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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩ
Ν ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ

ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΦΕ
ΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ.

 ΦΩΤΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103368291 

E-MAIL: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔ
ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για

 την Κοινωνική 

Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατά
ξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85). 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
 ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ε
πιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωσ

η του ενιαίου 

οργανικού σχηματισμού του Εθνικού Μηχανισμού για το σχεδιασμό, την 

ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

εφαρμοζόμενων πολιτικών για την
 καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘ
ΜΙΣΗ 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, 
κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστ

ά αναγκαία την προώθηση 

και ψήφιση της αξιολογούμενης ρ
ύθμισης 

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 εκ
ατοντάδων φορέων, που προσφέρο

υν υπηρεσίες 

κοινωνικής προστασίας και αλληλε
γγύης, ιδίως εκείνων του ιδιωτικο

ύ δικαίου. Αυτή 

η κατάσταση, ασύμβατη με την αρ
χή του κοινωνικού κράτους δικαί

ου, ευνοεί τις 

πελατειακές σχέσεις, την προνομια
κή μεταχείριση και τη διαφθορά 

στο χώρο της 

κοινωνικής αλληλεγγύης. 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκε
ι η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπε

ριλαμβάνοντας επιπλέον 

τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτι
κά στοιχεία των επιδιωκόμενων στό

χων και αποτελεσμάτων 

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση θα επιτρέψουν τον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της κοινωνικής προστασίας, τη διάχυση της 

πληροφορίας, της καινοτομίας και της βέλτιστης πρακτικής, την
 ενίσχυση της 

διαφάνειας και την καταπολέμηση
 των πελατειακών σχέσεων και τ

ης διαφθοράς 

στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύ
ης. 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές κ
αι οικονομικές ομάδες που επηρεά

ζει άμεσα και αυτές που 

επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμεν
η ρύθμιση και προσδιορίστε τον λ

όγο της επιρροής 

Με τη σύσταση και λειτουργία το
υ Εθνικού Μηχανισμού το ελληνι

κό κράτος θα 

αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξασφάλιση της ενημέρωσης, της 

διαφάνειας, της αμεσότητας, τη
ς αντικειμενικότητας, του σχεδιασ

μού και της 

χρηστής διαχείρισης και κατανομής των πόρων στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας των ευάλωτων ομάδων
 του πληθυσμού. 

2.Καταλληλότητα 
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2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν,
 προηγούμενες προσπάθε

ιες αντιμετώπισης του 
ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος στην Ελλάδα
 και περιγράψτε αναλυτι

κά τα επιτυχή και τα πρ
οβληματικά σημεία των 

προσπαθειών αυτών 

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 εποπτε
ίας των εκατοντάδων φο

ρέων, που προσφέρουν
 υπηρεσίες 

κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης, ιδίως 

εκείνων του ιδιωτικού δ
ικαίου. Ο 

Εθνικός Μηχανισμός αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων από το 2012, 

αναφέρεται ρητά ως «Μ
ηχανισμός για την απο

τελεσματική παρακολο
ύθηση και 

εφαρμογή των πολιτικώ
ν κοινωνικής ένταξης» 

στις διατάξεις του άρθ
ρου 18 της 

από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ
ομένου (Α' 256), που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4147 /2013 (Α' 98), αλλά δε θεσμοθετήθηκε κα
ι δεν υλοποιήθηκε. 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον έν
α παράδειγμα αντιμετώπ

ισης του ίδιου ή παρόμ
οιου προβλήματος σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Έν
ωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσ

ον υπάρχει) και αιτιολο
γήστε τον λόγο για τον 

οποίο 

επιλέξατε τη συγκεκριμέ
νη χώρα. 

Ζ.3. Απαριθμήστε αναλυ
τικά τα διατάγματα και

 τις κανονιστικές πράξει
ς που πρέπει να εκδοθ

ούν, 

προκειμένου να εφαρμοσ
τεί πλήρως η αξιολογού

μενη ρύθμιση και περιγρ
άψτε για κάθε μία από α

υτές 

τυχόν θέματα που πρέπει
 να προσεχθούν κατά την

 εφαρμογή της 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κ
ατηγορίες επιχειρήσεων 

αφορά η αξιολογούμενη
 ρύθμιση 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επ
ίδραση της αξιολογούμε

νης ρύθμισης στη δομή τ
ης αγοράς 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάσ
τασης για νέες επιχειρή

σεις πριν και μετά την α
ξιολογούμενη ρύθμιση,

 

με την χρήση του «τυπο
ποιημένου μοντέλου κό

στους» 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επ
ίδραση της προτεινόμενη

ς ρύθμισης στις λειτουργ
ίες της παραγωγής και 

του μάρκετινγκ των επι
χειρήσεων 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην 

