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Ο νόμος 4445/2016 για την κοινωνική 

συνοχή και το ασυαλιστικό 

 

 

Λ. 4445/16 (ΦΔΘ 236 Α/19-12-2016): Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο 

Ππλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4387/2016 (Α΄ 85) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΘΝΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ 
 
Άξζξν 1 
Οξηζκνί 
1. Υο «Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο» (Δζληθφο Κεραληζκφο), νξίδεηαη 

ν εληαίνο νξγαληθφο ζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

ελεκέξσζε, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε νξηδφληησλ 

ζπλεθηηθψλ πνιπηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη δξα 

ζπλεθηηθψο κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ησλ ινηπψλ πνπξγείσλ, πνπ αζθνχλ θνηλσληθή πνιηηηθή, ρσξίο λα 

κεηαβάιιεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο. 
2. Υο «Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα» (Δ.ΓΞ.Π.) λνείηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

ζην νπνίν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηαρσξίδνπλ 

δεδνκέλα, αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ζε πνιηηηθέο θνηλσληθήο 

έληαμεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Θνηλσληθή Έληαμε (Δ.Π.Θ.Δ.) θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλαθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε θπβεξλεηηθφ θαη απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν. 
 
Άξζξν 2 
θνπόο ζύζηαζεο 
Ν Δζληθφο Κεραληζκφο: 
α. δηαπηζηψλεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, 
β. ζπληνλίδεη ηε ράξαμε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπλνρήο, 
γ. παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπο, 
δ. πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε βάζε ηηο εθάζηνηε 

έθηαθηεο αλάγθεο, 
ε. ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 
ζη. ηεθκεξηψλεη θαη εμεηδηθεχεη πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, κε γλψκνλα ηα ζσξεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, αθξαίαο θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 
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δ. ζρεδηάδεη, επνπηεχεη θαη αμηνινγεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πιήξνπο εζληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ Θνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (εδάθην 2.5.3, παξ. Γ΄, άξζξν 3 ηνπ λ. 

4336/2015, Α΄ 94). 
 
Άξζξν 3 
Δπηρεηξεζηαθνί ζηόρνη 
Νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ είλαη νη εμήο: 
α. ε ζεκηηή θαη πξφζθνξε δηαρείξηζε, δηάδνζε θαη θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, κέζσ ηνπ Δ.ΓΞ.Π., απφ ην θπβεξλεηηθφ πξνο ην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν θαη 

αληίζηξνθα γηα ηε ράξαμε νξηδφληησλ πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ, 
β. ε ράξαμε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, ζηε βάζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
γ. ε εθπφλεζε ζηνρεπκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή, 
δ. ε εμνκάιπλζε ζπληνληζηηθψλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηδίσο 

δε απηψλ, πνπ πξνσζνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε θαη ν εληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ ζχγρπζεο ή επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη 

αζπκβαηφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 
ε. ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πινπνίεζεο ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
ζη. ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ ζπλαθψλ κε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή εζληθψλ, θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, 
δ. ε δίθαηε ρσξηθή θαηαλνκή θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 
ε. ε δηακφξθσζε δηαθξηηψλ ξφισλ θαη δξάζεσλ ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ, πνπ ζρεδηάδνπλ 

θαη πινπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 
ζ. ε δηαβνχιεπζε κε θνξείο θνηλσληθψλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπλνρήο. 
 
Άξζξν 4 
Αξρηηεθηνληθή ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ 
1. Ν Δζληθφο Κεραληζκφο νξγαλψλεηαη ζε δχν επίπεδα, θπβεξλεηηθφ θαη απηνδηνηθεηηθφ. 
2. Ν Δζληθφο Κεραληζκφο θπβεξλεηηθνχ επηπέδνπ απνηειείηαη απφ: 
α. ηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ 

θεληξηθφ ππξήλα ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, 
β. ην Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζξν 6 ηνπ λ. 3106/2003, Α΄ 30), ην 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (άξζξν 88 ηνπ λ. 3996/2011, Α΄ 

170) θαη ηνλ Νξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (λ. 2956/2001, Α΄ 258), 
γ. ηα πνπξγεία, ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε ηα αληίζηνηρα Πεκεία Δπαθήο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην 

άξζξν 9, 
δ. ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. 
3. Ν Δζληθφο Κεραληζκφο απηνδηνηθεηηθνχ επηπέδνπ απνηειείηαη απφ: 
α. ηηο Γηεπζχλζεηο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, 
β. ηα Ξεξηθεξεηαθά Ξαξαηεξεηήξηα Θνηλσληθήο Έληαμεο, 
γ. ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, 
δ. ηα Θέληξα Θνηλφηεηαο, 
ε. ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 178 ηνπ λ. 3852/2010, Α΄ 87), 
ζη. ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76 ηνπ λ. 3852/2010). 
4. Νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄ 265), ηδίσο δε νη εηδηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ, νη επηηειηθέο δνκέο ππνπξγείσλ, νη επηηξνπέο 

παξαθνινχζεζεο θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
 
Άξζξν 5 
Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
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1. Ρν Θπβεξλεηηθφ Ππκβνχιην Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο (Θ.Π.ΘΝΗ.Ξ.), βάζεη ηεο θχζεσο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (38/2.11.2015 Ξξάμε πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ, Α΄ 

137), θαη ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ, σο ζπιινγηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ, ιακβάλεη ηηο 

ηειηθέο απνθάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δμαηξνχληαη ηα ζέκαηα, πνπ 

παξαπέκπνληαη απφ ηνλ Ξξσζππνπξγφ ζην πνπξγηθφ ή ζην Θπβεξλεηηθφ Ππκβνχιην, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) θαη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο 2/6.2.2015 Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ (Α΄ 24). 2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Δζληθνχ Κεραληζκνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Θ.Π.ΘΝΗ.Ξ. κεηέρνπλ, εθφζνλ θιεζνχλ απφ 

ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ, νη ζπλαξκφδηνη γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο πνπξγνί, Αλαπιεξσηέο 

πνπξγνί, θππνπξγνί θ.ά., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

2 ηεο 38/2.11.2015 Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 
Άξζξν 6 
Κεληξηθόο Ππξήλαο Δζληθνύ Μεραληζκνύ 
Πηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο δ΄ θαη 

ε΄, σο εμήο: 
«δ) Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο. 
ε) Γηεχζπλζε Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο.» 
 
Άξζξν 7 
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο 
1. Κεηά ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 113/2014, πξνζηίζεηαη άξζξν 39Α, σο αθνινχζσο: 
«Άξζξν 39Α 
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο 
1. Ν επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο 

είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. 
β. Ρκήκα Ξαξαθνινχζεζεο. 
γ. Ρκήκα Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. 
3.α. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο: 
αα. ε επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ, κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
ββ. ε ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο θαη ελαξκφληζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο 

Δ.Π.Θ.Δ. (έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο), 
γγ. ε πξνψζεζε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο δηθηχσζεο θνξέσλ, πνπ εθαξκφδνπλ 

πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, νκάδσλ 

δηαβνχιεπζεο, εκεξίδσλ αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εθζηξαηεηψλ 

επαηζζεηνπνίεζεο κεγάιεο εκβέιεηαο, 
δδ. ν πξνζδηνξηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
εε. ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη ε εηζήγεζε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 
ζηζη. ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή θφξα, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο, 
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δδ. ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 

φπσο δηαδηθαζίεο, θαλνληζκφο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο, δείθηεο, 
εε. ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ 

λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Π.Θ.Δ., θαζψο θαη δεηθηψλ 

απνδνηηθφηεηαο, νη νπνίνη ζπζρεηίδνπλ ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο κε ηηο εθξνέο ησλ 

δξάζεσλ, 
ζζ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 θαη ηνπο 

θνξείο πινπνίεζεο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δεηθηψλ ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο, 
ηη. ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζρεηηθψλ ζηφρσλ ηνπο, ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ε έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ αλαθνξψλ, 
ηαηα. ν εληνπηζκφο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο εθαξκνγήο 

ξπζκίζεσλ ή δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ έληαμεο, 
ηβηβ. ε εηζήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε κέηξσλ γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 
ηγηγ. ε πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη 

θνξείο. 
β. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο: 
αα. ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο εξγαζίαο ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, 
ββ. ε παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο, 
γγ. ε ζπκβνιή ζην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, 
δδ. ε ζπλεξγαζία κε εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο γηα ην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Δ.Π.Θ.Δ. θαη ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, 

επηηφπησλ επηζθέςεσλ, δηαβνπιεχζεσλ, κε ζθνπφ ησλ πξνψζεζε ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη 

ηεο εθαξκνγήο ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
εε. ε δηελέξγεηα, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, επηηφπησλ εξεπλψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο επηκέξνπο παξεκβάζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 
ζηζη. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ θάζε νξγαληζκφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία, 
δδ. ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηξνθνδφηεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ζηνηρεία θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ζπγθέληξσζήο ηνπο απφ ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο, 
εε. ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ ζηφρσλ ηεο Δ.Π.Θ.Δ. θαη ε έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ αλαθνξψλ, 
ζζ. ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ν εληνπηζκφο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ζηελ εμέιημε θάζε πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δζληθήο 

Πηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε πξφηαζε ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 
ηη. ε ζχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη αλαθνξψλ πξνο ηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ: 
αα. ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηα νπνία άπηνληαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο (φπσο εηζφδεκα - θηψρεηα, 

απαζρφιεζε - αλεξγία, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηέγαζε, πγεία θαη θνηλσληθή 

θξνληίδα, ηνπηθφ πεξηβάιινλ), 
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ββ. ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηα νπνία άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ζην πιαίζην ηεο Δ.Π.Θ.Δ., ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

επηπηψζεψλ ηνπο, 
γγ. ε ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ε 

ζχληαμε ηεθκεξησκέλσλ εηζεγήζεσλ, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεδνκέλσλ, 
δδ. ε ζπγθέληξσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθφξεζεο γηα 

ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο (φπσο ζεκαηηθέο κειέηεο, 

λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζπλαθέο κε δεηήκαηα επάισησλ νκάδσλ), 
εε. ε εηζήγεζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Δ.Π.Θ.Δ., 
ζηζη. ε κέξηκλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά ηκήκαηα, γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ή 

κειεηψλ γηα ηε δηάγλσζε αλαγθψλ θαη ηελ ηεξάξρεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
δδ. ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληαίνπ 

γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο, θαζψο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ κεηξψσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, 
εε. ε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε κνξθή θαη ν 

ηξφπνο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ, αλαθνξψλ θαη δεδνκέλσλ ζην εληαίν γεσπιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, 
ζζ. ε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηε δηαζχλδεζε κε άιινπο θνξείο, 
ηη. ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ ηεξνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο, 
ηαηα. ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ ζε 

εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ινγηζκηθφ) θαη επηθνηλσληψλ, 
ηβηβ. ε ζπλεξγαζία κε ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ, θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή Γήκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, δνκέο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, δηαρεηξηζηηθέο αξρέο επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, επηηειηθέο δνκέο ΔΠΞΑ, επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.» 
2. Ππληζηψληαη δεθαελλέα (19) νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθνχ, κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθνχ ησλ Ρκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο, κία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί ζέζε 

Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. Νη αλσηέξσ ζέζεηο πξνζηίζεληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

άξζξν 49 ηνπ π.δ. 113/2014 ζέζεηο. Πηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο 

Ππλνρήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ. 
3. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, σο εμήο: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο: 
Ρξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Λνκηθψλ ή Νηθνλνκηθψλ ή Θνηλσληθψλ ή 

Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΞΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ζηελ νπνία 

ηνπνζεηείηαη ππάιιεινο κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Καζεκαηηθψλ ή 

Δθαξκνζκέλσλ Καζεκαηηθψλ θαη κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΞΔ Πηαηηζηηθήο. Κία απφ ηηο 

αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
β. Ρκήκα Ξαξαθνινχζεζεο: 
Έμη (6) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Νηθνλνκηθψλ ή Λνκηθψλ ή 
Θνηλσληθψλ ή Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Νηθνλνκηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή 

Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Ππνπδψλ. Κία απφ ηηο 

αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
γ. Ρκήκα Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ: 
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Ρξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Θνηλσληθψλ ή Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ηξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο θαη κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΞΔ 

Πηαηηζηηθήο. Κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
4. Πηηο ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ ηεο παξαγξάθνπ 3 δηνξίδνληαη θαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο 

Πρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
5. Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε κεηάηαμε ή κε απφζπαζε κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ 

Φνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζρεηηθήο αίηεζεο, ρσξίο γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη κε θνηλνπνίεζε 

ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξκφδην ηκήκα πεξί απνζπάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν 

(2) έηε ζπλνιηθά. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαίν. 
6. Γηα ηελ επηθνπξία ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ, είλαη δπλαηή ε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4314/2014) κε εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, 

εκπεηξνγλψκνλεο, έσο νθηψ (8) άηνκα νη νπνίνη ζα είλαη θπζηθά πξφζσπα εμεηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ σο άλσ πξνθαινχκελε δαπάλε 

θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Κάζεζε» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 
7. Νη πξάμεηο κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 δηελεξγνχληαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ. 
8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφζπαζεο, νη απνζπψκελνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176). 
9. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ησλ 

Ξξντζηακέλσλ ησλ Ρκεκάησλ Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηα θξηηήξηα 

θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Άξζξν 8 
Γηεύζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηώρεηαο 
1. Ξξνζηίζεηαη άξζξν 39Β ζην π.δ. 113/2014, σο εμήο: 
«Άξζξν 39Β 
Γηεχζπλζε Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 
1. Νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο είλαη νη εμήο: 
α. ε πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ πνιηηηθήο, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε, γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ 

αθξαία θηψρεηα, ην Θνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ σθεινχκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 
β. ν ζρεδηαζκφο, ε ελεκέξσζε, ε παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη 

αθξαίαο θηψρεηαο, 
γ. ε δεκνζηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 
δ. ε ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπο, κε ζηφρν 

ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο 

κνλάδεο: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο πνζηήξημεο. 
β. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο. 
γ. Ρκήκα Ξαξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο. 
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3.α. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο πνζηήξημεο: 
αα. ν ζρεδηαζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πιήξνπο εζληθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Θνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (Θ.Δ.Α.), 
ββ. ν ζπληνληζκφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο, 
γγ. ε εηζήγεζε λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Θ.Δ.Α., 
δδ. ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 
εε. ε εηζήγεζε θαη αμηνιφγεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θ.Δ.Α., 

γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 
ζηζη. ε πξφζβαζε ζην Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ θαη ε 

επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ άπηνληαη ηνπ Θ.Δ.Α., 
δδ. ε ζχληαμε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην αλάζεζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 
εε. ε αμηνιφγεζε ηνπ Θ.Δ.Α. θαη ε ελζσκάησζε ησλ επξεκάησλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ηνπ. 
β. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο: 
αα. ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 
ββ. ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ 

ζην πιαίζην ηνπ Θ.Δ.Α., 
γγ. ε παξνρή ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο (φπσο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ) πιεξνθνξηψλ ζπλαθψλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Θ.Δ.Α. ζε εζληθφ επίπεδν, 
δδ. ε κέξηκλα γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θ.Δ.Α. ζε εζληθφ 

επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε εηζεγήζεηο ησλ ινηπψλ Ρκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο. 
γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο: 
αα. ε ζχληαμε αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Θ.Δ.Α. θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηνλ πνπξγφ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
ββ. ε δηελέξγεηα επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ηνπ Θ.Δ.Α., ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια Ρκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, 
γγ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ έληαμε ή ηελ επαλέληαμε ησλ σθεινχκελσλ ηνπ Θ.Δ.Α. ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, 
δδ. ε παξαθνινχζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., ηεο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, 
εε. ε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπηθψλ θνξέσλ, φπσο κε Γήκνπο, γηα ηε 

δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη 

αγαζά.» 
2. Ππληζηψληαη είθνζη (20) νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθνχ, κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθνχ ησλ ηξηψλ Ρκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο, κία απφ ηηο νπνίεο 

απνηειεί ζέζε Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. Νη αλσηέξσ ζέζεηο πξνζηίζεληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 49 ηνπ π.δ. 113/2014 ζέζεηο. Πηε Γηεχζπλζε 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - 

Νηθνλνκηθνχ. 
3. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, σο εμήο: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο πνζηήξημεο: Δπηά (7) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ 

πηπρίν ή δίπισκα Λνκηθψλ ή Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη κία (1) 

ζέζε θαηεγνξίαο ΡΔ Θνηλσληθήο Δξγαζίαο. Πηελ πεξίπησζε ηνπ πηπρίνπ Θνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, απαηηείηαη θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Θνηλσληθνχ Ιεηηνπξγνχ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε 

Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
β. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο: Έμη (6) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ 

- Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα 

Νηθνλνκηθψλ ή Θνηλσληθψλ ή Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Νηθνλνκηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο 



8 
 

Αλάπηπμεο ή Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

Ππνπδψλ. Κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
γ. Ρκήκα Ξαξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο: Ρέζζεξηο (4) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ 

πηπρίν ή δίπισκα Ξνιηηηθψλ ή Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη κία (1) 

ζέζε θαηεγνξίαο ΡΔ Θνηλσληθήο Δξγαζίαο. Πηελ πεξίπησζε ηνπ πηπρίνπ Θνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, απαηηείηαη θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Θνηλσληθνχ Ιεηηνπξγνχ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε 

Ξξντζηακέλνπ Ρκήκαηνο. 
4. Πηηο ζέζεηο θαηεγνξίαο ΞΔ ηεο παξαγξάθνπ 3 δηνξίδνληαη θαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο 

Πρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
5. Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε κεηάηαμε ή κε απφζπαζε κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ 

Φνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζρεηηθήο αίηεζεο, ρσξίο γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη κε θνηλνπνίεζε 

ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξκφδην ηκήκα πεξί απνζπάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν 

(2) έηε ζπλνιηθά. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαίν. 
6. Γηα ηελ επηθνπξία ηεο Γηεχζπλζεο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, 

είλαη δπλαηή ε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 

λ. 4314/2014) κε εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, εκπεηξνγλψκνλεο έσο επηά (7) 

άηνκα, νη νπνίνη ζα είλαη θπζηθά πξφζσπα εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε δεηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ σο άλσ πξνθαινχκελε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 

Βίνπ Κάζεζε» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 
7. Νη πξάμεηο κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 δηελεξγνχληαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ. 
8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφζπαζεο, νη απνζπψκελνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015. 
9. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ησλ 

Ξξντζηακέλσλ ησλ Ρκεκάησλ Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηα θξηηήξηα 

θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Άξζξν 9 
πλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη εκεία Δπαθήο 
1. Ζ πνιηηηθή Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Θνηλσληθήο Έληαμεο αζθείηαη απφ ην πνπξγείν 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε ζπλεξγαζία, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηα εμήο πνπξγεία: 
α. Δζσηεξηθψλ, 
β. Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 
γ. Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
δ. Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
ε. Νηθνλνκηθψλ, 
ζη. γείαο, 
δ. Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 
ε. Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 
ζ. πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, 
η. Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο, 
ηα. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 
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2. Υο Πεκείν Δπαθήο ηνπ θάζε ζπλαξκφδηνπ πνπξγείνπ κε ηνλ Δζληθφ Κεραληζκφ 

νξίδνληαη δχν (2) ππάιιεινη, κφληκνη ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ πνπξγείνπ, ζην νπνίν αλήθνπλ νξγαληθά. Υο εκπεηξία λνείηαη ε άζθεζε 

έξγνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

Πεκείνπ Δπαθήο θάζε ζπλαξκφδηνπ πνπξγείνπ είλαη δηεηήο. Νη ππάιιεινη ηεο παξνχζαο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ. 
3. Αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ - Πεκείσλ Δπαθήο ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ κε ηνλ 

Δζληθφ Κεραληζκφ: 
α. ε ππνζηήξημε ησλ νηθείσλ πνπξγείσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 
β. ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ αλά ηνκέα, 
γ. ν ζπληνληζκφο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ 

Πεκείν Δπαθήο, 
δ. ε ηξνθνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο 

θχζεσο θαη αλαθνξέο, πνπ άπηνληαη ηεο Δ.Π.Θ.Δ., 
ε. ε ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ - αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη ε δηαβίβαζε απηψλ, θαηφπηλ 

έγθξηζεο απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην πνπξγφ, ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
Άξζξν 10 
Αξκνδηόηεηεο επνπηεπόκελσλ θνξέσλ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ 
1. Πηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 22/2006 (Α΄ 18) πεξί Νξγαληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

Θέληξνπ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Θ.Θ.Α.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο η΄, ηα΄ θαη ηβ΄ σο 

εμήο: 
«η. ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο, 
ηα. ζρεδηαζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηξφπσλ άκεζεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο ζε επάισηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη αθξαίαο θηψρεηαο, 
ηβ. ζχληαμε θαη ππνβνιή έθζεζεο ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο πξνο ηα αξκφδηα Ρκήκαηα 

ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ, ηα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη νη πξνηάζεηο γηα 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, βάζεη ζηνηρείσλ, ηα νπνία αληινχληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε.»» 
2. Πηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 πεξί Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο θβ΄, θγ΄ θαη θδ΄ σο εμήο: 
«θβ. παξέρεη επηζηεκνληθή ζπλδξνκή πξνο ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο ζπλαθή κε πνιηηηθέο, νη νπνίεο 

ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
θγ. παξέρεη ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, 
θδ. ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη έθζεζε ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο πξνο ηα αξκφδηα 

Ρκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε πξφνδνο ησλ ζηφρσλ, πξνβιήκαηα 

θαη δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο Δ.Π.Θ.Δ. θαη 

πξνγξακκάησλ θηψρεηαο, φπσο Θνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, Ρακείν Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (άξζξν 45 ηνπ λ. 4314/2014), Πηέγαζε θαη Δπαλέληαμε 

(άξζξν 29 ηνπ λ. 4052/2012, Α΄ 41).». 
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3. Πηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2956/2001 πεξί Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηδ΄, ηε΄ θαη ηζη΄ σο εμήο: 
«ηδ. γηα ηελ ππνβνιή θάζε έηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηε ιήςε κέηξσλ ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο, 
ηε. γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εηεζίσο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο απνινγηζκνχ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πξνο ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
ηζη. γηα ηε ηξνθνδφηεζε ηνπ Δ.ΓΞ.Π. ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

ζηαηηζηηθήο θχζεσο θαη αλαθνξέο, πνπ άπηνληαη ησλ Κεηξψσλ Αλέξγσλ.» 
 
Άξζξν 11 
Αξκόδηεο αξρέο ηνπ ΔΠΑ 
1. Νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 απνθιεηζηηθά γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
2. Δηδηθφηεξα: 
α. δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα, αλαθνξέο θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα, 

πνπ αθνξνχλ ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Δ.ΓΞ.Π. ηνπ 

Δζληθνχ Κεραληζκνχ θαη ζε έληππε κνξθή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο, 
β. εθνδηάδνπλ ην ζχζηεκα δεηθηψλ ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ κε ηνπο δηθνχο ηνπο δείθηεο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ηελ επνπηεία, ζε πεξηνδηθή βάζε, ηεο πξνφδνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

εηδηθψλ ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. 
 
Άξζξν 12 
Δζληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 (Α΄ 111), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην εδάθην 

α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88), αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 
«Πην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη 

Δζληθή Δπηηξνπή Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (Δ.Δ.Θ.Ξ.). Ζ Δ.Δ.Θ.Ξ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαη απνηειείηαη απφ: 
α. ηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο 

Ξξφεδξν, 
β. ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, αξκφδην γηα ζέκαηα Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
γ. ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, αξκφδην γηα ζέκαηα αλεξγίαο, 
δ. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξξφλνηαο, 
ε. ηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, 
ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (Θ.Δ.Γ.Δ.), 
δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ξεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΛ.Ξ.Δ.), 
ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 
ζ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ.Π.Α.κεΑ.), 
η. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ.Π.Δ.Δ.), 
ηα. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.), 
ηβ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ 

Διιάδνο (Γ.Π.Δ.Β.Δ.Δ.), 
ηγ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ.Π.Δ.Δ.) θαη 
ηδ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ππλδέζκνπ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ Διιάδνο (Π.Θ.Ι.Δ.). 
Πε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο ή αδπλακίαο, ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. αλαπιεξψλεη 

ν Αλαπιεξσηήο πνπξγφο Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

αξκφδηνο γηα ζέκαηα Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. νξίδεηαη ηξηεηήο. 
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Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. ηεξνχληαη Ξξαθηηθά, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηα 

κέιε ηεο. 
Θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. αλαηίζεληαη, κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζε ππαιιήινπο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο. 
Ζ Δ.Δ.Θ.Ξ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην ρξφλν θαη εθηάθησο, φπνηε θξίλεηαη 

αλαγθαίν, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο.» 
2. Ρν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 
«Πηελ Δ.Δ.Θ.Ξ. θαινχληαη θαη κεηέρνπλ σο κέιε, εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, Γεληθνί Γξακκαηείο άιισλ πνπξγείσλ, εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθνί εηαίξνη, εξεπλεηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη 

γεληθφηεξα λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.» 
3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 αληηθαζίζηαηαη, σο θάησζη: 
«3. Έξγν ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. είλαη: 
α. ε πξνψζεζε ηνπ Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
β. ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, ν θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ε 

αμηνιφγεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, 
γ. ε δηαβνχιεπζε επί ησλ εθζέζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ επηηξνπψλ 

δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, 
δ. ε δηνξγάλσζε, αλά δηεηία, εθδήισζεο ππφ ηνλ ηίηιν «Ζκέξα Γηαιφγνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ», 
ε. ε γλσκνδφηεζε επί ηεο εμέιημεο ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε, 
ζη. ε ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ.Θ.Ξ. ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ζηε Γηεχζπλζε Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.». 
 
