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Εθνικός

Μηχανισμός

Συντονισμού,

Παρακολούθησης

και

Αξιολόγησης

των

μίσεις για την Κοινωνική
ς και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθ
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξη
85).
Διατάξεις του ν. 438 7/2 016 (Α'
Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΗΣ:
ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘ
ΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙ

υ
ή κατοχύρωση του ενιαίο
άξεις επιδιώκεται η θεσμικ
Με τις προτεινόμενες διατ
την
ύ για το σχεδιασμό,
του Εθνικού Μηχανισμο
οργανικού σχηματισμού
αξιολόγηση
την
και
παρακολούθηση
την
συντονισμό,
το
ενημέρωση,
ας και του κοινωνικού
την καταπολέμηση της φτώχει
εφαρμοζόμενων πολιτικών για
αποκλεισμού.
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Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

1. Αναγκαιότητα
1.1.

την προώθηση
το οποίο καθιστά αναγκαία
ονομικό, κοινωνικό ή άλλο),
Περιγράψτε το πρόβλημα (οικ

ης ρύθμισης
και ψήφιση της αξιολογούμεν

νωνικής προστασίας στην
τική, στον τομέα της κοι
Η συνολική κοινωνική πολι
Ελλάδα,

χαρακτηρίζεται

αρμοδιοτήτων,

την

από

έλλειψη

τον

κατακερματισμό

συντονισμού

και

και

τις

επικαλύψεις

και

διαφάνειας

την

των

απουσία

που προσφέρουν υπηρεσίες
των εκατοντάδων φορέων,
αποτελεσματικής εποπτείας
ή
ν του ιδιωτικού δικαίου. Αυτ
αλληλεγγύης, ιδίως εκείνω
κοινωνικής προστασίας και
τους δικαίου, ευνοεί τις
την αρχή του κοινωνικού κρά
η κατάσταση, ασύμβατη με
διαφθορά στο χώρο της
νομιακή μεταχείριση και τη
πελατειακές σχέσεις, την προ
κοινωνικής αλληλεγγύης.
ας επιπλέον
ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντ
επιδιώκει η αξιολογούμενη
Αναφέρατε τους στόχους που
μάτων
μενων στόχων και αποτελεσ
ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκό
τυχόν ποσοτικοποιημένα και

1.2.

Η

παρακολούθηση,

μακροπρόθεσμο

ο

συντονισμός

σχεδιασμό

της

και

η

κοινωνικής

αξιολόγηση

θα

προστασίας,

επιτρέψουν

τον

διάχυση

της

τη

κής, την ενίσχυση της
ας και της βέλτιστης πρακτι
πληροφορίας, της καινοτομί
σεων και της διαφθοράς
λέμηση των πελατειακών σχέ
διαφάνειας και την καταπο
ηλεγγύης.
στο πεδίο της κοινωνικής αλλ
αυτές που
ες που επηρεάζει άμεσα και
ωνικές και οικονομικές ομάδ
Αναφέρατε αναλυτικά τις κοιν
ίστε τον λόγο της επιρροής
ύμενη ρύθμιση και προσδιορ
επηρεάζει έμμεσα η αξιολογο

1.3.

το ελληνικό κράτος θα
α του Εθνικού Μηχανισμού
ργί
του
λει
και
η
τασ
σύσ
τη
Με
η της ενημέρωσης, της
αλείο για την εξασφάλισ
αποκτήσει ένα ισχυρό εργ
του σχεδιασμού και της
ς, της αντικειμενικότητας,
ητα
σότ
αμε
της
ς,
εια
φάν
δια
ν τομέα της κοινωνικής
κατανομής των πόρων στο
χρηστής διαχείρισης και
δων του πληθυσμού.
προστασίας των ευάλωτων ομά

2.Καταλληλότητα
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-200ή παρόμοιου
τώπισης του ίδιου
προσπάθειες αντιμε
νες
ύμε
ηγο
προ
υν,
ρχο
2.1. Αναφέρατε, εάν υπά
ματικά σημεία των
επιτυχή και τα προβλη
ιγράψτε αναλυτικά τα
περ
και
άδα
Ελλ
ν
προβλήματος στη
προσπαθειών αυτών

οστασίας στην
α της κοινωνικής πρ
μέ
το
ον
στ
κή,
ιτι
πολ
Η συνολική κοινωνική
ν
τις επικαλύψεις τω
κατακερματισμό και
ν
το
ό
απ
αι
ζετ
Ελλάδα, χαρακτηρί
την απουσία
και διαφάνειας και
ύ
μο
ισ
ον
ντ
συ
η
έλλειψ
αρμοδιοτήτων, την

εσίες
υ προσφέρουν υπηρ
οντάδων φορέων, πο
ατ
εκ
ν
τω
ς
ία
τε
οπ
αποτελεσματικής επ
ωτικού δικαίου. Ο
ως εκείνων του ιδι
ιδί
ς,
ύη
γγ
λε
λη
αλ
ας και
κοινωνικής προστασί
12,
ύσεων από το 20
ικείμενο διαβουλε
αντ
ε
εσ
έλ
οτ
απ
ός
Εθνικός Μηχανισμ
λούθηση και
ελεσματική παρακο
ισμός για την αποτ
αν
ηχ
«Μ
ως
τά
ρη
αναφέρεται
της
εις του άρθρου 18
ένταξης» στις διατάξ
ς
ική
νων
κοι
κών
ιτι
εφαρμογή των πολ
ρώθηκε με το
ου (Α' 256), που κυ
θετικού Περιεχομέν
μο
Νο
ης
άξ
Πρ
12
από 31.12.20
δεν υλοποιήθηκε.
δε θεσμοθετήθηκε και
λά
αλ
),
98
(Α'
13
/20
άρθρο 1 του ν. 4147
ματος σε
ή παρόμοιου προβλή
τώπισης του ίδιου
ιμε
αντ
α
ιγμ
άδε
ον ένα παρ
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστ
λόγο για τον οποίο
και αιτιολογήστε τον
ΣΑ (εφόσον υπάρχει)
ΟΟ
του
ή
σης
Ένω
ς
χώρα της Ευρωπαϊκή
ριμένη χώρα.
επιλέξατε τη συγκεκ

πει να εκδοθούν,
κές πράξεις που πρέ
α και τις κανονιστι
ματ
τάγ
δια
τα
ικά
λυτ
αυτές
Ζ.3. Απαριθμήστε ανα
άψτε για κάθε μία από
η ρύθμιση και περιγρ
μεν
γού
ολο
αξι
η
ρμοστεί πλήρως
προκειμένου να εφα
ά την εφαρμογή της
πει να προσεχθούν κατ
τυχόν θέματα που πρέ

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1

μιση
αξιολογούμενη ρύθ
χειρήσεων αφορά η
ποιες κατηγορίες επι
Αναφέρατε αναλυτικά

3.2

της αγοράς
ρύθμισης στη δομή
της αξιολογούμενης
ση
δρα
επί
την
ικά
Αναφέρατε αναλυτ

η ρύθμιση,
ά την αξιολογούμεν
ρήσεις πριν και μετ
χει
επι
ς
νέε
για
ατάστασης
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκ
ου κόστους»
ποποιημένου μοντέλ
με την χρήση του «τυ

3.4

και
ργίες της παραγωγής
ς ρύθμισης στις λειτου
ση της προτεινόμενη
δρα
επί
την
ικά
λυτ
Αναφέρατε ανα

επιχειρήσεων
του μάρκετινγκ των

3.5.