ανταγωνιστικότητα των ε
πιχειρήσεων 
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3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος τω
ν επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφ

αιρεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποι
ημένο μοντέλο κόστους» 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε 
αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος

 και τα οφέλη που θα 

προκύψουν από την προτεινόμενη ρύ
θμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσ

εις 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την
 επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογ

ισμού, που αναμένεται 

να προκληθούν από την εξεταζόμεν
η ρύθμιση 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειε
ς της προτεινόμενης ρύθμισης στην ε

θνική οικονομία 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολ
ίτες 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειε
ς της προτεινόμενης ρύθμισης στην

 κοινωνία γενικά και στις 

επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες
 ειδικά 

Κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό θα
 εποπτεύονται και θα ελέγχονται οι

 πράξεις της 

Διοίκησης, καθώς και άλλων φορέ
ων, δημόσιων και ιδιωτικών, που

 εμπλέκονται 

στην πολιτική κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, θα 

αξιοποιούνται η εμπειρία και η τεχ
νογνωσία τόσο του δημοσίου τομέ

α όσο και των 

ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της
 κοινωνικής πολιτικής. Οι πολίτες 

θα μπορούν με 

αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήματ
ά τους και να έχουν άμεση ανταπ

όκριση, χωρίς 

να εξαναγκάζονται να αναζητούν 
ενδιάμεσους μη κρατικούς φορείς

, προκειμένου 

να τους παρέχονται οι υπηρεσίες κ
αι τα ωφελήματα, που δικαιούνται

. 

4.Ζ. Αναφέρατε τα σημερινά δεδ
ομένα για κάθε ένα τομέα και 

κάθε μία κοινωνική ομάδα που 

επηρεάζονται από την αξιολογούμ
ενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτ

ουν από την Ελληνική Στατιστική
 

Υπηρεσία 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τ
α οφέλη που αναμένεται να προκύ

ψουν για τον πολίτη από 

την προτεινόμενη ρύθμιση 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενη
ς ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών 

του Κράτους προς τον πολίτη 

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανι
σμού θα μπορούν, με βάση τα απ

οτελέσματα της 

λειτουργίας του Ενιαίου Γεωπληρο
φοριακού Συστήματος, να παρέχο

υν, μέσω μίας 

αμφίδρομης διαδικασίας, την καθ
ημερινή ενημέρωση των πολιτών

 σε όλη την 
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επικράτεια και την υποστήριξη,
 την οποία χρειάζεται κάθε υπ

ηρεσία για το έργο 

της, καθώς και να συμπυκνώνουν τα συ
μπεράσματά τους σε τεκμηρι

ωμένες 

προτάσεις για τη διαμόρφωση τη
ς κοινωνικής προστασίας, με επι

διωκόμενο σκοπό 

την ενίσχυση της διαφάνειας κα
ι την αποφυγή φαινομένων κακ

οδιοίκησης. 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμ
ενης ρύθμισης, που απλουστεύο

υν τις διοικητικές διαδικασίες 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστι
κό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτι
κά τις αναμενόμενες συνέπειες 

της αξιολογούμενης ρύθμισης 
για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίω
ση της ποιότητας του περιβάλλο

ντος και τη μείωση των περιβα
λλοντικών 

κινδύνων 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασι
κά σημεία της μελέτης περιβ

αλλοντικών επιπτώσεων για 
την 

προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσο
ν υπάρχει} 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση κα
ι την απονομή της Δικαιοσύνης

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτι
κά τις αναμενόμενες συνέπειες 

της αξιολογούμενης ρύθμισης 
για 

τη βελτίωση της λειτουργίας κα
ι της αποδοτικότητας της Δημό

σιας Διοίκησης 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέ
πειες της αξιολογούμενης ρύθ

μισης στον τρόπο απονομής τ
ης 

Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν
) 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

Άρθρα 21 και 25 του Συντάγματος. 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθ
νικών δικαστηρίων και ιδίως το

υ Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίο
υ, 

του Συμβουλίου της Επικρατεία
ς, του Αρείου Πάγου ή του Ε

λεγκτικού Συνεδρίου που αφο
ρά θέματα 

συναφή με την προτεινόμενη ρ
ύθμιση 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις
 και προβλέψεις του ευρωπαϊ

κού κοινοτικού δικαίου και τ
ων 

διεθνών συμβάσεων που έχει κ
υρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης

 και τυχόν νομολογία του Δικα
στηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η μέριμνα για τις κοινωνικές αν
άγκες των ευάλωτων ομάδων τ

ου πληθυσμού, μέσω 

της θεσμοθέτησης του Εθνικού Μηχανισμού, αποτελεί διεθνή και κοινοτική 
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δέσμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Αναθεωρημένου 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ν. 4359/2016, Α' 5) και του άρθρου 34 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 326/402 της 