Άξζξν 13 
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
1. Πην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, ε Γηεχζπλζε 

Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο θάζε Ξεξηθέξεηαο είλαη αξκφδηα γηα: 
α. ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηεξάξρεζε θαη επεμεξγαζία παξεκβάζεσλ, πξνηάζεσλ θαη 

επηκέξνπο αλαγθψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ θαη Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ 

θαη ησλ αξκφδησλ γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππεξεζηψλ ηνπο, 
β. ηε δηαηχπσζε εηζεγεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην γηα έγθξηζε, 
γ. ηε ζχληαμε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε (ΞΔ.Π.Θ.Δ.), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, 
δ. ην ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ 

πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ ηνπηθψλ 

αλαγθψλ, 
ε. ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηάζεζε ηερλνγλσζίαο ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 
ζη. ηε δηθηχσζε φκνξσλ Γήκσλ κε επηδησθφκελν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

αλαγθψλ, 
δ. ηελ παξαθνινχζεζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ησλ ΞΔ.Π.Θ.Δ., κε έκθαζε ζηελ πξφνδν, 

πνπ έρεη επηηεπρζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ηφζν ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, φζν θαη ζε επίπεδν Γήκσλ, 
ε. ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο 

ησλ δεηθηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, 
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ζ. ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, ησλ 

Γήκσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο 

παξεκβάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην 

Ξεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Δ..Γ.-Ξ.Δ.Ξ.), ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

παξεκβάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηελέξγεηα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 
η. ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο πξνλνηαθψλ παξεκβάζεσλ θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 
ηα. ηελ θαηαγξαθή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ απνθιίζεσλ ζηελ 

πινπνίεζε, 
ηβ. ηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξνο ην Δ.ΓΞ.Π. ηνπ Δζληθνχ 

Κεραληζκνχ, θαη 
ηγ. ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην νηθείν 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην, πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο. 
 
Άξζξν 14 
Πεξηθεξεηαθό Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο 
1. Πηελ έδξα θάζε Ξεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη Ξεξηθεξεηαθφ Ξαξαηεξεηήξην Θνηλσληθήο 

Έληαμεο (Ξαξαηεξεηήξην). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ απνζθνπεί: 
α. ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφο ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνληαη ζην πιαίζην ηεο ΞΔ.Π.Θ.Δ., 
β. ζηελ αλάδεημε ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

πξφλνηαο θαη αιιειεγγχεο, 
γ. ζηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζην Δ.ΓΞ.Π. ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, 
δ. ζηελ απνηχπσζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ρσξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
2. Υο ππιψλαο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζε απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν, ην Ξαξαηεξεηήξην 

πξνσζεί ηδίσο ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 
α. ηελ εθπφλεζε εηήζηαο Ξεξηθεξεηαθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Ππλζεθψλ Γηαβίσζεο 

γηα ηε δηαπίζησζε ησλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, 
β. ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο ΞΔ.Π.Θ.Δ., ηδίσο ζε δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη 

ηεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
γ. ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο αθξαία θηψρεηα, 

ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ 

επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, 
δ. Ρε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηε ζπιινγή, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη αλαθνξψλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη δξάζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο. 
3. Θαηά ηα ινηπά, ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ Ξαξαηεξεηεξίσλ, ξπζκίδνληαη κε ηνπο Νξγαληζκνχο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ. 3852/2010. 
 
Άξζξν 15 
Κνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Πην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, ε θνηλσληθή ππεξεζία θάζε Γήκνπ: 
α. ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πηπρέο 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο (φπσο εηζφδεκα- θηψρεηα, 

απαζρφιεζε- αλεξγία, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηέγαζε, πγεία θαη θνηλσληθή θξνληίδα, 

ηνπηθφ πεξηβάιινλ) ζε επίπεδν Γήκνπ, 
β. ππνζηεξίδεη ην έξγν ησλ ραξηνγξαθήζεσλ, εξεπλψλ θαη κειεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 
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Θνηλσληθήο Ππλνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, 
γ. δηαβνπιεχεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξεξηθέξεηαο ηε ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε, 
δ. ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

θαη ζην πιαίζην απηφ ζπληάζζεη ράξηε ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζην 

Δ.ΓΞ.Π. ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, 
ε. πξνσζεί ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ δξνπλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ πινπνίεζε 

νιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, 
ζη. κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ, 
δ. ππνβάιιεη ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηνπ είδνπο ηεο πξνλνηαθήο ζηήξημεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ ησλ σθεινχκελσλ, πξνο ηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο νηθείαο 

Ξεξηθέξεηαο θαη ζηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ. 
 
Άξζξν 16 
Κέληξα Κνηλόηεηαο 
1. Ρα Θέληξα Θνηλφηεηαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

4368/2016 (Α΄ 21) θαη ζηελ Γ23/ΝΗΘ.14435-1135/2016 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β΄ 854), απνηεινχλ δνκέο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ θαη 

επνπηεχνληαη απφ απηέο. 
2. Πθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Θνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ 

είλαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ 

ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ πινπνηνχληαη ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. 
3. Υο ρψξνο πξψηεο ππνδνρήο, ηα Θέληξα Θνηλφηεηαο ζπκβάιινπλ ζην έξγν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, επηηειψληαο: 
α. ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θαη εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, 
β. ηε ζχζηαζε θαη δηαρείξηζε αξρείνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ, 
γ. ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππεξεζίεο 

ησλ Γήκσλ θαη ηελ απεπζείαο θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Δ.ΓΞ.Π. ηνπ Δζληθνχ 

Κεραληζκνχ. 
 
Άξζξν 17 
Πεξηθεξεηαθή θαη Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο 
1. Πην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο θάζε Ξεξηθέξεηαο θαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ, κε 

πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ, αζθνχλ ηα γλσκνδνηηθά 

ηνπο θαζήθνληα, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 178 θαη 76 ηνπ λ. 

3852/2010, αληίζηνηρα. 
2. Θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, ηα πξαθηηθά ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, πνπ άπηνληαη ζεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δηαβηβάδνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 
3. Πην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ, ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, πνπ άπηνληαη ζεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δηαβηβάδνληαη 

ζηελ αξκφδηα θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 
 
Άξζξν 18 
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Δξγαιεία αμηνιόγεζεο Δζληθνύ Μεραληζκνύ: κεζνδνινγία θαη ζύζηεκα δεηθηώλ 
1. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε θαη απνδνηηθή απνηχπσζε ησλ επηπηψζεσλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο, ην 

Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο 

Ππλνρήο ρξεζηκνπνηεί κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο 

δε εξσηεκαηνιφγηα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, 

ζπλεληεχμεηο, ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κειέηεο πεξηπησζηνινγηθέο, έξεπλεο, νκάδεο 

ειέγρνπ νξζήο εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαθνξά δεδνκέλσλ, νκάδεο 

εξγαζίαο θαη δηαβνχιεπζεο, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα, αλάιπζε κε αληηπαξαδείγκαηα. 
2. Πην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ θαηαξηίδεηαη «Πχζηεκα Θνηλψλ 

Γεηθηψλ». Πηφρνο ηνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δ.Π.Θ.Δ. θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
Ρν Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ππλνρήο κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

Ππζηήκαηνο Θνηλψλ Γεηθηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ιακβάλεη ππφςε: α. ηνπο δείθηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο (EUROSTAT), β. ηνπο δείθηεο ηεο Διιεληθήο 

Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο (ΔΙ.ΠΡΑΡ.), γ. ηνπο δείθηεο αλεξγίαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., θαζψο θαη δ. 

ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020», φπσο θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο, δφκεζε ελφο «θνηλσληθνχ δηθηχνπ αζθαιείαο», 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 
Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε 

δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ, φπσο δείθηεο κέηξεζεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ 

απνθιεηζκνχ, ηδίσο θηψρεηαο, πιηθήο ζηέξεζεο, ζηέγαζεο, πξφζβαζεο ζε βαζηθά αγαζά, 

αλεξγίαο, δηαθξίζεσλ, δείθηεο εθξνψλ, δείθηεο απνηειέζκαηνο, νηθνλνκηθνχο δείθηεο, 

δείθηεο ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ αλά θνξέα θαη ηνκέα δξάζεο. 
Ρν Πχζηεκα Θνηλψλ Γεηθηψλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
Άξζξν 19 
Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθό ύζηεκα 
1. Πην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ ζπληζηάηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (Δ.ΓΞ.Π.). Κέζσ ηνπ Δ.ΓΞ.Π., ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεθκεξίσζεο θαη Ξιεξνθνξηαθψλ 

Ππζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο ζπιιέγεη θαη 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο θχζεσο, 

πνπ άπηνληαη απνθιεηζηηθά ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ, ηεο εθαξκνγήο θαη πνξείαο 

πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε. Πηφρνο ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ν δεκφζηνο έιεγρνο ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ, ε ρξεζηή, 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

κέγηζηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 
2. Πην Δ.ΓΞ.Π. ζπληζηψληαη ηξία (3) εληαία κεηξψα, σο εμήο: 
α. ην Δζληθφ Κεηξψν Υθεινχκελσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ήηνη 

Α.Κ.Θ.Α., Α.Φ.Κ., επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, θχιν, εκεξνκελία γέλλεζεο, 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, είδνο θαη πνζφ πξνλνηαθήο παξνρήο, 
β. ην Κεηξψν Φνξέσλ άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνηρεία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαη εηδηθφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, αλαιπηηθά ζηνηρεία εξγαδνκέλσλ θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία θάζε 

κνξθήο, φπσο πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο, ηζνινγηζκφο, απνινγηζκφο, 
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γ. ην Κεηξψν Θνηλσληθψλ Ξξνγξακκάησλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε 

θνξέα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. 
3.α. πεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ σο άλσ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ νξίδεηαη ε θαζ’ χιελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
β. Ρα ρνξεγνχκελα σο άλσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηεο πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 
γ. Πε θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 2472/1997 (Α΄ 50), φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ. Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2472/1997. 
δ. Ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δηέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο αξρείνπ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
4. Ρν Δ.ΓΞ.Π. απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα: 
α. ην ππνζχζηεκα δεδνκέλσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηα επίπεδα θηψρεηαο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ρν 

ππνζχζηεκα δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή βάζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηνη ηα 

ηξία (3) εληαία κεηξψα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε πθηζηάκελεο 

ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Οortal), 
β. ην γεσπιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα, ην νπνίν αμηνπνηεί θάζε πιεξνθνξία, ζπκβάιιεη 

ζηελ πνιπεπίπεδε ρσξηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θηψρεηαο θαη ζηέξεζεο, κε ηε 

ρξήζε εμειηγκέλσλ κεζφδσλ θαη επηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ 

δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ. Ρν γεσπιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ (geoportal), θαζψο θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε βάζε 

γεσγξαθηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

επηηξέπνληαο ηε ρσξηθή αλάιπζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζηέξεζεο θαη ην ρσξηθφ εληνπηζκφ 

επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, πνπ ηεινχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, 
γ. ην ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

δηακφξθσζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ έληαμεο, αμηνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηα δχν (2) 

άιια ππνζπζηήκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ρν ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ επηηξέπεη ηελ πνιπδηάζηαηε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηε 

δπλακηθή δεκηνπξγία απεηθνλίζεσλ, ηελ θαηαζθεπή θαη παξαθνινχζεζε ηππνπνηεκέλσλ 

θαη δπλακηθψλ δεηθηψλ ηεο πξνηίκεζεο ηνπ ρξήζηε, ρψξν-ρξνληθέο εθηηκήζεηο, πξνβνιέο 

θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζηέξεζεο, πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο εθηππψζεσλ, γξαθεκάησλ θαη απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ραξηνγξάθεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο ζηέξεζεο. 
5. Ρν Δ.ΓΞ.Π. δηαζπλδέεηαη κε: α. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ 

ηεξνχλ ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ηδίσο δε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΟΓΑΛΖ» (ππνπαξάγξαθνο ΗΑ.3, παξ. 

ΗΑ, άξζξν πξψην ηνπ λ. 4152/2013, Α΄ 107), ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΖΙΗΝΠ» 

(άξζξν 10 ηνπ 
λ. 4225/2014, Α΄ 2), ην Δζληθφ Κεηξψν δηθαηνχρσλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ (άξζξν 18 ηνπ λ. 4025/2011, Α΄ 228), ην Δζληθφ Κεηξψν θνξέσλ ηδησηηθνχ 

ηνκέα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

(άξζξν 5 ηνπ λ. 2646/1998, Α΄ 236), ην Γεληθφ Κεηξψν Φνξέσλ Θνηλσληθήο θαη 

Αιιειέγγπαο Νηθνλνκίαο (άξζξν 4 ηνπ λ. 4430/2016, Α΄ 205), 
β. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ ηεξνχλ θνξείο επνπηεπφκελνη απφ 

ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηδίσο δε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δ.Θ.Θ.Α. «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε», ην νπνίν πξνβιέπεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, ηα Κεηξψα Αλέξγσλ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., ην Κεηξψν 

νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ηνπ Νξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ν.Γ.Α.), ην Κεηξψν 

εμσηδξπκαηηθψλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο θαη ην Αξρείν θνηλσληθψλ επηδνκάησλ πξνλνηαθνχ 

ραξαθηήξα (άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4366/2016, Α΄ 18), πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ. (Ζ.ΓΗ.Θ.Α. Α.Δ.), 
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γ. ην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (Ν.Ξ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4314/2014 

(Α΄ 265), ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, 
δ. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ ηεξνχλ αξκφδηεο γηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη έληαμεο ππεξεζίεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δνκέο ησλ Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, 
ε. ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κεηξψα, πνπ ηεξνχλ εηδηθψο πηζηνπνηεκέλνη (άξζξν 5 

ηνπ λ. 2646/1998) ή κε πηζηνπνηεκέλνη θνξείο παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο, 
ζη. θάζε άιιε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαη κεηξψν Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο γηα 

ζέκαηα, πνπ άπηνληαη απνθιεηζηηθά ηεο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ελ γέλεη δξάζεσλ πξφλνηαο. 
6. Πην Δ.ΓΞ.Π. θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα κε απηφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ πιήξε 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη: α. νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ κεηξψνπ 

σθεινχκελσλ, ηνπ κεηξψνπ θνξέσλ άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, ηνπ κεηξψνπ 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπ ππνζπζηήκαηνο επηηειηθψλ αλαθνξψλ θαη ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (MIS), ηνπ ππνζπζηήκαηνο (GIS), β. δεηήκαηα δηαζχλδεζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δ.ΓΞ.Π. κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γ. νξγαλσηηθά θαη 

ηερληθά ζέκαηα απνξξήηνπ θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, φπσο δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, 

αζθάιεηα επηθνηλσληψλ, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη δ. θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.ΓΞ.Π. ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ. 
 
Άξζξν 20 
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 
Κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπνζέηεζεο Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη 

Ξξντζηακέλσλ Ρκεκάησλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ππλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7, 

παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 1 θαη ησλ εδαθίσλ αβ΄, αγ΄, 

αζη΄, αδ΄, αε΄ θαη αζ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ π.δ. 113/2014. 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
 
Άξζξν 21 
Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε» 
1. Ππληζηάηαη ζην Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Θ.Θ.Α.) πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ππφ ηνλ ηίηιν, «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε», ην νπνίν πεξηιακβάλεη Ζιεθηξνληθή 

Ξιαηθφξκα Γηαζχλδεζεο θαη Γηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Ξξφλνηαο, Γηαδηθηπαθή 

Ξχιε Ξξφλνηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη Πχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Αλαθνξάο, 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γξάζεσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο. 

Δπηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

ζηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θνξέσλ, πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
2. Ρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε» απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

ππνζπζηήκαηα: 
α. πνζχζηεκα «Ζιεθηξνληθή Γηαζχλδεζε θαη Γηα-δξαζηηθφηεηα ησλ πεξεζηψλ 

Ξξφλνηαο» (Ζ.Γ.Γ..Ξ.), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην Κεηξψν ησλ θνξέσλ, πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο γηα ηελ επηγξακκηθή 

θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

γηα ηελ επηγξακκηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ αλνηθηψλ εξεπλψλ. 

Ρα δεδνκέλα, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζην σο άλσ ππνζχζηεκα, πξνζδηνξίδνληαη θαηά 

θαηεγνξία ζε: ηαπηφηεηα, πηζηνπνηήζεηο, ππεξεζίεο, εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, 
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αλζξψπηλνη πφξνη, δηαζέζηκεο θιίλεο, επηζπλαπηφκελα έγγξαθα, ράξηεο θαη 

πξνζβαζηκφηεηα. 
β. πνζχζηεκα «Ξιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γηνίθεζεο θαη Αλαθνξψλ» (Management 

Information System MIS θαη Reporting), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
γ. πνζχζηεκα «Γηαδηθηπαθή Ξχιε Ξξφλνηαο» (Γ.Ξ.Ξ.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εληαία 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζε πιεξνθνξίεο 

ζπλαθείο κε παξνρέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
δ. πνζχζηεκα «Γηαρείξηζε ρξεζηψλ», ην νπνίν αθνξά ζηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηψλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο ζε ρξήζηεο ή 

νκάδεο ρξεζηψλ. 
ε. πνζχζηεκα «Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξαζηεξηνηήησλ 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην παηδί» (Δ.Θ.Α.Ξ.), ην νπνίν ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ εληαίνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηήξεζεο, 

αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο θαθέισλ ησλ παηδηψλ, πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο. Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο παηδηνχ πεξηέρεη ηα θάησζη: ζηνηρεία θαθέινπ, 

θνηλσληθφ ηζηνξηθφ, παξαθνινχζεζε, αλαδνρή, πηνζεζία εθθξεκφηεηεο, επηζπλαπηφκελα 

έγγξαθα, θίλεζε, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαθέινπ αλά ρξήζηε θαη αλαδήηεζε ξηδψλ. 
ζη. πνζχζηεκα «Γηαρείξηζε Αηηεκάησλ Δ.Θ.Α.Ξ.», ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα, πνπ 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο πνιίηεο, κε αληηθείκελν ην Δ.Θ.Α.Ξ.. 
3. Ρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε» δηαζπλδέεηαη κε: 
α. ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ παξνρήο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, 
β. ηνπο εηδηθψο πηζηνπνηεκέλνπο (άξζξν 5 ηνπ λ. 2646/1998) ή κε πηζηνπνηεκέλνπο 

θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, 
γ. ηηο αξκφδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ 

βαζκνχ θαη ηα Θέληξα Θνηλφηεηαο (άξζξν 4 ηνπ λ. 4368/2016), 
δ. ηνπο θνξείο, νη νπνίνη επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 
ε. ηηο Δηαηξείεο Ξξνζηαζίαο Αλειίθσλ, ηηο πεξεζίεο Δπηκειεηψλ Θνηλσληθήο Αξσγήο, ηηο 

πεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη ην Ίδξπκα Αγσγήο Αλειίθσλ Αξξέλσλ Βφινπ, 

θνξείο επνπηεπφκελνπο απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 
4.α. Πην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε», πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

Δ.Θ.Θ.Α., ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ζηελ νπνία 

θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2. Υο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ ηήξεζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ νξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) ηνπ 

Δ.Θ.Θ.Α., ην νπνίν νξίδεη εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. 
β. Ρα ρνξεγνχκελα σο άλσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηελ ππνζηήξημε 

δξάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 
γ. Πε θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 2472/1997, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ. Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2472/1997. 
δ. Ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δηέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο αξρείνπ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ζπζηήλεηαη Δπηηειηθή Νκάδα Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο (Δ.Ν.Ξ.Ι.) ζην 

πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε». Ζ Δ.Ν.Ξ.Ι. 

απνηειείηαη απφ: α. δχν (2) ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, β. 

δχν (2) ππαιιήινπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο, έλαο εθ 

ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη θαζήθνληα Ξξνέδξνπ ηεο Δ.Ν.Ξ.Ι. θαη γ. ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο 
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ηνπ Δ.Θ.Θ.Α., πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα. 

Κε ηελ ίδηα απφθαζε αλαηίζεληαη ρξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Ν.Ξ.Ι. ζε 

ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Ν.Ξ.Ι. νξίδεηαη 

ηξηεηήο. 
Πθνπφο ηεο Δ.Ν.Ξ.Ι. είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο λφκηκεο, πξφζθνξεο θαη ζεκηηήο 

δηαρείξηζεο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «e-pronoia γηα ηνλ 

πνιίηε». 
6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη: α. νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

ππνζπζηεκάησλ, πνπ ππάγνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε», 

β. δεηήκαηα δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Δ.Θ.Θ.Α. κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γ. νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα 

απνξξήηνπ θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, φπσο δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα 

επηθνηλσληψλ, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη δ. θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε». 
 
Άξζξν 22 
Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο 
1. Απφ 1.1.2017 ην Ξξφγξακκα «Θνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» (Θ.Δ.Α.), φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94), επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο 

ηεο Σψξαο. 
2. Ρν εδάθην α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«2. Υο Υθεινχκελεο Κνλάδεο νξίδνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο: α. Κνλνπξφζσπν 

λνηθνθπξηφ: θάζε ελήιηθν άηνκν, ην νπνίν δηακέλεη κφλν ηνπ ζε θαηνηθία θαη δελ εκπίπηεη 

ζηελ θαηεγνξία ελειίθσλ έσο 25 εηψλ, πνπ θνηηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή 

ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. β. Ξνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ: φια ηα άηνκα, ηα νπνία δηακέλνπλ θάησ απφ 

ηελ ίδηα ζηέγε. Γχλαηαη λα απαξηίδεηαη θαη απφ θηινμελνχκελα άηνκα ή θηινμελνχκελε 

νηθνγέλεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θηινμελία έρεη δεισζεί ζηελ ηειεπηαία 

εθθαζαξηζκέλε θνξνινγηθή δήισζε. Πην πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ εληάζζνληαη θαη ηα 

ελήιηθα ηέθλα έσο 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία ή 

ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 

ηνπο. γ. Άζηεγνη: φζνη δηαβηνχλ ζην δξφκν ή ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηθηψλ Θέληξσλ Ζκέξαο Αζηέγσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 

Γήκνπο.». 
3. Ρν εδάθην ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«ε. Υο Δγγπεκέλν Ξνζφ νξίδεηαη ην πνζφ, πνπ εγγπάηαη ην πξφγξακκα γηα θάζε 

λνηθνθπξηφ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, κεηά θαη ηελ θαηαβνιή 

ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Θ.Δ.Α.». 
4. Ρν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 θαη ε πεξίπησζε γ΄ ηνπ εδαθίνπ ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

235 ηνπ λ. 4389/2016 θαηαξγνχληαη. 
5. Ρν εδάθην α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«3. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Θ.Δ.Α. είλαη νη εμήο: 
α. ε Γηεχζπλζε Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξξφλνηαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
β. ε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
γ. ε 24ε Γηεχζπλζε Ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο 

(Γ.Ι.Θ.), 
δ. ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (Γ.Γ.Ξ.Π.) ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκηθψλ, 
ε. ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, 
ζη. ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Θ.Α. Α.Δ.), ηνπ λ. 

3607/2007 (Α΄ 245), 
δ. νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ (Γήκνη), 



19 
 

ε. ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.), 
ζ. ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 88 

ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170), 
η. ν Νξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.), 
ηα. ην Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Θ.Γ.Γ.Α.)». 
6. Νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αλαξηζκνχληαη ζε 6 θαη 7 

αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5, σο εμήο: 
«5. πφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε πνηληθή 

λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε δήισζεο απφ ηνλ αηηνχληα ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή απφθξπςεο 

αιεζηλψλ ζηελ αίηεζε έληαμεο ηνπ ζην Θ.Δ.Α., κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ πεξηνπζηαθνχ 

νθέινπο ζηνλ ίδην ή ζε ηξίην, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986 

(Α΄ 75). 
Πε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ απηεπάγγειηε ή θαηφπηλ αλαθνξάο έξεπλα, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο απνζηέιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ ελδερφκελσλ πνηληθψλ επζπλψλ ησλ ππεπζχλσλ.» 
7. Υο έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε 1.1.2017. 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΦΑΡΜΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
 
Άξζξν 23 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4387/2016 
Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) απαιείθεηαη. 
 
Άξζξν 24 
Πξνζζήθε ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4387/2016 
Κεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: 
«Δμαηξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

ππ’ αξηζκ. Φ.11321/ νηθ.47523/1570/23.10.2015 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β΄ 2311) πιελ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 

2084/1992 (Α΄ 165). Ρα ηειεπηαία πξφζσπα δηθαηνχληαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ γηα θαζεκία πνζνζηηαία κνλάδα (1%) εηζθνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην θάησζη 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε: α) 27% γηα ηα πξφζσπα ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2084/1992, β) 23,6 % γηα ηα πξφζσπα 

ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2084/1992, πιελ ησλ παιαηψλ 

αζθαιηζκέλσλ (αζθαιηζκέλσλ πξηλ ηελ 1.1.1993) πνπ ππάγνληαη ζηα βαξέα θαη 

αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ηνπ ΡΑΞ - ΓΔΖ. Ρα ηειεπηαία πξφζσπα δηθαηνχληαη ηελ 

πξνζαχμεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ γηα θαζεκία πνζνζηηαία κνλάδα (1%) εηζθνξάο πνπ 

ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε Θιάδνπ Πχληαμεο 

θαη επαζθαιίζηξνπ βαξέσλ επαγγεικάησλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ- 

ππαγνκέλσλ ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ ζπληαμηνδνηνχληαη βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
3 ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο απφθαζεο εθαξκφδεηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ.». 
 
Άξζξν 25 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4387/2016 
Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Νη ήδε θαηαβαιιφκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θχξηεο ζπληάμεηο, πιελ 

φζσλ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΝΓΑ, αλαπξνζαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ αλάινγε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 7, 8, 27, 28, 30 θαη 12, βάζεη ησλ 

εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.». 
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Άξζξν 26 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4387/2016 
Πην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο αα΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 

4387/2016 (Α΄ 85) φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 
«Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηκήκαηνο ηεο εθάπαμ παξνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ρακείνπ 

Ξξφλνηαο Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ (ΡΞΑΔΛ) θαη ηνπ Ρακείνπ Ξξφλνηαο 

Θαησηέξσλ Ξιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ (ΡΞΘΞΔΛ) γηα ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη ηηο 31.12.2013, σο πνζνζηφ εηζθνξάο ζεσξείηαη ην πνζνζηφ 4% 

θαη ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαζνξίδεηαη ζην 60% επί ηεθκαξηψλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ. 