Αναφέρατε

αναλυτικά

ανταγωνιστικότητα

και

αιτιολογήστε

την

επίδραση

της

αξιολογούμενης

ρύθμισης

στην

των επιχειρήσεων

3

-L ,O ( -αλεί ή αφαιρεί η προτεινόμενη
ς των επιχειρήσεων που προκ
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρο
οποιημένο μοντέλο κόστους»
ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυπ
η που θα
ριστά το κόστος και τα οφέλ
μετρήστε αναλυτικά και ξεχω
Προσδιορίστε ειδικότερα και
αίες επιχειρήσεις
μενη ρύθμιση για τις μικρομεσ
προκύψουν από την προτεινό

3.7

αι
προϋπολογισμού, που αναμένετ
η ή την επιβάρυνση του κρατικού
Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλ

3.8.

αζόμενη ρύθμιση
να προκληθούν από την εξετ

3.9.

ς
ν συνέπειες της προτεινόμενη
Προσδιορίστε αναλυτικά τυχό

4. Συνέπειες στην
4.1.

α
ρύθμισης στην εθνική οικονομί

κοινωνία και στους πολίτες

κά και στις
ς ρύθμισης στην κοινωνία γενι
ς συνέπειες της προτεινόμενη
Αναφέρατε τις προσδοκώμενε

ες ειδικά
επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδ

γχονται οι πράξεις της
θα εποπτεύονται και θα ελέ
κό
ατι
εσμ
τελ
απο
πιο
πο
τρό
Κατά
τικών, που εμπλέκονται
φορέων, δημόσιων και ιδιω
Διοίκησης, καθώς και άλλων
Παράλληλα, θα
ς και κοινωνικής συνοχής.
αξη
έντ
ς
ική
νων
κοι
τική
στην πολι
οσίου τομέα όσο και των
η τεχνογνωσία τόσο του δημ
αξιοποιούνται η εμπειρία και
Οι πολίτες θα μπορούν με
ο της κοινωνικής πολιτικής.
ιδιωτικών φορέων στο πλαίσι
ση ανταπόκριση, χωρίς
ήματά τους και να έχουν άμε
αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτ
ούς φορείς, προκειμένου
ούν ενδιάμεσους μη κρατικ
να εξαναγκάζονται να αναζητ
δικαιούνται.
ίες και τα ωφελήματα, που
να τους παρέχονται οι υπηρεσ
ομάδα που
α και κάθε μία κοινωνική
δεδομένα για κάθε ένα τομέ
4.Ζ. Αναφέρατε τα σημερινά
Στατιστική
προκύπτουν από την Ελληνική
λογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά
επηρεάζονται από την αξιο
Υπηρεσία

4.3.

τη από
αι να προκύψουν για τον πολί
υτικά τα οφέλη που αναμένετ
Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλ

την προτεινόμενη ρύθμιση

4.4.

των υπηρεσιών
οποία επιφέρουν βελτίωση
προτεινόμενης ρύθμισης, τα
Αναφέρατε τα σημεία της

του Κράτους προς τον πολίτη

η τα αποτελέσματα της
ανισμού θα μπορούν, με βάσ
Οι υπηρεσίες του Εθνικού Μηχ
να παρέχουν, μέσω μίας
πληροφοριακού Συστήματος,
λειτουργίας του Ενιαίου Γεω
πολιτών σε όλη την
καθημερινή ενημέρωση των
αμφίδρομης διαδικασίας, την

4
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ρεσία για το έργο
οποία χρειάζεται κάθε υπη
την
η,
ριξ
στή
υπο
την
επικράτεια και
ένες
ατά τους σε τεκμηριωμ
πυκνώνουν τα συμπεράσμ
συμ
να
και
ώς
καθ
,
της
κόμενο σκοπό
ικής προστασίας, με επιδιω
νων
κοι
της
η
φωσ
μόρ
δια
προτάσεις για τη
ένων κακοδιοίκησης.
και την αποφυγή φαινομ
ς
εια
φάν
δια
της
ση
σχυ
την ενί
εινόμενης
Αναφέρατε τα σημεία της προτ

4.5.

5. Συνέπειες στο φυσικό

ίες
ουν τις διοικητικές διαδικασ
ρύθμισης, που απλουστεύ

ν
και πολιτιστικό περιβάλλο

μισης για
ς της αξιολογούμενης ρύθ
τις αναμενόμενες συνέπειε
ά
υτικ
αναλ
και
ά
ριστ
5.1. Περιγράψτε ξεχω
ωση των περιβαλλοντικών
περιβάλλοντος και τη μεί
βελτίωση της ποιότητας του
τη
,
τυξη
ανάπ
ιμη
βιώσ
τη
κινδύνων

επιπτώσεων για την
μελέτης περιβαλλοντικών
τα βασικά σημεία της
ικά
ληπτ
περι
ατε
φέρ
Ανα

5.2.

σον υπάρχει}
προτεινόμενη ρύθμιση (εφό

Δικαιοσύνης
ίκηση και την απονομή της
Συνέπειες στη Δημόσια Διο

6.

μενης ρύθμισης για
συνέπειες της αξιολογού
αναλυτικά τις αναμενόμενες
Περιγράψτε ξεχωριστά και
Δημόσιας Διοίκησης
και της αποδοτικότητας της
βελτίωση της λειτουργίας

6.1.
τη

6.2.

πο απονομής της
ύμενης ρύθμισης στον τρό
νες συνέπειες της αξιολογο
Αναφέρατε τις αναμενόμε

χουν)
Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρ

7.

Νομιμότητα

7.1

Αναφέρατε

το

πλαίσιο

διατάξεων του

Συντάγματος

στο

οποίο

ενδεχομένως

εντάσσεται

η

προτεινόμενη ρύθμιση

Άρθρα

7.2.
του

21 και 25 του

Συντάγματος.

Δικαστηρίου,
ς του Ανωτάτου Ειδικού
κών δικαστηρίων και ιδίω
εθνι
των
γία
ολο
νομ
ν
Αναφέρατε τυχό
υ που αφορά θέματα
ή του Ελεγκτικού Συνεδρίο
ίας, του Αρείου Πάγου
Συμβουλίου της Επικρατε

ρύθμιση
συναφή με την προτεινόμενη

οτικού δικαίου και των
ψεις του ευρωπαϊκού κοιν
ικές διατάξεις και προβλέ
σχετ
τις
ατε
φέρ
Ανα
7.3.
Δικαστηρίου των
και τυχόν νομολογία του
ι η Ελλάδα, όπως επίσης
ώσε
κυρ
έχει
που
εων
διεθνών συμβάσ
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

μέσω
ομάδων του πληθυσμού,
ς ανάγκες των ευάλωτων
ικέ
νων
κοι
τις
για
α
ιμν
Η μέρ
νοτική
αποτελεί διεθνή και κοι
Εθνικού Μηχανισμού,
της θεσμοθέτησης του

5

-1D~διατάξεις του
δέσμευση, σύμφωνα με τις
(ν.
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

άρθρου

30 του Αναθεωρημένου

Χάρτη
4359/2016, Α' 5) και του άρθρου 34 του
C 326 /40 2 της
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ

26.10.2012).
ώπου
ασης των Δικαιωμάτων του Ανθρ
λέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβ
Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβ
του Ανθρώπου
ού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
και της νομολογίας του Ευρωπαϊκ

7.4.

8. Αρμοδιότητα

ιασμό και την προώθηση της
είναι συναρμόδια για τον σχεδ
Αναφέρατε τα υπουργεία που
συναρμοδιότητας
ολογώντας ειδικά τους λόγους
αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτι

8.1.

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

1.

τητας των φύλων,
και την ανάπτυξη πολιτικών ισό
το Υπουργείο

2.