26.10.2012). 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις τη
ς Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιω

μάτων του Ανθρώπου 

και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δι
καστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώ

που 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασ
μό και την προώθηση της 

αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογών
τας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότη

τας 

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

σμό 

και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητα
ς 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 ανα
πτύσσει 

προγράμματα διευκόλυνσης της πρό
σβασης των παιδιών ευάλωτων ομ

άδων του 

πληθυσμού στην εκπαίδευση, καθώς
 και ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας, 

4. το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κα
ι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οπο

ίο 

είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και
 την ανάπτυξη των αναγκαίων δράσ

εων και 

πρωτοβουλιών για την προάσπιση κα
ι προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων, 

5. το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο χρηματοδο
τεί ή επιχορηγεί δράσεις 

κοινωνικής προστασίας οικογενειών 
με χαμηλά εισοδήματα, 

6. το Υπουργείο Υγείας, στο πεδίο της διατ
ήρησης και προαγωγής της υγείας τ

ων 

πολιτών, τόσο των ασφαλισμένων σε
 φορείς Υγείας όσο και των ανασφάλ

ιστων και 

των απόρων, 

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

αση 

ευάλωτων ομάδων σε Μουσεία, Αρχαι
ολογικούς Χώρους κ.λπ., 

8. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια
ς, το οποίο εφαρμόζει προγράμματ

α, 

όπως το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο
 και το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλε

γγύης», 

6 
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9. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφ
ορών, το οποίο είναι αρμόδιο γι

α την δωρεάν 

ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοι
τητών και των πολυτέκνων στο 

συγκοινωνιακό δίκτυο, 

10. το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, το οποίο είναι αρμ

όδιο για την 

ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής 
ένταξης των μεταναστών και πρ

οσφύγων, 

11. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εφαρμόζει 

πρόγραμμα δωρεάν διανομής τ
ροφίμων σε απόρους και προω

θεί την κατανάλωση 

οπωροκηπευτικών στα σχολεία
. 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες μ
ε τις οποίες υπήρξε συνεργασία

 του επισπεύδοντος υπουργείου
 

κατά το στάδιο προετοιμασίας 
της εξεταζόμενης ρύθμισης 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίε
ς, που θα είναι αρμόδιες για

 την εφαρμογή κάθε ξεχωριστ
ής 

δράσης που προέρχεται από τ
ην εξεταζόμενη ρύθμιση 

Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοι

νωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Υπ
ηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

 και τα Περιφερειακά 

Παρατηρητήρια Κοινωνικής Έντ
αξης στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες, οι Κοινωνικές 

Υπηρεσίες των Δήμων και τα Κέ
ντρα Κοινότητας. 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων κα
ι Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανό
νες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κ

ατά τη σύνταξη της προτεινόμε
νης 

διάταξης, με αναφορά στο εγχε
ιρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Ν

ομοπαρασκευαστικής Επιτροπ
ής {ΚΕ.Ν.Ε.) 

Κατά τη σύνταξη των προτεινόμ
ενων ρυθμίσεων τηρήθηκαν οι 

νομοτεχνικές οδηγίες 

της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής 

νομοθετικής πρακτικής. 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τρ
οποποιεί, αντικαθιστά ή κατα

ργεί η προτεινόμενη ρύθμιση
 και 

ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ή
δη κώδικας ρυθμίσεων συναφώ

ν με την προτεινόμενη 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις π
ου επιφέρει η προτεινόμενη ρύθ

μιση στην έννομη τάξη και ειδι
κά 

τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
 απλουστεύει 
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9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτει
νόμενης ρύθμισης που τροποποιού

ν εμμέσως υφιστάμενες 

ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρ
ητώς και αιτιολογήστε την επιλογή 

αυτή 

10. Διαφάvεια - Κοιvωvική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικο
ύς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που 

κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην δια
βούλευση για την προτεινόμενη ρύθ

μιση 

Οι προτεινόμενες διατάξεις προέκ
υψαν κατόπιν διαβούλευσης με σ

υναρμόδια νια 

ζητήματα κοινωνικής πολιτικής υπο
υργεία, με ειδικές υπηρεσίες του 

ν. 4314/2014 

ως προς το σκέλος συγχρηματοδο
τούμενων προγραμμάτων κοινωνι

κής προστασίας, 

με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησ
ης Α' και Β' βαθμού. 

