του ΕΣΠΑ και για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα, 

3. το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναπτύσσει 

προγράμματα διευκόλυνσης της πρόσβασης των παιδιών ευάλωτων ομάδων τ
ου 

πληθυσμού στην εκπαίδευση, καθώς και ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 

4. το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο 

είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αναγκαίων δράσεων κα
ι 

πρωτοβουλιών για την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

5. το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο χρηματοδοτεί ή επιχορηγεί δράσεις 

κοινωνικής προστασίας οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, 

6. το Υπουργείο Υγείας, στο πεδίο της διατήρησης και προαγωγής της υγείας των 

πολιτών, τόσο των ασφαλισμένων σε φορείς Υγείας όσο και των ανασφάλιστων κα
ι 

των απόρων, 

7. το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο μεριμνά για την πρόσβαση 

ευάλωτων ομάδων σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λπ., 

8. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εφαρμόζει προγράμματα, 

όπως το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης», 

9. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι αρμόδιο για την δωρεάν 

ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών και των πολυτέκνων στο 

συγκοινωνιακό δίκτυο, 

10. το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την 

ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων, 
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11. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εφαρμόζει 

πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους και προωθεί την κατανάλωση 

οπωροκηπευτικών στα σχολεία. 

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ανάδειξη της συμβουλευτικής και 

τεχνικής υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού, που 

δύνανται να παρέχουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού, φορείς, οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 11 

Αρμόδιες Αρχές του ΕΣΠΑ 

Με την παρούσα ρύθμιση κατοχυρώνεται η απαραίτητη συνδρομή και 

συνεργασία των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών του ν. 4314/2014 (Α' 265) με τις 

υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας αποκλειστικά για ζητήματα 

κοινωνικής ένταξης και μείωσης της φτώχειας. Οι ως άνω αρχές, βάσει του οικείου 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, δρουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διαθέτουν 

εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις και δράσεις 

κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. 

Άρθρο 12 

Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η ανασύνθεση της Εθνικής 

Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, ως γνωμοδοτικού οργάνου, και η εξειδίκευση 

των στόχων της στο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής 
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_/ \ ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος και 

ενεργοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα κοινωνικής προστασίας φορείς, 

δημόσιοι και ιδιωτικοί. 

Άρθρο 13 

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διασαφήνιση του έργου και 

των δράσεων της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας της κάθε Περιφέρειας στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τη χάραξη και εφαρμογή 

προνοιακών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Άρθρο 14 

Περιφερειακό Παρατηρητήριο ΚοινωνικήςΈvταξης 

Με την παρούσα ρύθμιση προτείνεται η σύσταση και λειτουργία δεκατριών 

(13) Περιφερειακών Παρατηρητηρίων, ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας, με βασική 

αποστολή την εποπτεία και το συντονισμό των στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., όπως αυτοί 

εξειδικεύονται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης, 

καθώς και την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια συνιστούν 

αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Μηχανισμού σε περιφερειακό επίπεδο. 

Άρθρο 15 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

Η προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζει τις αρμοδιότητες και δράσεις των 

αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού 

Μηχανισμού για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο. 
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Άρθρο 16 

Κέντρα Κοινότητας 

Με την ενσωμάτωση των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του 

Εθνικού Μηχανισμού επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
 

την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά 

προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 
Τα 

Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών
 

για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και
 τις 

λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Άρθρο 17 

Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Ως γνωμοδοτικά όργανα, η Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε
 

αυτοδιοικητικό επίπεδο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνεται η δράση
 

τους στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για την καταπολέμηση 
της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Άρθρο 18 

Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού: μεθοδολογία και σύστημα δεικτών 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται ενδεικτική μεθοδολογία 

αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής από την πλευρά των
 

αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
 

Επιπλέον, κατοχυρώνεται «Σύστημα Κοινών Δεικτών», ως απαραίτητο εργαλείο 
για 

την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη βέλτιστη κατανόηση της φτώχειας κα
ι 

του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Άρθρο 19 

Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση του 

ψηφιακού πυλώνα του Εθνικού Μηχανισμού, ήτοι του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού 

Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ.) και τριών ενιαίων μητρώων ωφελούμενων κοινωνικών 

επιδομάτων, φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής και προγραμμάτων κοινωνικής 

προστασίας, στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως αναπόσπαστο εργαλείο του Εθνικού 

Μηχανισμού, το Ε.ΓΠ.Σ. αναπτύσσεται και λειτουργεί σε συμφωνία με την κείμενη 

νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 20 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ομαλή μετάβαση και άσκηση 