διαχείριση

του

τη
το οποίο είναι αρμόδιο για
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
νωνικού
οδοτούμενες δράσεις κοι
ΕΣΠΑ και για συγχρηματ

χαρακτήρα,

οποίο αναπτύσσει
υνας και Θρησκευμάτων, το
το Υπουργείο Παιδείας, Έρε
ευάλωτων ομάδων του
της πρόσβασης των παιδιών
προγράμματα διευκόλυνσης

3.

α δεύτερης ευκαιρίας,
καθώς και ενηλίκων σε σχολεί
πληθυσμού στην εκπαίδευση,
Δικαιωμάτων, το οποίο
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
νης,
ιοσύ
Δικα
είο
υργ
Υπο
το
4.

ίων δράσεων και
και την ανάπτυξη των αναγκα
είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό
ίνων δικαιωμάτων,
ιση και προαγωγή των ανθρωπ
πρωτοβουλιών για την προάσπ
ί δράσεις
ίο χρηματοδοτεί ή επιχορηγε
5. το Υπουργείο Οικονομικών, το οπο
νειών με χαμηλά εισοδήματα,
κοινωνικής προστασίας οικογε

γής της υγείας των
ίο της διατήρησης και προαγω
το Υπουργείο Υγείας, στο πεδ
των ανασφάλιστων και
νων σε φορείς Υγείας όσο και
πολιτών, τόσο των ασφαλισμέ

6.

των απόρων,

7.

ά για την πρόσβαση
Αθλητισμού, το οποίο μεριμν
το Υπουργείο Πολιτισμού και

Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λπ.,
ευάλωτων ομάδων σε Μουσεία,
γράμματα,
γειας, το οποίο εφαρμόζει προ
8. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
ιών Αλληλεγγύης»,
λόγιο και το «Τιμολόγιο Υπηρεσ
τιμο
ακό
οικι
ό
ωνικ
κοιν
το
ς
όπω
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-2~ο για την δωρεάν
ρών, το οποίο είναι αρμόδι
αφο
Μετ
και
ών
δομ
Υπο
είο
9. το Υπουργ

και των πολυτέκνων στο
μετακίνηση των φοιτητών
ή με μειωμένο κόμιστρο
συγκοινωνιακό δίκτυο,

την
οποίο είναι αρμόδιο για
στευτικής Πολιτικής, το
ανα
Μετ
είο
υργ
Υπο
το
10.
ν και προσφύγων,
ικής ένταξης των μεταναστώ
ανάπτυξη πολιτικών κοινων
ζει
φίμων, το οποίο εφαρμό
κής Ανάπτυξης και Τρο
οτι
Αγρ
είο
υργ
Υπο
το
11.
ί την κατανάλωση
ων σε απόρους και προωθε
φίμ
τρο
ής
νομ
δια
εάν
πρόγραμμα δωρ
λεία.
οπωροκηπευτικών στα σχο

8.2.

υργείου
ασία του επισπεύδοντος υπο
με τις οποίες υπήρξε συνεργ
ς
άδε
μον
ς
νικέ
οργα
τις
Αναφέρατε

ης
ς της εξεταζόμενης ρύθμισ
κατά το στάδιο προετοιμασία

8.3.

γή κάθε ξεχωριστής
αρμόδιες για την εφαρμο
υπηρεσίες, που θα είναι
Αναφέρατε αναλυτικά τις

μιση
από την εξεταζόμενη ρύθ
δράσης που προέρχεται

νωνικής Ασφάλισης και
Υπουργείου Εργασίας, Κοι
του
ας
νοι
Πρό
νση
ύθυ
Η Γενική Διε
ρειακά
Μέριμνας και τα Περιφε
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
ης,
γγύ
ηλε
Αλλ
ς
ική
νων
Κοι
ρειες, οι Κοινωνικές
στις δεκατρείς (13) Περιφέ
ς
αξη
Έντ
ς
ική
νων
Κοι
α
Παρατηρητήρι

τα Κέντρα Κοινότητας.
Υπηρεσίες των Δήμων και

9. Τήρηση

και Κωδικοποίηση
Νομοτεχνικών Κανόνων

αξη της προτεινόμενης
ρμόστηκαν κατά τη σύντ
ς κανόνες, οι οποίοι εφα
ικού
τεχν
νομο
τους
ατε
9.1. Αναφέρ
ικής Επιτροπής {ΚΕ.Ν.Ε.)
ρικής Νομοπαρασκευαστ
εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντ
διάταξης, με αναφορά στο

οι νομοτεχνικές οδηγίες
ενων ρυθμίσεων τηρήθηκαν
νόμ
τει
προ
των
η
ταξ
σύν
τη
Κατά
καλής
(ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες
κευαστικής Επιτροπής
της Κεντρικής Νομοπαρασ
νομοθετικής πρακτικής.

9.2.

ρύθμιση και
ή καταργεί η προτεινόμενη
τροποποιεί, αντικαθιστά
που
ς
άξει
διατ
τις
Προσδιορίστε
μενη
συναφών με την προτεινό
ήδη κώδικας ρυθμίσεων
ς αναφέρατε εάν υπάρχει

ιδίω

9.3.

κά
η στην έννομη τάξη και ειδι
έρει η προτεινόμενη ρύθμισ
επιφ
που
ις
ιώσε
βελτ
ι
γένε
Αναφέρατε τις εν

ιεί ή απλουστεύει
τις διατάξεις που κωδικοπο

7

-2 o S τάμενες
τροποποιούν εμμέσως υφισ
προτεινόμενης ρύθμισης που
Προσδιορίστε τις διατάξεις της
επιλογή αυτή
ν ρητώς και αιτιολογήστε την
ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργού

9.4.

10. Διαφάvεια - Κοιvωvική συμμετοχή

α μέρη που
εν γένει τα ενδιαφερόμεν
κοινωνικούς εταίρους και
Αναφέρατε αναλυτικά τους
μενη ρύθμιση
διαβούλευση για την προτεινό
κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην

10.1.

με συναρμόδια νια
ψαν κατόπιν διαβούλευσης
έκυ
προ
ς
άξει
διατ
ς
ενε
νόμ
Οι προτει
ίες του ν. 431 4/2 014
υπουργεία, με ειδικές υπηρεσ
ζητήματα κοινωνικής πολιτικής
ικής προστασίας,
μενων προγραμμάτων κοινων
τού
οδο
ματ
χρη
συγ
λος
σκέ
το
ως προς
οίκησης Α' και Β' βαθμού.
με φορείς της τοπικής αυτοδι

υσης, τους συμμετέχοντες
χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλε
τον
,
τόπο
τον
ά
υtικ
αναλ
τε
γράψ
10.2. Περι
διαβούλευσης που επελέγη
σε αυτήν, και τη διαδικασία
κυριότερες
έροντας επιγραμματικά τις
ματα της διαβούλευσης, αναφ
Αναφερθείτε στα αποτελέσ
ς θεμάτων της
μενης ρύθμισης ή επιμέρου
υπέρ και κατά της προτεινό
απόψεις που εκφράστηκαν

10.3.

10.4.