Νη ηεθκαξηέο ζπληάμηκεο απνδνρέο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε εηζθνξψλ εηθνζαεηίαο 

έσο θαη 31.12.2013, νη νπνίεο αλαπξνζαξκφδνληαη κε ην επηηφθην επηζηξνθήο εηζθνξψλ 

φπσο ηζρχεη ηελ 31ε.12.2013, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 

2335/1995 (Α΄185) θαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ. 80000/νηθ.26625/1319/2006 

(Β΄1772). Ν κέζνο φξνο ησλ ηεθκαξηψλ απνδνρψλ απνηειεί ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα 

ηα έηε αζθάιηζεο έσο θαη ηηο 31.12.2013. Κεηά ην έηνο 2013 έσο θαη ην έηνο 

απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία ή ηελ εξγαζία ιφγσ νξηζηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο ν σο άλσ 

κέζνο φξνο ησλ ηεθκαξηψλ απνδνρψλ πξνζαπμάλεηαη εηεζίσο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή 

κηζζψλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή. Ν ζσξεπκέλνο 

ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ έλα (1).». 
 
Άξζξν 27 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016 
1. Πηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ΄ σο εμήο: 
«γ. Ζ ειάρηζηε κεληαία βάζε ππνινγηζκνχ επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ εηζθνξάο ησλ κηζζσηψλ κε πιήξε απαζρφιεζε θαη ησλ 

εξγνδνηψλ ηνπο, θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηψηαην βαζηθφ 

κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ.». 
2. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
«Νη αζθαιηζκέλνη κηζζσηνί, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο εθάζηνπ Ρνκέα, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ, θαηαβάιινπλ απφ 1.1.2017 εηζθνξά θχξηαο 

ζχληαμεο επί ησλ απνδνρψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 6,67%. 
Ζ εηζθνξά εξγνδφηε ππνινγίδεηαη επί ησλ ίδησλ απνδνρψλ θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

7,5% γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, αλαπξνζαξκνδφκελνπ ηνχηνπ εηεζίσο ηζφπνζα θαη 

ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο, ψζηε ηελ 1.1.2020 λα δηακνξθσζεί ζε πνζνζηφ 

13,33%. Θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα θαηαξγείηαη.». 
 
Άξζξν 28 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016 
1. Πηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016 κεηά ηε θξάζε «ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.» πξνζηίζεηαη ηέηαξην εδάθην σο εμήο: 
«Πηηο πεξηπηψζεηο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ή απηνπαζρνινχκελνπ πνπ απαζρνιείηαη 

παξάιιεια σο κηζζσηφο ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ε θαηά ην πξψην εδάθην ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ κεληαία ειάρηζηε βάζε ππνινγηζκνχ δηακνξθψλεηαη αθνχ 

αθαηξεζνχλ νη απνδνρέο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο.». 
2. Πην ηέινο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Απφ 1.1.2017, ε εηζθνξά ππέξ ηνπ πξψελ Ρ.Δ.Α.Γ. (λπλ ΔΡΔΑ) επί ηνπ ελζήκνπ 

επηθχξσζεο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.δ. 4114/1960 (Α΄ 164) 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1868/1989 (Α΄ 

230), θαηαξγείηαη.». 
 
Άξζξν 29 
Καλνληζκόο Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ θαη Καλνληζκόο Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο 

θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο Δ.Φ.Κ.Α. 
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1. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο σο εμήο: 
«3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη κέρξη 31.3.2017 θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α, 

θαηαξηίδεηαη Θαλνληζκφο Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α, ζηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ, 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε γηα παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο 

θαη ζε ρξήκα, ην είδνο, ε έθηαζε, ην χςνο, νη δηθαηνχρνη, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ 

παξνρψλ ζε ρξήκα θαη θάζε άιιν δήηεκα εληφο ηνπ πιηθνχ πεδίνπ ηνπ Θαλνληζκνχ.». 
2. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 95 

θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο. 
 
Άξζξν 30 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4387/2016 
1. Κεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 

4387/2016 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Θαηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Φνξέα θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ εθπξφζσπνπ 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ρακείνπ, απηφο πξνηείλεηαη απφ ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία 

Ππιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ ΗΘΑ (Ξ.Ν.Π.Δ.-Η.Θ.Α.) θαη ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία 

Ξξνζσπηθνχ Νξγαληζκψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο (Ξ.Ν.Ξ.Ν.Θ.Ξ.).» 
2. Πην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Ρν Γ.Π. έρεη λφκηκε ζχλζεζε αθφκε θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο πεξίπησζεο 

γ΄, εθφζνλ απηνί δελ νξηζζνχλ.». 
 
Άξζξν 31 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4387/2016 
1. H παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4387/2016 αληηθαζίζηαηαη, αθφηνπ ίζρπζε, σο εμήο: 
«3. Δπίζεο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. ιεηηνπξγνχλ: 
Α) Γξαθείν Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 
Β) Γξαθείν Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ην νπνίν ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί ΛΠΘ δηαηάμεηο, κε ην πθηζηάκελν, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζηα Γξαθεία Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. 

Φνξέσλ, Θιάδσλ, Ρνκέσλ, Ινγαξηαζκψλ, θχξην πξνζσπηθφ ηνπ ΛΠΘ, ζην νπνίν 

πξνζηίζεληαη έλαο (1) Αληηπξφεδξνο ηνπ ΛΠΘ δχν (2) Λνκηθνί Πχκβνπινη ηνπ Θξάηνπο, 

ηέζζεξηο (4) Ξάξεδξνη ΛΠΘ θαη νθηψ (8) Γηθαζηηθνί Ξιεξεμνχζηνη ΛΠΘ, θαη’ αληίζηνηρε 

αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ Αληηπξνέδξσλ ΛΠΘ, Λνκηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ Θξάηνπο, 

Ξαξέδξσλ θαη Γηθαζηηθψλ Ξιεξεμνπζίσλ ηνπ ΛΠΘ. Ξξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ηνχηνπ 

νξίδεηαη Αληηπξφεδξνο ηνπ ΛΠΘ, κε Αλαπιεξσηή ηνπ Αληηπξφεδξν ή Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ 

ΛΠΘ. 
Πηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. αλήθεη ε λνκηθή 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ θαη Αξρήο, ηδίσο 

δε: 
α) Ζ δηθαζηηθή ππνζηήξημε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ζηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

δελ έρνπλ αλαηεζεί ζηα Ρκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Λνκηθψλ πνζέζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, θαη ηδίσο νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο εληαζζφκελνπο 

ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πεξηπηψζεηο Α΄ θαη Δ΄ ηνπ άξζξνπ 53 Θιάδνπο, 

Ρνκείο θαη Ινγαξηαζκνχο ησλ Φνξέσλ, Η.Θ.Α. - Δ.Ρ.Α.Κ. θαη Ν.Γ.Α., ζηελ αζθάιηζε θαη 

ζπληαμηνδφηεζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ζην Θέληξν Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθψλ Δηζθνξψλ (Θ.Δ.Α.Ν.). 
β) Ζ έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ ζε εξσηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί ΛΠΘ δηαηάμεηο. 
γ) Ζ αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ, ν δηθαζηηθφο θαη εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη ε γλσκνδφηεζε γηα ηελ ππαγσγή 

δηαθνξψλ ζε δηαηηεζία, φπνπ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
δ) Ζ λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαηά ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ. 
ε) Ζ λνκνηερληθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λφκσλ θαη 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Δ.Φ.Θ.Α.. 
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Πην πην πάλσ Γξαθείν ιεηηνπξγεί Ρξηκειήο Δπηηξνπή θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί ΛΠΘ, ελψπηνλ 

ηεο νπνίαο εηζάγνληαη εηζεγήζεηο επί φισλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. Δθφζνλ ηελ 

ππφζεζε ρεηξίδεηαη δηθεγφξνο ζπληάζζεηαη έγγξαθε πξνεηζήγεζε απφ απηφλ. Ν δηθεγφξνο 

απηφο, δχλαηαη, εάλ ζπληξέρεη ζεκαληηθφο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ξξνεδξεχνληνο ηεο 

Ρξηκεινχο Δπηηξνπήο, ιφγνο, λα παξίζηαηαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ 

πξνεηζήγεζή ηνπ. 
Γ) Γηεχζπλζε Λνκηθψλ πνζέζεσλ (Γ.Λ..), ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη 

πξντζηάκελν ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν απηνχ. Πηε Γηεχζπλζε ππάγνληαη νη δηθεγφξνη κε 

έκκηζζε εληνιή πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ παξφληνο θαη ηνπνζεηνχληαη ή αλαθαηαλέκνληαη ζηα 

Ρκήκαηα ζηα νπνία δηαξζξψλεηαη ε Γ.Λ.. κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ηνπο. 
Ζ Γηεχζπλζε Λνκηθψλ πνζέζεσλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
1. Ρκήκα Α΄ κε αξκνδηφηεηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θαηά ηελ παξάγξαθν 1 

πεξηπηψζεηο Α΄ θαη Δ΄ ηνπ άξζξνπ 53, Θιάδνπο, Ρνκείο, θαη Ινγαξηαζκνχο ησλ Φνξέσλ, 

Η.Θ.Α. - Δ.Ρ.Α.Κ. θαη Ν.Γ.Α. ζηελ αζθάιηζε θαη ζπληαμηνδφηεζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53, θαζψο θαη ζην θέληξν 

Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Δηζθνξψλ (Θ.Δ.Α.Ν.). Ζ αξκνδηφηεηα απηή αζθείηαη απφ ηνπο 

παξαπάλσ δηθεγφξνπο θαη απφ ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Λ.Π.Θ. πνπ ππεξεηεί ζην γξαθείν 

Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κεηά απφ αλάζεζε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ 

απηνχ. 
2. Ρκήκα Β΄ κε αξκνδηφηεηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., θαηά ηελ παξάγξαθν 1, 

πεξίπησζε Γ΄ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, Θιάδνπο, Ρνκείο θαη Ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Ν.Α.Δ.Δ.. 
3. Ρκήκα Γ΄ κε αξκνδηφηεηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θαηά ηελ παξάγξαθν 1 

πεξίπησζε Γ΄ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, Θιάδνπο, Ρνκείο θαη Ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Δ.Ρ.Α.Α.. 
4. Ρκήκα Γ΄ κε αξκνδηφηεηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην, εληαζζφκελν, θαηά ηελ παξάγξαθν 1, πεξίπησζε ΠΡ΄ ηνπ 

άξζξνπ 53, ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., Λ.Α.Ρ., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Θεθαιαίνπ Γπηψλ απηνχ, 

θαη ηνπ Θεθαιαίνπ Αλεξγίαο- Αζζέλεηαο Λαπηηθψλ (ΘΑΑΛ), ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ 

Δ.Φ.Θ.Α., θαηά ηελ παξάγξαθν 1, πεξηπηψζεηο Β΄ θαη Ε΄ ηνπ άξζξνπ 53, Θιάδνπο, Ρνκείο 

θαη Ινγαξηαζκνχο ησλ Φνξέσλ Δ.Ρ.Α.Ξ. - Κ.Κ.Δ. θαη Ρ.Α..Ρ.Δ.Θ.Υ., θαζψο θαη ζηνλ 

εληαζζφκελν ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε Ζ΄ ηνπ άξζξνπ 53, 

Δ.Ρ.Α.Ρ.. 
5. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
α. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Λνκηθψλ πνζέζεσλ. 
β. Ξαξαιαβή επηδνζέλησλ δηθνγξάθσλ. 
γ. Ρήξεζε πξσηνθφιινπ επηδνζέλησλ δηθνγξάθσλ θαη εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. 
δ. Έιεγρν ησλ δηθνγξάθσλ θαη εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία 

ησλ ππνζέζεσλ, επηκέιεηα γηα ηε ρξέσζε ησλ λέσλ δηθνγξάθσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

δηθνγξαθηψλ. 
ε. Γηαρείξηζε ησλ θαηαζρέζεσλ εηο ρείξαο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. σο ηξίηνπ. 
ζη. Γηαρείξηζε ησλ ππνβαιινκέλσλ εξσηεκάησλ θαη ησλ εθδηδνκέλσλ γλσκνδνηήζεσλ. 
δ. Γηαρείξηζε ησλ πξαθηηθψλ ή πξάμεσλ ηεο Ρξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ 

Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ππνβαιινκέλσλ απφ 

ηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. πξνεηζεγήζεσλ. 
ε. Έθδνζε εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ παξάζηαζε δηθεγφξσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ζηα πνηληθά 

Γηθαζηήξηα, έθδνζε απνθάζεσλ γηα πξφζιεςε ζπλεξγαδνκέλσλ δηθεγφξσλ θαηά 

πεξίπησζε κε ην Γξαθείν Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ή ηα πνθαηαζηήκαηα ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ζ. Γηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηήξεζε αξρείσλ θαη αλαπαξαγσγή ησλ εγγξάθσλ θαη 

δηθνγξάθσλ ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
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η. Γηαρεηξηζηηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, πξνζσπηθνχ, πιηθνχ θαη Ζ/. 
ηα. Ρήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
ηβ. Ππγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε Αξρήο. 
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ Ρκεκάησλ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηεο Γ.Λ.. κπνξεί λα αλαθαηαλέκνληαη 

ή λα θαηαξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
Ρνπ Ρκήκαηνο Α΄ πξνΐζηαηαη έλαο εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζην Γξαθείν Λνκηθνχ Ππκβνχινπ 

ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., Λνκηθφο Πχκβνπινο ηνπ Θξάηνπο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν 

ηνπ Γξαθείνπ απηνχ θαη ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα αλάζεζεο ησλ 

ππνζέζεσλ ζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο Α΄. Ρσλ Ρκεκάησλ Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηεο ίδηαο 

Γηεχζπλζεο πξνΐζηαληαη νη ήδε ππεξεηνχληεο Ξξντζηάκελνη ησλ Γ.Λ.. ή Λνκηθνί 

Πχκβνπινη ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ, άιισο θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απηψλ νη 

αξραηφηεξνη ζηνλ Άξεην Ξάγν έκκηζζνη δηθεγφξνη ησλ αληίζηνηρσλ Φνξέσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., νη νπνίνη αλαζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο ζηνπο ινηπνχο δηθεγφξνπο. 
Ρνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ 

- Νηθνλνκηθνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαηά πξνηίκεζε θάηνρνο πηπρίνπ Λνκηθήο Πρνιήο. 
Γ) Κέρξη λα νινθιεξσζεί ε εθδίθαζε ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ ησλ εθθξεκψλ ελψπηνλ 

παληφο Γηθαζηεξίνπ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. Φνξέσλ, 

Θιάδσλ, Ρνκέσλ, Ινγαξηαζκψλ, Θεθαιαίσλ θαη ινηπψλ, απηέο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηα 

κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λ.Π.Θ., θαζψο θαη απφ ηνπο δηθεγφξνπο κε έκκηζζε 

εληνιή ή θαηά πεξίπησζε, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί. Νη δηθεγφξνη απηνί παξίζηαληαη 

απφ 1.1.2017 θαη ζπλερίδνπλ ρσξίο δηαθνπή ηηο ζρεηηθέο δίθεο γηα ινγαξηαζκφ πιένλ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. αζθψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα επ’ νλφκαηη ηνπ Φνξέα απηνχ. 
Δ) Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κπνξεί λα 

απαζρνινχληαη δηθεγφξνη, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη θαηά πεξίπησζε ν ρεηξηζκφο 

δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ ππνζέζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη 

ησλ Ρνπηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κε ακνηβή γηα θάζε ππφζεζε μερσξηζηά. Ν αξηζκφο 

ησλ δηθεγφξσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. πνπ εθδίδεηαη κέρξη 31 Καξηίνπ θάζε έηνπο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 

Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπλερίδεηαη ε αλάζεζε 

ππνζέζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ζηνπο πθηζηάκελνπο θαηά πεξίπησζε δηθεγφξνπο ησλ 

εληαζζνκέλσλ Φνξέσλ. 
ΠΡ) Πην Γξαθείν Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη ζηε Γηεχζπλζε Λνκηθψλ 

πνζέζεσλ κπνξεί λα αζθνχληαη ππνςήθηνη δηθεγφξνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα 

Γηθεγφξσλ. Νη αζθνχκελνη δηθεγφξνη ζηηο λνκηθέο δηεπζχλζεηο ησλ εληαζζνκέλσλ Φνξέσλ 

ζπλερίδνπλ ηελ άζθεζή ηνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
Ε) Ππληζηάηαη ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. σο 

Ξξφεδξν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ αξραηφηεξν Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Θξάηνπο ζην Γξαθείν, 

θαη κέιε ηνπ δχν (2) εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηφ Λνκηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ Θξάηνπο ή 

Ξαξέδξσλ, κε αλαπιεξσηέο ηνπο, Λνκηθνχο Ππκβνχινπο ή Ξαξέδξνπο ηνπ Γξαθείνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ Ρκεκάησλ ηεο Γ.Λ.., κε 

αλαπιεξσηέο, ηνπ κελ πξντζηακέλνπ ηνπ Α΄ Ρκήκαηνο, Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Θξάηνπο ή 

Ξάξεδξν ηνπ πην πάλσ Γξαθείνπ, ησλ δε Ξξντζηακέλσλ ησλ ινηπψλ Ρκεκάησλ, έκκηζζν 

παξ’ Αξείσ Ξάγσ ή παξ’ Δθέηαηο δηθεγφξν ηνχησλ. 
Αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ ηεξεηέα 

πνξεία επί θάζε δηθαζηηθήο ή εμψδηθεο ππφζεζεο αξκνδηφηεηαο ησλ Ρκεκάησλ ηεο Γ.Λ.., 

πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ιφγσ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. 
Πην Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα θαινχληαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, κέιε ηνπ Λ.Π.Θ. πνπ ππεξεηνχλ ζην Γξαθείν Λνκηθνχ 

Ππκβνχινπ θαη δηθεγφξνη ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. κε έκκηζζε εληνιή πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη 

εμεηδίθεπζε ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα. 
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Κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη θαη ε γξακκαηέαο 

απηνχ. 
Ζ) Νη ιεηηνπξγνί ηνπ ΛΠΘ, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή πνπ ππεξεηνχλ ζην 

Γξαθείν ΛΠΘ θαη ζηελ ΓΛ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. αληίζηνηρα, έρνπλ, κε κφλε ηελ ηδηφηεηά ηνπο 

απηή, θαη ρσξίο ηε ρξήζε άιινπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη απφ ην λφκν γηα ηελ παξάζηαζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ελψπηνλ φισλ 

ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Αξρψλ θαη ελεξγνχλ φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, αζθνχλ φια ηα 

έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα θαη γεληθά πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ελδεηθλπφκελε λφκηκε 

ελέξγεηα κέρξη ηελ ακεηάθιεηε πεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 
Θ) Ν Δ.Φ.Θ.Α. έρεη ηα νπζηαζηηθά, δηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα ηνπ Γεκνζίνπ, 

απαιιάζζεηαη δε απφ θάζε ηέινο, θφξν, παξάβνιν θαη θξάηεζε γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ 

θαη εθπξνζψπεζή ηνπ ελψπηνλ παληφο Γηθαζηεξίνπ θαη Αξρήο, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε 

νπνηνπδήπνηε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαη κέζνπ ή άιιεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ελψπηνλ 

ηνχησλ.» 
2. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3086/2002 (Α΄ 324) κεηά ηηο 

ιέμεηο «ζην Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη απφ 1.1.2017 

ζηνλ Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο.». 
 
Άξζξν 32 
ύζηαζε νξγαληθώλ κνλάδσλ εηδηθνύ ζθνπνύ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 66Α σο εμήο: 
«Άξζξν 66Α 
Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. λέεο 

νξγαληθέο κνλάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ην φξγαλν ζην νπνίν ππάγνληαη θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.». 
 
Άξζξν 33 
Γεληθή Γηεύζπλζε Δηζθνξώλ θαη Διέγρσλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 67 λέν άξζξν 67Α σο εμήο: 
«Άξζξν 67Α 
Γεληθή Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ θαη Διέγρσλ 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ θαη Διέγρσλ δηαξζξψλεηαη ζε Θεληξηθή πεξεζία θαη 

Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο σο εμήο: 
Α. Ζ Θεληξηθή πεξεζία ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: 
αα. Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο 
ββ. Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ 
γγ. Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ 
δδ. Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ Διέγρσλ 
εε. Απηνηειέο Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
Β. Νη Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο θαη είλαη νη 

αθφινπζεο: 
αα. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο κε έδξα 

ηελ Θνκνηελή 
ββ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ 

Θεζζαινλίθε 
γγ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ Θνδάλε 
δδ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Ζπείξνπ θαη Θέξθπξαο κε έδξα ηα 

Ησάλληλα 
εε. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα 
ζηζη. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Πηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Ιακία 
δδ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Γπηηθήο Διιάδαο, Ιεπθάδαο, Θεθαιιελίαο 

θαη Εαθχλζνπ κε έδξα ηελ Ξάηξα 
εε. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Ξεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Ρξίπνιε 
ζζ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα 
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ηη. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηε 

Οφδν 
ηαηα. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Αζθάιηζεο 
β. Ρκήκα Γηαθξαηηθήο Αζθάιηζεο 
γ. Ρκήκα Κεηξψσλ 
δ. Ρκήκα Αζθαιηζηηθνχ Βίνπ. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο 

εμήο: 
α. Ρκήκα Αζθάιηζεο 
αα. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο αζθάιηζεο. 
ββ. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

ηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο αζθάιηζεο. 
γγ. Ζ δηαρείξηζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, θαζψο θαη 

δεηεκάησλ αλαγλψξηζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο. 
δδ. Ζ θαηάξηηζε εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ αζθάιηζεο θαη παξνρψλ, γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ. 
β. Ρκήκα Γηαθξαηηθήο Αζθάιηζεο. 
αα. Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), θαζψο θαη δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε Γηαθξαηηθέο Ππκβάζεηο 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΓΠΘΑ) πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα κε ηξίηεο ρψξεο. 
ββ. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηξνπνπνίεζε ή/θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ Γηεζλψλ 

Ππκβάζεσλ αζθάιηζεο. 
γγ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ή 

ηξνπνπνίεζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
δδ. Ζ κειέηε θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ζην πιαίζην πξνζθπγψλ, 

πξνδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή άιισλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ επξσπατθψλ δηθαζηεξίσλ. 
εε. Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηδηαίηεξν αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ 

ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ππαιιήισλ 

ησλ Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε. 
ζηζη. Ζ παξνρή ζηνηρείσλ ζε Γηεζλείο Νξγαληζκνχο, μέλνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηηο 

ειιεληθέο δηπισκαηηθέο αληηπξνζσπείεο ζρεηηθά κε ην εζληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 
δδ. Ζ δηνξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε επηζθέςεσλ θιηκαθίσλ Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε επηθνηλσλία γηα ζέκαηα Γηεζλνχο Νξγάλσζεο Δξγαζίαο. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Electronic 

Exchange of Social Security Information, EESSI) κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. 
γ. Ρκήκα Κεηξψσλ 
αα. Ν θαζνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, ε ηήξεζε θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Κεηξψνπ 

Αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ Θνηλνχ Κεηξψνπ Δηζθεξφλησλ. 
ββ. Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη 

ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ Θνηλνχ Κεηξψνπ 

Δηζθεξφλησλ. 
γγ. Ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ Θνηλνχ Κεηξψνπ 

Δηζθεξφλησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ πξφιεςε ηέηνησλ θαηαρσξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ νθείινληαη 

ζε δφιν. 
δδ. Ζ απφδνζε Αξηζκνχ Κεηξψνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΚΘΑ) ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. 
εε. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Κεηξψν Αζθαιηζκέλσλ θαη 

ην Θνηλφ Κεηξψν Δηζθεξφλησλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε πάζεο θχζεσο 

βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 
ζηζη. Ζ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ησλ κεηξψσλ. 
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δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ κεηξψσλ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
δ. Ρκήκα Αζθαιηζηηθνχ Βίνπ 
αα. Ζ δεκηνπξγία, ε ηήξεζε θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ 

ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
ββ. Ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ βίνπ. 
γγ. Ν δηαξθήο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ νθείινληαη ζε δφιν. 
δδ. Ζ πξνεηνηκαζία, ε κνξθνπνίεζε θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

βίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλα ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο 

ΖΓΗΘΑ, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 
εε. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξηζεο θαη ε θαηαρψξηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

βίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην Γεκφζην, ζηνπο 

εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο. 
ζηζη. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αζθαιηζηηθφ ηζηνξηθφ ησλ δηαθηλνχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα απηψλ γηα αλαγλψξηζε πεξηφδσλ αζθάιηζεο, θαη ε 

θαηαρψξηζε ησλ νηθείσλ ζηνηρείσλ ζην αξρείν ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπκπιήξσζε θελψλ θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ ζην αξρείν ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ βίνπ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ αξρείνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ. 
ζζ. Ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε επηθαηξνπνίεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
ηη. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιηζηηθφ βίν θαη ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
4. Ζ Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Ξξνζδηνξηζκνχ Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ, 
β. Ρκήκα πνινγηζκνχ Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ, 
γ. Ρκήκα Δίζπξαμεο Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Ξξνζδηνξηζκνχ Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ 
αα. O ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ 

κηζζσηψλ θαη ζηνλ ελ γέλεη ππνινγηζκφ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
ββ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ εθαξκνγή εληαίσλ θαλφλσλ ππνινγηζκνχ θαη θαηαβνιήο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
γγ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

θαη ηε δηφξζσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
εε. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
δδ. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη αληηκεηψπηζε 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο. 
β. Ρκήκα πνινγηζκνχ Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
ββ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
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γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
δδ. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
γ. Ρκήκα Δίζπξαμεο Δηζθνξψλ Κηζζσηψλ 
αα. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ γηα εληνπηζκφ ζθαικάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 

νθείινληαη ζε δφιν. 
ββ. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ςεπδψλ δειψζεσλ θαη εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ 

ελ γέλεη. 
γγ. Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε κε θαηαβνιή ή ηε κε εκπξφζεζκε 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ. 
δδ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κηζζσηψλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ εηζθνξψλ. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φπσο ν ηξφπνο είζπξαμεο, ε 

επηβνιή πξφζζεησλ ηειψλ, ε ξχζκηζε νθεηιψλ, ε παξαγξαθή, ε επηζηξνθή εηζθνξψλ, ε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. 
6. Ζ Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ξξνζδηνξηζκνχ Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ β. πνινγηζκνχ Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ γ. 