10.2. Περιγράψτε αναλυtικά τον τόπο, τον χρόνο
 και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συ

μμετέχοντες 

σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβο
ύλευσης που επελέγη 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της δ
ιαβούλευσης, αναφέροντας επιγ

ραμματικά τις κυριότερες 

απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ κ
αι κατά της προτεινόμενης ρύθμισ

ης ή επιμέρους θεμάτων της 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίν
ει για τον κοινωνικό διάλογο και τ

η διαβούλευση και στο 

στάδιο της εφαρμογής της προτειν
όμενης ρύθμισης 

Η αναμόρφωση και ενεργοποίηση
 της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνική

ς Προστασίας, 

ως εθνικού οργάνου διαβούλευσης,
 καθώς και των περιφερειακών κα

ι δημοτικών 

επιτροπών διαβούλευσης, θα συμβ
άλουν, ώστε η κοινωνική πολιτική

, οι στόχοι και 

τα αποτελέσματά της να γίνουν αν
τικείμενο ευρείας δημόσιας συζήτ

ησης όλων των 

εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων
. Θα ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός δ

ιάλογος για τη 

διασφάλιση της συνεκτικότητας και της διαφάνειας στο σχεδια
σμό και στην 

εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής έν
ταξης και κοινωνικής συνοχής. 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑ
ΞΕΩΝ 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να 

αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη δι
άταξη» που περιλαμβάνεται στο 

προτεινόμενο 

σχέδιο νόμου 
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Άρθρο 21 

Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτφ> 

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.).
 

Άρθρο 22 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης
 είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση 

ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού α
ποκλεισμού σε μονοπρόσωπα και 

πολυπρόσωπα νοικοκυριά. 

Άρθρο23 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4387 /2016 

Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτόταν από τις διατάξεις του άρθρου 45, οπότε δεν 

κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της. 

Άρθρο24 

Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387 /2016 

Κρίθηκε σκόπιμο 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. 
Άρθρο 25 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4387/2016 

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα αν
 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 

Με την εν λόγω ρύθμιση αποσαφηνίζεται ο 
τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ 

παροχών των υπαγόμενων στο Ταμείο Πρόνοια
ς Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 

(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων 
Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού 

(ΤΠΚΠΕΝ). 
Άρθρο 27 

Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης διευκρινίζεται η ελάχιστη μη
νιαία 

βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο 

ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απα
σχόληση καθώς και των εργοδοτών 

τους. 
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Η παράγραφος 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυθμίζει το θέμα του προσδ
ιορισμού 

του ποσοστού εισφοράς κύριας ασφάλισης των μι
σθωτών του Ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 

το οποίο εντάσσεται από 1-1-2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Άρθρο 28 

Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387 /2016 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης 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, η ειδική 
εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. 

(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσης της πε
ρίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 

30 του ν. δ. 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του 

άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230), καταργείται με την παράγραφο 2 της 

προτεινόμενης διάταξης. 

Άρθρο 29 

Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονι
σμός Οικονομικής Οργάνωσης 

και Λογιστικής Λειτουργίας ΕΦΚΑ 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το πλαίσιο δημι
ουργίας του ενιαίου Κανονισμού 

Ασφάλισης και Παροχών και του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. Με το προτ
εινόμενο πλαίσιο ο Κανονισμός 

Ασφάλισης και Παροχών εκδίδεται μετά από εισή
γηση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 30 

Τροποποίηση του άρθρου 57 του Ν. 4387 /2016 

Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζεται η σύνθ
εση του ΔΣ του ΕΦΚΑ έως την 

υπόδειξη των εκπροσώπων των συμβουλευτικών 
επιτροπών του άρθρου 58 του Ν. 

4387/2016. 

Άρθρα 31-53 58 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την εύρυθμη 
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και της 

διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφαλισμέ
νων. Με την προτεινόμενη διάταξη 

συντελείται η ομαλή μετάβαση από το παλαιό σ
το νέο καθεστώς, όσον αφορά το 

υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και πληροφοριακά 

συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτο
υργία του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος. 
Άρθρο 54 

Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4387 /2016. 
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Με στόχο την απρόσκοπτη λειτ
ουργία του Ε.Φ.Κ.Α., η προτεινό

μενη διάταξη ορίζει 

ότι η επιλογή της διαχειρίστριας τράπεζας μπορε
ί να γίνει με απόφαση του 

προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., 
με την οποία μπορεί να αναθέ

σει τη ταμειακή του 

διαχείριση σε μία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες 

των εντασσομένων Φορέων. Η 
ανωτέρω διάταξη ισχύει για έν

α μεταβατικό στάδιο 

του πρώτου χρόνου λειτουργία
ς 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 

31.12.2017 των συμβάσεων των εντασσόμενω
ν Φορέων, στις οποίες ο Ε.Φ

.Κ.Α. 

υπεισέρχεται ως καθολικός δι
άδοχος. Μέχρι το τέλος της μ

εταβατικής περιόδου 

προβλέπεται ότι θα πρέπει να έ
χουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμ

οί, κατά τις κείμενες 

διατάξεις, για την ανάθεση έργ
ων από 1.1.2018. 