και στο
διάλογο και τη διαβούλευση
έχει γίνει για τον κοινωνικό
Αναφέρατε τον σχεδιασμό που
ς ρύθμισης

εινόμενη
στάδιο της εφαρμογής της προτ

πής Κοινωνικής Προστασίας,
ποίηση της Εθνικής Επιτρο
Η αναμόρφωση και ενεργο
ιφερειακών και δημοτικών
λευσης, καθώς και των περ
βού
δια
υ
άνο
οργ
ύ
ικο
εθν
ως
πολιτική, οι στόχοι και
συμβάλουν, ώστε η κοινωνική
επιτροπών διαβούλευσης, θα
όσιας συζήτησης όλων των
ουν αντικείμενο ευρείας δημ
γίν
να
της
ατά
έσμ
τελ
απο
τα
νωνικός διάλογος για τη
έων. Θα ενεργοποιηθεί ο κοι
εμπλεκόμενων κοινωνικών φορ
σχεδιασμό και στην
ας και της διαφάνειας στο
τητ
ικό
εκτ
συν
της
η
λισ
διασφά
συνοχής.
ικής ένταξης και κοινωνικής
εφαρμογή πολιτικών κοινων

ΤΑΞΕΩΝ
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑ

11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά

που καλείται να
αναλυτικά το πρόβλημα
νεται στο προτεινόμενο
λη διάταξη» που περιλαμβά
«άλ
μία
ε
κάθ
ι
ίσε
τωπ
ιμε
αντ
και

σχέδιο νόμου

8
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Πληροφοριακό σύστημα

21

«e-pronoia

για τον πολίτφ>

η θεσμική κατοχύρωση του
προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται
ia για τον πολίτη», που συστήνεται στο
πληροφοριακού σύστηματος «e-prono
(Ε.Κ.Κ.Α.).
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Με

την

Άρθρο

22

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

πιση
ρύθμισης είναι η ουσιαστική αντιμετώ
Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας
και
νικού αποκλεισμού σε μονοπρόσωπα
ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινω
πολυπρόσωπα νοικοκυριά.

Άρθρο23

21 του

Τροποποίηση του άρθρου

Ν.

4387/201 6

από τις διατάξεις του άρθρου
Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτόταν
κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της.
Άρθρο24

30 του

Τροποποίηση του άρθρου

Ν.

45,

οπότε δεν

4387/201 6

στις
του ν. 4387/201 6 δεν εφαρμόζεται
Κρίθηκε σκόπιμο ότι το άρθρο 30
ραφο Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.
περιπτώσεις που εμπίπτουν στην υποπαράγ

4336/2015.

Άρθρο

25

Τροποποίηση του άρθρου

33 του

Ν.

4387 /201 6

6
μα αν το άρθρο 30 του ν. 4387 /201
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτη
Ν. 4387 /201 6 περί αναπροσαρμογής των
εφαρμόζεται αναλογικά στο άρθρο 33 του
κύριων συντάξεων.

Άρθρο

26
/201 6
Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4387

αξ
αι ο τρόπος υπολογισμού των εφάπ
Με την εν λόγω ρύθμιση αποσαφηνίζετ
ικού
Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτ
παροχών των υπαγόμενων στο Ταμείο
τέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατω
(ΤΠΚΠΕΝ).

Άρθρο

27
/201 6
Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387
ς διάταξης διευκρινίζεται η
Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενη

ελάχιστη μηνιαία

αι το εκάστοτε προβλεπόμενο
υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζετ
ν
η απασχόληση καθώς και των εργοδοτώ
ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρ
βάση

τους.

9

-2 01 ισμού
διάταξης ρυθμίζει το θέμα του προσδιορ
,
ς των μισθωτών του Ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
του ποσοστού εισφοράς κύριας ασφάλιση
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
το οποίο εντάσσεται από 1-1-2017 στον
Η παράγραφος

2 της προτεινόμενης

Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου

28

39 του Ν. 4387 /201 6

σε
μενης ρύθμισης αποσαφηνίζεται ότι
Με την παράγραφο 1 της προτεινό
ος
επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμεν
περιπτώσεις που ένας ελεύθερος
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης,
απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός

μηνιαία

ελάχιστη

βάση

υπολογισμού

διαμορφώνεται

αφού

αφαιρεθούν

η

οι

αποδοχές της μερικής απασχόλησης.

Με τη διάταξη του άρθρου

39

ι υπέρ
παρ.10 του ν.4387/2016, οι κοινωνικοί πόρο

.Δ.
η ειδική εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α
των ταμείων καταργήθηκαν. Επομένως,
ου
ης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρ
(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσ
με την περ. α) της παρ. 8 του
30 του ν. δ. 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθηκε
καταργείται με την παράγραφο 2 της
άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230),
προτεινόμενης διάταξης.

Άρθρο

29

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης
Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και
και Λογιστικής Λειτουργίας ΕΦΚΑ

ού
σιο δημιουργίας του ενιαίου Κανονισμ
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το πλαί
νισμού Οικονομικής Οργάνωσης και
Ασφάλισης και Παροχών και του Κανο
το προτεινόμενο πλαίσιο ο Κανονισμός
Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. Με
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.
Ασφάλισης και Παροχών εκδίδεται μετά
Άρθρο

30

Τροποποίηση του άρθρου

57 του

Ν.

4387/201 6

η σύνθεση του ΔΣ του ΕΦΚΑ έως την
Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζεται
Ν.
υτικών επιτροπών του άρθρου 58 του
υπόδειξη των εκπροσώπων των συμβουλε

4387/2016.
Άρθρα

31-53 58

της
εύρυθμη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και
Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την
αξη
λισμένων. Με την προτεινόμενη διάτ
διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφα
ά το
παλαιό στο νέο καθεστώς, όσον αφορ
συντελείται η ομαλή μετάβαση από το
ιακά
νες εγκαταστάσεις και πληροφορ
υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμε
ύ
η λειτουργία του κοινωνικοασφαλιστικο
συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί
συστήματος.

Άρθρο

Τροποποίηση του άρθρου

54
70 του Ν. 4387/201 6.

10

-2 o iενη διάταξη ορίζει
α του Ε.Φ.Κ.Α., η προτεινόμ
ργί
του
λει
η
οπτ
όσκ
απρ
Με στόχο την
γίνει με απόφαση του
ας τράπεζας μπορεί να
τρι
ρίσ
χει
δια
της
ή
λογ
ότι η επι
κή του
ρεί να αναθέσει τη ταμεια
.Κ.Α., με την οποία μπο
προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ
Τράπεζες
ες

τις διαχειρίστρι
από
περισσότερες
για ένα μεταβατικό στάδιο
Η ανωτέρω διάταξη ισχύει
.
έων
Φορ
νων
ομέ
ασσ
των εντ
ργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
του πρώτου χρόνου λειτου
.Κ.Α.,
διο λειτουργίας του Ε.Φ
ότι για το πρώτο στά
Επιπλέον, προβλέπεται
μέχρι τις
διαχείριση

σε

μία

ή

ίζει την επέκταση
Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να αποφασ
μεταβατικά, το Δ.Σ. του
, στις οποίες ο Ε.Φ.Κ.Α.
των εντασσόμενων Φορέων
εων
βάσ
συμ
των
7
201
31.12.
ου
της μεταβατικής περιόδ
διάδοχος. Μέχρι το τέλος
υπεισέρχεται ως καθολικός
κατά τις κείμενες
κληρωθεί οι διαγωνισμοί,
ολο
υν
έχο
να
πει
πρέ
θα
προβλέπεται ότι
η έργων από
διατάξεις, για την ανάθεσ

1.1.2018.

ΆρθροSS

Τροποποίηση άρθρου

68 του Ν. 4387/20 16

του
αφος 3 του άρθρου 80
αντικαθίσταται η παράγρ
Με το εν λόγω άρθρο
πές θα εξετάζουν τις
αι οι διοικητικές επιτρο
πετ
βλέ
προ
ον
πλέ
και
ν.4387 /2016
ΕΤΕΑΕΠ.
των ασφαλισμένων του
ενδικοφανείς προσφυγές
Άρθρο56

Τροποποίηση άρθρου

96 του

Ν.