Ρκήκα Δίζπξαμεο Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ 
7. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Ξξνζδηνξηζκνχ Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ 
αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ κε 

κηζζσηψλ θαη ζηνλ ελ γέλεη ππνινγηζκφ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
ββ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο εηζθνξέο ησλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ θαλφλσλ. 
γγ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη ε παξνρή νδεγηψλ γηα ζέκαηα ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ 

ησλ κε κηζζσηψλ. 
δδ. Ζ επηκέιεηα θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κε 

κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζηε ζρεηηθή εηζπξαθηηθή δηαδηθαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 
εε. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο θαη ηε 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ. 
ζηζη. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ςεπδψλ δειψζεσλ θαη εζθαικέλσλ 

θαηαρσξίζεσλ ελ γέλεη. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κε κηζζσηψλ. 
β. Ρκήκα πνινγηζκνχ Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ 
αα. Ζ επηκέιεηα θαη δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κε κηζζσηψλ 

αζθαιηζκέλσλ. 
ββ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ κε κηζζσηψλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηπηψζεσλ απάηεο. 
γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φπσο ν ηξφπνο είζπξαμεο, ε επηβνιή 

πξφζζεησλ ηειψλ, ε ξχζκηζε νθεηιψλ, ε παξαγξαθή, ε επηζηξνθή εηζθνξψλ, ε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. 
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δδ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε κε κηζζσηνχο 

αζθαιηζκέλνπο. 
εε. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη αληηκεηψπηζε 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο. 
ζηζη. Ζ επηκέιεηα θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ 

ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηελ εηζπξαθηηθή δηαδηθαζία, θαη ζηηο νηθείεο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο. 
δδ. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ςεπδψλ δειψζεσλ θαη εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ ησλ κε κηζζσηψλ. 
ζζ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

θαη ηε δηφξζσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
γ. Ρκήκα Δίζπξαμεο Δηζθνξψλ Κε Κηζζσηψλ 
αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε βεβαίσζε θαη ζηελ είζπξαμε ησλ 

θαζπζηεξνχκελσλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά. 
ββ. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ θαη ε παξνρή νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγξαθή, 

δηαγξαθή θαη εθθαζάξηζε ησλ βεβαησζεηζψλ νθεηιψλ απφ εηζθνξέο κε κηζζσηψλ 

αζθαιηζκέλσλ. 
γγ. Ζ ελεκέξσζε, παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ. 
δδ. Ζ ππνβνήζεζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο θαη ινηπψλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., ζην πιαίζην δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απφ εηζθνξέο κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο θαη ε παξνρή 

νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά. 
εε. Ζ ιήςε κέηξσλ θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

ησλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ. 
ζηζη. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ή/θαη ηθαλφηεηαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. 
8. Ζ Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ Διέγρσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Διέγρσλ 
β. Ρκήκα πνζηήξημεο Διέγρσλ 
γ. Ρκήκα Απνηειεζκάησλ Διέγρσλ 
9. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ Διέγρσλ θαηαλέκνληαη 

κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Διέγρσλ 
αα. Ζ ζπγθέληξσζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ απφ 

θάζε δηαζέζηκε πεγή. 
ββ. Ν πξνζδηνξηζκφο, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ δπλεηηθνχ πεδίνπ 

δξάζεο. 
γγ. Ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ ειεγθηηθψλ ζηφρσλ. 
δδ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηαθηηθψλ, εθηάθησλ θαη πξνιεπηηθψλ 

ειέγρσλ. 
εε. Ζ θαηαλνκή ησλ ειεγθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

ζηα Ξεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Θέληξα Αζθάιηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 
ζηζη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
δδ. Ζ νξγάλσζε θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα 

απφ έλα Ξεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Θέληξα Αζθάιηζεο. 
εε. Ζ ζπγθέληξσζε θαηαγγειηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, ε θαηεγνξηνπνίεζε, 

ε αμηνιφγεζε θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο. 
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ζζ. Ζ απνζηνιή ησλ θαηαγγειηψλ θαη ησλ ζπιιεγεηζψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Ξεξηθεξεηαθά 

Διεγθηηθά Θέληξα Αζθάιηζεο γηα έιεγρν θαη ε αξρεηνζέηεζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 

θξίλνληαη αζαθείο ή είλαη ηδηαίηεξα ρακεινχ βαζκνχ ζπνπδαηφηεηαο. 
ηη. Ζ ζπγθέληξσζε, ε επεμεξγαζία, ε αμηνιφγεζε θαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκφο παξαπφλσλ 

εξγνδνηψλ, αζθαιηζκέλσλ ή ηξίησλ πνπ απνζηέιινληαη ζηε Γηεχζπλζε απεπζείαο ή κέζσ 

άιισλ ππεξεζηψλ δεκνζίνπ ηνκέα ή Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. 
β. Ρκήκα πνζηήξημεο Διέγρσλ: 
αα. Ζ εθπφλεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ειέγρνπ. 
ββ. Ν ζρεδηαζκφο, ε δηακφξθσζε θαη ε θαζηέξσζε εληχπσλ ειαρίζησλ ειεγθηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ. 
γγ. Ζ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ κε ηελ παξνρή θάζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 
δδ. Ζ ππνζηήξημε θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ 

Θέληξσλ Αζθάιηζεο. 
εε. Ζ ηππνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ. 
ζηζη. Ζ δηακφξθσζε ζρεδίσλ εθζέζεσλ αλά θαηεγνξία ειέγρσλ, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο ειεγθηέο. 
δδ. Ζ δεκηνπξγία θαη ν εκπινπηηζκφο αξρείνπ πξνηχπσλ ππνζέζεσλ θαη εθζέζεσλ 

ειέγρνπ. 
εε. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε αξρείνπ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εηζθνξνδηα-θπγή, εηζθνξναπνθπγή θαη ηε κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ελ γέλεη. 
ζζ. Ν πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ή ηελ 

αλάπηπμε λένπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
ηη. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα ειέγρσλ θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο 

ειεγθηέο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ. 
γ. Ρκήκα Απνηειεζκάησλ Διέγρσλ: 
αα. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ απφ ηα Ξεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Θέληξα 

Αζθάιηζεο θαη ε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κεληαία θαη εηήζηα βάζε. 
ββ. Ζ θσδηθνπνίεζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 
γγ. Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε πξνβιεκάησλ, πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ειεγθηέο, ε 

ηαμηλφκεζε θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ. 
εε. Ζ ζχληαμε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ειεγθηηθφ έξγν γηα ηελ αζθάιηζε, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο 

έθζεζεο γηα ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 
10. Ρα Ξεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Θέληξα Αζθάιηζεο (ΞΔΘΑ) δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 
α. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζηζη. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο, απνθεληξσκέλν, κε έδξα ηελ Θαβάια. 
β. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζηζη. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Δ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. ΠΡ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζζ. Ε΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
γ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
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αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Ζπείξνπ θαη Θέξθπξαο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο απνθεληξσκέλν κε έδξα ηελ Θέξθπξα 
ε. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θεζζαιίαο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζηζη. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
ζη. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Πηεξεάο Διιάδαο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ. 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
δ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Γπηηθήο Διιάδαο, Ιεπθάδαο, Θεθαιιελίαο 

θαη Εαθχλζνπ 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζηζη. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
ε. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Ξεινπνλλήζνπ 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
ζ. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Αηηηθήο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζηζη. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Δ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. ΠΡ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ζζ. Ε΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηη. Ζ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηαηα. Θ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηβηβ. Η΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηγηγ. ΗΑ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηδηδ. ΗΒ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηεηε. ΗΓ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
ηζηηζη. ΗΓ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
η. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
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γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο, απνθεληξσκέλν κε έδξα ηε Κπηηιήλε. 
ηα. Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν Αζθάιηζεο Θξήηεο 
αα. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
ββ. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ 
γγ. Α΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
δδ. Β΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
εε. Γ΄ Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο. 
11. Νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΞΔΘΑ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Γηνίθεζεο θαη πνζηήξημεο: 
αα. Ζ γξακκαηεηαθή πνζηήξημε ηνπ ΞΔΘΑ. 
ββ. Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ θνηλνχ θαη εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ. 
γγ. Ζ δηαθίλεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ε ηήξεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ βηβιίσλ δηαθίλεζεο. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζε εθηφο έδξαο απνζηνιέο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηεχζπλζεο. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ΞΔΘΑ κε αλαιψζηκα πιηθά. 
ζηζη. Ζ ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΞΔΘΑ θαη ε 

επηθχξσζε θσηναληηγξάθσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
δδ. Ζ ηήξεζε βνεζεηηθνχ αηνκηθνχ θαθέινπ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην ΞΔΘΑ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε ζπληήξεζε, ηε θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ. 
ζζ. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε θαη θχιαμε ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλα ζην ΞΔΘΑ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζήο ηνπο. 
β. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνζηήξημεο Διέγρσλ θαη Απνηειεζκάησλ: 
αα. Ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ θαη ε έθδνζε εληνιψλ ειέγρνπ. 
ββ. Ζ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
γγ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 
γ. Ρκήκα Διέγρσλ Αζθάιηζεο 
αα. Ζ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ, εθηάθησλ, πξνιεπηηθψλ θαη εηδηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 
ββ. Ζ δηελέξγεηα νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ αζθάιηζεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. 
γγ. Ν θαηαινγηζκφο θαη ε βεβαίσζε ησλ αλαινγνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε βάξνο 

ησλ ππφρξεσλ θαη ε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο 

παξαβαηηθφηεηαο. 
12. Ζ Σσξηθή Αξκνδηφηεηα ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Θέληξσλ Αζθάιηζεο (ΞΔΘΑ) 

εθηείλεηαη: 
α. ΞΔΘΑ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο – Θξάθεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο – Θξάθεο. 
β. ΞΔΘΑ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 
γ. ΞΔΘΑ Γπηηθήο Καθεδνλίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 
δ. ΞΔΘΑ Ζπείξνπ θαη Θέξθπξαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θέξθπξαο. 
ε. ΞΔΘΑ Θεζζαιίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 
ζη. ΞΔΘΑ Πηεξεάο Διιάδαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 
δ. ΞΔΘΑ Γπηηθήο Διιάδαο, Ιεπθάδαο, Θεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

Ιεπθάδαο, Θεθαιιελίαο, Ηζάθεο θαη Εαθχλζνπ. 
ε. ΞΔΘΑ Ξεινπνλλήζνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 
ζ. ΞΔΘΑ Αηηηθήο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαζψο ζην ζχλνιν ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 
η. ΞΔΘΑ Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ ζηα φξηα ησλ Ξεξηθεξεηψλ Βνξείνπ θαη Λνηίνπ 

Αηγαίνπ. 
ηα. ΞΔΘΑ Θξήηεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. 
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13. Κε εηδηθή εληνιή ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.: α. Διεγθηέο απφ θάζε ΞΔΘΑ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Δπηθξάηεηαο. 
β. Νξγαλψλνληαη θνηλέο επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα ΞΔΘΑ. 
14. Ρα ΞΔΘΑ ιεηηνπξγνχλ φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο κε θαηάιιειε 

ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ην νπνίν ππνρξενχηαη ζε ηαθηηθή ή θαη ππεξσξηαθή 

εξγαζία θαη θαηά ηηο εκέξεο αξγηψλ θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 
15. Ζ Δ.Ξ.Δ.Α. παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 31.12.2016. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 

ζηηο ιεηηνπξγνχζεο νξγαληθέο ηεο κνλάδεο κεηαθέξεηαη ζηα Ξεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά 

Θέληξα Αζθάιηζεο (ΞΔΘΑ) σο εμήο: 
α. Απφ ηελ Δ.Ξ.Δ.Α. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην ΞΔΘΑ Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
β. Απφ ηελ Δ.Ξ.Δ.Α. Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ζην ΞΔΘΑ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 
γ. Απφ ηελ Δ.Ξ.Δ.Α. Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζην ΞΔΘΑ Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 
Ρα αλσηέξσ ΞΔΘΑ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ Δ.Ξ.Δ.Α. θαη ηνλ Θαλνληζκφ ηεο.». 
 
Άξζξν 34 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 
1. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο εμήο: 
«δ. Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ ησλ Δληαζζφκελσλ ΦΘΑ». 
2. Πηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ζη΄ έσο ηβ΄ 

σο εμήο: 
«ζη. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ 
δ. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ 
ε. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΔΡΑΑ 
ζ. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΝΓΑ 
η. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΝΑΔΔ 
ηα. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΛΑΡ 
ηβ. Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ πξψελ ΡΑΡΔΘΥ - ΔΡΑΡ». 
3. Πηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη΄ σο εμήο: 
«ζη. Πηα Ρκήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄ έσο ηβ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πεξηέξρνληαη αληίζηνηρα νη αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ησλ 

αθφινπζσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη απφ 

1.1.2017: 
α. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ. 
β. Ρκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ πξψελ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ. 
γ. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ πξψελ ΔΡΑΑ. 
δ. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ πξψελ Ν.Γ.Α., φπσο απηή πθίζηαηαη θαηά ηηο 31.12.2016. 
ε. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ. 
ζη. Γηεχζπλζε Ξξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ Λ.Α.Ρ., φπσο απηή πθίζηαηαη θαηά ηηο 31.12.2016. 
δ. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ πξψελ ΡΑΡΔΘΥ. 
Ρα Ρκήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄ έσο ηβ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγνχληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. Υο Ξξντζηάκελνη ζηα Ρκήκαηα απηά ηνπνζεηνχληαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ 

εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θαηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχεη.» 
4. Πην άξζξν 68 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 8 θαη 9, σο εμήο: 
«8. Ζ Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα 

Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Πηέγαζεο θαη Ππλζεθψλ Δξγαζίαο 
β. Ρκήκα Κειεηψλ 
γ. Ρκήκα Θαηαζθεπψλ 
δ. Ρκήκα Ππληήξεζεο 
ε. Ρκήκα Κεηξψνπ, Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαγσληζκψλ Πηέγαζεο. 
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9. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαηαλέκνληαη 

κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ ηεο σο αθνινχζσο: 
α. Ρκήκα Πηέγαζεο θαη Ππλζεθψλ Δξγαζίαο κε αξκνδηφηεηεο: 
αα. Ρε δηακφξθσζε ησλ εηήζησλ θαη κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο πνπ 

αθνξνχλ ηε κειέηε, θαηαζθεπή, αγνξά, κίζζσζε, επέθηαζε, δηαξξχζκηζε ησλ θηηξηαθψλ 

ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ββ. Ρε ζχληαμε θηηξηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ, ηνλ έιεγρν ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζή 

ηνπο. 
γγ. Ρε κέξηκλα γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. 

ζε ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα θηίξηα. 
δδ. Ρε κέξηκλα γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 
εε. Ρε κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

ινηπψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηα άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). 
ζηζη. Ρε κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηα θηίξηα θαη γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζήο ηνπο. 
β. Ρκήκα Κειεηψλ κε αξκνδηφηεηεο: 
αα. Ρελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ θαη 

εγθξίζεσλ, ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ αξρηηεθηνληθψλ, ζηαηηθψλ, ηνπνγξαθηθψλ, 

γεσηερληθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ κειεηψλ. 
ββ. Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο 

εθπφλεζεο κειεηψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ ζπκβάζεσλ. 
γγ. Ρελ επίβιεςε θαη παξαιαβή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ. 
δδ. Ρε κέξηκλα γηα απηνςίεο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
εε. Ρνλ έιεγρν θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηδηφθηεησλ, 

κηζζσκέλσλ θαη πξνο κίζζσζε θηεξίσλ. 
ζηζη. Ρνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ 

ζηέγαζεο θαη ηε κέξηκλα ηεο εμαζθάιηζεο απηψλ. 
γ. Ρκήκα Θαηαζθεπψλ κε αξκνδηφηεηεο: 
αα. Ρελ εθηέιεζε, επίβιεςε θαη παξαιαβή έξγσλ θαηαζθεπήο λέσλ θηεξίσλ, 

εθζπγρξνληζκνχ, αλαθαίληζεο θαη δηαξξχζκηζεο πθηζηακέλσλ θηεξίσλ. 
ββ. Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο 

εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 
γγ. Ρελ παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο 

εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 
δδ. Ρε δηαρείξηζε θαη επίιπζε λνκηθψλ ζεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λνκηθή πεξεζία 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ. 
εε. Ρε δηελέξγεηα απηνςηψλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ. 
ζηζη. Ρελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ Ξνζνζηνχ Δξγαηηθήο Γαπάλεο 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ. 
δ. Ρκήκα Ππληήξεζεο κε αξκνδηφηεηεο: 
αα. Ρε κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε, ηε θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θηηξηαθψλ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ββ. Ρελ εθηέιεζε ή/θαη επίβιεςε πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηνπ 

θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 
γγ. Ρελ εθηέιεζε ή/θαη επίβιεςε πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ρελ έγθξηζε νδήγεζεο ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ζε ππαιιήινπο κνλάδσλ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α.. 
εε. Ρελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε κεηαθνξηθά κέζα. 
ζηζη. Ρε κέξηκλα γηα ηελ αγνξά, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ε. Ρκήκα Κεηξψνπ, Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαγσληζκψλ Πηέγαζεο κε αξκνδηφηεηεο: 
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αα. Ρελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κηζζψζεσλ θαη 

εθκηζζψζεσλ, παγίσλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
ββ. Ρε κέξηκλα ζπκπιήξσζεο εληχπσλ γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ. 
γγ. Ρε κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ρε κέξηκλα γηα δηαγσληζκνχο κίζζσζεο ή αγνξάο αθηλήησλ ζε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνδηαγξαθψλ. 
εε. Ρε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηελ επηκέιεηα γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο 

δηαγσληζκψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ. 
ζηζη. Ρν ζπληνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ δξάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ 

Ρκεκάησλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. κε αξκνδηφηεηεο ηα ζέκαηα 

ηερληθήο θχζεο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, ηεο 

ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπ θνξέα κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α..» Νη παιαηέο παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

4387/2016 αλαξηζκνχληαη ζε 10 θαη 11, αληίζηνηρα. 
5. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 12, 13, 14 θαη 

15, σο εμήο: 
«12. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ ησλ εληαζζφκελσλ ΦΘΑ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: 
α. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ θαη ΝΞΑΓ β. Ρκήκα Γηαρείξηζεο 

Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ γ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΔΡΑΑ θαη ησλ 

Ρνκέσλ απηνχ δ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΝΓΑ ε. Ρκήκα Γηαρείξηζεο 

Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΝΑΔΔ ζη. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΛΑΡ δ. Ρκήκα 

Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ ΡΑΡΔΘΥ ε. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Νηθνλνκηθψλ πξψελ 

ΔΡΑΡ. 
13. Νη αξκνδηφηεηεο ησλ Ρκεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αθνξνχλ ηελ 

πεξαίσζε φισλ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξψελ ΦΘΑ 

θαη ηδίσο: 
α. Ρελ θαηαλνκή θαη εληαικαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. 
β. Ρελ νινθιήξσζε ησλ απνινγηζκψλ - ηζνινγηζκψλ θαη ειέγρσλ. 
γ. Ρελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ θαη δειψζεσλ. 
14. Νη αξκνδηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινγηζηεξίσλ ησλ εληαζζφκελσλ 

θνξέσλ αζθνχληαη, αληίζηνηρα, απφ ηα ηκήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηηο θαζ’ χιελ 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
15. Πηα Ρκήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 12 σο Ξξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ 

εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θαηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχεη.». 
 
Άξζξν 35 
Γεληθή Γηεύζπλζε Απνλνκήο πληάμεσλ 
Πην λ. 4387/2016 κεηά ην άξζξν 68, πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 68Α, σο εμήο: 
« Άξζξν 68Α 
Γεληθή Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
α. Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ 
β. Γηεχζπλζε Α΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 
γ. Γηεχζπλζε Β΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 
δ. Γηεχζπλζε Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 
ε. Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ 
ζη. Γηεχζπλζε Απνλνκήο Γηαθξαηηθψλ Ππληάμεσλ 
δ. Απηνηειέο Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο. 
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2. Ζ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ 
β. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 
γ. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ Γηαθξαηηθψλ Ππκβάζεσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΓΠΘΑ) 
δ. Ρκήκα Κεηξψνπ Ππληαμηνχρσλ 
ε. Ρκήκα Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Απνλνκήο Ππληάμεσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ 
αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπληάμεηο γήξαηνο θαη ηηο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ νδεγηψλ. 
ββ. Ζ κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο απνλνκήο ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ. 
γγ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιήζνπο ησλ αηηήζεσλ γηα ζπληάμεηο γήξαηνο θαη 

ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ, θαζψο θαη ηνπ ξπζκνχ εμππεξέηεζήο ηνπο, γηα ηε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζπληάμεσλ. 
εε. Ζ ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

εθαξκνγψλ ζπληάμεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ. 
ζηζη. Ζ ηππνπνίεζε ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληαμηνδφηεζεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ 

γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε απηψλ ζηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο, 

επηδνκάησλ θαη ινηπψλ παξνρψλ. 
β. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 
αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ. 
ββ. Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηδηαίηεξν ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο 

ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ηεο ΔΔ. 
γγ. Ζ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ νδεγηψλ 

εθαξκνγήο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ζε ζέκαηα εξκελείαο, εθαξκνγήο ή 

ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, αιιά θαη ζε πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα θαη 

πξνζθπγέο. 
εε. Ζ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Δ.Φ.Θ.Α. θαη αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ λνκνζεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ. 
ζηζη. Ζ δηαηχπσζε απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο επί ησλ 

Θαλνληζκψλ θαη ησλ Νδεγηψλ ηεο ΔΔ γηα ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

Γηαθηλνχκελσλ Δξγαδφκελσλ (ΓΔΘΑΓΔ). 
δδ. Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ είζπξαμε ή ηνλ ζπκςεθηζκφ παξνρψλ πνπ 

έρνπλ ρνξεγεζεί αρξεσζηήησο. 
εε. Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 
ζζ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιήζνπο ησλ αηηήζεσλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη 

ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηνπ ξπζκνχ εμππεξέηεζήο ηνπο, γηα ηε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο. 
ηαηα. Ζ ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ζπληάμεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ. 
ηβηβ. Ζ ηππνπνίεζε ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληαμηνδφηεζεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ 

γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπο ζηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
γ. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ππληάμεσλ Γηαθξαηηθψλ Ππκβάζεσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΓΠΘΑ) 
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αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΓΠΘΑ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ. 
ββ. Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηδηαίηεξν ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο 

ησλ ππαιιήισλ ησλ Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη 

ζχκβαζε. 
γγ. Ζ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ νδεγηψλ 

εθαξκνγήο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ζ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Δ.Φ.Θ.Α. θαη θξαηψλ κε ηα νπνία 

έρνπλ ζπλαθζεί ΓΠΘΑ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκνζεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ. 
εε. Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ΓΠΘΑ θαη ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ. 
ζηζη. Ζ ζχληαμε εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ αξκφδηα Διιεληθή Αξρή θαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ΓΠΘΑ, ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ. 
δδ. Ζ ζχληαμε εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ αξκφδηα Διιεληθή Αξρή θαη ε πξνεηνηκαζία 

ησλ ζεκάησλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ΓΠΘΑ, 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ. 
εε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιήζνπο ησλ αηηήζεσλ γηα δηαθξαηηθέο ζπληάμεηο 

γήξαηνο, θαζψο θαη ηνπ ξπζκνχ εμππεξέηεζήο ηνπο, γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο. 
ζζ. Ζ ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ζπληάμεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ. 
ηη. Ζ ηππνπνίεζε ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληαμηνδφηεζεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ γηα 

ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπο ζηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δ. Ρκήκα Κεηξψνπ Ππληαμηνχρσλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε, ηελ ελεκέξσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

κεηξψνπ ησλ ζπληαμηνχρσλ. 
ββ. Ζ δηαγξαθή ησλ απνβησζάλησλ ζπληαμηνχρσλ 
γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεραλνγξαθηθψλ 

εθαξκνγψλ. 
δδ. Ζ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζπληαμηνχρσλ, θαζψο θαη ε έθδνζε πεξηνδηθψλ δειηίσλ θίλεζεο 

ζπληαμηνχρσλ. 
εε. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζπληαμηνχρνπο θαη 

αηηνχληεο ζχληαμε. 
ζηζη. Ζ έθδνζε θχιισλ κεηαβνιψλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 
δδ. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε, ηηο 

κεηαβνιέο θαη ηηο απνδνρέο ζπληαμηνχρσλ. 
εε. Νδεγίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην χςνο 

ζηελ αηηία, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ησλ 

ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ. 
ε. Ρκήκα Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ 
αα. Ζ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ νξζή έθδνζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ πάζεο θχζεσο κεηαβνιψλ ζηηο ζπληάμεηο γήξαηνο θαη ηηο 

ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ. 
ββ. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζα απνηεινχλ ην δείγκα πξνο έιεγρν. 
γγ. Ζ δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα 

ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ ζπληάμεσλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 

ειέγρσλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
4. Νη Γηεπζχλζεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα 

Ρκήκαηα: 
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α. Ρκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο. 
β. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
γ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληαμηνδφηεζεο απφ ηηο αξκφδηεο Ρνπηθέο 

πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο, θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ή κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε γήξαηνο. 
δδ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 
εε. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ζηζη. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο γήξαηνο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
δδ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
β. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο θαη ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ, πξνο ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο, ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη 

θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. 
ββ. Ζ δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. επί ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ πνπ 

έρνπλ αζθεζεί απφ αζθαιηζκέλνπο ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

λνκνζεζία ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ γήξαηνο. 
γγ. Ζ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε, ε ηαμηλφκεζε, ε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ αηηεκάησλ, ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ. 
εε. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ γηα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο. 
γ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο 
αα. Ζ έγθαηξε εθθαζάξηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε πιεξσκή 

ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο. 
ββ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ αλά θαηεγνξία ζπληαμηνχρσλ αηνκηθψλ κεξίδσλ κε ηηο 

εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 
γγ. Ζ αλαδήηεζε, βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ. 
δδ. Ζ δηελέξγεηα παξαθξαηήζεσλ θαη θξαηήζεσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ινηπψλ 

θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηε ιήςε θάζε δηθαζηηθνχ κέηξνπ ζε βάξνο ζπλδηθαηνχρσλ ή θαη 

θιεξνλφκσλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ζε πεξηπηψζεηο κε δήισζεο ηνπ ζαλάηνπ. 
6. Ζ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο είλαη ε 

αθφινπζε: 
α. Ζ Α΄ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο απνλέκεη ηηο ζπληάμεηο γηα ηηο 

Ξεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ηνπ Αγίνπ Όξνπο πνπ απνηειεί 

απηνδηνίθεην ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο. 
β. Ζ Β΄ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο απνλέκεη ηηο ζπληάμεηο γηα ηελ 

Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
γ. Ζ Γ΄ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ Γήξαηνο απνλέκεη ηηο ζπληάμεηο γηα ηηο 

Ξεξηθέξεηεο Πηεξεάο Διιάδαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ηνλίσλ Λήζσλ, Ξεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη Θξήηεο. 
7. Ζ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ. 
β. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
γ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ. 
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8. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Απνλνκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ θαηαλέκνληαη 

κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ απνλνκήο ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ απφ ηηο 

Ρνπηθέο πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε 

απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ε κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ. 
δδ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ ζαλάηνπ. 
εε. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ζηζη. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, φπνπ απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
δδ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
β. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο θαη ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ πξνο ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο, ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη 

θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. 
ββ. Ζ δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. επί ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή κέζσλ πνπ έρνπλ 

αζθεζεί απφ αζθαιηζκέλνπο ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

λνκνζεζία ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ. 
γγ. Ζ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε, ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

αηηεκάησλ, ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ. 
εε. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ γηα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο. 
γ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ ιφγσ Θαλάηνπ 
αα. Ζ έγθαηξε εθθαζάξηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε πιεξσκή 

ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ. 
ββ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ θαηά θαηεγνξία αηνκηθψλ κεξίδσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ 

κε ηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 
γγ. Ζ αλαδήηεζε, βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ. 
δδ. Ζ δηελέξγεηα παξαθξαηήζεσλ θαη θξαηήζεσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ινηπψλ 

θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
εε. Ζ ιήςε θάζε δηθαζηηθνχ κέηξνπ ζε βάξνο ζπλδηθαηνχρσλ ή θαη θιεξνλφκσλ 

ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ζε πεξηπηψζεηο κε δήισζεο ηνπ ζαλάηνπ. 
9. Ζ Γηεχζπλζε Απνλνκήο Γηαθξαηηθψλ Ππληάμεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκαηα Α΄ θαη Β΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ΔΔ 
β. Ρκήκαηα Α΄ θαη Β΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ΓΠΘΑ 
γ. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
δ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ ΔΔ θαη ΓΠΘΑ. 
10. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Απνλνκήο Γηαθξαηηθψλ Ππληάμεσλ θαηαλέκνληαη 

κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκαηα Α΄ θαη Β΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ΔΔ 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ απνλνκήο ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ 

ζαλάηνπ ησλ θαηνίθσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ ησλ θαηνίθσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ νηθείσλ απνθάζεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ γηα ζέκαηα ησλ ζπληάμεσλ 

γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ ησλ θαηνίθσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
δδ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ή κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ. 
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εε. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ ζπληαμηνδφηεζεο γήξαηνο ή θαη 

ιφγσ ζαλάηνπ. 
ζηζη. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
δδ. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ, φπνπ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
εε. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
β. Ρκήκαηα Α΄ θαη Β΄ Απνλνκήο Ππληάμεσλ ΓΠΘΑ 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ απνλνκήο ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ 

ζαλάηνπ γηα ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΠΘΑ απφ ηηο Ρνπηθέο 

πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ γηα ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο 

ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΠΘΑ, θαζψο θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ νηθείσλ 

απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ γηα ζέκαηα ζπληάμεσλ γήξαηνο 

θαη ιφγσ ζαλάηνπ γηα ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΠΘΑ. 
δδ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ε κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ. 
εε. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ ζπληαμηνδφηεζεο γήξαηνο ή θαη 

ιφγσ ζαλάηνπ. 
ζηζη. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
δδ. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ, φπνπ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
εε. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
γ. Ρκήκα Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο θαη ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ, πξνο ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο, ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη 

θάζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαη κέζνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. 
ββ. Ζ δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. επί ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ πνπ έρνπλ 

αζθεζεί απφ αζθαιηζκέλνπο ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

λνκνζεζία ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηηο 

ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΠΘΑ. 
γγ. Ζ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε, ε ηαμηλφκεζε, ε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ αηηεκάησλ, ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ. 
εε. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ γηα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο. 
δ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ ΔΔ θαη ΓΠΘΑ 
αα. Ζ έγθαηξε εθθαζάξηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε πιεξσκή 

ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ κε ηηο 

νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΠΘΑ. 
ββ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ αλά θαηεγνξία ζπληαμηνχρσλ αηνκηθψλ κεξίδσλ κε ηηο 

εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 
γγ. Ζ αλαδήηεζε, βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ. 
δδ. Ζ δηελέξγεηα παξαθξαηήζεσλ θαη θξαηήζεσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ινηπψλ 

θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
εε. Ζ ιήςε θάζε δηθαζηηθνχ κέηξνπ ζε βάξνο ζπλδηθαηνχρσλ ή θαη θιεξνλφκσλ 

ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ζε πεξηπηψζεηο κε δήισζεο ηνπ ζαλάηνπ.». 
 
Άξζξν 36 
Γεληθή Γηεύζπλζε Καηαβνιήο Παξνρώλ Τγείαο 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 68Α λέν άξζξν 68Β σο εμήο: 
«Άξζξν 68Β 
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Γεληθή Γηεχζπλζε Θαηαβνιήο Ξαξνρψλ γείαο 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Θαηαβνιήο Ξαξνρψλ γείαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
α. Γηεχζπλζε Βαζηθψλ Ξαξνρψλ ζε Σξήκα 
β. Γηεχζπλζε Ινηπψλ Ξαξνρψλ 
γ. Γηεχζπλζε Ηαηξηθήο Αμηνιφγεζεο 
δ. Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο θαη Αηπρεκάησλ 
2. Ζ Γηεχζπλζε Βαζηθψλ Ξαξνρψλ ζε Σξήκα ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ξαξνρψλ 
β. Ρκήκα Δπηδνκάησλ Κεηξφηεηαο 
γ. Ρκήκα Δμφδσλ Θεδείαο 
δ. Ρκήκα Δπηδνκάησλ Αζζέλεηαο. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Βαζηθψλ Ξαξνρψλ ζε Σξήκα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Λνκνζεζίαο Ξαξνρψλ 
αα. Ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηηο παξνρέο επηδνκάησλ κεηξφηεηαο, εμφδσλ 

θεδείαο θαη επηδνκάησλ αζζελείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ νδεγηψλ. 
ββ. Ζ κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Θαλνληζκνχ Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ζρεηηθά κε ηα επηδφκαηα κεηξφηεηαο, ηα έμνδα 

θεδείαο θαη ηα επηδφκαηα αζζελείαο. 
γγ. Ζ κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ γηα ηα επηδφκαηα κεηξφηεηαο, ηα έμνδα 

θεδείαο θαη ηα επηδφκαηα αζζελείαο, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ. 
δδ. Ζ ζπγθέληξσζε, ε αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηα επηδφκαηα 

κεηξφηεηαο, ηα έμνδα θεδείαο θαη ηα επηδφκαηα αζζελείαο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ. 
εε. Ζ ηππνπνίεζε ησλ Γειηίσλ Ξαξνρψλ (Κεηξφηεηαο, Δμφδσλ Θεδείαο θαη Δπηδνκάησλ 

Αζζέλεηαο) θαη ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπο ζηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο 

ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
β. Ρκήκα Δπηδνκάησλ Κεηξφηεηαο 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ Δπηδφκαηνο Κεηξφηεηαο απφ ηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο θαη ε 

έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαηαβνιήο θαη ε πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο κεηξφηεηαο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. 
ββ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ γηα επηδφκαηα κεηξφηεηαο. 
γγ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
γ. Ρκήκα Δμφδσλ Θεδείαο 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ Δμφδσλ Θεδείαο απφ ηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο θαη ε έθδνζε 

ησλ απνθάζεσλ θαηαβνιήο θαη ε πιεξσκή ησλ Δμφδσλ Θεδείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 
ββ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ γηα Έμνδα Θεδείαο. 
γγ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
δ. Ρκήκα Δπηδνκάησλ Αζζέλεηαο 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ Δπηδφκαηνο Αζζέλεηαο απφ ηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο θαη ε 

έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαηαβνιήο θαη ε πιεξσκή ησλ επηδνκάησλ αζζέλεηαο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. 
ββ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ γηα επηδφκαηα αζζέλεηαο. 
γγ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
4. Ζ Γηεχζπλζε Ινηπψλ Ξαξνρψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Ξαξνρψλ ζε Σξήκα ή Δίδνο 
β. Ρκήκα Ξξνζπληαμηνδνηηθψλ Ξαξνρψλ. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ινηπψλ Ξαξνρψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ 

σο εμήο: 
α. Ρκήκα Ξαξνρψλ ζε Δίδνο 
αα. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αηηεκάησλ γηα έμνδα παξνρψλ ζε ρξήκα, φπσο ηα έμνδα 

παηδηθψλ ζηαζκψλ, ηα έμνδα θαηαζθελψζεσλ, ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ηα δψξα 

εθεκεξηδνπσιψλ, θ.ιπ.. 
ββ. Ζ εμέηαζε, ε έγθξηζε θαη ε θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλσηέξσ παξνρψλ ζε 

ρξήκα. 
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γγ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηηο αλσηέξσ παξνρέο. 
δδ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
β. Ρκήκα Ξξνζπληαμηνδνηηθψλ Ξαξνρψλ 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ Ξξνζπληαμηνδνηηθψλ Ξαξνρψλ απφ ηηο Ρνπηθέο πεξεζίεο 

θαη ε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαηαβνιήο θαη ε πιεξσκή ησλ πξνζπληαμηνδνηηθψλ 

παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. 
ββ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο θχξηαο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
γγ. Κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.: ε πεξαίσζε φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ 

ησλ πξνζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ηνπ πξψελ ΔΡΑΡ γηα αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ έσο 

31.12.2016, ε παξαιαβή θαη ε πεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ πξνζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 

απφ ηελ 1.1.2017 θαη κεηά. 
δδ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ γηα πξνζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. 
εε. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
6. Ζ Γηεχζπλζε Ηαηξηθήο Αμηνιφγεζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πχζηαζεο γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
β. Ρκήκα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο θαη πνζηήξημεο γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
γ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
7. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο 

εμήο: 
α. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πχζηαζεο γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
αα. Κε βάζε ηα δεδνκέλα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιήζνπο θαη ησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο 

Θέληξσλ Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.), θαζψο θαη ε εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε, 

νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). 
ββ. Ζ θαηαγξαθή, κε βάζε ηα δεδνκέλα, ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ηαηξψλ ηνπ Δηδηθνχ 

Πψκαηνο ζπλνιηθά αλά εηδηθφηεηα θαη αλά πεξηνρή. 
γγ. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ζπκκεηνρψλ έθαζηνπ ηαηξνχ ζηελ γεηνλνκηθή Δπηηξνπή αλά ζεκείν παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΘΔ.Ξ.Α.. 
δδ. Ζ έθδνζε αλαθιεηηθψλ απνθάζεσλ επί αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηαηξψλ. 
εε. Ζ θαηάξηηζε κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ ακνηβήο ηαηξψλ θαη γξακκαηέσλ πνπ δηθαηνχληαη 

εηδηθήο απνδεκίσζεο, ιφγσ ζπκκεηνρήο ζηηο γεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ ΘΔ.Ξ.Α., θαζψο 

θαη ε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ πξνο ηνχην ζηνηρείσλ. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έληαμε λέσλ ηαηξψλ ζην Δηδηθφ Πψκα, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

πνπ δηαηππψλνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ. 
δδ. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ηήξεζε Κεηξψνπ Δηδηθνχ Πψκαηνο ηαηξψλ γεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηνπ Πψκαηνο 

γξακκαηέσλ ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ. 
β. Ρκήκα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο θαη πνζηήξημεο γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
αα. Ζ παξνρή εγγξάθσλ δηεπθξηλίζεσλ επί αηηεκάησλ θνξέσλ γηα απνζαθήληζε - 

ζπκπιήξσζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη. 
ββ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ νδεγηψλ, εγγξάθσλ, θαζψο θαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ πξνο 

θάζε αξκφδηα δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή αξρή ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. 
γγ. Ζ δηαηχπσζε απφςεσλ επί πξνζθπγψλ αζθαιηζκέλσλ ή αλαζθάιηζησλ θαηά ησλ 

νξηζηηθνπνηεκέλσλ γλσκαηεχζεσλ ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ησλ ηαηξψλ ηνπ Δηδηθνχ 

Πψκαηνο, θαζψο θαη ησλ γξακκαηέσλ ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Θ.Δ.Ξ.Α.. 
γ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 
αα. Ζ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ γεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ. 
ββ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ απνθάζεσλ επί ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ γεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ. 
γγ. Ζ απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ησλ .Δ. ζηηο αξκφδηεο Ρνπηθέο πεξεζίεο. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Δληαίνπ Ξίλαθα Ξξνζδηνξηζκνχ Αλαπεξίαο, ε 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ε ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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εε. Ζ θαηάξηηζε εηζεγήζεσλ γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα, πξνο ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ ζηηο Γεπηεξνβάζκηεο γεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο. 
ζηζη. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ 

.Δ. θαη ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απφ ηηο .Δ.. 
δδ. Ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ .Δ. κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Γεηγκαηνιεπηηθνχ Διέγρνπ. 
8. Ζ Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο, Αηπρεκάησλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Κεηξψνπ Ξξνζψπσλ κε Αληθαλφηεηα 
β. Ρκήκα Απνλνκήο Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο 
γ. Ρκήκα Απνλνκήο Ππληάμεσλ Αηπρεκάησλ 
δ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο θαη Αηπρεκάησλ. 
9. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο, Αηπρεκάησλ θαη 

Απνθαηάζηαζεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Κεηξψνπ Ξξνζψπσλ κε Αληθαλφηεηα 
αα. Ν θαζνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, ε ηήξεζε θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Κεηξψνπ 

Ξξνζψπσλ κε Αληθαλφηεηα. 
ββ. Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη 

ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κεηξψνπ Ξξνζψπσλ κε Αληθαλφηεηα. 
γγ. Ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κεηξψνπ Ξξνζψπσλ κε Αληθαλφηεηα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηέηνησλ θαηαρσξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ νθείινληαη ζε δφιν. 
δδ. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Κεηξψν Ξξνζψπσλ κε 

Αληθαλφηεηα, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ. 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ κεηξψσλ. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
β. Ρκήκα Απνλνκήο Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο απφ ηηο αξκφδηεο 

Ρνπηθέο πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ αληθαλφηεηαο θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε 

απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ή κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε αληθαλφηεηαο. 
δδ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ. 
εε. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ζηζη. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο αληθαλφηεηαο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
δδ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
γ. Ρκήκα Απνλνκήο Ππληάμεσλ Αηπρεκάησλ 
αα. Ζ παξαιαβή ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Ππληάμεσλ Αηπρεκάησλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Ρνπηθέο πεξεζίεο. 
ββ. Ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ αηπρεκάησλ θαη ε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 
γγ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ή κεηαβάιιεηαη ε ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε αηπρεκάησλ. 
δδ. Ζ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθψλ θαη αλαθιεηηθψλ πξάμεσλ. 
εε. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ζηζη. Ζ αλαζηνιή ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζχληαμεο αηπρεκάησλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
δδ. Ζ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο. 
δ. Ρκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο θαη Αηπρεκάησλ 
αα. Ζ έγθαηξε εθθαζάξηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε πιεξσκή 

ησλ ζπληάμεσλ αληθαλφηεηαο θαη αηπρεκάησλ. 
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ββ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ αλά θαηεγνξία ζπληαμηνχρσλ αηνκηθψλ κεξίδσλ κε ηηο 

εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 
γγ. Ζ αλαδήηεζε, βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ. 
δδ. Ζ δηελέξγεηα παξαθξαηήζεσλ θαη θξαηήζεσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ινηπψλ 

θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 
 
Άξζξν 37 
Γεληθή Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 68Β λέν άξζξν 68Γ, σο εμήο: 
«Άξζξν 68Γ 
Γεληθή Γηεχζπλζε Πηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
α. Γηεχζπλζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάιπζεο Ξνιηηηθήο 
β. Γηεχζπλζε Κειεηψλ. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάιπζεο Ξνιηηηθήο ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

αθφινπζα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Πηξαηεγηθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο 
β. Ρκήκα Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάιπζεο Ξνιηηηθήο 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Πηξαηεγηθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο 
αα. Θαηαξηίδεη ην εηήζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζνξίδνληαο 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεσλ/έξγσλ, θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο 

(αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο). 
ββ. Ππγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθκεξηψλεη θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα γεσγξαθηθά, 

δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θαη ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία ηεθκεξίσζε θαη 

πιεξνθφξεζε. 
γγ. Φξνληίδεη γηα ηε ζπιινγή, εμαγσγή θαη ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

εθαξκνδφκελε αζθαιηζηηθή θαη ζπληαμηνδνηηθή πνιηηηθή θαη αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη 

ζχζηεκα αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. 
δδ. Ππγθεληξψλεη, κειεηά θαη επεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο, εθζέζεηο θαη πνξίζκαηα 

Γηεζλψλ/Γηαθξαηηθψλ Νξγαληζκψλ ή άιισλ Φνξέσλ, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. 
εε. Δπηκειείηαη ην ζπληνληζκφ ζεκάησλ Γηεζλψλ/Γηαθξαηηθψλ Νξγαληζκψλ ή άιισλ 

Φνξέσλ ηνπ ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κε απηνχο. 
ζηζη. Αλαιχεη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θάζε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επίηεπμεο ηνπ ίδηνπ ή θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο (πνηφηεηα, 

πνζφηεηα) κε κεγαιχηεξε νηθνλνκία πφξσλ θαη ρξφλνπ. 
δδ. Ξαξέρεη θάζε θχζεο επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
β. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ. 
αα. Κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

απηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, αξκνδίσο, γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ, 
ββ. Ππιιέγεη, αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο κεζφδνπο, ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο 

δηάπξαμεο παξαβάζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, παξαθνινπζεί 

ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο παξαβαηηθφηεηαο θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο απηψλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. 
γγ. Αμηνινγεί ηηο κεζφδνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αζθνχληαη απφ ηηο θαζ’ 

χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη εηζεγείηαη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. 
δδ. Γηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ επαλέιεγρν ππνζέζεσλ γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 
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εε. Ξαξαθνινπζεί ζε ηξηκεληαία βάζε ηελ πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο, κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ κέηξεζεο, ψζηε λα 

γίλνληαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή 

έθζεζε ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
ζηζη. Δηζεγείηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ππληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ζηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε ησλ 

δξάζεσλ ηνπ θνξέα. 
εε. Ξαξέρεη θάζε θχζεο επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
4. Ζ Γηεχζπλζε Κειεηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Αλαινγηζηηθψλ Κειεηψλ 
β. Ρκήκα Πηαηηζηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Κειεηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο 

εμήο: 
α. Ρκήκα Αλαινγηζηηθψλ Κειεηψλ 
αα. Ζ θαηάξηηζε αλαινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, ζρεηηδνκέλσλ πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γεληθψο, θαζψο θαη πξνο ηελ θαηά θιάδνπο ή ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 
ββ. Ζ εηδηθή επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ πιεζπζκνχ πνπ ρνξεγεί ν Δ.Φ.Θ.Α., παξαθνινχζεζε αζθαιηζηηθψλ 

κεγεζψλ, ππνινγηζκφο ζρεηηθψλ δεηθηψλ. 
γγ. Νη πξνβιέςεηο θαη νη εθηηκήζεηο αζθαιηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ε ζχληαμε ζπλαθψλ 

εθζέζεσλ. 
δδ. Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη πξνβιέςεσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ εκεδαπά θαη αιινδαπά θέληξα 

ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
εε. Ζ αλάπηπμε αλαινγηζηηθνχ κνληέινπ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζε εηήζηα βάζε. 
β. Ρκήκα Πηαηηζηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ 
αα. Κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ, κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θαη ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο βάζεη αξρψλ, φπσο θφζηνπο- νθέινπο, κε 

ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ, ηε δηεξεχλεζε αηηηψλ, ηελ αλάιπζε δπλαηνηήησλ 

θαη πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
ββ. Δθπνλεί / επηβιέπεη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ θνξέα κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 

ησλ νξγαλσηηθψλ βειηηψζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο σο άλσ κειέηεο. 
γγ. Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη πξνβιέςεσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο, αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζχληαμε ζπλαθψλ 

εθζέζεσλ. 
δδ. Ζ εηδηθή επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ δεκνγξαθηθήο θίλεζεο, 

αλαπαξαγσγηθφηεηαο, λνζεξφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο, εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θ.ιπ. ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ε θαηάξηηζε ζπλαθψλ εθζέζεσλ. 
εε. Ζ επηκέιεηα ηεο ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ησλ 

Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο. 
ζηζη. Ζ ζπλεξγαζία κε εκεδαπά θαη αιινδαπά θέληξα ηεθκεξίσζεο θαη ινηπνχο θνξείο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ζέκαηα ζπλαθή κε ηα 

αληηθείκελα ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ζ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ κειεηψλ ζρεηηδνκέλσλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη πξνο ηελ θαηά θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηά ηνπ.» 
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Άξζξν 38 
Γεληθή Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 68Γ λέν άξζξν 68Γ, σο εμήο: 
«Άξζξν 68Γ 
Γεληθή Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο 
θαη Δπηθνηλσληψλ 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
α. Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Αζθάιεηαο 
β. Γηεχζπλζε πνδνκψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 
γ. Γηεχζπλζε Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 
δ. Απηνηειέο Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Αζθάιεηαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ 
β. Ρκήκα Ξξνδηαγξαθψλ, Ξξνκήζεηαο θαη Κεηξψνπ Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ 
γ. Ρκήκα Αζθάιεηαο Ππζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Αζθάιεηαο 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ 
αα. Ν πξνζδηνξηζκφο, ε αλάιπζε, o ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη πξνκήζεηα εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηνχληαη ληα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ββ. Ζ ζχληαμε κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
γγ. Ζ παξαθνινχζεζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηαρείξηζε έξγσλ κέζσ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΞΑ θ.ιπ.) θαη ινηπψλ επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ. 
δδ. Ζ έξεπλα θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. 
εε. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ εηζεγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ γηα 

ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ζηζη. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
δδ. Ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
εε. Ν ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

θαη ππνζηήξημεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. 
ζζ. Ζ ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 
β. Ρκήκα Ξξνδηαγξαθψλ, Ξξνκήζεηαο θαη Κεηξψνπ Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ 
αα. Ζ επηκέιεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, εθαξκνγψλ, ππεξεζηψλ θαη αλαισζίκσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 
ββ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, δεκνζίεπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ εμνπιηζκνχ, εθαξκνγψλ, ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη αλαισζίκσλ. 
γγ. Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο 

αλαδφρνπο εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ πνπ αθνξνχλ εμνπιηζκφ θαη 

εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
δδ. Ζ παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. 
εε. Ζ ηήξεζε θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε κεηξψνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
γ. Ρκήκα Αζθάιεηαο Ππζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ 
αα. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
ββ. Ζ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ην Δ.Φ.Θ.Α.. 
γγ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 
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δδ. Ζ δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ αζθάιεηαο. 
εε. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ελαξκφληζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. κε εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα αζθάιεηαο. 
ζηζη. Ζ ζχληαμε πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη εηήζηαο 

απνινγηζηηθήο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο. 
δδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γεληθά ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 
4. Ζ Γηεχζπλζε πνδνκψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Θεληξηθψλ πνδνκψλ 
β. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Γηθηπαθψλ πνδνκψλ 
γ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο πνδνκψλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο πνδνκψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Θεληξηθψλ πνδνκψλ 
αα. Ζ δηαρείξηζε, επίβιεςε, ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ θεληξηθψλ 

ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
ββ. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ θεληξηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
γγ. Ζ πεξηνδηθή ιήςε θαη θχιαμε αληηγξάθσλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ αλάθακςε απφ θαηαζηξνθέο. 
δδ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ ηαρείαο αλάθακςεο απηψλ απφ βιάβε ή 

θαηαζηξνθή. 
εε. Ζ εθαξκνγή αξρψλ θαη πξνηχπσλ αζθαιείαο απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απεηιέο 

θαη θηλδχλνπο. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο φισλ ησλ θεληξηθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
δδ. Ζ πεξηνδηθή θαη έθηαθηε αμηνιφγεζε ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ε 

έθδνζε ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζέκαηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 
εε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη ε δηαηχπσζε απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 
ζζ. Ζ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. 
β. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Γηθηπαθψλ πνδνκψλ 
αα. Ζ αλάπηπμε, ε δηαρείξηζε, ε επίβιεςε, ε ππνζηήξημε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο (internet), θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ 

(intranet). 
ββ. Ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθηχσλ. 
γγ. Ζ εθαξκνγή αξρψλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ απφ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο απεηιέο θαη θηλδχλνπο. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ επηθνηλσλία κε δίθηπα θαη δηθηπαθνχο θφκβνπο άιισλ εγρψξησλ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, θνξέσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Ρξίησλ Σσξψλ 

(Γηαιεηηνπξγηθφηεηα). 
εε. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο. 
ζηζη. Ζ πεξηνδηθή θαη έθηαθηε αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ε έθδνζε 

ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζέκαηα ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. 
δδ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ 

θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ ηαρείαο αλάθακςεο απηψλ απφ βιάβε ή θαηαζηξνθή. 
εε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ε δηαηχπσζε απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 
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ζζ. Θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. 
γ. Ρκήκα Γηαρείξηζεο πνδνκψλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 
αα. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ, ε κεηαθνξά, ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (Ξξνζσπηθνί πνινγηζηέο, Δθηππσηέο, Ρειέθσλα, Φσηνηππηθά, FAX θ.ιπ.) 
ββ. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία. 
γγ. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ε εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο 

(εθαξκνγέο γξαθείνπ θ.ιπ.) γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. 
δδ. Ζ πεξηνδηθή θαη έθηαθηε αμηνιφγεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε έθδνζε 

ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζέκαηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ. 
εε. Ζ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. 

γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
ζηζη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ε δηαηχπσζε απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
δδ. H θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. 
6. Ζ Γηεχζπλζε Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Αλάπηπμεο θαη Ππληήξεζεο Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο 
β. Ρκήκα Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο Θεληξηθψλ Ππζηεκάησλ 
γ. Ρκήκα πνζηήξημεο Ηζηφηνπνπ θαη Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο. 
7. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Αλάπηπμεο θαη Ππληήξεζεο Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο 
αα. Ν πξνζδηνξηζκφο, ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε πξνκήζεηα θαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
ββ. Ζ ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 
γγ. Ζ εθαξκνγή πεξηνδηθψλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
δδ. Ζ εθαξκνγή αξρψλ θαη πξνηχπσλ αζθάιεηαο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο γηα ηα δεδνκέλα. 
εε. Ζ ζπλεξγαζία, ε θαζνδήγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. 
ζηζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο φισλ ησλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
δδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εθηάθησλ ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
β. Ρκήκα Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο Θεληξηθψλ Ππζηεκάησλ 
αα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αδηάιεηπηε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. 
ββ. Ζ πξνεηνηκαζία, ε επεμεξγαζία, ν έιεγρνο θαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
γγ. Νη πεξηνδηθνί ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. 
δδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηε ζηαδηαθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ άιισλ θνξέσλ 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
εε. Ζ ππνζηήξημε, ε ελεκέξσζε θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή 

θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ γίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 
ζηζη. Νη πεξηνδηθνί ηαθηηθνί έιεγρνη θαη νη έθηαθηνη έιεγρνη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
δδ. Ν θαζνξηζκφο ησλ θαλφλσλ αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε 

ζχλαςε ζπκθσληψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ηνπο άιινπο θνξείο. 
εε. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα, θαζψο θαη 

ε πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 
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ζζ. Ν πξνζδηνξηζκφο, ε αλάιπζε θαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ απηφκαηεο αληαιιαγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (Γηαιεηηνπξγηθφηεηα). 
ηη. Ζ εθαξκνγή αξρψλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο απεηιέο θαη θηλδχλνπο. 
γ. Ρκήκα πνζηήξημεο Ηζηφηνπνπ θαη Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο 
αα. Ζ αλίρλεπζε, ε θαηαγξαθή, ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 
ββ. Ζ επηθαηξνπνίεζε θαη ε δηαξθήο ππνζηήξημε ηεο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 
γγ. Ζ δηακφξθσζε, ε πινπνίεζε θαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ θαη ζπλζεθψλ αζθαινχο 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ. 
δδ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα γίλεηαη 

δηαξθήο βειηίσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 
εε. Ζ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα πιεξνθνξηαθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη 

νδεγηψλ γηα ηνπο πνιίηεο. 
ζηζη. Νη πεξηνδηθνί ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ.». 
 
Άξζξν 39 
Γεληθή Γηεύζπλζε Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη Δξγνδνηώλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 68Γ λέν άξζξν 68Δ, σο εμήο: 
«Άξζξν 68Δ 
Γεληθή Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη Δξγνδνηψλ 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη Δξγνδνηψλ ηεο πεξίπησζεο ηα΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 
α. Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ απφ Απφζηαζε 
β. Γηεχζπλζε Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ. 
2. Ζ Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ απφ Απφζηαζε ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα 

Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Ρειεθσληθά 
β. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ 
γ. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Άιισλ Κνξθψλ Δπηθνηλσλίαο. 
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

πεξεζηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Ρειεθσληθά 
αα. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 
ββ. Ζ παξνρή πηζηνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο κε θαηαλνεηφ ηξφπν ζηα εξσηήκαηα ησλ 

πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιηζεο θαη ζπληάμεσλ. 
γγ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. πξνο απάληεζε ή επίιπζε. 
δδ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πνιηηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. 
β. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ 
αα. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε θέληξνπ ιήςεο αηηεκάησλ θαη εξσηήζεσλ ησλ πνιηηψλ 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
ββ. Ζ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζηα αηηήκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιηζεο θαη ζπληάμεσλ. 
γγ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. πξνο απάληεζε ή επίιπζε. 
δδ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πνιηηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. 
γ. Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Άιισλ Κνξθψλ Δπηθνηλσλίαο 
αα. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε θέληξνπ ιήςεο αηηεκάησλ θαη εξσηήζεσλ ησλ πνιηηψλ 

κέζσ ζπληφκσλ κελπκάησλ (SMS), FAX θ.ιπ.. 



49 
 

ββ. Ζ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζηα αηηήκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ 

κέζσ ζπληφκσλ κελπκάησλ (SMS), FAX θ.ιπ. πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιηζεο θαη 

ζπληάμεσλ. 
γγ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. πξνο απάληεζε ή επίιπζε. 
δδ. Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πνιηηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. 
4. Ζ Γηεχζπλζε Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 

ζπγθξνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα: 
α. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 
β. Ρκήκα Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ. 
5. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

πεξεζηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ σο εμήο: 
α. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 
αα. Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 
ββ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 
δδ. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ νκνηφκνξθεο ιεηηνπξγίαο. 
β. Ρκήκα Ππληνληζκνχ θαη πνζηήξημεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 
αα. Ν ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
ββ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. 

θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. 
δδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ ζηέγαζεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ππεξεζηψλ.». 
 
Άξζξν 40 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Α, σο εμήο: 
«Άξζξν 69Α 
Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ πξψελ ΗΘΑ - ΔΡΑΚ 
1. Όιεο νη Ξεξηθεξεηαθέο θαη Ρνπηθέο Νξγαληθέο Κνλάδεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ απνηεινχλ 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ππαγφκελεο ζηνλ Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή 

δνκή, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ θαη κεηνλνκάδνληαη σο αθνινχζσο: 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θνκνηελήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ονδφπεο κε Έδξα ηελ Θνκνηελή. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γξάκαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Γξάκαο κε Έδξα ηε Γξάκα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αιεμαλδξνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Έβξνπ κε Έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γηδπκνηείρνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Έβξνπ κε Έδξα ην Γηδπκφηεηρν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Νξεζηηάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Έβξνπ κε Έδξα ηελ Νξεζηηάδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θαβάιαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θαβάιαο κε Έδξα ηελ Θαβάια. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Μάλζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Μάλζεο κε Έδξα ηελ Μάλζε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
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• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ησλίαο Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηελ Ησλία Θεζζαινλίθεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαιακαξηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηελ Θαιακαξηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λεάπνιεο Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Λεάπνιε Θεζζαινλίθεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ρνχκπαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηελ Ρνχκπα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Δηθνζηήο Ξέκπηεο Καξηίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηελ Δηθνζηήο Ξέκπηεο Καξηίνπ. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Δχνζκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηνλ Δχνζκν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξχιεο Αμηνχ Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ε΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηελ Ξχιε Αμηνχ Θεζζαινλίθεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Πηαπξνχπνιεο Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ζ΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Πηαπξνχπνιε Θεζζαινλίθεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Βέξνηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ζκαζίαο κε Έδξα ηε Βέξνηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λάνπζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ζκαζίαο κε Έδξα ηε Λάνπζα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αιεμάλδξεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ζκαζίαο κε Έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αμηνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θηιθίο κε Έδξα ηελ Αμηνχπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θηιθίο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θηιθίο κε Έδξα ην Θηιθίο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αξηδαίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ξέιιαο κε Έδξα ηελ Αξηδαία. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Έδεζζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ξέιιαο κε Έδξα ηελ Έδεζζα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γηαλληηζψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ξέιιαο κε Έδξα ηα Γηαλληηζά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαηεξίλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ξηεξίαο κε Έδξα ηελ Θαηεξίλε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Πεξξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Πεξξψλ κε Έδξα ηηο Πέξξεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξνιχγπξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Σαιθηδηθήο κε Έδξα ηνλ Ξνιχγπξν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λέσλ Κνπδαληψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Σαιθηδηθήο κε Έδξα ηα Λέα Κνπδαληά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θνδάλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θνδάλεο κε Έδξα ηελ Θνδάλε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξηνιεκαΐδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θνδάλεο κε Έδξα ηελ Ξηνιεκαΐδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γξεβελψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Γξεβελψλ κε Έδξα ηα Γξεβελά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαζηνξηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θαζηνξηάο κε Έδξα ηελ Θαζηνξηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Φιψξηλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Φιψξηλαο κε Έδξα ηε Φιψξηλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ησαλλίλσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ησαλλίλσλ κε Έδξα ηα Ησάλληλα. 
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• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Άξηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Άξηαο 

κε Έδξα ηελ Άξηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ζγνπκελίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θεζπξσηίαο κε Έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξξέβεδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ξξέβεδαο κε Έδξα ηελ Ξξέβεδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αλαηνιηθήο Ιάξηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ιάξηζαο κε Έδξα ηε Ιάξηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ιάξηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ιάξηζαο κε Έδξα ηε Ιάξηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θαξδίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θαξδίηζαο κε Έδξα ηελ Θαξδίηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Βφινπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Καγλεζίαο κε Έδξα ην Βφιν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ρξηθάισλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ρξηθάισλ κε Έδξα ηα Ρξίθαια. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αηαιάληεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Φζηψηηδαο κε Έδξα ηελ Αηαιάληε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ιακίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Φζηψηηδαο κε Έδξα ηε Ιακία. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θήβαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Βνησηίαο κε Έδξα ηε Θήβα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ιηβαδεηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Βνησηίαο κε Έδξα ηε Ιηβαδεηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Νηλνθχησλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Βνησηίαο κε Έδξα ηα Νηλφθπηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αιηβεξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ην Αιηβέξη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ηζηηαίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ηελ Ηζηηαία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Σαιθίδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Δχβνηαο κε Έδξα ηε Σαιθίδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θχκεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ηελ Θχκε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαξπελεζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Δπξπηαλίαο κε Έδξα ην Θαξπελήζη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Άκθηζζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Φσθίδαο κε Έδξα ηελ Άκθηζζα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θέξθπξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θέξθπξαο κε Έδξα ηελ Θέξθπξα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Εαθχλζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Εαθχλζνπ κε Έδξα ηε Εάθπλζν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αξγνζηνιίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θεθαιιελίαο-Ηζάθεο κε Έδξα ην Αξγνζηφιη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ιεπθάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ιεπθάδαο κε Έδξα ηε Ιεπθάδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αηγίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αραΐαο κε Έδξα ην Αίγην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ξάηξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίνπ Αιεμίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηελ Ξάηξα. 
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• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγξηλίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ην Αγξίλην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λαππάθηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ηε Λαχπαθην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κεζνινγγίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ην Κεζνιφγγη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ακαιηάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ζιείαο κε Έδξα ηελ Ακαιηάδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξχξγνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ζιείαο κε Έδξα ηνλ Ξχξγν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ρξίπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αξθαδίαο κε Έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κεγαιφπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αξθαδίαο κε Έδξα ηελ Κεγαιφπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Άξγνπο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Άξγνο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λαππιίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Λαχπιην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θξαληδίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Θξαλίδη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θηάηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θνξηλζίαο κε Έδξα ην Θηάην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θνξίλζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θνξηλζίαο κε Έδξα ηελ Θφξηλζν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ππάξηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ιαθσλίαο κε Έδξα ηε Ππάξηε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Θαιακάηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Κεζζελίαο κε Έδξα ηελ Θαιακάηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θππαξηζζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Κεζζελίαο κε Έδξα ηελ Θππαξηζζία. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξαγθξαηίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξαηεζίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Αζήλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αιεμάλδξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξιαηείαο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξιαηείαο Νκνλνίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξιαηείαο Ππληάγκαηνο κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λένπ Θφζκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ε΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θεξακεηθνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Ζ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ππληάμεσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γαιαηζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Θ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Γαιάηζη. 
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• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γάθλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Η΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηε Γάθλε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ζιηνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε ΗΑ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Ζιηνχπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λέαο Φηιαδέιθεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε ΗΒ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηε Λέα Φηιαδέιθεηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Εσγξάθνπ κεηνλνκάδεηαη ζε ΗΓ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηνπ Εσγξάθνπ. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίαο Ξαξαζθεπήο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αγία Ξαξαζθεπή. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ακαξνπζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ην Ακαξνχζην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θεθηζηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Θεθηζηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Σαιαλδξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ην Σαιάλδξη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λέαο Ησλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Λέα Ησλία. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αηγάιεσ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Αηγάιεσ. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ηιίνπ - Αγίσλ Αλαξγχξσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηνπο Αγίνπο 

Αλαξγχξνπο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξεξηζηεξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Ξεξηζηέξη. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξεηξνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Ξεηξνχπνιε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γιπθάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Λνηίνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Γιπθάδα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαιιηζέαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Λνηίνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Θαιιηζέα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίνπ Πηεθάλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αλαηνιηθή κε Έδξα ηνλ Άγην Πηέθαλν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αραξλψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ηηο Αραξλέο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θνξσπίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ην Θνξσπί. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ιαπξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο-Αλαηνιηθή κε Έδξα ην Ιαχξην. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Οαθήλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ηε Οαθήλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ππάησλ κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ηα Ππάηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Άλσ Ιηνζίσλ Θακαηεξνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Γπηηθή κε Έδξα ηα Άλσ Ιηφζηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Διεπζίλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Γπηηθή κε Έδξα ηελ Διεπζίλα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κεγάξσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Γπηηθή κε Έδξα ηα Κέγαξα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ξεξάκαηνο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Ξεηξαηψο -Λήζσλ κε Έδξα ην Ξέξακα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Γξαπεηζψλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηε Γξαπεηζψλα. 
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• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θνξπδαιινχ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Θνξπδαιιφ. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λίθαηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Ξεηξαηψο -Λήζσλ κε Έδξα ηε Λίθαηα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θακηλίσλ Ξεηξαηά κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ξεηξαηά κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίαο Πνθίαο κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κχξηλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ιέζβνπ - Ιήκλνπ κε Έδξα ηε Κχξηλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Κπηηιήλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ιέζβνπ - Ιήκλνπ κε Έδξα ηε Κπηηιήλε. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Πάκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Πάκνπ - 

Ηθαξίαο κε Έδξα ηε Πάκν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Σίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Σίνπ κε 

Έδξα ηε Σίν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Δξκνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θπθιάδσλ κε Έδξα ηελ Δξκνχπνιε. 
• Ξαξάξηεκα πνθαηάζηεκα Ξάξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξαξάξηεκα πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Θπθιάδσλ κε Έδξα ηελ Ξάξν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θήξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θπθιάδσλ κε Έδξα ηε Θήξα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λάμνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Θπθιάδσλ κε Έδξα ηε Λάμν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θαιχκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηελ Θάιπκλν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Θσ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηελ Θσ. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Οφδνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηε Οφδν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ιέξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηε Ιέξν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίνπ Κελά κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ζξαθιείνπ κε Έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Ζξαθιείνπ Θξήηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ 

πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ Ζξαθιείνπ κε Έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Λέαο Αιηθαξλαζζνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ζξαθιείνπ κε Έδξα ηε Λέα Αιηθαξλαζζφ. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Αγίνπ Ληθνιάνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηνλ Άγην Ληθφιαν. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Ηεξάπεηξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηελ Ηεξάπεηξα. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Πεηείαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηε Πεηεία. 
• Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Οέζπκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ 

Οεζχκλνπ κε Έδξα ην Οέζπκλν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα Σαλίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ πνθαηάζηεκα 

Κηζζσηψλ Σαλίσλ κε Έδξα ηα Σαληά. 
2. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. αλαηίζεηαη επηπιένλ ε 

αξκνδηφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απνλνκήο 

Ππληάμεσλ ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ Ππληαμηνδφηεζεο ησλ Κηζζσηψλ.». 
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Άξζξν 41 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. ΟΑΔΔ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Β, σο εμήο: 
«Άξζξν 69Β 
Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ 
1. Απφ 1.1.2017 θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. φιεο νη 

Ξεξηθεξεηαθέο θαη Ρνπηθέο Νξγαληθέο Κνλάδεο ηνπ ΝΑΔΔ απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο 

ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ππαγφκελεο ζηνλ Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή, αξκνδηφηεηεο θαη 

πξνζσπηθφ θαη κεηνλνκάδνληαη σο αθνινχζσο: 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θνκνηελήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ονδφπεο κε Έδξα ηελ Θνκνηελή. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε Κηζζσηψλ Ονδφπεο κε Έδξα ηελ Θνκνηελή. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γξάκαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Γξάκαο κε Έδξα ηε Γξάκα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αιεμαλδξνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Έβξνπ κε Έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γηδπκνηείρνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Έβξνπ κε Έδξα ην Γηδπκφηεηρν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Νξεζηηάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Έβξνπ κε Έδξα ηελ Νξεζηηάδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πνπθιίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Έβξνπ κε Έδξα ην Πνπθιί. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαβάιαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θαβάιαο-Θάζνπ κε Έδξα ηελ Θαβάια. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Μάλζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Μάλζεο κε Έδξα ηελ Μάλζε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα 25εο Καξηίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ακπεινθήπσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιαγθαδά κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ην Ιαγθαδά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λεάπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Λεάπνιε Θεζζαινλίθεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξιαηείαο Γεκνθξαηίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Δ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα 

Κε Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πηληξηβαλίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ρνχκπαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ε’ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Φνίληθα κεηνλνκάδεηαη ζε Ζ’ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Δι. Θνξδειηνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Θ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α΄ Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Κε Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Β΄ Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Κε Κηζζσηψλ Θεζζαινλίθεο κε Έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αιεμαλδξείαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ζκαζίαο κε Έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Βέξνηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ζκαζίαο κε Έδξα ηε Βέξνηα. 
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• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λάνπζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ζκαζίαο κε Έδξα ηε Λάνπζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θηιθίο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θηιθίο κε Έδξα ην Θηιθίο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξνιπθάζηξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θηιθίο κε Έδξα ην Ξνιχθαζηξν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γηαλληηζψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ξέιιαο κε Έδξα ηα Γηαλληηζά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Δδέζζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ξέιιαο κε Έδξα ηελ Έδεζζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαηεξίλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ξηεξίαο κε Έδξα ηελ Θαηεξίλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιηηφρσξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ξηεξίαο κε Έδξα ην Ιηηφρσξν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ληγξίηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Πεξξψλ κε Έδξα ηε Ληγξίηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πεξξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Πεξξψλ κε Έδξα ηηο Πέξξεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πηδεξνθάζηξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Πεξξψλ κε Έδξα ην Πηδεξφθαζηξν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λέσλ Κνπδαληψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Σαιθηδηθήο κε Έδξα ηα Λέα Κνπδαληά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξνιπγχξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Σαιθηδηθήο κε Έδξα ηνλ Ξνιχγπξν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θνδάλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θνδάλεο κε Έδξα ηελ Θνδάλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξηνιεκαΐδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Θνδάλεο κε Έδξα ηελ Ξηνιεκαΐδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πηάηηζηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θνδάλεο κε Έδξα ηε Πηάηηζηα. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γπηηθήο Καθεδνλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Θνδάλεο κε Έδξα ηελ Θνδάλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γξεβελψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Γξεβελψλ κε Έδξα ηα Γξεβελά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαζηνξηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θαζηνξηάο κε Έδξα ηελ Θαζηνξηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Φισξίλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Φιψξηλαο κε Έδξα ηε Φιψξηλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ησαλλίλσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ησαλλίλσλ κε Έδξα ηα Ησάλληλα. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ζπείξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Ησαλλίλσλ κε Έδξα ηα Ησάλληλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Άξηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ Άξηαο 

κε Έδξα ηελ Άξηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ζγνπκελίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεζπξσηίαο κε Έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξξεβέδεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ξξέβεδαο κε Έδξα ηελ Ξξέβεδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Διαζζφλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιάξηζαο κε Έδξα ηελ Διαζζφλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιάξηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιάξηζαο κε Έδξα ηε Ιάξηζα. 
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• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Φαξζάισλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιάξηζαο κε Έδξα ηα Φάξζαια. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θεζζαιίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Ιάξηζαο κε Έδξα ηε Ιάξηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαξδίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θαξδίηζαο κε Έδξα ηελ Θαξδίηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αικπξνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Καγλεζίαο κε Έδξα ηνλ Αικπξφ. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Βφινπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Καγλεζίαο κε Έδξα ην Βφιν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πθηάζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Καγλεζίαο κε Έδξα ηε Πθηάζν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ρξηθάισλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ρξηθάισλ κε Έδξα ηα Ρξίθαια. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αηαιάληεο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Φζηψηηδαο κε Έδξα ηελ Αηαιάληε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιακίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Φζηψηηδαο κε Έδξα ηε Ιακία. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πηεξεάο Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Φζηψηηδαο κε Έδξα ηε Ιακία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεβψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Βνησηίαο κε Έδξα ηελ Θήβα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιεηβαδηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Βνησηίαο κε Έδξα ηε Ιηβαδεηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αιηβεξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ην Αιηβέξη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ηζηηαίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ηελ Ηζηηαία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαξχζηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ηελ Θάξπζην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Σαιθίδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Δχβνηαο κε Έδξα ηε Σαιθίδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαξπελεζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Δπξπηαλίαο κε Έδξα ην Θαξπελήζη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Άκθηζζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Φσθίδαο κε Έδξα ηελ Άκθηζζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεξθχξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θέξθπξαο κε Έδξα ηελ Θέξθπξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Εαθχλζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Εαθχλζνπ κε Έδξα ηε Εάθπλζν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αξγνζηνιίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θεθαιιελίαο-Ηζάθεο κε Έδξα ην Αξγνζηφιη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιεπθάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιεπθάδαο κε Έδξα ηε Ιεπθάδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Α΄ Ρνκέα Ξαηξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αηγίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αραΐαο κε Έδξα ην Αίγην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Β΄ Ρνκέα Ξαηξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαιαβξχησλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηα Θαιάβξπηα. 
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• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γπηηθήο Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Αραΐαο κε Έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξηλίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ην Αγξίλην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεζνινγγίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ην Κεζνιφγγη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λαππάθηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηησιναθαξλαλίαο κε Έδξα ηελ Λαχπαθην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξχξγνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ζιείαο κε Έδξα ηνλ Ξχξγν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ακαιηάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ζιείαο κε Έδξα ηελ Ακαιηάδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Άζηξνπο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αξθαδίαο κε Έδξα ην Άζηξνο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεγαιφπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αξθαδίαο κε Έδξα ηε Κεγαιφπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ρξίπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αξθαδίαο κε Έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξεινπνλλήζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Αξθαδίαο κε Έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Άξγνπο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Άξγνο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θξαληδίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Θξαλίδη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λαππιίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αξγνιίδαο κε Έδξα ην Λαχπιην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θηάηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θνξηλζίαο κε Έδξα ην Θηάην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θνξίλζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θνξηλζίαο κε Έδξα ηελ Θφξηλζν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γπζείνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιαθσλίαο κε Έδξα ην Γχζεην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ππάξηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιαθσλίαο κε Έδξα ηε Ππάξηε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαιακάηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Κεζζελίαο κε Έδξα ηελ Θαιακάηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θππαξηζζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Κεζζελίαο κε Έδξα ηελ Θππαξηζζία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξχινπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Κεζζελίαο κε Έδξα ηελ Ξχιν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ακπεινθήπσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Νκνλνίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξαγθξαηίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξαηεζίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ππληάγκαηνο κεηνλνκάδεηαη ζε Δ’ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θέληξνπ Αζελψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
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• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο - Ξαξνρψλ ηνπ Ρνκέα Αζθάιηζεο Λαπηηθψλ θαη 

Ρνπξηζηηθψλ Ξξαθηφξσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γάθλεο κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΡ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηε Γάθλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Εσγξάθνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ε΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Εσγξάθν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαηζαξηαλήο - Βχξσλα κεηνλνκάδεηαη ζε Ζ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα 

Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Θαηζαξηαλή. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ζιηνχπνιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Θ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Ζιηνχπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ηιηζίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Θεληξηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ακαξνπζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ην Ακαξνχζην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγίαο Ξαξαζθεπήο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο -Αζελψλ - Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Αγία Ξαξαζθεπή. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λέαο Ησλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηε Λέα Ησλία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λέαο Δξπζξαίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ-Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ηε Λέα Δξπζξαία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Σαιαλδξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Δ’ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ -Βνξείνπ Ρνκέα κε Έδξα ην Σαιάλδξη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ίιηνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Ίιην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγίσλ Αλαξγχξσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αηγάιεσ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Αηγάιεσ. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξεξηζηεξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Γπηηθνχ Ρνκέα κε Έδξα ην Ξεξηζηέξη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γιπθάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Λνηίνπ Ρνκέα κε Έδξα ηε Γιπθάδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαιιηζέαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αζελψλ -Λνηίνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Θαιιηζέα. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Λνηίνπ Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αζελψλ - Λνηίνπ Ρνκέα κε Έδξα ηελ Θαιιηζέα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θνξσπίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ην Θνξσπί. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιαπξίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ην Ιαχξην. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Αλαηνιηθή κε Έδξα ην Ζξάθιεην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Διεπζίλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Γπηηθή κε Έδξα ηελ Διεπζίλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεγάξσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Γπηηθή κε Έδξα ηα Κέγαξα. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γπηηθήο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Γπηηθή κε Έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λίθαηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Αηηηθήο - Ξεηξαηψο -Λήζσλ κε Έδξα ηε Λίθαηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θέληξνπ Ξεηξαηά κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
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• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεξαηζηλίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ην Θεξαηζίλη. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξεηξαηά κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αηγαίνπ κε έδξα ηνλ Ξεηξαηά κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Κε Κηζζσηψλ Αηηηθήο - Ξεηξαηψο - Λήζσλ κε Έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιήκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιέζβνπ - Ιήκλνπ κε Έδξα ηε Κχξηλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κπηηιήλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιέζβνπ - Ιήκλνπ κε Έδξα ηε Κπηηιήλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πάκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ Πάκνπ 

- Ηθαξίαο κε Έδξα ηε Πάκν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Σίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ Σίνπ κε 

Έδξα ηε Σίν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Λάμνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θπθιάδσλ κε Έδξα ηε Λάμν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πχξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Θπθιάδσλ κε Έδξα ηελ Δξκνχπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θαιχκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηελ Θάιπκλν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Οφδνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηε Οφδν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θσ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Γσδεθαλήζνπ κε Έδξα ηελ Θσ. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Α΄ Ρνκέα Ζξαθιείνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ζξαθιείνπ κε Έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Β΄ Ρνκέα Ζξαθιείνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ζξαθιείνπ κε Έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κνηξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ζξαθιείνπ κε Έδξα ηηο Κνίξεο. 
• Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θξήηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κε 

Κηζζσηψλ Ζξαθιείνπ κε Έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγίνπ Ληθνιάνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηνλ Άγην Ληθφιαν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ηεξάπεηξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε 

Κηζζσηψλ Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηελ Ηεξάπεηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πεηείαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Ιαζηζίνπ κε Έδξα ηε Πεηεία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Οεζχκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Οεζχκλνπ κε Έδξα ην Οέζπκλν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θηζζάκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Α΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Σαλίσλ κε Έδξα ηελ Θίζζακν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Σαλίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Β΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε Κηζζσηψλ 

Σαλίσλ κε Έδξα ηα Σαληά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κπθφλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε κηζζσηψλ 

Θπθιάδσλ κε Έδξα ηε Κχθνλν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αξηδαίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γ΄ Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κε κηζζσηψλ 

Ξέιιαο κε έδξα ηελ Αξηδαία. 
2. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. αλαηίζεληαη επηπιένλ νη 

αξκνδηφηεηεο: 
α. Ρεο εμππεξέηεζεο φισλ ησλ Κε Κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ. 
β. Ρεο ζπκπιήξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ ηνπ 

Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ Ππληαμηνδφηεζεο ησλ Κε Κηζζσηψλ.». 
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Άξζξν 42 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΓΑ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Γ σο εμήο: 
«Άξζξν 69Γ 
Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ ΝΓΑ 
1. Απφ ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Νξγαληθέο Κνλάδεο ηνπ ΝΓΑ απνηεινχλ εθεμήο ππεξεζίεο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α. ηα Ρκήκαηα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ, ππαγφκελεο ζηνλ Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα 

νξγαλσηηθή δνκή θαη αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ΝΓΑ θαη κεηνλνκάδνληαη σο αθνινχζσο: 
α. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο - Θξάθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο - Θξάθεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή. 
β. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
γ. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα 

ηελ Θνδάλε. 
δ. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Ζπείξνπ 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Ζπείξνπ κε έδξα ηα Ησάλληλα. 
ε. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Θεζζαιίαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. 
ζη. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Πηεξεάο 

Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Πηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε 

Ιακία. 
δ. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Γπηηθήο Διιάδαο κε έδξα ηελ Ξάηξα. 
ε. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Ξεινπνλλήζνπ 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Ξεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
ζ. Ρκήκα Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πνθαηαζηήκαηνο Θξήηεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αγξνηψλ Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
2. Πηα Ρκήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 σο Ξξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΝΓΑ θαη θαηά ηα 

ινηπά εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, φπσο ηζρχεη. 
3. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. αλαηίζεηαη επηπιένλ ε 

αξκνδηφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ Ππληαμηνδφηεζεο ησλ Αγξνηψλ 

θαη ηεο απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ. 
4. Νη Αληαπνθξηηέο ηνπ ΝΓΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ. 4169/1961, φπσο ηζρχνπλ, ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο γηα 

ζέκαηα αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 40, θαη’ εληνιή θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΦΘΑ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ ΔΦΘΑ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο. Ζ απνδεκίσζε ησλ ελ ιφγσ Νξγάλσλ βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΦΘΑ.». 
 