ΆρθροSS 

Τροποποίηση άρθρου 68 του Ν. 4387 /2016 

Με το εν λόγω άρθρο αντικαθίστατα
ι η παράγραφος 3 του άρθρου 80 του 

ν.4387 /2016 και πλέον προβλέπεται οι διοικητ
ικές επιτροπές θα εξετάζουν 

τις 

ενδικοφανείς προσφυγές των α
σφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ. 

Άρθρο56 

Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 

Η προτεινόμενη διάταξη επι
βεβαιώνει την εφαρμογή και

 στον υπολογισμό της 

επικουρικής σύνταξης διατάξεω
ν που εφαρμόζονται για τον υπ

ολογισμό της κύριας 

σύνταξης. Οι διατάξεις που με 
την προτεινόμενη ρύθμιση εφα

ρμόζονται αναλογικά 

και στον υπολογισμό της επικ
ουρικής σύνταξης είναι αυτές

 που αφορούν τους 

πλασματικούς χρόνους ασφάλι
σης, την παράλληλη ασφάλισ

η, την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, την τυπικ
ή ασφάλιση, καθώς τη διαδοχι

κή ασφάλιση. Ειδικά 

όσον αφορά στις διατάξεις γι
α την προσαύξηση της σύνταξ

ης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, προβλέπ
εται ότι έχουν ανάλογη εφαρ

μογή και επί αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που έχουν υ
ποβληθεί στο ΕΤΕΑ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016, 

προς επίλυση ερμηνευτικών πρ
οβλημάτων που είχαν δημιουρ

γηθεί 

Με την δεύτερη παράγραφο εξ
ειδικεύονται τα θέματα στα οπ

οία αφορά η διάταξη 

της παρ.2 του άρθρου 96 του ν.4387 /2016. 

Άρθρο57 

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 ε
ισφορών των 

ασφαλισμένων σε αυτό εφαρμ
όζονται για τα ναυτολόγια πο

υ συντάσσονται από 

την 1-7-2017 και εντεύθεν. Για τα ναυτολόγια πο
υ συντάσσονται έως το τέλος

 του 

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

 Σε 

κάθε περίπτωση πάντως ρητά ε
ξειδικεύεται ότι οι εισφορές πο

υ εισπράπονται ήδη 

από την 1-1-2017 και εφεξής καταβάλλονται υπέρ ΕΦΚ
Α. 
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Άρθρο59 

Μερική καταβολή ποσού εισφορώ
ν ελευθέρων επαγγελματιών, 

αυταπασχολούμενων και αγροτώ
ν. 

Με την προτεινόμενη διάταξη πρ
οβλέπεται η δυνατότητα των ασ

φαλισμένων που 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφο
ρές κατά τα προβλεπόμενα στα ά

ρθρα 39 και 40 

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

παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση 
αυξάνονται οι χρηματικές εισροέ

ς στα ταμεία του 

ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους, ενώ παράλληλα 

απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι 
από τα πρόσθετα τέλη και τις πρ

οσαυξήσεις του 

ποσού που μπορούν να καταβάλ
λουν. 

Άρθρο 60 

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 

Με την προτεινόμενη διάταξη πρ
οβλέπεται η απόδοση από το Ε

ΤΑΠ-ΜΜΕ έως την 

31-12-2016 προς τους οικείους Φορείς των ποσ
ών που τους αναλογούν από τ

α 

έσοδα που αναφέρονται σε αυτή
ν. 

Άρθρο61 

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ -ΕΤ ΑΜ - ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη πρ
οβλέπεται η διαδικασία ρύθμισ

ης των μέχρι την 

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

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι
κού (Ο.Α.Ε.Δ.), και τους εvταχθέvτες σε αυτό

ν 

Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.) και Οργανισμό Εργατική

ς Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και 

αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α. 
Άρθρο 62 

Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρε
χόμενες υπηρεσίες προς ΕΟΠΥΥ.

 

Με την προτεινόμενη διάταξη πρ
οβλέπεται το ποσό και ο τρόπος

 αποζημίωσης του 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθε
ίσες προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρε

σίες από τις 1-1-

2012 μέχρι τις 31-12-2016. 

Άρθρο 63 

Αποζημίωση ΕΦΚΑ νια παρεχόμε
νες υπηρεσίες προς τρίτους 

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

παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσ
ίες προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον 

Ο.Α.Ε.Δ .. 