438 7/2 016

ισμό της
ρμογή και στον υπολογ
η επιβεβαιώνει την εφα
Η προτεινόμενη διάταξ
υπολογισμό της κύριας
που εφαρμόζονται για τον
εων
τάξ
δια
ης
ταξ
σύν
ής
επικουρικ
ικά
μιση εφαρμόζονται αναλογ
με την προτεινόμενη ρύθ
που
εις
τάξ
δια
Οι
ης.
ταξ
σύν
τους
αι αυτές που αφορούν
επικουρικής σύνταξης είν
και στον υπολογισμό της
ετική

ασφάλιση, την προαιρ
άλισης, την παράλληλη
πλασματικούς χρόνους ασφ
λλαν
σύνταξης όσων κατέβα
την προσαύξηση της
,
σης
άλι
ασφ
της
ση
συνέχι
Ειδικά
τη διαδοχική ασφάλιση.
τυπική ασφάλιση, καθώς
την
ές,
φορ
εισ
νες
ημέ
αυξ
όσων κατέβαλλαν
σαύξηση της σύνταξης
προ
την
για
εις
τάξ
δια
ς
όσον αφορά στι
και επί αιτήσεων

λογη εφαρμογή
βλέπεται ότι έχουν ανά
αυξημένες εισφορές, προ
5.2016,
από 1.1.2015 έως και 12.
υν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ
έχο
που
σης
ότη
ιοδ
ταξ
συν
αν δημιουργηθεί
κών προβλημάτων που είχ
προς επίλυση ερμηνευτι
ία αφορά η διάταξη
ονται τα θέματα στα οπο
κεύ
ιδι
εξε
αφο
άγρ
παρ
η
Με την δεύτερ

της παρ.2 του άρθρου

96 του ν.4387/2016.

Άρθρο57
για το ΝΑΤ
Μεταβατικές ρυθμίσεις
άρθρου 38 του Ν.
πεται ότι οι διατάξεις του
βλέ
προ
η
μισ
ρύθ
ενη
Με την προτεινόμ
ξης των εισφορών των
και τη διαδικασία είσπρα
ΝΑΤ
το
ς
προ
ως
4387/2016
ται από
τολόγια που συντάσσον
εφαρμόζονται για τα ναυ
ό
αυτ
σε
νων
σμέ
αλι
ασφ
ος του
συντάσσονται έως το τέλ
εν. Για τα ναυτολόγια που
την 1-7-2017 και εντεύθ
. Σε
σία
κείμενη νομοθε
πονται από την περί ΝΑΤ
διέ
να
ούν
ουθ
κολ
εξα
7
Ιουνίου 201
ται ήδη
εισφορές που εισπράπον
ρητά εξειδικεύεται ότι οι
τως
πάν
ωση
ίπτ
περ
ε
κάθ
ΕΦΚΑ.
ξής καταβάλλονται υπέρ
από την 1-1-2017 και εφε

11
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τιών,
φορών ελευθέρων επαγγελμα
Μερική καταβολή ποσού εισ
οτών.
αυταπασχολούμενων και αγρ
α των ασφαλισμένων που
η προβλέπεται η δυνατότητ
Με την προτεινόμενη διάταξ
στα άρθρα 39 και 40
φορές κατά τα προβλεπόμενα
εισ
κές
στι
αλι
ασφ
υν
λλο
καταβά
ων εισφορών τους. Με την
λλουν μέρος των οφειλόμεν
αβά
κατ
να
16
/20
7
438
Ν.
του
ικές εισροές στα ταμεία του
μιση αυξάνονται οι χρηματ
παρούσα προτεινόμενη ρύθ
άλληλα
ενώ παρ
κή ρευστότητά τους,
διευκολύνεται η ταμεια
τις προσαυξήσεις του
από τα πρόσθετα τέλη και
λλάσσονται οι ασφαλισμένοι

ΕΦΚΑ

και

απα

αβάλλουν.
ποσού που μπορούν να κατ
Άρθρο

60

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την
η προβλέπεται η απόδοση
Με την προτεινόμενη διάταξ
ς αναλογούν από τα
Φορείς των ποσών που του
υς
είο
οικ
ς
του
ς
προ
6
31-12-201
αυτήν.
έσοδα που αναφέρονται σε
Άρθρο61
ΑΜ
Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ -ΕΤ

-

ΕΟΠΥΥ

α ρύθμισης των μέχρι την
η προβλέπεται η διαδικασί
Με την προτεινόμενη διάταξ
τον Οργανισμό
Υ.,.
.Τ.Α.Μ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.
31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε
ς εvταχθέvτες σε αυτόν
αμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), και του
Δυν
κού
ατι
Εργ
ης
λησ
Απασχό
και
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
ίας (Ο.Ε.Κ.) και Οργανισμό
Οργανισμό Εργατικής Κατοικ
αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α.

Άρθρο

62

ς ΕΟΠΥΥ.
παρεχόμενες υπηρεσίες προ
Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για
πος αποζημίωσης του
βλέπεται το ποσό και ο τρό
προ
η
ταξ
διά
ενη
νόμ
τει
Με την προ
1-1Π.Υ.Υ. υπηρεσίες από τις
σφερθείσες προς τον Ε.Ο.
προ
τις
για
.Μ.
.Τ.Α
Α.-Ε
Ι.Κ.

2012

μέχρι τις

31-12-2016.
Άρθρο

Από

63

τρίτους
εχόμενες υπηρεσίες προς
Αποζημίωση ΕΦΚΑ νια παρ
του Ε.Φ.Κ.Α. για τις
και ο τρόπος αποζημίωσης
ό
οστ
ποσ
το
αι
ζετ
ορί
17
1.1.20

Υ. και τον Ο.Α.Ε.Δ ..
υπηρεσίες προς τον Ε.Ο.Π.Υ.
παρεχόμενες από αυτόν
Άρθρο64

42 του Ν.4415/2016 (Α' 159)
Τροποποίηση του άρθρου
τη
υσιοδοτικής διάταξης για
βλέπεται η προσθήκη εξο
Με το παρόν άρθρο προ
Ν.4415/2016 (Α 159).
ερειών του άρθρου 42 του
ρύθμιση των τεχνικών λεπτομ
1

12

- 2t oκάθε
ά τους λόγους για τους οποίους
Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικ
χο
στοι
το αντί
και κατάλληλη να αντιμετωπίσει
«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία

11.2

πρόβλημα
Άρθρο

Πληροφοριακό σύστημα

21

«e-pronoia για τον πολίτη»

υλοποίηση από
επιδιώκεται η αποτελεσματική
Με την προτεινόμενη ρύθμιση
αξιολόγησης
καταγραφής, παρακολούθησης και
πλευράς Ε.Κ.Κ.Α. της αρμοδιότητας
λεγγύης και
ωνικής φροντίδας, κοινωνικής αλλη
των δράσεων των φορέων κοιν
με στόχο την
μενων από τους φορείς αυτούς,
προστασίας, καθώς και των ωφελού
την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των πολιτών,
ηλεκτρονική ενημέρωση και
ηλεκτρονική
εφαρμοζόμενων δράσεων και την
διασύνδεση των φορέων και των
ωνικής αλληλεγγύης.
διακυβέρνηση του τομέα της κοιν
Άρθρο22
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ώθηση της
ς σε αξιοπρεπές επίπεδο και η προ
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωση
σώπων και
και επανένταξης των φτωχών προ
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης
επέκτασης του
α αποστολή της προτεινόμενης
οικογενειών αποτελούν την κύρι
Χώρας.
Κ.Ε.Α. σε όλους τους Δήμους της

Άρθρο23

21 του

Τροποποίηση του άρθρου

Ν.

