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Πίνακας τροποποιούμενων - καταργούμενων διατάξεων 

στο Σχέδιο Νόμου 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές 

Διατάξεις του ν. 4387 /2016 (Α' 85)» 

Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 

Άρθρο 12 

Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 

Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α' 111), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 5 εδ. α'του ν. 4144/2013 (Α' 88): 

«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται 

Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία. Η Επιτροπή συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τον Υπουργό
 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του
 

τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, 

Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας κα
ι 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση
ς και 

Πρόνοιας, τους Γενικούς Γραμματείς Πρόνοιας, Ισότητας και της Εθνικής Στατιστι
κής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης 
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Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος 

(ΕΝ.Π.Ε.), της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως 

Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 

Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(Σ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα μέλη της 

Επιτροπής διορίζονται με διετή θητεία». 

Αντικατάσταση του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α' 111): 

«Στην Επιτροπή καλούνται και συμμετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα 

της αρμοδιότητάς τους, γενικοί γραμματείς άλλων υπουργείων και των 

Περιφερειών της Χώρας». 

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α' 111): 

«Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, την ανάπτυξη 

Δικτύου για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση και η 

γνωμοδότηση για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση». 

Άρθρο20 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 7, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 1 

και των εδαφίων αβ', αγ', αστ', αζ', αη' και αθ' της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 

113/2014: 



«Άρθρο 17 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής 

Συνοχής είναι: 

α) ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών 

για την κοινωνική ένταξη και προστασία, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 

οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και γενικότερα όλων των πολιτικών 

που συνιστούν την εθνική στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας και την 

καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, καθώς και των 

αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, 

β) η λειτουργία του μηχανισμού για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ως επιτελικός 

φορέας. 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από 

τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 

α) Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών. 

β) Τμήμα για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών 

Κατηγοριών. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών 

για την Κοινωνική Οικονομία. 

δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. 

3. α)Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και 

Ισότητας Ευκαιριών: 

αα) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, των Γενικών 

Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και της Διαδικασίας της Κοινωνικής 

Προστασίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων. 

αβ) Η επιμέλεια για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 

Ένταξη. 

αγ) Η παρακολούθηση των δεικτών και η αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των 

μέτρων που τίθενται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη. 
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αδ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος σε 

ό,τι αφορά το στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

αε) Ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για την κατάρτιση της Εθνικής 

Κοινωνικής Έκθεσης. 

αστ) Η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Εθνικής 

Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού με 

στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. 

αζ) Η υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. 

αη) Η επιτελική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής των 

μέτρων πολιτικής κοινωνικής ένταξης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η 

άντληση στοιχείων για την ανατροφοδότηση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας 

και ένταξης. 

αθ) Η διατύπωση προτάσεων για μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

αι) Η μέριμνα για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση (άρθρο 18 του ν. 4147/2013, 

Α' 98). 

αια) Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο μέτρων και πολιτικών που προέρχονται από 

κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και αφορούν στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων. 

αιβ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης κατά των 

διακρίσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 

αιγ) Η πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για κοινοτικά και εθνικά προγράμματα 

που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

αιδ) Η παρακολούθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές πλευρές των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 

αιε) Ο σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων 

δράσεων που υλοποιούνται στο κοινοτικό πρόγραμμα Progress, ή σε οποιοδήποτε 

κοινοτικό πρόγραμμα, στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων. 



αιστ) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με 

τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. 

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση 

Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών: 

βα) Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε 

θέσεις εργασίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απασχόλησή τους, καθώς 

και ο συντονισμός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάστασή τους. 

ββ) Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού 

πλαισίου που διέπει τα άτομα ειδικών κατηγοριών. 

βγ) Η διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού 

Εφαρμογής του ν. 2643/1998, (Α' 220). 

βδ) Η έκδοση Αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται μέτρα πολιτικής και δράσεις 

για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς και η έκδοση Αποφάσεων κατόπιν 

σχετικών εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με τις οποίες 

καταρτίζονται προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελματιών για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 

προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας ατόμων με αναπηρίες. 

βε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα 

αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. 

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία: 

γα) Ο σχεδιασμός πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος για την 

ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η 

εισήγησή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία. 

γβ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση θεμάτων που 

άπτονται της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο 

συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την προώθηση δημόσιων 

συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. 

γγ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης της 

κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

γδ) Η εκπόνηση και συνεχής προσαρμογή του θεσμικού - κανονιστικού πλαισίου σε 

θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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γε) Η εκπόνηση απαραίτητων εργαλείων για την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

γστ) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής οικονομίας 

και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς για την 

προώθηση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

γζ) Ο σχεδιασμός και προώθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

προς τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τα στελέχη όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Η εισαγωγή του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

γη) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα 

αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. 

δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: 

δα) Η τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και των 

επιμέρους Μητρώων αυτού. 

δβ) Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των φορέων αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων 

του ν. 4019/2011, (Α' 216), η σύνταξη έκθεσης πορισμάτων ελέγχου και η έκδοση 

σχετικών διοικητικών πράξεων. 

δγ) Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες αναφορικά με τις προϋποθέσεις 

σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων». 

Άρθρο22 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Αντικατάσταση του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94): 

«Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: (α) Μονοπρόσωπο 

νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η ή σε 

διάσταση), που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σε 

σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, (β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: περιλαμβάνει όλα τα άτομα, που 

διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται από ένα άτομο και ένα ή 
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περισσότερα τέκνα ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι, το οποίο έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα άτομα ή 

φιλοξενούμενη οικογένεια». 