Άρθρο64 

Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159) 

Με το παρόν άρθρο προβλέπετ
αι η προσθήκη εξουσιοδοτικής

 διάταξης για τη 

ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερει
ών του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α

1 159). 
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11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγ
ους για τους οποίους κάθε 

«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατά
λληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο 

πρόβλημα 

Άρθρο 21 

Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματική υλοποίη
ση από 

πλευράς Ε.Κ.Κ.Α. της αρμοδιότητας καταγρ
αφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης

 

των δράσεων των φορέων κοινωνικής 
φροντίδας, κοινωνικής αλληλεγγύης και 

προστασίας, καθώς και των ωφελούμενω
ν από τους φορείς αυτούς, με στόχο την

 

ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, την ηλεκτρονική 

διασύνδεση των φορέων και των εφαρμ
οζόμενων δράσεων και την ηλεκτρονικ

ή 

διακυβέρνηση του τομέα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 

Άρθρο22 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

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 αποστ
ολή της προτεινόμενης επέκτασης του 

Κ.Ε.Α. σε όλους τους Δήμους της Χώρας. 

Άρθρο23 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4387 /2016 

Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτόταν από τις διατάξεις του άρθρου 45, οπότε δεν 

κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της. 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387 /2016 

Κρίθηκε σκόπιμο ότι το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις που εμπίπτουν στην υποπαρά
γραφο Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 

4336/2015. 
Άρθρο 25 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4387 /2016 

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζή
τημα αν το άρθρο 30 του ν. 4387 /2016 

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

κύριων συντάξεων. 

Άρθρο26 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4387 /2016 
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Με την εν λόγω ρύθμιση 
αποσαφηνίζεται ο τρόπος 

υπολογισμού των εφάπαξ 

παροχών των υπαγόμενων σ
το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματ

ικών Εμπορικού Ναυτικού 

(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Π
ρόνοιας Κατωτέρων Πληρω

μάτων Εμπορικού Ναυτικο
ύ 

(ΤΠΚΠΕΝ). 
Άρθρο27 

Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης διε
υκρινίζεται η ελάχιστη μην

ιαία 

βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο 

ποσοστό εισφοράς των μισ
θωτών με πλήρη απασχόλη

ση καθώς και των εργοδοτ
ών 

τους. 

Η παράγραφος 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυ
θμίζει το θέμα του προσδι

ορισμού 

του ποσοστού εισφοράς κύ
ριας ασφάλισης των μισθω

τών του Ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜ
Ε, 

το οποίο εντάσσεται από 1-1-2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 

Άρθρο28 

Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387 /2016 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης αποσαφηνίζεται
 ότι σε 

περιπτώσεις που ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος 

απασχολείται παράλληλα 
ως μισθωτός σε καθεστώ

ς μερικής απασχόλησης,
 η 

μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι 

αποδοχές της μερικής απασ
χόλησης. 

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

των ταμείων καταργήθηκαν
. Επομένως, η ειδική εισφ

ορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.
Δ. 

(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμ
ου επικύρωσης της περίπτ

ωσης δ) της παρ.2 του άρθ
ρου 

30 του ν. δ. 4114/1960 (Α' 164) όπως προστέθηκε με την περ.
 α) της παρ. 8 του 

άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230), καταργείται με την παρά
γραφο 2 της 

προτεινόμενης διάταξης. 

Άρθρο29 

Κανονισμός Ασφάλισης και
 Παροχών και Κανονισμός Ο

ικονομικής Οργάνωσης 

και Λογιστικής Λειτουργία
ς ΕΦΚΑ 

Με το παρόν άρθρο ρυθμί
ζεται το πλαίσιο δημιουργ

ίας του ενιαίου Κανονισμ
ού 

Ασφάλισης και Παροχών και του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας το
υ Ε.Φ.Κ.Α. Με το προτειν

όμενο πλαίσιο ο Κανονισ
μός 

Ασφάλισης και Παροχών ε
κδίδεται μετά από εισήγη

ση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο30 

Τροποποίηση του άρθρου 
57 του Ν. 4387 /2016 

Με το εν λόγω άρθρο απ
οσαφηνίζεται η σύνθεση 

του ΔΣ του ΕΦΚΑ έως τ
ην 

υπόδειξη των εκπροσώπων
 των συμβουλευτικών επιτ

ροπών του άρθρου 58 του Ν. 

4387/2016. 

Άρθρα 31-53 58 
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Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργί
α του Ε.Φ.Κ.Α. και της 

διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Με την
 προτεινόμενη διάταξη 

συντελείται η ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο κα
θεστώς, όσον αφορά το 

υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και πληροφοριακά 

συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία του
 κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος. 
Άρθρο 54 

Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4387 /2016. 

Με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., η προ
τεινόμενη 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 το
υ 

διαχείριση σε μία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες 

των εντασσομένων Φορέων. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει γι
α 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
 

31.12.2017 των συμβάσεων των εντασσόμενων Φορέων, στις οποίες ο Ε.Φ.
Κ.Α. 

υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος. Μέχρι το τέλος τη
ς μεταβατικής περιόδου 

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

διατάξεις, για την ανάθεση έργων από 1.1.2018. 