4387/201 6

αν από τις διατάξεις του άρθρου
Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτότ
κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της.
Άρθρο

45,

οπότε δεν

24

30 του

Τροποποίηση του άρθρου

Ν.

4387/201 6

στις
30 του ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζεται
Κρίθηκε σκόπιμο ότι το άρθρο
άρθρου 2 του Ν.
υποπαράγραφο Ε3 της παρ. Ε του
περιπτώσεις που εμπίπτουν στην

4336/2015.

Άρθρο

25

Τροποποίηση του άρθρου

33 του

Ν.

4387/201 6

ν. 4387/201 6
το ζήτημα αν το άρθρο 30 του
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται
σαρμογής των
ο 33 του Ν. 4387/2016 περί αναπρο
εφαρμόζεται αναλογικά στο άρθρ

κύριων συντάξεων.
Άρθρο26

Τροποποίηση του άρθρου

35 του

Ν.

4387/201 6

13

μού των εφάπαξ
αι ο τρόπος υπολογισ
ζετ
ηνί
σαφ
απο
η
μισ
Με την εν λόγω ρύθ
Εμπορικού Ναυτικού
Πρόνοιας Αξιωματικών
είο
Ταμ
στο
ων
εν
όμ
αγ
ού
παροχών των υπ
άτων Εμπορικού Ναυτικ
ας Κατωτέρων Πληρωμ
νοι
Πρό
υ
είο
Ταμ
του
(ΤΠΑΕΝ) και
(ΤΠΚΠΕΝ).

Άρθρο27

ου 38 του Ν. 4387/2016
Τροποποίηση του άρθρ
η ελάχιστη μηνιαία
ταξης διευκρινίζεται
διά
ς
ενη
νόμ
τει
προ
της
Με την παράγραφο 1
στοτε προβλεπόμενο
υπολογίζεται το εκά
ίας
οπο
της
επί
βάση υπολογισμού
των εργοδοτών
απασχόληση καθώς και
ν μισθωτών με πλήρη
ποσοστό εισφοράς τω

του προσδιορισμού
ταξης ρυθμίζει το θέμα
διά
ς
ενη
νόμ
τει
προ
ΜΕ,
Η παράγραφος 2 της
του Ταμείου ΕΤΑΠ-Μ
φάλισης των μισθωτών
ασ
ιας
κύρ
άς
φορ
εισ
του ποσοστού
νωνικής Ασφάλισης.
στον Ενιαίο Φορέα Κοι
17
-20
1-1
ό
απ
ι
ετα
άσσ
το οποίο εντ

τους.

Άρθρο28

Τροποποίηση άρθρου

39 του Ν. 4387 /20 16

σε
αποσαφηνίζεται ότι
τεινόμενης ρύθμισης
προ
της
1
ο
αφ
γρ
ύμενος
Με την παρά
ς ή αυτοαπασχολο
ύθερος επαγγελματία
ελε
ς
ένα
υ
πο
ις
περιπτώσε
ς απασχόλησης, η
σε καθεστώς μερική
ός
θωτ
μισ
ως
α
ηλ
οι
απασχολείται παράλλ
αφού αφαιρεθούν
ού διαμορφώνεται
ισμ
λογ
υπο
ση
βά
μηνιαία ελάχιστη
απασχόλησης.
αποδοχές της μερικής
16, οι κοινωνικοί πόροι υπέρ
παρ.10 του ν.4387/20
39
ου
θρ
άρ
του
η
ταξ
διά
Με τη
του πρώην Τ.Ε.Α.Δ.
ειδική εισφορά υπέρ
η
ως,
μέν
Επο
.
καν
θρου
των ταμείων καταργήθη
ς δ) της παρ.2 του άρ
κύρωσης της περίπτωση
επι
υ
μο
σή
εν
του
8 του
(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί
την περ. α) της παρ.
όπως προστέθηκε με
)
164
(Α'
60
/19
14
41
της
δ.
2
30 του ν.
παράγραφο
καταργείται με την
),
230
(Α'
89
/19
868
άρθρου 22 του ν.1
ης.
προτεινόμενης διάταξ

Άρθρο29
ής Οργάνωσης

ονισμός Οικονομικ
ς και Παροχών και Καν
Κανονισμός Ασφάλιση
ργίας ΕΦΚΑ
και Λογιστικής Λειτου

νισμού
ας του ενιαίου Κανο
το πλαίσιο δημιουργί
ι
ετα
μίζ
ρυθ
ο
θρ
άρ
νωσης και
Με το παρόν
ύ Οικονομικής Οργά
και του Κανονισμο
ν
χώ
ρο
Πα
και
ς
Ασφάλιση
ίσιο ο Κανονισμός
το προτεινόμενο πλα
Με
Α.
.Κ.
Ε.Φ
του
ας
Λογιστικής Λειτουργί
. του Ε.Φ.Κ.Α.
ά από εισήγηση του Δ.Σ
μετ
ται
ίδε
εκδ
ν
χώ
ρο
Ασφάλισης και Πα
Άρθρο30

ου
Τροποποίηση του άρθρ

57 του Ν. 4387/20 16

ΚΑ έως την
εση του ΔΣ του ΕΦ
σαφηνίζεται η σύνθ
απο
ο
θρ
άρ
γω
λό
εν
Με το
του άρθρου 58 του Ν.
λευτικών επιτροπών
ου
μβ
συ
ν
τω
ων
ώπ
οσ
υπόδειξη των εκπρ

4387/2016.
Άρθρα

31-53 58

14

λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και της
Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την εύρυθμη
ων. Με την προτεινόμενη διάταξη
διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφαλισμέν
στο νέο καθεστώς, όσον αφορά το
συντελείται η ομαλή μετάβαση από το παλαιό
εγκαταστάσεις και πληροφοριακά
υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμενες
υργία του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτο
συστήματος.

54

Άρθρο

Τροποποίηση του άρθρου

70 του Ν. 4387/2016 .

Α., η προτεινόμενη διάταξη ορίζει
Με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.
ί να γίνει με απόφαση του
ότι η επιλογή της διαχειρίστριας τράπεζας μπορε
ί να αναθέσει τη ταμειακή του
προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία μπορε
Τράπεζες
τις διαχειρίστριες
από
περισσότερες
ή
μία
σε
διαχείριση
ισχύει για ένα μεταβατικό στάδιο
των εντασσομένων Φορέων. Η ανωτέρω διάταξη
του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι για το πρώτο

στάδιο

λειτουργίας του

Ε.Φ.Κ.Α.,

αποφασίζει την επέκταση μέχρι τις
μεταβατικά, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να
οποίες ο Ε.Φ.Κ.Α.
31.12.2017 των συμβάσεων των εντασσόμενων Φορέων, στις
τέλος της μεταβατικής περιόδου
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος. Μέχρι το
ί οι διαγωνισμοί, κατά τις κείμενες
προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθε
διατάξεις, για την ανάθεση έργων από 1.1.2018.
Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου

55

68 του Ν. 4387/2016

ραφος 3 του άρθρου 80 του
Με το εν λόγω άρθρο αντικαθίσταται η παράγ
τικές επιτροπές θα εξετάζουν τις
ν.4387/2016 και πλέον προβλέπεται οι διοικη
ΕΤΕΑΕΠ.
ενδικοφανείς προσφυγές των ασφαλισμένων του
Άρθρο56