Άξζξν 43 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. Δ.Σ.Α.Α. -Σνκείο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Γ σο εμήο: 
«Άξζξν 69Γ 
Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ η. Δ.Ρ.Α.Α. - Ρνκείο 
Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 
1. Νη Ξεξηθεξεηαθέο θαη Ρνπηθέο Νξγαληθέο Κνλάδεο ηνπ ΔΡΑΑ-Ρνκείο Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ απνηεινχλ ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ππαγφκελεο ζηνλ 

Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή, πξνζσπηθφ θαη αξκνδηφηεηεο, εθηφο ηνπ ηνκέα 

εγγπνδνζίαο - πηζηνδνζίαο ηνπ πξψελ Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Ρ.Α.Α., θαη κεηνλνκάδνληαη σο 

αθνινχζσο: 
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• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ονδφπεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ονδφπεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Γξάκαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γξάκαο κε έδξα ηε Γξάκα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Έβξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Έβξνπ κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε έδξα ηελ Θαβάια 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε έδξα ηελ Θαβάια. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Μάλζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μάλζεο κε έδξα ηελ Μάλζε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ζκαζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ζκαζίαο κε έδξα ηε Βέξνηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θηιθίο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θηιθίο κε έδξα ην Θηιθίο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ξέιιαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξέιιαο κε έδξα ηελ Έδεζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ξηεξίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξηεξίαο κε έδξα ηελ Θαηεξίλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Πεξξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξξψλ κε έδξα ηηο Πέξξεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Σαιθηδηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Σαιθηδηθήο κε έδξα ηνλ Ξνιχγπξν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θνδάλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θνδάλεο κε έδξα ηελ Θνδάλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θαζηνξηάο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θαζηνξηάο κε έδξα ηελ Θαζηνξηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Φιψξηλαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Φιψξηλαο κε έδξα ηε Φιψξηλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ζπείξνπ κε έδξα ηα Ησάλληλα κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ 

Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ζπείξνπ κε έδξα ηα Ησάλληλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Άξηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Άξηαο κε έδξα ηελ Άξηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ξξέβεδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξξέβεδαο κε έδξα ηελ Ξξέβεδα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ 

Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θαξδίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θαξδίηζαο κε έδξα ηελ Θαξδίηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Καγλεζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Καγλεζίαο κε έδξα ην Βφιν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ρξηθάισλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ρξηθάισλ κε έδξα ηα Ρξίθαια. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Φζηψηηδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Φζηψηηδαο κε έδξα ηε Ιακία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Βνησηίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Βνησηίαο κε έδξα ηε Ιηβαδεηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Δχβνηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Δχβνηαο κε έδξα ηε Σαιθίδα. 
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• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Φσθίδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Φσθίδαο κε έδξα ηελ Άκθηζζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θέξθπξαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θέξθπξαο κε έδξα ηελ Θέξθπξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Γπηηθήο Διιάδαο κε έδξα ηελ Ξάηξα κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο κε 

έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αηησιναθαξλαλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Αγξίλην. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ζιείαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ζιείαο κε έδξα ηνλ Ξχξγν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Ρξίπνιε κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξεινπνλλήζνπ κε 

έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θνξηλζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θνξηλζίαο κε έδξα ηελ Θφξηλζν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ιαθσλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ιαθσλίαο κε έδξα ηε Ππάξηε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεζζελίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεζζελίαο κε έδξα ηελ Θαιακάηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Πηεξεάο Διιάδαο θαη Λήζσλ κε έδξα ηελ Αζήλα κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πηεξεάο Διιάδαο θαη 

Λήζσλ κε έδξα ηελ Αζήλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αγία 

Ξαξαζθεπή. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Γπηηθήο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Αηηηθήο κε έδξα ην Ξεξηζηέξη. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ξεηξαηψο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξεηξαηψο κε έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ιέζβνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ιέζβνπ κε έδξα ηε Κπηηιήλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Σίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Σίνπ κε έδξα ηε Σίν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θπθιάδσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ 

θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θπθιάδσλ κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Γσδεθαλήζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηε Οφδν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα 

Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ιαζηζίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ιαζηζίνπ κε έδξα ηνλ Άγην Ληθφιαν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οεζχκλνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Οεζχκλνπ κε έδξα ην Οέζπκλν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Σαλίσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Σαλίσλ κε έδξα ηα Σαληά. 
2. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο 

ζπκπιήξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ ηνπ Απνγξαθηθνχ 

Γειηίνπ Ππληαμηνδφηεζεο ησλ Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.». 
 
Άξζξν 44 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. Δ.Σ.Α.Α. - Σνκείο Τγεηνλνκηθώλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Δ σο εμήο: 
«Άξζξν 69Δ 
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Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ πξψελ Δ.Ρ.Α.Α. - 
Ρνκείο γεηνλνκηθψλ 
1. Όιεο νη Ξεξηθεξεηαθέο θαη Ρνπηθέο Νξγαληθέο Κνλάδεο ηνπ Δ.Ρ.Α.Α. - Ρνκείο 

γεηνλνκηθψλ απνηεινχλ ππεξεζίεο Δ.Φ.Θ.Α. ππαγφκελεο ζηνλ Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα 

νξγαλσηηθή δνκή, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ θαη κεηνλνκάδνληαη σο αθνινχζσο: 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Έβξνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ Έβξνπ 

κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 
• Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεχζπλζε γεηνλνκηθψλ Θεζζαινλίθεο κε 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Πεξξψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Πεξξψλ κε έδξα ηηο Πέξξεο. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θνδάλεο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Θνδάλεο κε έδξα ηελ Θνδάλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ησαλλίλσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ 

Ησαλλίλσλ κε έδξα ηα Ησάλληλα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ιάξηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ 

Ιάξηζαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θαξδίηζαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Θαξδίηζαο κε έδξα ηελ Θαξδίηζα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Καγλεζίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Καγλεζίαο κε έδξα ην Βφιν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Φζηψηηδαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Φζηψηηδαο κε έδξα ηε Ιακία. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αραΐαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ Αραΐαο 

κε έδξα ηελ Ξάηξα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αξθαδίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Αξθαδίαο κε έδξα ηελ Ρξίπνιε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Κεζζελίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Κεζζελίαο κε έδξα ηελ Θαιακάηα. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ξεηξαηψο κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ 

Ξεηξαηψο κε έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Ιέζβνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γεηνλνκηθψλ 

Ιέζβνπ κε έδξα ηε Κπηηιήλε. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Γσδεθαλήζνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

γεηνλνκηθψλ Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηε Οφδν. 
• Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Ζξαθιείνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα γεηνλνκηθψλ 

Ζξαθιείνπ κε έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο. 
2. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο 

ζπκπιήξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ ηνπ Απνγξαθηθνχ 

Γειηίνπ Ππληαμηνδφηεζεο ησλ γεηνλνκηθψλ». 
 
Άξζξν 45 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. ΙΚΑ - ΔΣΑΜ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69ΠΡ σο εμήο: 
«Άξζξν 69ΠΡ 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ πξ. ΗΘΑ - ΔΡΑΚ 
1. Ζ Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αζθαιηζηηθψλ πεξεζηψλ 

κεηαηξέπεηαη ζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη απνηειεί ππεξεζία ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή θαη 

αξκνδηφηεηεο. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αλσηέξσ Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο πξνζηίζεηαη θαη 

ε αξκνδηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΝΓΑ. 
2. Ζ πνδηεχζπλζε Ρερληθήο Θεζζαινλίθεο κεηαθέξεηαη ζηε Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή, ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ίδηεο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ ΔΦΘΑ. Πηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο αλσηέξσ πνδηεχζπλζεο 

πξνζηίζεηαη θαη ε Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ.». 
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Άξζξν 46 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. ΔΣΑΠ - ΜΜΔ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Ε σο εμήο: 
«Άξζξν 69Ε 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ πξ. ΔΡΑΞ - ΚΚΔ 
Κεηαηξέπνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α., 

ππαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή θαη 

αξκνδηφηεηεο νη αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ: α. Α΄ Γηεχζπλζε 

Αζθάιηζεο Ξαξνρψλ (ΡΠΞΔΑΘ) β. Β΄ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Ξαξνρψλ (ΡΑΗΠΡ) γ. Γ΄ 

Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Ξαξνρψλ (ΡΑΡΡΑ) δ. Γ΄ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Ξαξνρψλ (ΡΠΔΞ) 

ε. Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Αζθάιηζεο Ξαξνρψλ Θεζζαινλίθεο.». 
 
Άξζξν 47 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΓΑ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Ζ σο εμήο: 
«Άξζξν 69Ζ 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ ΝΓΑ 
1. Απνηεινχλ πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ππαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ 

Γηνηθεηή, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή νη αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ΝΓΑ: 
α. Θιάδνο ΗΓ΄ Θχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ θαη νη ππαγφκελεο ζε απηφλ νξγαληθέο κνλάδεο 

θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 
β. Θιάδνο Γ΄ γείαο θαη νη ππαγφκελεο ζε απηφλ νξγαληθέο κνλάδεο θαη αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. 
γ. Θιάδνο Ζ΄ Γηεζλψλ Αζθαιηζηηθψλ Πρέζεσλ θαη νη ππαγφκελεο ζ’ απηφλ νξγαληθέο 

κνλάδεο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο, εθηφο απφ ην Ρκήκα Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
δ. Ν Θιάδνο Α΄ Ππληάμεσλ θαη νη ππαγφκελεο ζε απηφλ νξγαληθέο κνλάδεο θαη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο, εθηφο απφ ηηο κε αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Ρκεκάησλ Α5 

Δλδίθσλ Κέζσλ θαη Α6 Δπηδψλησλ θαη Αλαζθάιηζησλ πεξειίθσλ, νη νπνίεο 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη απφ ηα αξκφδηα Ρκήκαηα ηνπ ΝΓΑ. 
ε. Όιεο νη ππαγφκελεο ζηνλ Θιάδν Η΄ Κεηξψνπ Ππληαμηνχρσλ θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ 

εθηφο απφ απηέο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα αιιειεγγχεο ησλ αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ. 
ζη. Ρν Ρκήκα ΗΓ2 γείαο Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΝΓΑ ηεο ΗΓ΄ γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2. Νη νξγαληθέο κνλάδεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηνλνκάδνληαη σο αθνινχζσο: 
α. Ν Θιάδνο ΗΓ΄ Θχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ζε Α΄ Γηεχζπλζε Θχξηαο Αζθάιηζεο 

Αγξνηψλ. 
β. Ν Θιάδνο Γ΄ γείαο ζε Β΄ Γηεχζπλζε γείαο Αγξνηψλ. 
γ. Ν Θιάδνο Ζ΄ Γηεζλψλ Αζθαιηζηηθψλ Πρέζεσλ, εθηφο απφ ην Ρκήκα Γεκνζίσλ 

Πρέζεσλ, ζε Γ΄ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Αζθαιηζηηθψλ Πρέζεσλ Αγξνηψλ. 
δ. Ν Θιάδνο Α΄ Ππληάμεσλ, εθηφο απφ ηηο κε αζθαιηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Ρκεκάησλ 

Α5 Δλδίθσλ Κέζσλ θαη Α6 Δπηδψλησλ θαη Αλαζθάιηζησλ πεξειίθσλ, γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηδφκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

αλαζθαιίζησλ ππεξειίθσλ ζε Γ΄ Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ Αγξνηψλ. 
ε. Ν Θιάδνο Η΄ Κεηξψνπ Ππληαμηνχρσλ θαη Ξιεξσκήο Ππληάμεσλ ζε Δ΄ Γηεχζπλζε 

Κεηξψνπ Ππληαμηνχρσλ. 
ζη. Ρν Ρκήκα ΗΓ2 γείαο Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΝΓΑ ηεο ΗΓ΄ γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ζε Ρκήκα 

γείαο Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΝΓΑ. 
3. Πηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο παξαγξάθνπ 1 σο Ξξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΝΓΑ 

θαη θαηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχεη.». 
 
Άξζξν 48 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. Δ.Σ.Α.Α. 
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Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Θ σο εμήο: 
«Άξζξν 69Θ 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ πξ. Δ.Ρ.Α.Α. 
1. Απνηεινχλ πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ππαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ 

Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή θαη αξκνδηφηεηεο νη αθφινπζεο 

νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Ρ.Α.Α.: 
α. Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ θαη Αζθάιηζεο ηνπ Ρνκέα Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΡΠΚΔΓΔ). 
β. Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ θαη Ξξφλνηαο ηνπ Ρνκέα γεηνλνκηθψλ (ΡΠΑ). 
γ. Γηεχζπλζε Ξαξνρψλ ηνπ Ρνκέα Αζθάιηζεο Λνκηθψλ (ΡΑΛ). 
2. Νη νξγαληθέο κνλάδεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηνλνκάδνληαη, αληίζηνηρα, σο 

αθνινχζσο: 
α. Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ θαη Αζθάιηζεο ηνπ Ρνκέα Κεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
β. Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ππληάμεσλ θαη Ξξφλνηαο ηνπ Ρνκέα γεηνλνκηθψλ. 
γ. Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξαξνρψλ ηνπ Ρνκέα Αζθάιηζεο Λνκηθψλ. 
3. Πηηο αλσηέξσ Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο εληάζζνληαη σο Ρκήκαηα νη Γηεπζχλζεηο 

Νηθνλνκηθνχ ΡΠΚΔΓΔ, ΡΠΑ θαη ΡΑΛ.». 
 
Άξζξν 49 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ η. Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω. 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Η σο εμήο: 
«Άξζξν 69Η 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ πξ. Ρ.Α..Ρ.Δ.Θ.Υ. 
Γεκηνπξγείηαη ε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο θαη Ξαξνρψλ παιιήισλ Ρξαπεδψλ 

θαη Δπηρεηξήζεσλ Θνηλήο Υθέιεηαο, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., 

ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα αθφινπζα Ρκήκαηα ηνπ ΡΑΡΔΘΥ, κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή 

δνκή θαη αξκνδηφηεηεο: α. Ρκήκα Αζθάιηζεο, Κεηξψνπ θαη Ξαξνρψλ ζε Σξήκα β. Ρκήκα 

Ξαξνρψλ Ξξφλνηαο Αζθαιηζκέλσλ ΘΑΞ-ΓΔΖ.». 
 
Άξζξν 50 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΝΑΣ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69ΗΑ σο εμήο: 
«Άξζξν 69ΗΑ 
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηνπ ΛΑΡ 
Γεκηνπξγείηαη ε πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξαξνρψλ Λαπηηθψλ πνπ ππάγεηαη απεπζείαο 

ζηνλ δηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα ηεο 

Γηεχζπλζεο Ξαξνρψλ ηνπ ΛΑΡ: 
α. Ρκήκα Ππληάμεσλ Γήξαηνο ή Θαλάηνπ 
β. Ρκήκα Ππληάμεσλ Αληθαλφηεηαο θαη Αηπρεκάησλ 
γ. Ρκήκα Κεηξψνπ θαη Κεηαβνιψλ Ππληαμηνχρσλ.». 
 
Άξζξν 51 
Μεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Κεληξηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ 

Τπεξεζηώλ ησλ εληαζζόκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69ΗΒ σο εμήο: 
«Άξζξν 69ΗΒ 
Κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Θεληξηθψλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ 

ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θνξέσλ 
1. Αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ άξζξσλ 69 Α έσο θαη 69ΗΑ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη πιένλ απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηειεπηαία, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., δχλαηαη λα πξνζηίζεληαη ή 

λα θαηαξγνχληαη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., θαζψο θαη λα 

κεηαθέξνληαη πθηζηάκελεο ηέηνηεο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ηνπ 

Λ.Α.Ρ. θαη ηνπ Ν.Γ.Α.. 
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2. Νη πεξεζίεο ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ νη νπνίεο αζθνχζαλ αξκνδηφηεηεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ σο πεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. κε ηελ ίδηα 

νξγαλσηηθή δνκή, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ. 
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΓΠ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαζνξίδνληαη νη πεξεζίεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.». 
 
Άξζξν 52 
Μεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ζπληάμεηο Γεκνζίνπ 
Πην λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 72Α σο εμήο: 
«Άξζξν 72Α 
Κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ζπληάμεηο Γεκνζίνπ 
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σνξήγεζεο Ππληάμεσλ Γεκνζίνπ Ρνκέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Νηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ζπλερίδεη ηελ έθδνζε θαη απνλνκή ζπληάμεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα, γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ έσο ηηο 12.5.2016 κέρξη ηελ 

πεξαίσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ. Γηα ηηο αηηήζεηο ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ ηελ 13.5.2016 κέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ παξφληνο, φπσο ηζρχεη, ε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Σνξήγεζεο Ππληάμεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο 

Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 48 έσο 53 ηνπ π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), κε ηελ επηθχιαμε φζσλ 

νξίδνληαη δηαθνξεηηθά.». 
 
Άξζξν 53 
Γηάξθεηα ηζρύνο 
Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69Α έσο θαη 69ΗΒ, 72Α, θαζψο θαη νη παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε 

δ΄, 5, 12, 13, 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4387/2016 ηζρχνπλ απφ 1.1.2017 θαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. 
 
Άξζξν 54 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4387/2016 
Πην άξζξν 70 ηνπ λ. 4387/2016 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 13 σο εμήο: 
«13.α. Κε απφθαζε ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. επηιέγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο δηαρεηξίζηξηεο Ρξάπεδεο ησλ εληαζζνκέλσλ Φνξέσλ, ε νπνία απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζρεηηθήο ζπκβάζεσο εθηειεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. Κέρξη 

31.12.2017 πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ επηινγή ηεο 

δηαρεηξίζηξηαο Ρξάπεδαο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ε νπνία ζα αλαιάβεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζπκβάζεσο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ελέξγεηεο. 
β. Κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α., νη ζπκβάζεηο έξγνπ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ, 

ζηηο νπνίεο ππεηζέξρεηαη ν Δ.Φ.Θ.Α. σο θαζνιηθφο δηάδνρνο, κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ην 

αξγφηεξν κέρξη 31.12.2017. Δηδηθά, σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ αθηλήησλ, θαηά ην 

αλσηέξσ δηάζηεκα, αθνχ γίλεη εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δ.Φ.Θ.Α, ην Γ.Π. κπνξεί, κε 

απφθαζή ηνπ, λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., ηεξψληαο ηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 609ΑΘ, πνπ εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 
Κέρξη ηηο 31.12.2017 πξνθεξχζζνληαη νη δηαγσληζκνί, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απφ 1.1.2018 θαη έπεηηα.». 
 
Άξζξν 55 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4387/2016 
Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4387/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζπληζηψληαη ζην ΔΡΔΑΔΞ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
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απηνχ, Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο, κε αξκνδηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμέηαζε ελδηθνθαλψλ 

θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ. Ζ ζχλζεζε θαη νη ινηπέο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Δπηηξνπψλ απηψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Ζ απνδεκίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο ελ ιφγσ Δπηηξνπέο θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

4354/2015, φπσο ηζρχεη.». 
 
Άξζξν 56 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016 
1. H παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε σο 

εμήο: 
«2. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο πεξίπησζεο 

γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 γηα ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο αζθάιηζεο, ησλ 

άξζξσλ 17 θαη 36 γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε, ησλ άξζξσλ 18 θαη 37 γηα ηελ 

πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 γηα ηελ 

πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο φζσλ θαηέβαιιαλ απμεκέλεο εηζθνξέο, ηεο παξαγξάθνπ 2β 

ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 γηα ηελ ηππηθή αζθάιηζε, θαζψο 

θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη 

ζην Δ.Ρ.Δ.Α.. Δηδηθά, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30, ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη επί 

αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Δ.Ρ.Δ.Α. απφ 1.1.2015 έσο θαη 

12.5.2016.». 
2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηφηε πνπ ίζρπζε σο εμήο: 
«Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν επαλππνινγηζκφο θαη ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαβαιιφκελσλ ή θαηαβιεηέσλ ζπληάμεσλ ηνπ Δ.Ρ.Δ.Α. κε ηηο 

πξντζρχνπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαηάμεηο, ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηήζηνπ ή 

κέζνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ κε ηηο 

πξντζρχνπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαηάμεηο, ε δηαδηθαζία θαη ην αξκφδην φξγαλν 

πινπνίεζήο ηνπο, ν ρξφλνο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ην ζέκα απηφ. Κε ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαίν 

ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νξίδεηαη ε εξγάζηκε εκέξα θαηά ηελ 

νπνία θαηαβάιιεηαη ε κεληαία ζχληαμε ηνπ Δ.Ρ.Δ.Α..». 
 
Άξζξν 57 
Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ΝΑΣ 
Πην λ. 4387/2016 κεηά ην άξζξν 100 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 100Α σο εμήο: 
«Άξζξν 100Α 
Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016 εθαξκφδεηαη ζηα λαπηνιφγηα πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ 1.7.2017 θαη εθεμήο. Γηα ηα λαπηνιφγηα πνπ ζα έρνπλ ρνξεγεζεί έσο ηηο 

30.6.2017 θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο εθθξεκείο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή 

εθθαζαξίζεηο λαπηνινγίσλ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη θείκελεο πεξί ΛΑΡ δηαηάμεηο. 

Πε θάζε πεξίπησζε νη εηζθνξέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ 1.1.2017 θαη εληεχζελ 

θαηαβάιινληαη ππέξ Δ.Φ.Θ.Α. θαη απνδίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Φνξέα. Κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δχλαηαη λα 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο.». 
 
Άξζξν 58 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4387/2016 
1. Πηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4387/2016 δηαγξάθεηαη ε 

θξάζε «Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Γ.Π. ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη 

ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α., κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.». 
2. Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4387/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«β. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζηηο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο θαη 

αζθνχζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, εθφζνλ έρνπλ επηιεγεί απφ ην 

αξκφδην Ππκβνχιην, κε θξηηήξην ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ 
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πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Νη πξντζηάκελνη απηνί αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αλ δελ 

επαξθνχλ νη ππάιιεινη πνπ αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ θαηφπηλ επηινγήο, 

πξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη πνπ αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαπιήξσζεο θαη κε θξηηήξην ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο 

θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Αλ δελ επαξθνχλ νη ζέζεηο 

πξντζηακέλσλ νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ θνξέα, νη ππάιιεινη ηνπνζεηνχληαη σο 

πξντζηάκελνη ζε νξγαληθή κνλάδα ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα 

ίδηα θξηηήξηα πιεξνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, ε επηινγή δηελεξγείηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Θ.Α.. πάιιεινη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ζέζεηο επζχλεο ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ, δηαηεξνχλ ηε ζέζε επζχλεο 

θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Νξγαληζκνχ, κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Νξγαληζκφ. Κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ 

άξζξσλ 69Α έσο θαη 69ΗΒ, θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 67Α, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξντζηάκελνη παξακέλνπλ νη ήδε ππεξεηνχληεο ζε 

απηέο.». 
 