Άρθρο 55 

Τροποποίηση άρθρου 68 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 εξ
ετάζουν τις 

ενδικοφανείς προσφυγές των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ.
 

Άρθρο56 

Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387 /2016 

Η προτεινόμενη διάταξη επιβεβαιώνει την εφαρμογή κ
αι στον υπολογισμό της 

επικουρικής σύνταξης διατάξεων που εφαρμόζονται για το
ν υπολογισμό της κύριας 

σύνταξης. Οι διατάξεις που με την προτεινόμενη ρύθμιση
 εφαρμόζονται αναλογικά 

και στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης είναι α
υτές που αφορούν τους 

πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, την παράλληλη ασ
φάλιση, την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, την τυπική ασφάλιση, καθώς τη 
διαδοχική ασφάλιση. Ειδικά 

όσον αφορά στις διατάξεις για την προσαύξηση της σύν
ταξης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, προβλέπεται ότι έχουν ανάλογη εφα
ρμογή και επί αιτήσεων 

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

προς επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που είχαν δημιο
υργηθεί 

Με την δεύτερη παράγραφο εξειδικεύονται τα θέματα στα
 οποία αφορά η διάταξη 

της παρ.2 του άρθρου 96 του ν.4387 /2016. 

Άρθρο 57 
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Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ 

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

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

ασφαλισμένων σε αυτό εφαρμόζονται για τα ναυτολόγ
ια που συντάσσονται από 

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

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

κάθε περίπτωση πάντως ρητά εξειδικεύεται ότι οι εισ
φορές που εισπράπονται ήδη 

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

Άρθρο 59 

Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρων επαγγ
ελματιών, 

αυταπασχολούμενων και αγροτών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατό
τητα των ασφαλισμένων που 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπ
όμενα στα άρθρα 39 και 40 

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

παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι χρη
ματικές εισροές στα ταμεία του 

ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους, ενώ παράλληλα 

απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τα πρόσθετα τ
έλη και τις προσαυξήσεις του 

ποσού που μπορούν να καταβάλλουν. 

Άρθρο 60 

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 

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

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

έσοδα που αναφέρονται σε αυτήν. 

Άρθρο61 

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικ
ασία ρύθμισης των μέχρι την 

31.12.2016 οφειλών του Ι.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 Οργανισμ
ό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και 

αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α. 

Άρθρο6Ζ 

Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρεσίες 
προς ΕΟΠΥΥ. 

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

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθείσες προς τον Ε.Ο.
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.Ο.Π.Υ.
Υ. και τον Ο.Α.Ε.Δ .. 
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Άρθρο 64 

Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159) 

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η προσθήκη εξο
υσιοδοτικής διάταξης για τη 

ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159). 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέ
πειες κάθε μίας 

«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συν
επειών στην οικονομία, την 

κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστ
ικό περιβάλλον 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4387/2016 

Η διάταξη του άρθρου 21 καλυπτόταν από τις διατάξεις του άρθρου 45, οπότε δεν 

κρίνεται σκόπιμη η επανάληψή της. 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387 /2016 

Κρίθηκε σκόπιμο ότι το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις που εμπίπτουν στην υποπαράγραφο Ε3 τ
ης παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 

4336/2015. 
Άρθρο25 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4387 /2016 

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα αν το ά
ρθρο 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 

Με την εν λόγω ρύθμιση αποσαφηνίζεται ο τρό
πος υπολογισμού των εφάπαξ 

παροχών των υπαγόμενων στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωμ
ατικών Εμπορικού Ναυτικού 

(ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρ
ωμάτων 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 απασχό
ληση καθώς και των εργοδοτών 

τους. 

Η παράγραφος 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυθμίζει το θέμα του προσδιορι
σμού 

του ποσοστού εισφοράς κύριας ασφάλισης των μισθ
ωτών του Ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 

το οποίο εντάσσεται από 1-1-2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Άρθρο 28 

Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387 /2016 
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Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης 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, η ειδ
ική εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. 

(νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσης τη
ς περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 

30 του ν. δ. 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ.
 8 του 

άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230), καταργείται με την παράγραφο 2 της 

προτεινόμενης διάταξης. 

Άρθρο 29 

Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και Κανο
νισμός Οικονομικής Οργάνωσης 

και Λογιστικής Λειτουργίας ΕΦΚΑ 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το πλαίσιο 
δημιουργίας του ενιαίου Κανονισμού 

Ασφάλισης και Παροχών και του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. Με το
 προτεινόμενο πλαίσιο ο Κανονισμός 

Ασφάλισης και Παροχών εκδίδεται μετά από ε
ισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 30 

Τροποποίηση του άρθρου 57 του Ν. 4387 /2016 

Με το εν λόγω άρθρο αποσαφηνίζεται η σ
ύνθεση του ΔΣ του ΕΦΚΑ έως την 

υπόδειξη των εκπροσώπων των συμβουλευτικ
ών επιτροπών του άρθρου 58 του Ν. 