Τροποποίηση άρθρου

96 του Ν. 4387/2016

ογή και στον υπολογισμό της
Η προτεινόμενη διάταξη επιβεβαιώνει την εφαρμ
αι για τον υπολογισμό της κύριας
επικουρικής σύνταξης διατάξεων που εφαρμόζοντ
νη ρύθμιση εφαρμόζονται αναλογικά
σύνταξης. Οι διατάξεις που με την προτεινόμε
είναι αυτές που αφορούν τους
και στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης
ληλη ασφάλιση, την προαιρετική
πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, την παράλ
της σύνταξης όσων κατέβαλλαν
συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση
καθώς τη διαδοχική ασφάλιση. Ειδικά
αυξημένες εισφορές, την τυπική ασφάλιση,

της σύνταξης όσων κατέβαλλαν
όσον αφορά στις διατάξεις για την προσαύξηση
γη εφαρμογή και επί αιτήσεων
αυξημένες εισφορές, προβλέπεται ότι έχουν ανάλο
από 1.1.2015 έως και 12.5.2016,
συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ
είχαν δημιουργηθεί
προς επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που
θέματα στα οποία αφορά η διάταξη
Με την δεύτερη παράγραφο εξειδικεύονται τα

της παρ.2 του άρθρου

96 του

ν.4387 /2016.
Άρθρο

57

15

- 2\ 3Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ

ότι οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται
αξης των εισφορών των
4387/2016 ως προς το ΝΑΤ και τη διαδικασία είσπρ
ναυτολόγια που συντάσσονται από
ασφαλισμένων σε αυτό εφαρμόζονται για τα
που συντάσσονται έως το τέλος του
την 1-7-2017 και εντεύθεν. Για τα ναυτολόγια
την περί ΝΑΤ κείμενη νομοθεσία. Σε
Ιουνίου 2017 εξακολουθούν να διέπονται από
ότι οι εισφορές που εισπράπονται ήδη
κάθε περίπτωση πάντως ρητά εξειδικεύεται
υπέρ ΕΦΚΑ.
από την 1-1-2017 και εφεξής καταβάλλονται
Άρθρο

59

ν επαγγελματιών,
Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρω
αυταπασχολούμενων και αγροτών.
ι η δυνατότητα των ασφαλισμένων που
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39 και 40
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά
οφειλόμενων εισφορών τους. Με την
του Ν. 4387 /2016 να καταβάλλουν μέρος των
οι χρηματικές εισροές στα ταμεία του
παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται
ρευστότητά τους, ενώ παράλληλα
ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή
θετα τέλη και τις προσαυξήσεις του
απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τα πρόσ
ποσού που μπορούν να καταβάλλουν.

Άρθρο

60

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
ι η απόδοση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τους αναλογούν από τα
31-12-2016 προς τους οικείους Φορείς των ποσών που
έσοδα που αναφέρονται σε αυτήν.

Άρθρο61

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- ΕΟΠΥΥ

ι η διαδικασία ρύθμισης των μέχρι την
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τον Οργανισμό
Υ.Υ.,.
31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς τον Ε.Ο.Π.
.Δ.), και τους ενταχθέντες σε αυτόν
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε
Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και
αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α.

Άρθρο6Ζ

σίες προς ΕΟΠΥΥ.
Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρε
ι το ποσό και ο τρόπος αποζημίωσης του
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες από τις 1-1Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθείσες προς

2012

μέχρι τις

31-12-2016.
Άρθρο63

σίες προς τρίτους
Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρε
σης του Ε.Φ.Κ.Α. για τις
ορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος αποζημίω
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Ο.Α.Ε.Δ ..
παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες προς τον

Από

1.1.2017

16

Άρθρο

64

6 (Α' 159)
Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν.4415/201
θήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για τη
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η προσ
ου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159).
ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών του άρθρ
ενόμενες συνέπειες κάθε μίας
Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμ
των συνεπειών στην οικονομία, την
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικό περιβάλλον
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και

11.4.

Άρθρο

23
21 του Ν. 4387 /2016

Τροποποίηση του άρθρου

τις διατάξεις του άρθρου
Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτόταν από
κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της.
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου

30 του

Ν.

45,

οπότε δεν

4387/201 6

ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στις
Κρίθηκε σκόπιμο ότι το άρθρο 30 του
ραφο Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.
περιπτώσεις που εμπίπτουν στην υποπαράγ

4336/2015.

Άρθρο25

Τροποποίηση του άρθρου

33 του

Ν.

4387/201 6

α αν το άρθρο 30 του ν. 4387 /2016
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημ
Ν. 4387 /2016 περί αναπροσαρμογής των
εφαρμόζεται αναλογικά στο άρθρο 33 του
κύριων συντάξεων.

Άρθρο

Τροποποίηση του

26
άρθρου 35 του

Ν.

4387 /201 6

ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ
Με την εν λόγω ρύθμιση αποσαφηνίζεται

ιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
παροχών των υπαγόμενων στο Ταμείο Πρόνο
ν Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρω
(ΤΠΚΠΕΝ).

Άρθρο27

Τροποποίηση του άρθρου

38 του

Ν.

4387 /201 6

ξης διευκρινίζεται η ελάχιστη μηνιαία
Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάτα
γίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο
βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολο
η απασχόληση καθώς και των εργοδοτών
ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρ
τους.

ισμού
διάταξης ρυθμίζει το θέμα του προσδιορ
των μισθωτών του Ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
του ποσοστού εισφοράς κύριας ασφάλισης
ο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
το οποίο εντάσσεται από 1-1-2017 στον Ενιαί
Η παράγραφος

2 της προτεινόμενης

Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου

28

39 του

Ν.

4387 /2016

17

-- cιι sότι σε
μενης ρύθμισης αποσαφηνίζεται
Με την παράγραφο 1 της προτεινό
ύμενος
ς επαγγελματίας ή αυτοαπασχολο
περιπτώσεις που ένας ελεύθερο
σης, η
ωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλη
απασχολείται παράλληλα ως μισθ
ρεθούν οι
μού διαμορφώνεται αφού αφαι
μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισ
αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
ι υπέρ
10 του ν.4387 /201 6, οι κοινωνικοί πόρο
Με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ.
.Δ.
Τ.Ε.Α
ν
, η ειδική εισφορά υπέρ του πρώη
των ταμείων καταργήθηκαν. Επομένως
άρθρου
ης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του
(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσ
κε με την περ. α) της παρ. 8 του
30 του ν. δ. 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθη
ο 2 της
0), καταργείται με την παράγραφ
άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'23
προτεινόμενης διάταξης.

Άρθρο

29

σης
και Κανονισμός Οικονομικής Οργάνω
Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών
και Λογιστικής Λειτουργίας ΕΦΚΑ
νισμού
πλαίσιο δημιουργίας του ενιαίου Κανο
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το
ς και
Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωση
Ασφάλισης και Παροχών και του
ός
νισμ
Με το προτεινόμενο πλαίσιο ο Κανο
Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.
Ασφάλισης και Παροχών εκδίδεται μετά
Άρθρο

30

Τροποποίηση του άρθρου

57 του Ν. 4387/201 6

την
αι η σύνθεση του ΔΣ του ΕΦΚΑ έως
Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζετ
Ν.
του
58
ουλευτικών επιτροπών του άρθρου
υπόδειξη των εκπροσώπων των συμβ

4387/2016.
Άρθρα

31-53 58

και της
εύρυθμη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.
Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την
διάταξη
ασφαλισμένων. Με την προτεινόμενη
διασφάλισης της εξυπηρέτησης των
αφορά το
το παλαιό στο νέο καθεστώς, όσον
συντελείται η ομαλή μετάβαση από
ιακά
νες εγκαταστάσεις και πληροφορ
υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμε
τικού
η λειτουργία του κοινωνικοασφαλισ
συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί
συστήματος.