των σχετικών αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

Άρθρο 21 

Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση του 

πληροφοριακού σύστηματος «e-pronoia για τον πολίτη», που συστήνεται στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Με την Π2α/Γ.Π.:οικ 59597 /2011 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1528), η οποία 

εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 2Α του ν. 3106/2003 (Α'30), 

ανατέθηκε στο Ε.Κ.Κ.Α. η αρμοδιότητα καταγραφής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των δράσεων των φορέων κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής 

αλληλεγγύης και προστασίας, καθώς και των ωφελούμενων από τους φορείς 

αυτούς, με στόχο την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, την 

ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των εφαρμοζόμενων δράσεων και την 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιδιωκόμεν
ος 

σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η νόμιμη και αποτελεσματική υλοποίηση τ
ης 

ως άνω ανατεθείσας αρμοδιότητας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας 

πληροφοριακού συστήματος. 

Άρθρο 22 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η ουσιαστική 

αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε 

μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
 

σε αξιοπρεπές επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
και 

επανένταξης των φτωχών προσώπων και οικογενειών αποτελούν την κύρια 

αποστολή της προτεινόμενης μεταρρύθμισης. Το Κ.Ε.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμέ
νο 

πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπε
δο 

διαβίωσης και, συγχρόνως, προωθεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των 

ωφελούμενων. Καλύπτει κάθε άτομο και νοικοκυριό, που βρίσκεται ή περιέρχετ
αι 

σε κατάσταση ανάγκης, χορηγεί παροχές σε χρήμα, είδος και ποιοτικές υπηρεσί
ες 

φροντίδας, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής
 

προστασίας ή από τους ίδιους τους πόρους του ωφελούμενου, θεσπίζει γενικά κα
ι 

αντικειμενικά κριτήρια ένταξης για την άσκηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή
 

διαβίωση, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης 
και 

ενισχύει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των δικαιούχων στον κοινωνικό και 

οικονομικό ιστό. 

Εντασσόμενο στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και 

σε πλήρη εθνική εφαρμογή, το Κ.Ε.Α. συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

κοινωνικών παρεμβάσεων, το οποίο ερείδεται σε: 

α. μία θεσμικώς κατοχυρωμένη προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, π
ου 

εξασφαλίζει σε κάθε φτωχό πολίτη ένα εγγυημένο και αξιοπρεπές όριο διαβίωσης
, 

β. ένα συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για άτομα, π
ου 

αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, κ
αι 

γ. σε προγράμματα ενεργοποίησης και προώθησης στην αγορά εργασίας. 
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Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει την επέκταση του Κ.Ε.Α. σε όλους τους 

Δήμους της Χώρας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη ή / και 

άμβλυνση του κινδύνου των κοινωνικών διακρίσεων, την ενίσχυση του εργασιακού
 

ήθους των εν δυνάμει δικαιούχων του Κ.Ε.Α., που δύνανται να εργαστούν, την 

μακροπρόθεσμη εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών οφελών και εν γένει την
 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Εφαρμοστικές Διατάξεις του v. 4387 /2016 (Α' 85) 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4387 /2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή του τελευταίου 

εδαφίου του άρθρου 21 του ν.4387 /2016 (Α' 85), καθώς θα καλυφθούν οι 

ρυθμιζόμενες περιπτώσεις από τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 5 του ίδιου νόμου. 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387 /2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι το άρθρο 30 του ν. 4387 /2016 δεν 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην υποπαράγραφο Ε3 της παρ. 
Ε 

του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015. 

Άρθρο25 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4387 /2016 

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι και το άρθρο 30 του ν. 4387 /2016 

εφαρμόζεται αναλογικά στο άρθρο 33 του Ν. 4387 /2016 περί αναπροσαρμογής των 

κύριων συντάξεων. 

Άρθρο 26 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν., 4387/2016 

Αποσαφηνίζεται με την εν λόγω ρύθμιση ο τρόπος υπολογισμού των εφάπ
αξ 

παροχών των υπαγόμενων στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
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(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού 

(ΤΠΚΠΕΝ). 

Άρθρο27 

Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387 /2016 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης διευκρινίζεται η ελάχιστη 

μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο 

ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών 

τους. 

Με την παράγραφο 2 καθορίζεται το ποσό της εισφοράς κύριας ασφάλισης των 

ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το Δεκέμβριο του 2016 καθώς και για 

το διάστημα από 1-1-2017 μέχρι το 2020, καθώς και η κατανομή του στον εργοδότη 

και τον εργαζόμενο. Τα ποσοστά διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα ποσοστά που 

ισχύουν κατά τις αντίστοιχες περιόδους στους μισθωτούς που προέρχονται από τα 

υπόλοιπους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α Φορείς. 