Άξζξν 59 
Μεξηθή θαηαβνιή πνζνύ εηζθνξώλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, 

απηναπαζρνινύκελσλ θαη αγξνηώλ 
Απφ 1.1.2017 ην πνζφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ δελ θαηαβάιιεηαη βάζεη ησλ 

άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ. 4387/2016, θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ησλ 

κεληαίσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο. 
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ησλ κεληαίσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηαβιεζεί πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ απαηηείηαη, ην 

επηπιένλ πνζφ κεηαθέξεηαη σο πηζησκέλν θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηνπ επφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
Άξζξν 60 
Πόξνη ππέξ Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π. 
Νη πφξνη ππέξ ηνπ Δληαίνπ Γεκνζηνγξαθηθνχ Νξγαληζκνχ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Ξεξίζαιςεο (Δ.Γ.Ν.Δ.Α.Ξ.), ηνπ Ρακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ππληαθηψλ 

Ξεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ θαη Λήζσλ (Ρ.Δ.Α.Π.) θαη ηνπ Δπηθνπξηθνχ Ρακείνπ Αζθάιηζεο 

Ππληαθηψλ Θεζζαιίαο, Πηεξεάο Διιάδαο θαη Δπβνίαο (Δ.Ρ.Α.Π.) πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 3 πεξίπησζε δ΄ θαη ζην άξζξν 4 πεξίπησζε γ΄ ηνπ λ.δ. 464/1941 (Α΄ 301), ζην 

άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ λ.δ. 158/1946 (Α΄ 318), ζην άξζξν 3 παξ. Γ΄ ηνπ λ. 1872/1951 

(Α΄ 202), ζην άξζξν 4 παξ. 3 πεξίπησζε β΄ ηνπ λ. 4041/1960 (Α΄ 36), ζην άξζξν 4 ηνπ 

λ.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), ζηα άξζξα 11, 14 θαη 15 ηνπ α.λ. 248/1967 (Α΄ 243), ζηα 

άξζξα 2, 3 θαη 8 ηνπ λ. 1344/1973 (Α΄ 36), ζην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ λ. 1866/1989 (Α΄ 

222), ζηνπο λφκνπο 248/1967 (Α΄ 243) θαη 1989/1991 (Α΄ 192), θαζψο θαη ζηε Φ. 

146/1/10978/1969 (Β΄ 678), νη νπνίνη εηζπξάηηνληαη απφ ην ΔΡΑΞ- ΚΚΔ, θαη εθφζνλ 

έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνδίδνληαη ζηνλ 

Δ.Γ.Ν.Δ.Α.Ξ., ην Ρ.Δ.Α.Π. θαη ην Δ.Ρ.Α.Π., θαηά ην πνζνζηφ πνπ ηνπο αλαινγεί, σο ηηο 

31.12.2016. Ν ηξφπνο θαηαβνιήο ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
Άξζξν 61 
Ρύζκηζε νθεηιώλ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 
1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ απφ ηνλ ίδην πνπξγφ, πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέρξη 31.12.2016 νθεηιψλ ηνπ 

Η.Θ.Α. - Δ.Ρ.Α.Κ. αθελφο πξνο ηνλ Νξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(Ν.Α.Δ.Γ.) θαη ηνπο εληαρζέληεο ζε απηφλ Νξγαληζκφ Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο (Ν.Δ.Θ.) θαη 

Νξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ν.Δ.Δ.), θαη αθεηέξνπ πξνο ην Δληαίν Ρακείν Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο (Δ.Ρ.Δ.Α.), θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ. 
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2. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ηνπ πνπξγνχ γείαο, κεηά απφ πξφηαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο πνπξγνχο, 

πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέρξη 31.12.2016 νθεηιψλ κεηαμχ ηνπ Η.Θ.Α. - Δ.Ρ.Α.Κ. θαη 

ηνπ Δ.Ν.Ξ..., θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο εμφθιεζεο απηψλ. 
 
Άξζξν 62 
Απνδεκίσζε Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. γηα παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 
1. Ρν πνζνζηφ απνδεκίσζεο ηνπ Η.Θ.Α. - Δ.Ρ.Α.Κ. γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξείρε απφ 1.1.2012 κέρξη 31.12.2016 ζηνλ Δ.Ν.Ξ... θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ πνπ εηζέπξαμε ην Η.Θ.Α. -Δ.Ρ.Α.Κ. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δ.Ν.Ξ.... 
2. Ρν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο παξαθξαηείηαη απφ ην πνζφ ηεο νθεηιήο ησλ εηζθνξψλ, φπσο 

απηέο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο 31.12.2016. 
 
Άξζξν 63 
Απνδεκίσζε Δ.Φ.Κ.Α. γηα παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο 
1. Απφ 1.1.2017 ην πνζνζηφ απνδεκίσζεο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(Δ.Φ.Θ.Α.) γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο: 
α) Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο (Δ.Ν.Ξ...), 
β) Νξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.), θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απφ ηνλ Δ.Φ.Θ.Α. εηζπξαηηφκελσλ εζφδσλ ησλ ελ ιφγσ Φνξέσλ 

αληίζηνηρα, 
γ) Δληαίν Ρακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Ξαξνρψλ (Δ.Ρ.Δ.Α.Δ.Ξ.). 
2. Ρν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ ην πνζφ ηεο νθεηιήο ησλ 

εηζθνξψλ πνπ ζπλεηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Θ.Α. πξνο ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. 
3. Δηδηθά, ην πνζνζηφ απνδεκίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην Θ.Δ.Α.Ν. ππεξεζίεο 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,50% ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηεη ην Θ.Δ.Α.Ν. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δ.Φ.Θ.Α.. 
 
Άξζξν 64 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4415/2016 
Πην άξζξν 42 ηνπ λ. 4415/2016 (Α΄159) πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην σο εμήο: 
«Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο.». 
 
Άξζξν 65 
Δθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο ρακεινζπληαμηνύρνπο 
1. Πηνπο ζπληαμηνχρνπο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ κελφο Γεθεκβξίνπ 

2016, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85), δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

νθηαθνζίσλ πελήληα (850) επξψ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Ρν χςνο 

ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη γηα θάζε δηθαηνχρν ζην πνζφ θαηά ην νπνίν ην πξναλαθεξζέλ 

άζξνηζκα ζπληάμεσλ ππνιείπεηαη απφ ηα νθηαθφζηα πελήληα (850) επξψ, εθφζνλ ην πνζφ 

απηφ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ, δηαθνξεηηθά θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. 
Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2016 απφ ηνλ 

Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο ζα επηρνξεγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ 

ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ κε πνζφ πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηελ ΖΓΗΘΑ ΑΔ. 
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 
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Άξζξν 66 
Όξνη έθδνζεο παξαρσξεηεξίσλ 
Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2224/1994 (Α΄ 112) αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 
«β) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΝΑΔΓ, ξπζκίδνληαη νη φξνη εθδφζεσο ησλ 

παξαρσξεηεξίσλ, θαη ηδίσο νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ, ε 

ρξέσζε ηνπ ηηκήκαηνο, ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ, ην επηηφθην, ε εγγξαθή ππνζήθεο, ε 

πξνζηαζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα 

ξπζκίδνληαη ζπλαθψο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ήδε παξαρσξεζείζεο ή ζηηο πξνο 

παξαρψξεζε θαηνηθίεο, ηηο νπνίεο έρεη θαηαζθεπάζεη ή αγνξάζεη κε ζηεγαζηηθά 

πξνγξάκκαηά ηνπ ν η. ΝΔΘ.». 
 
Άξζξν 67 
Πην άξζξν 72 ηνπ λ. 4342/2015 (Α΄ 143) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 
«6. Ρν Θέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Θ.Δ.Θ.Η.) ππεηζέξρεηαη ζηηο ζπκβάζεηο 

κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ππκβνπιεπηηθψλ Θέληξσλ κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη θάζε θνξά ζηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο έληαμεο ησλ Ξξάμεσλ 

πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα (ΞΔΞ) 2014-2020 θαη 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε ησλ Ππκβνπιεπηηθψλ Θέληξσλ κε δηθαηνχρν ην 

Θ.Δ.Θ.Η..». 
 
Άξζξν 68 
Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115), φπσο ηζρχεη κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4331/2015 (Α΄ 69) αληηθαζίζηαηαη, σο 

εμήο: 
«δ) Νη άπνξνη αλαζθάιηζηνη νη νπνίνη είλαη δηθαηνχρνη κεδεληθήο ζπκκεηνρήο ζηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε, φπσο νξίδνληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Α3/25132/2016 

«Οπζκίζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αλαζθάιηζησλ ζην Γεκφζην Πχζηεκα 

γείαο» (Β΄ 908) θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΖΓΗΘΑ Α.Δ. 

ηνπ λ. 3607/2007 (Α΄ 245), απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ 

χςνπο ζαξάληα έμη θαη δεθαηέζζεξα (46,14) επξψ γηα ηελ εμέηαζή ηνπο απφ ηηο 

γεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΘΔ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ββ΄.». 
 
Άξζξν 69 
Ππκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηηο 

ππεξεζίεο ησλ Ππκβνπιεπηηθψλ Θέληξσλ θαη Μελψλσλ Φηινμελίαο γηα γπλαίθεο ζχκαηα 

βίαο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξνζσπηθνχ (άξζξν 72 ηνπ λ. 

4342/2015, Α΄ 143), νη νπνίεο έρνπλ αλαλεσζεί απφ 1.3.2016, ηζρχνπλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο αλαλενχκελεο ζχκβαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο 

ηεο αλαλέσζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
Άξζξν 70 
Νη αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο 

Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηφ Γεληθψλ 

Γξακκαηεηψλ αλαηίζεληαη ζηελ πθηζηάκελε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο έσο ηε ζχζηαζε αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζην πνπξγείν. Απφ ηελ ίδηα 

εκεξνκελία, ε αλσηέξσ Γηεχζπλζε ιεηηνπξγεί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4270/2014 (Α΄ 143), φπσο ηζρχεη, γηα φιεο ηηο πεξεζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην νηθείν 

πνπξγείν θαη ν πξντζηάκελφο ηεο έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. 
 



72 
 

Άξζξν 71 
1. Ρν Ξξφγξακκα «Πηέγαζε θαη Δπαλέληαμε», φπσο νξίδεηαη ζηελ 

Γ28/νηθ.31354/2352/2014 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Ξξφλνηαο (ΑΓΑ: 6ΒΛΙΙ-ΠΤΘ), ε νπνία εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41), παξαηείλεηαη έσο ηηο 31.12.2017. 
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αλσηέξσ Ξξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αθνξά ζε ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3329/2005 (Α΄ 81), νη νπνίεο ηζρχνπλ 

απφ 1.1.2017 αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπο. Ζ αλάιεςε ππνρξέσζεο 

θαηαιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 1.1.2017. 
3. Ρν πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δχλαηαη 

λα αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξάηαζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170), θαηφπηλ ζχλαςεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ηεο παξάηαζεο ηνπ 

αλσηέξσ Ξξνγξάκκαηνο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 
 
Άξζξν 72 
Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ - Πξόβιεςε δπλαηόηεηαο 

κεηαθνξάο πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ κε επηβαηηθά νρήκαηα ηδηνθηεζίαο Ο.Σ.Α. 
1. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4415/2016 (Α΄ 159) ε θξάζε «κέρξη 31.12.2016» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «κέρξη 30.6.2017». 
2. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4415/2016 (Α΄ 159) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην, 

σο αθνινχζσο: 
«Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ θαηέζηε εθηθηφ απφ ηηο νηθείεο Ξεξηθέξεηεο λα 

πξνθεξπρζνχλ δηαγσληζκνί γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 

2016-2017, νη ζρεηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ 

ησλ εηψλ 2014-2015 θαη κέρξη ηε ζχλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

θαηαβάιινληαη λφκηκα εθφζνλ ν νηθείνο Ξεξηθεξεηάξρεο βεβαηψλεη κε ζρεηηθή πξάμε, 

αθελφο ηελ αηηηνινγεκέλε αδπλακία πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ εθηέιεζε 

κεηαθνξάο καζεηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

νηθείαο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.». 
3. Πηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4415/2016 (Α΄ 159) ε θξάζε 

«γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 31.12.2016», αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο 30.6.2017». 
4. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κε επηβαηηθά νρήκαηα ηδηνθηεζίαο 

ησλ Ν.Ρ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, απφ θαη πξνο ηηο δνκέο θηινμελίαο ή φπνπ αιινχ θξηζεί 

αλαγθαίν, κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ή Ξεξηθεξεηάξρε. 
 
Άξζξν 73 
Υξεκαηνδνηήζεηο Ο.Σ.Α. από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 
1. Ρν Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ, δχλαηαη λα επηρνξεγεί απφ ηνπο πφξνπο ηνπ, κε ζχζηαζε εηδηθνχ 

θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ (escrow account), ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ 

θαη Δζσηεξηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο επηρνξήγεζεο θαη 

ξπζκίδνληαη φια ηα δεηήκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο. 
2. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4316/2014 (Α΄ 270) αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 
«2.α. Ρν Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κέζσ ηνπ δεζκεπκέλνπ ηνκέα, δχλαηαη λα 

ρξεκαηνδνηεί ηα δάλεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3965/2011 (Α΄ 113) θαη ηνπ εδαθίνπ iv ηεο παξ. 1α ηνπ 
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άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 169/2013 (Α΄ 272) γηα αλαρξεκαηνδφηεζε πξνο εμπγίαλζε κφλν ησλ 

Ν.Ρ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, ησλ ζπλδέζκσλ, ελψζεσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ. Θαη’ 

εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ ήδε 

ζπλαθζέλησλ δαλείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 169/2013, ε δηάξθεηα ηνπ ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ γηα 

ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξνχζα δηάηαμε ζθνπφ κπνξεί λα θζάλεη ηα ηξηάληα πέληε (35) 

έηε. Νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε ξχζκηζε ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
β. Νη πθηζηάκελεο εθρσξήζεηο θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ησλ αλαρξεκαηνδoηoχκελσλ 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ δηαηεξνχληαη θαη σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ.». 
 
Άξζξν 74 
1. Ρα εδάθηα πξψην, δεχηεξν θαη ηξίην ηεο παξ. Α.3 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 

4286/2014 (Α΄194), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 9 ηνπ λ. 4351/2015 (Α΄ 164), 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
«Ζ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο γείαο (Δ.Π.Γ..), σο απηνδηνηθνχκελν Λ.Ξ.Γ.Γ. θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ λφκσλ 2194/1994 θαη 3685/2008, φπσο ηζρχνπλ, ιεηηνπξγεί απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ 2018 κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Γ.., θαζψο θαη νη θάζε θχζεο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο 

εμαθνινπζνχλ λα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη λα 

εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο απηνχ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. Απφ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Γ.. θαηαβάιιεηαη θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2592/1998 (Α΄ 57) 

θαη ηνπ π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), φπσο ηζρχνπλ.». 
2.α. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4052/2012 

(Α΄ 41) αλαζηέιιεηαη έσο ηηο 31.12.2017. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αξρίδεη απφ 

1.1.2018. 
β. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3329/2005 (Α΄81) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
«Απφ 1.1.2018 έδξα έρεη ηελ πφιε φπνπ εδξεχεη θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.». 
3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4410/2016 (Α΄ 141) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«3. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4316/2014 (Α΄270) 

παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο έσο ηηο 30.6.2017.». 
4. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

αξρίδεη απφ 1.1.2018. Ζ ηζρχο ησλ άξζξσλ 8,9 θαη 10 αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ππλνιηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ έηνπο 2018, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147).». 
5. Νη Γηνηθεηέο θαη νη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.., θαζψο θαη νη 

θνηλνί Γηνηθεηέο, νη θνηλνί Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο θαη νη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ ππφ 

εληαία Γηνίθεζε δηαζπλδεφκελσλ Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.. εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, ηνπ Γηνηθεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζε απηά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπο, ε νπνία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κέρξη ην δηνξηζκφ ηνπ εθάζηνηε επηιεγέληνο λένπ Γηνηθεηή θαη λένπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή 

ζηα λνζνθνκεία απηά. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 31.7. 2016. 
6. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4368/2016 (Α΄ 21) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ έσο 31.12.2017.». 
7. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4368/2016 (Α΄21) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Ζ ηζρχο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 17 

Νθησβξίνπ 2015.» 
8.α. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδάθηνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 

314) πξνζηίζεηαη ε θξάζε: 
«εθηφο αλ ζηελ πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο νξηζηεί φηη ζα ππεξεηνχλ σο κε ακεηβφκελα κέιε.». 
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β. Πην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄85) πξνζηίζεηαη ε θξάζε: 
«κε εμαίξεζε απηά πνπ έρνπλ νξηζηεί σο κε ακεηβφκελα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄314).». 
9. Ρν δεχηεξν, ην ηξίην, ην ηέηαξην θαη ην πέκπην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

λ. 4368/2016 (Α΄ 21) θαηαξγείηαη απφ ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λ. 4368/2016, ήηνη απφ 

21.2.2016. 
10.α. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3580/2007 (Α΄ 134) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«5. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, φηαλ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία (ΔΓΔΡ), ηνλ «Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν» ή άιια 

εηδηθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (ΔΡΔΞ, CEB θ.ιπ.). Κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο άλσ πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ 

ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν 

δηθαηνχρνο ηεο πξνκήζεηαο, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

δαπάλεο. Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί 

Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.». 
β. Ζ παξ. 4Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/ 2011 (Α΄ 31) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«4Α. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

γείαο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο άλσ πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν δηθαηνχρνο ηεο 

πξνκήζεηαο, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. Δπίζεο, νη 

Απνθάζεηο Δγθξίζεσλ Πθνπηκφηεηαο έξγσλ πνπ είραλ εθδνζεί γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή 

Ξεξίνδν ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 θαη δελ πινπνηήζεθαλ ή πινπνηήζεθαλ ελ κέξεη, 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ, πξνθεηκέλνπ λα επηζπεπζηνχλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ 

πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΞΑ 2014-2020. Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ 

ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.». 
11.α. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4440/2016 (Α΄ 224) εμαηξνχληαη νη ππάιιεινη ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3370/2005 (Α΄ 176), νη 

ηαηξνί Γεκφζηαο γείαο Δ.Π.., νη ηαηξνί θαη νδνληίαηξνη θιάδνπ Ξ.Δ. ησλ Γ..Ξε. θαη ησλ 

Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο (Φ.Ξ...) ηνπ Δ.Π.., θαζψο θαη ην λνζειεπηηθφ, 

παξαταηξηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν γείαο. Νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
β. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ α΄ ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4440/2016. 
12.α. Ζ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, θαζψο θαη ε λπρηεξηλή θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ 

εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.. θαη ηνπ Δ.Θ.Α.Β., ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ, απφ ηελ 1.1. 2013 έσο θαη ηηο 31.12.2015, ζεσξείηαη φηη 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί λνκίκσο θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 

απφ ηα ίδηα έζνδα ησλ Φνξέσλ, κέρξη ηηο 30.6.2017. 
β. Νη εθεκεξίεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Λ. Θηιθίο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 

2015, εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ εθεκεξηψλ, θαη δελ απνδεκηψζεθαλ, είλαη 

λφκηκεο θαη δχλαηαη λα απνδεκησζνχλ απφ ίδηα έζνδα ηνπ Φνξέα γηα ην έηνο 2017. 
 
Άξζξν 75 
Πηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) ε θξάζε «ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Ρ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ 

αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνπ 

πάζεο θχζεσο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ θαη φισλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην Γεκφζην, ζηα 

Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχκβαζε έκκηζζεο 

εληνιήο ή κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε 

θξάζε «ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4» θαη ε θξάζε «δειψλνληαη θαη 

θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε, απφ ηελ Δληαία Αξρή Ξιεξσκήο κέζσ Αλαιπηηθήο 
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Ξεξηνδηθήο Γήισζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «δειψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε 

κεληαία βάζε ζηελ Αλαιπηηθή Ξεξηνδηθή Γήισζε θαη θαηαβάιινληαη κέζσ ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Ξιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο». 
 
Άξζξν 76 
Ζ αιεζήο έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 94) είλαη φηη ε 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ζπκβάζεσλ κέρξη ηηο 30.9.2016 αθνξά ζηηο απφ 4.3.2015 θαη ζηηο 

απφ 12.3.2015 ζπκβάζεηο εξγαζίαο κεηαμχ ηεο «Ξιεξνθνξηθή, Δπηκφξθσζε, Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε Α.Δ.» (Ξ.Δ.Ρ.Α. Α.Δ.) θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Γξαθεία Γηθηχσζεο - 

Ξξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Θ.Δ.Γ.Δ. θαη ηεο ΔΛ.Ξ.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν απφ 

1.1.2016 έσο θαη ηηο 30.9.2016. Ζ Ξ.Δ.Ρ.Α. Α.Δ. ππνρξενχηαη εληφο ελφο (1) κήλα απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα εθδψζεη, ηα απαξαίηεηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζηα Γξαθεία Γηθηχσζεο - Ξξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ ζηελ Θ.Δ.Γ.Δ. θαη ΔΛ.Ξ.Δ., ηα νπνία πξνζθνκίδεη ζηνπο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζηνπο νπνίνπο ιεηηνχξγεζαλ ηα Γξαθεία Γηθηχσζεο - Ξξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο ησλ 

Φχισλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄ 33). Νη πφξνη ηνπ άξζξνπ 

259 ηνπ λ. 3852/2010, νη νπνίνη έρνπλ κεηαθεξζεί ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Θ.Δ.Γ.Δ. 

θαη ε ΔΛ.Ξ.Δ. ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απνδίδνληαη ζηελ Ξ.Δ.Ρ.Α. Α.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο. Νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνδίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο απαιιαζζφκελεο απφ θάζε είδνπο πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ηέιε 

θαζπζηέξεζεο. 
 
Άξζξν 77 
Ρν πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 31.12.2012 Ξξάμεο 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, φπσο θπξψζεθε, κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4147/2013 (Α΄ 98) 

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 31 παξ. 2 ηνπ λ. 4257/2014 (Α΄ 93), αληηθαζίζηαληαη, σο 

εμήο: 
«2. Σξφλνο έλαξμεο άζθεζεο απφ ηνπο δήκνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζε 

απηνχο, ζην πιαίζην ησλ νξηδφκελσλ ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 

3852/2010 (Α΄ 87), γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε, νξίδεηαη ε 1ε.1.2018. Κέρξη ηφηε, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη 

ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 3852/2010, θαηά 

παξέθθιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζε απηά ζρεηηθήο πξνζεζκίαο.». 
 
Άξζξν 78 
Ρν πξνβιεπφκελν ζην εδάθην α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4071/2012 (Α΄ 85), 

φπσο ηζρχεη, δηάζηεκα ζπγρψλεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ ΦΝΓΠΑ ζηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο 

Ππλδέζκνπο ΦΝΓΠΑ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, παξαηείλεηαη έσο 

30.6.2017. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη απφ 1.1.2017. 
 
Άξζξν 79 
Ξαξαηείλνληαη απηνδηθαίσο έσο θαη 31.12.2017 νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41), 

φπσο ηζρχεη, θαη έρνπλ ιήμεη έσο 31.12.2015. 
Πηελ αλσηέξσ παξάηαζε εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ησλ 

νπνίσλ ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) 

πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε θαηά πεξίπησζε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ23/νηθ. 25930/2011/2016 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 

1652) πεξί ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 
Άξζξν 80 
Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4415/2016 (Α΄ 159) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«2. Θαηά ηηο εκέξεο αξγηψλ θαη δηαθνπψλ νη δηδάζθνληεο / θαζεγεηέο δηθαηνχληαη ηηο 

αληίζηνηρεο απνδνρέο, ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα εξγάδνληαη. Πε πεξίπησζε απαζρφιεζήο 
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ηνπο θαηά ηηο Θπξηαθέο, νη απνδνρέο θαηαβάιινληαη πξνζαπμεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία.». 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ άξρεηαη απφ 1.12.2016. 
 
Άξζξν 81 
1. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ «Θέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ» (ΘΖΦΖ), ησλ «Θέληξσλ Γηεκέξεπζεο-Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο» (ΘΔΓΖΦ) θαη 

ησλ «Θέληξσλ Πηήξημεο Ονκά θαη Δππαζψλ Νκάδσλ» ησλ θνξέσλ ησλ Ν.Ρ.Α., θαζψο θαη 

ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

παξαηείλνληαη πέξαλ ηεο 31εο.12.2016 θαη έσο ηελ έληαμε ησλ ζρεηηθψλ Ξξάμεσλ ή ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο Ξξάμεηο απηέο ή γηα ηε κεηεμέιημε απηψλ ζην πιαίζην 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΞΔΞ) ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ 

2014- 2020 ηνπ ΔΠΞΑ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ηεο 31εο.3.2017. 
Θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28), νη ζπκβάζεηο ηνπ 

αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ κεηαηξέπνληαη ζε θακία πεξίπησζε ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020. 
 
Άξζξν 82 
1. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3580/2007 

(Α΄ 134) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Πην Λνκφ Αηηηθήο, εμαηξνχκελεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λήζσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, θαη ζην Λνκφ Θεζζαινλίθεο, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα (1) έηνο, εθηφο 

εάλ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ επηθνπξηθψλ ηαηξψλ εληάζζεηαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

πξφγξακκα, νπφηε ε ζχκβαζε δχλαηαη λα έρεη δηάξθεηα κέρξη δχν (2) έηε.». 
2. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαιακβάλεη θαη ηνπο επηθνπξηθνχο ηαηξνχο, νη νπνίνη, 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ππεξεηνχλ ζηνπο Λνκνχο Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο κε κνλνεηείο ζπκβάζεηο. Νη ζπκβάζεηο ησλ ηαηξψλ απηψλ, εθφζνλ ην 

θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο εληαρζεί ζε πξφγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1, αλαλεψλνληαη 

απηνδηθαίσο γηα έλα (1) έηνο. 
 
Άξζξν 83 
Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 

193), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Ζ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην ή 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζηνλ νπνίν αλαζέηεη ε Γ.Γ.Γ.Β.Κ. ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο.». 
 
Άξζξν 84 
Έλαξμε ηζρύνο 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 
Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ηελ 

εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 
 
Αζήλα, 19 Γεθεκβξίνπ 2016 
 
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Κεγάιε Πθξαγίδα ηνπ Θξάηνπο. 
 
Αζήλα, 19 Γεθεκβξίνπ 2016 
 
 