Άρθρο54

Τροποποίηση του άρθρου

70 του

Ν.

4387/201 6.

αξη ορίζει
ία του Ε.Φ.Κ.Α., η προτεινόμενη διάτ
Με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργ
φαση του
τράπεζας μπορεί να γίνει με από
ότι η επιλογή της διαχειρίστριας
ιακή του
την οποία μπορεί να αναθέσει τη ταμε
προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., με
Τράπεζες
τις διαχειρίστριες
από
περισσότερες
ή
μία
σε
διαχείριση
στάδιο
κό
έρω διάταξη ισχύει για ένα μεταβατι
των εντασσομένων Φορέων. Η ανωτ
Ε.Φ.Κ.Α.
του πρώτου χρόνου λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α.,
το πρώτο στάδιο λειτουργίας του
Επιπλέον, προβλέπεται ότι για
ι τις
μέχρ
μπορεί να αποφασίζει την επέκταση
μεταβατικά, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

18
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στις οποίες ο Ε.Φ.Κ.Α.
των συμβάσεων των εντασσόμενων Φορέων,
το τέλος της μεταβατικής περιόδου
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος. Μέχρι
ί οι διαγωνισμοί, κατά τις κείμενες
προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθε

31.12.2017

διατάξεις, για την ανάθεση έργων από

1.1.2018.

Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου

55

68 του Ν. 4387/2016

ραφος 3 του άρθρου 80 του
Με το εν λόγω άρθρο αντικαθίσταται η παράγ
τικές επιτροπές θα εξετάζουν τις
ν.4387 /2016 και πλέον προβλέπεται οι διοικη
ΕΤΕΑΕΠ.
ενδικοφανείς προσφυγές των ασφαλισμένων του

Άρθρο56

Τροποποίηση άρθρου

96 του Ν. 4387/2016

ογή και στον υπολογισμό της
Η προτεινόμενη διάταξη επιβεβαιώνει την εφαρμ
αι για τον υπολογισμό της κύριας
επικουρικής σύνταξης διατάξεων που εφαρμόζοντ
ρύθμιση εφαρμόζονται αναλογικά
σύνταξης. Οι διατάξεις που με την προτεινόμενη
είναι αυτές που αφορούν τους
και στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης
ληλη ασφάλιση, την προαιρετική
πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, την παράλ
της σύνταξης όσων κατέβαλλαν
συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση
τη διαδοχική ασφάλιση. Ειδικά
αυξημένες εισφορές, την τυπική ασφάλιση, καθώς
της σύνταξης όσων κατέβαλλαν
όσον αφορά στις διατάξεις για την προσαύξηση
γη εφαρμογή και επί αιτήσεων
αυξημένες εισφορές, προβλέπεται ότι έχουν ανάλο
από 1.1.2015 έως και 12.5.2016,
συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ
είχαν δημιουργηθεί
προς επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που
α στα οποία αφορά η διάταξη
Με την δεύτερη παράγραφο εξειδικεύονται τα θέματ
της παρ.2 του άρθρου 96 του ν.4387 /2016.
Άρθρο

57

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ
οι διατάξεις του άρθρου
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι

4387/2016

38 του

Ν.

των εισφορών των
ως προς το ΝΑΤ και τη διαδικασία είσπραξης

ναυτολόγια που συντάσσονται από
ασφαλισμένων σε αυτό εφαρμόζονται για τα
που συντάσσονται έως το τέλος του
την 1-7-2017 και εντεύθεν. Για τα ναυτολόγια
την περί ΝΑΤ κείμενη νομοθεσία. Σε
Ιουνίου 2017 εξακολουθούν να διέπονται από
οι εισφορές που εισπράττονται ήδη
κάθε περίπτωση πάντως ρητά εξειδικεύεται ότι
ΕΦΚΑ.
από την 1-1-2017 και εφεξής καταβάλλονται υπέρ
Άρθρο

59

επαγγελματιών,
Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρων
αυταπασχολούμενων και αγροτών.

δυνατότητα των ασφαλισμένων που
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η
προβλεπόμενα στα άρθρα 39 και 40
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα
οφειλόμενων εισφορών τους. Με την
του Ν. 4387 /2016 να καταβάλλουν μέρος των

19

- it1-οι χρηματικές εισροές στα ταμεία του
παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται
ρευστότητά τους, ενώ παράλληλα
ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή
θετα τέλη και τις προσαυξήσεις του
απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τα πρόσ
ποσού που μπορούν να καταβάλλουν.
Άρθρο60
Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
ι η απόδοση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τους αναλογούν από τα
31-12-2016 προς τους οικείους Φορείς των ποσών που
έσοδα που αναφέρονται σε αυτήν.
Άρθρο61

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

- ΕΟΠΥΥ

ι η διαδικασία ρύθμισης των μέχρι την
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπετα
τον Οργανισμό
Υ.Υ.,.
31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς τον Ε.Ο.Π.
.Δ.), και τους ενταχθέντες σε αυτόν
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε
Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και
αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α.
Άρθρο62

υπηρεσίες προς ΕΟΠΥΥ.
Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες
το ποσό και ο τρόπος αποζημίωσης του
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες από τις 1-1\.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθείσες προς

2012

μέχρι τις

31-12-2016.
Άρθρο63

σίες προς τρίτους
Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρε
σης του Ε.Φ.Κ.Α. για τις
ορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος αποζημίω
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Ο.Α.Ε.Δ ..
παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες προς τον

Από

1.1.2017

Άρθρο64

6 (Α' 159)
Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν.4415/201

θήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για τη
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η προσ

ου
ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών του άρθρ

42 του

Ν.4415/2016 (Α'

159).

θα είναι αρμόδιες για την
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης»
Άρθρο21
Πληροφοριακό σύστημα

«e-pronoia για τον πολίτη»

(Ε.Κ.Κ.Α.)
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

20

,,

Άρθρο

22

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ασφάλισης και
Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
η
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),

Γενική

Οικονομικών, η
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομικών, η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου

του ν.
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
(Α'

245),

3607/20 07

Κέντρα
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (Δήμοι), τα

και Ανθρώπινου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

Δυναμικού (Ε.1.Ε.Α.Δ.) του άρθρου
Απασχόλησης

Εργατικού

88

Δυναμικού

του ν.

3996/20 11

170),

Εθνικό

το

(Ο.Α.Ε.Δ.),

(Α'

ο Οργανισμός

Κέντρο

Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Άρθρα

23 ως 53, 55, 57-58

όμενων
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών Φορέων εποπτευ
γύης.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ

από

το

Άρθρο54

Τροποποίηση του άρθρου

70 του

Ν.

4387/2016.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου

56

96 του

Ν.

4387/2016

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α και του καθολικού διαδόχου του,
Άρθρο

59

Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο

60

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών Φορέων εποπτευόμενων
γύης.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ

από το

21

Άρθρο61
Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- ΕΟΠΥΥ

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας
σίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αρμόδιες Υπηρε
και του Ο.Α.Ε.Δ.
καθολικού διαδόχου του, ΕΦΚΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Άρθρο62

σίες προς ΕΟΠΥΥ.
Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρε
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας
Υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αρμόδιες
καθολικού διαδόχου του, ΕΦΚΑ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο63
προς τρίτους
Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες
Φορέων εποπτευόμενων
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

από το

Άρθρο64
Φορέων εποπτευόμενων
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

από το

22