4387/2016. 

Άρθρα 31-53 58 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την εύρυθ
μη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και της 

διασφάλισης της εξυπηρέτησης των ασφαλισ
μένων. Με την προτεινόμενη διάταξη 

συντελείται η ομαλή μετάβαση από το παλα
ιό στο νέο καθεστώς, όσον αφορά το 

υπαλληλικό προσωπικό, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και πληροφοριακά 

συστήματα, ώστε να μην διαταραχθεί η λει
τουργία του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος. 
Άρθρο54 

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 οποί
α μπορεί να αναθέσει τη ταμειακή του 

διαχείριση σε μία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες 

των εντασσομένων Φορέων. Η ανωτέρω διάτ
αξη 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 τ
ην 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 τη
ς μεταβατικής περιόδου 

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

διατάξεις, για την ανάθεση έργων από 1.1.2018. 

Άρθρο 55 

Τροποποίηση άρθρου 68 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 τ
ις 

ενδικοφανείς προσφυγές των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ.
 

Άρθρο56 

Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387 /2016 

Η προτεινόμενη διάταξη επιβεβαιώνει την εφαρμογή κα
ι στον υπολογισμό της 

επικουρικής σύνταξης διατάξεων που εφαρμόζονται για το
ν υπολογισμό της κύριας 

σύνταξης. Οι διατάξεις που με την προτεινόμενη ρύθμιση 
εφαρμόζονται αναλογικά 

και στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης είναι αυ
τές που αφορούν τους 

πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, την παράλληλη ασφ
άλιση, την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, την τυπική ασφάλιση, καθώς τη δι
αδοχική ασφάλιση. Ειδικά 

όσον αφορά στις διατάξεις για την προσαύξηση της σύντ
αξης όσων κατέβαλλαν 

αυξημένες εισφορές, προβλέπεται ότι έχουν ανάλογη εφα
ρμογή και επί αιτήσεων 

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

προς επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που είχαν δημιο
υργηθεί 

Με την δεύτερη παράγραφο εξειδικεύονται τα θέματα στα ο
ποία αφορά η διάταξη 

της παρ.2 του άρθρου 96 του ν.4387 /2016. 

Άρθρο 57 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι διατάξε
ις 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 το
υ 

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

κάθε περίπτωση πάντως ρητά εξειδικεύεται ότι οι εισφορέ
ς που εισπράττονται ήδη 

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

Άρθρο 59 

Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρων επαγγελμ
ατιών, 

αυταπασχολούμενων και αγροτών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα
 των ασφαλισμένων που 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμε
να στα άρθρα 39 και 40 

του Ν. 4387 /2016 να καταβάλλουν μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους. Με την 
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παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι χρημα
τικές εισροές στα ταμεία του 

ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους, ενώ παράλληλα 

απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τα πρόσθετα τ
έλη και τις προσαυξήσεις του 

ποσού που μπορούν να καταβάλλουν. 

Άρθρο60 

Πόροι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 

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

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

έσοδα που αναφέρονται σε αυτήν. 

Άρθρο61 

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ -ΕΤΑΜ - ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδι
κασία ρύθμισης των μέχρι την 

31.12.2016 οφειλών του Ι.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 Οργανισμ
ό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και 

αφετέρου προς το Ε.Τ.Ε.Α. 
Άρθρο62 

Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρεσίες
 προς ΕΟΠΥΥ. 

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

\.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις προσφερθείσες προς τον Ε.Ο.
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.Ο.Π.Υ.Υ
. και τον Ο.Α.Ε.Δ .. 

Άρθρο64 

Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159) 

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η προσθήκη ε
ξουσιοδοτικής διάταξης για τη 

ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών του άρθρου 42 του Ν.4415/2016 (Α' 159). 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης» 

Άρθρο21 

Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 
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Άρθρο 22 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών
, η 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 

(Α' 245), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (Δήμοι), τα Κέντρα 

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

Δυναμικού (Ε.1.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α' 170), ο Οργανισμός 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

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

Άρθρα 23 ως 53, 55, 57-58 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο54 

Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4387 /2016. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 56 

Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387 /2016 

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

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 από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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Άρθρο61 

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΟΠΥΥ 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας
, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του 

καθολικού διαδόχου του, ΕΦΚΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και του Ο.Α
.Ε.Δ. 

Άρθρο62 

Αποζημίωση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
ΕΟΠΥΥ. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασία
ς, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του 

καθολικού διαδόχου του, ΕΦΚΑ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Άρθρο63 

Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτ
ους 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
 Αλληλεγγύης. 

Άρθρο64 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ασφαλιστικών Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική
ς Αλληλεγγύης. 
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