Αντικατάσταση του εδαφίου ε' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016: 

«Ως Εγγυημένο Ποσό νοείται το ποσό, που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και 

προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών της ωφελούμενης 

μονάδας». 

Κατάργηση του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016: 

«Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την 

προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της 

πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων 

που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι ωφελούμενοι 

του προγράμματος». 

Κατάργηση της περίπτ. γ' του εδαφίου θ' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016: 

«Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με 

Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής 

Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που 

άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι 

ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του 

ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές 

πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι 

εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος 

χωρίς εργασιακή σχέση. γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις». 

Αντικατάσταση του εδαφίου α' της παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016: 

«Αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του Προγράμματος του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι τα εξής: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), 

υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, της οποίας η συγκρότηση, σύνθεση 

και λειτουργία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ), η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α' 245), τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού 

(Δήμοι), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του 

άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α' 170), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ)». 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του v.4387 /2016 

Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του Νόμου 4387 /2016 (Α' 85): 

«Με όμοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών μέσω Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και η είσπραξη εισφορών μέσω ΚΕΑΟ.» 

Άρθρο25 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του v. 4387 /2016 

Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4387 /2016 (Α' 85), τροποποιείται: 

1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, 

πλην όσων χορηγούνται από τον Ο.Γ.Α., αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την 

ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και 12, 

βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου. 

Άρθρο27 

Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387 /2016 

Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387 /2016 (Α' 

85): 
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«Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές, 
ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη 
ισχύος του 

παρόντος νόμου στην ασφάλιση του ΕΤ ΑΠ - ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική 

εισφορά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμοζομένων 

και στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του παρόντος». 

Άρθρο 29 

Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονισμός Οικονομικής Οργά
νωσης 

και Λογιστικής Λειτουργίας ΕΦΚΑ 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν.4387 /2016 (Α' 85 ): 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν ε
ισήγησης 

του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του 

Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσματος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον 
ανωτέρω 

Υπουργό, καθώς και Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουρ
γίας του 

Ε.Φ.Κ.Α. 

2. Η παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4387 /2016 καταργείται. 

2. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και 

σε χρήμα, καθώς και το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία 

χορήγησης των παροχών σε χρήμα και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή 
λεπτομέρεια 

ρυθμίζονται ενιαία με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.
Κ.Α. της παρ. 

3 του άρθρου 95, που εκδίδεται μέχρι την 31.12.2016, ύστερα από αναλογιστική 

μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Η παρ.2 του άρθρου 95 καταργείται. 

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο νόμο σχετικά με τη λειτουργία κ
αι την 

οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις εισφορές, παροχές, οφειλές, και μέχρι την 
έκδοση του 

Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. της 

παραγράφου 4, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 



Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις 

που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον 

αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση 

επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών, μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

(ΑΠΔ), και η είσπραξη εισφορών και οφειλών μέσω ΚΕΑΟ. 

Άρθρο30 

Τροποποίηση άρθρου 57 του v. 4387 /2016 

Τροποποιείται η περ. στ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν. 4387 /2016 (Α' 85): 

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους 

υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του, Η επιλογή του εκπροσώπου των 

υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική 

ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύμφωνα 

με το πνεύμα των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (Α' 79). 

Άρθρο31 

Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4387 /2016 

Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 62 του ν. 4387 /2016 (Α' 85): 

3. Επίσης, στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν: 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 

το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις. Για τις 

ανάγκες της λειτουργίας του Γραφείου αυτού, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις 

των Νομικών Συμβούλων του Κράτους κατά μία (1), των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. 

κατά δύο (2), και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. κατά τέσσερις (4). 

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 55 

Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4387 /2016 

Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 80 του ν. 4387 /2016 (Α' 85): 
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3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από: 

α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, 

β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.0.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο (Π.1.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη 

Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές 

τους, 

γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους αναπληρωτές τους, 

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη 

Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία 

Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή 

του, 

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη 

συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των 

υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον 

αναπληρωτή του, 

στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής 

ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και 



οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του, 

ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ 

κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του, 

Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του 

ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της. 

Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

Άρθρο 56 

Τροποποίηση του άρθρου 96 του v. 4387 /2016 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 96 του ν. 4387 /2016 (Α' 85): 

2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 19, 30 και 36 εφαρμόζονται αναλογικά και επί των 

συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α .. 

2. Παράγραφος 6 του άρθρου 96 του ν. 4387 /2016 (Α' 85): 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

άρθρου αυτού και επιπλέον» ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα 

καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 58 

Τροποποίηση του άρθρου 101 του Ν. 4387 /2016 

1. Τροποποιείται η περίπτωσή β της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 

4387 /2016 (Α' 85): 

1. β. Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω, μέχρι την πλήρη λειτουργία του 

ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται με μεταφορά προσωπικού σε αυτόν 

από τους εντασσόμενους φορείς, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω απόφαση 

εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ. 
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του Ε.Φ.Κ.Α., μετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α .. Κατά προτεραιότητα 

μεταφέρεται προσωπικό που καταθέτει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία 

του Ε.Φ.Κ.Α .. 

2. Τροποποιείται η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 

4387 /2016 (Α1 85): 

2. β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού του 

Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων 

των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των εντασσομένων σε αυτόν φορέων και 

κλάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες 

οργανικές μονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους εντασσόμενους 

φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, με κριτήριο 

τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου 

επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 

από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προϊστανται στη συγκεκριμένη 

θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α' 33). Εφόσον δεν επαρκούν οι 

θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται 

ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. 