Άρθρο 28 

Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387 /2016 

Με τη παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζεται ότι σε 

περιπτώσεις που ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος 

απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η 

μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι 

αποδοχές της μερικής απασχόλησης. 

Με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ.10 του ν.4387 /2016, οι κοινωνικοί πόροι υπέρ 

των ταμείων καταργήθηκαν. Επομένως, με την δεύτερη παράγραφο της 

προτεινόμενης διάταξης, η ειδική εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί 

του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 

δ/τος 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθηκε με την περ. 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 ΕΦΚΑ 
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Με την προτεινόμενη διάταξη απλοποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την 

έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών και τον Κανονισμό Οικονομικής 

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 30 

Τροποποίηση του άρθρου 57 του Ν. 4387 /2016 

Με την παράγραφο 1 αποσαφηνίζεται ο τρόπος εκπροσώπησης των υπαλλήλων για 

την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4387 /2016. 

Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου αποσαφηνίζεται η σύνθεση του ΔΣ του 

ΕΦΚΑ έως την υπόδειξη των εκπροσώπων των συμβουλευτικών επιτροπών του 

άρθρου 58 του Ν. 4387 /2016. 

Άρθρο31 

Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4387/2016 

Με το εν λόγω άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν. 4387/2016, 

συστήνεται και διαρθρώνεται η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο32 

Σύσταση οργανικών μονάδων ειδικού σκοπού. 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται η σύσταση με ΚΥ Α οργανικών μονάδων ειδικού 

σκοπού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 33 

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων 

Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες η 

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων. 

Άρθρο 34 

Τροποποίηση άρθρου 68 του Ν. 4387 /2016 
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Με τη διάταξη αυτή συστήνεται Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών των 

εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτυπώνεται
 η 

διάρθρωσή της σε τμήματα. Περαιτέρω προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων 

Προσωπικού των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ ΦΚΑ στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Άρθρο35 

Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων 

Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες
 η 

Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων. 

Άρθρο 36 

Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας 

Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες η
 

Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας. 

Άρθρο37 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 

Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες
 η 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

Άρθρο38 

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες
 η 

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Άρθρο39 

Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών 
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Με το εν λόγω άρθρο διαρθρώνεται σε Κεντρικές και Περιφερε
ιακές Υπηρεσίες η 

Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών. 

Άρθρο40 

Περιφερειακές Υπηρεσίες πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι Περιφερειακές και 
τοπικές οργανικές 

μονάδες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αποτελούν Περιφερειακές υπηρεσίες το
υ ΕΦΚΑ. 

Άρθρο41 

Περιφερειακές Υπηρεσίες πρ. ΟΑΕΕ 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι Περιφερειακές και 
τοπικές οργανικές 

μονάδες του ΟΑΕΕ αποτελούν Περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
. 

Άρθρο42 

Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΓΑ 

Με το εν λόγω άρθρο διευκρινίζεται ποιες Περιφερειακές μονάδες του ΟΓΑ 

αποτελούν Περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο43 

Περιφερειακές Υπηρεσίες πρ. ΕΤΑΑ 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι Περιφερειακές κα
ι τοπικές οργανικές 

μονάδες του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ 

αποτελούν Περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο44 

Περιφερειακές Υπηρεσίες πρ. ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι Περιφερειακές κα
ι τοπικές οργανικές 

μονάδες του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ αποτελούν Περιφερ
ειακές υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 45 
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Κεντρικές Υπηρεσίες πρ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι η διεύθυνση Συντάξεων ΝΠΔΔ της Γενικής 

Διεύθυνσης ασφαλιστικών υπηρεσιών μετατρέπεται σε περιφερειακή διεύθυνση 

Συντάξεων ΝΠΔΔ και αποτελεί υπηρεσία του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο46 

Κεντρικές Υπηρεσίες πρ. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ 

Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι οργανικές μονάδες του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 

μετατρέπονται σε περιφερειακές οργανικές μονάδες και μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ. 

Άρθρο47 

Κεντρικές Υπηρεσίες ΟΓΑ 

Με το εν λόγω άρθρο διευκρινίζονται οι οργανικές μονάδες και οι αρμοδιότητες του 

ΟΓ Α που μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ και αποτελούν Περιφερειακές του οργανικές 

μονάδες. 

Άρθρο48 

Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤ ΑΑ 

Με το εν λόγω άρθρο διευκρινίζεται ποιες οργανικές μονάδες του ΕΤΑΑ αποτελούν 

σε περιφερειακές οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο49 

Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΤΑ ΥΤΕΚΩ 

Με το εν λόγω άρθρο δημιουργείται η Περιφερειακή διεύθυνση ασφάλισης και 

Παροχών υπαλλήλων Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. 

Άρθρο 50 

Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ 

Με το εν λόγω άρθρο καθορίζονται τα Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του ΝΑΤ 

που μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ και δημιουργείται η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ναυτικών με τα Τμήματα αυτά. 
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Άρθρο 51 

Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών 

Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων. 

Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων. 

Άρθρο 52 

Μεταβατική διάταξη για Συντάξεις Δημοσίου 

Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις που επιβάλλεται 

να ισχύσουν για την ομαλή ένταξη και των συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 53 

Διάρκεια ισχύος 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 69 Α 

έως και 69 ΙΒ, 72 Α καθώς και η παρ. 1 περ. ζ, 5, 12, 13, 14και15 του άρθρου 68 του 

Ν. 4387 /.2016 ισχύουν από 1-1-2017 έως την έναρξη ισχύος του Προεδρικού 

Διατάγματος περί του Οργανογράμματος του ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 54 

Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4387 /2016. 

Με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., η προτεινόμενη διάταξη ορίζει 

ότι η επιλογή της διαχειρίστριας τράπεζας μπορεί να γίνει με απόφαση του 

προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία μπορεί να αναθέσει τη ταμειακή του 

διαχείριση σε μία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες 

των εντασσομένων Φορέων. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για ένα μεταβατικό στάδιο 

του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. 

Επιπλέον, προβλέπεται ότι για το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., 

μεταβατικά, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να αποφασίζει την επέκταση μέχρι τις 
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31.12.2017 των συμβάσεων των εντασσόμενων Φορέων, στις οποίες ο Ε.Φ.Κ.Α. 

υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος. Μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου 

προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, κατά τις κείμενες 

διατάξεις, για την ανάθεση έργων από 1.1.2018. 

Άρθρο 55 

Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4387 /2016 

Με το εν λόγω άρθρο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 80 του 

ν.4387 /2016 και πλέον προβλέπεται οι διοικητικές επιτροπές θα εξετάζουν τις 

ενδικοφανείς προσφυγές των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ. 

Άρθρο 56 

Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387 /2016 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή στο ΕΤΕΑ, των διατάξεων 

για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, για την παράλληλη ασφάλιση, για την 

προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γιά την προσαύξηση της σύνταξης όσων 

κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις 

για τη διαδοχική ασφάλιση. Ειδικά οι διατάξεις για την προσαύξηση της σύνταξης 

όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016. 

Άρθρο 57 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 

4387/2016 ως προς το ΝΑΤ και τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών των 

ασφαλισμένων σε αυτό εφαρμόζονται για τα ναυτολόγια που συντάσσονται από 

την 1-7-2017 και εντεύθεν. Για τα ναυτολόγια που συντάσσονται έως το τέλος του 

Ιουνίου 2017 εξακολουθούν να διέπονται από την περί ΝΑΤ κείμενη νομοθεσία. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως ρητά εξειδικεύεται ότι οι εισφορές που εισπράπονται ήδη 

από την 1-1-2017 και εφεξής καταβάλλονται υπέρ ΕΦΚΑ. 
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Άρθρο 58 

Τροποποίηση του άρθρου 101 του Ν. 4387/2016 

Με το εν λόγω άρθρο τροποποιείται το άρθρο 101 του Ν. 4387 /2016 και 

αποσαφηνίζεται ο τρόπος τοποθέτησης Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του 

ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 59 

Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, 

αυταπασχολούμενωv και αγροτών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων που 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39 και 40 

του Ν. 4387/2016 να καταβάλλουν μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους. Με την 

παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι χρηματικές εισροές στα ταμεία του 

ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους. 

Άρθρο 60 

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η απόδοση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την 

31-12-2016 προς τους οικείους Φορείς των ποσών που τους αναλογούν από τα 

έσοδα που αναφέρονται σε αυτήν. 

Άρθρο 61 

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία ρύθμισης των μέχρι την 

31.12.2016 οφειλών του 1.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,. 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 Ε.Τ.Ε.Α. 
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Άρθρο62 

Αποζημίωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς ΕΟΠΥΥ. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται το ποσό και ο τρόπος αποζημίωσης του 

1.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθείσες προς τον Ε.0.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες από τις 1-1-

2012 μέχρι τις 31-12-2016. 

Άρθρο63 

Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους 

Από 1.1.2017 ορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος αποζημίωσης του Ε.Φ.Κ.Α. για τις 

παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες προς τον Ε.0.Π.Υ.Υ. και τον Ο.Α.Ε.Δ .. 

Άρθρο 64 

Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση 

των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 42 του ν. 4415/2016. 

Άρθρο65 

Έναρξη ισχύος 

Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
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