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Κεφϊλαιο Α’ Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ 

Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ 
 

Άρθρο1 Θεμελιώδεισ αρχϋσ  του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ 

 

1. Οι κοινωνικζσ παροχζσ τθσ Ρολιτείασ χορθγοφνται ςτο πλαίςιο  Ενιαίου Συςτιματοσ 

Κοινωνικισ Αςφάλειασ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ κοινωνικισ αςφάλειασ και αξιοπρεποφσ 

διαβίωςθσ, με όρουσ ιςότθτασ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αναδιανομισ και αλλθλεγγφθσ των 

γενεϊν. Το Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ περιλαμβάνει το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ 

για τισ παροχζσ υγείασ, το Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τισ προνοιακζσ 
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παροχζσ και το Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τισ αςφαλιςτικζσ, όπωσ 

ρυκμίηεται από το νόμο αυτό. 

2. Θ  κοινωνικι αςφάλιςθ, θ υγεία και θ κοινωνικι πρόνοια αποτελοφν δικαίωμα 

όλων των πολιτϊν και όςων διαμζνουν μόνιμα και νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Το κράτοσ ζχει 

υποχρζωςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ 

Αςφάλειασ και για τθν παροχι των ςχετικϊν παροχϊν ςε όλουσ όςοι πλθροφν τισ νόμιμεσ 

προχποκζςεισ. 

3. Το Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λειτουργεί με ενιαίουσ κανόνεσ για 

όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςτον ιδιωτικό και τον δθμόςιο τομζα. Τα κζματα του νόμου 

αυτοφ που αναφζρονται ςτουσ τακτικοφσ υπαλλιλουσ και λειτουργοφσ του Δθμοςίου, τουσ 

ςτρατιωτικοφσ και τουσ τακτικοφσ υπαλλιλουσ των Ν.Ρ.Δ.Δ., οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ α` και β` βακμίδασ κα ρυκμιςτοφν μεόμοιο τρόπο με ειδικό ςυνταξιοδοτικό 

νόμο. Για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Βουλισ τα κζματα του νόμου κα ρυκμιςτοφν από τον 

Κανονιςμό τθσ Βουλισ. 

Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ 

 

1. Συςτινεται Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ(Ε.ΣΥ.ΚΑ.) ωσ ςυμβουλευτικό 

όργανο των Υπουργείων Υγείασ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ για τθ χάραξθ των πολιτικϊν τθσ Ρολιτείασ, ςτο πλαίςιο του Ενιαίου 

Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ. Πργανα του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι ο Ρρόεδροσ, θ Ολομζλεια 

και το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο. 

2.  Θ Ολομζλεια του Ε.ΣΥ.ΚΑ. ςυγκροτείται με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Υπουργοφ Υγείασ και 

αποτελείται από τα εξισ μζλθ: 

α. Τον Ρρόεδρο του Ε.ΣΥ.ΚΑ., ο οποίοσ είναι μζλοσ Διδακτικοφ -Ερευνθτικοφ 

Ρροςωπικοφ (Δ.Ε.Ρ.) Ρανεπιςτθμίου ι ομότιμοσ κακθγθτισ, ι προςωπικότθτα εγνωςμζνου 

κφρουσ με ιδιαίτερθ εμπειρία ςε κζματα κοινωνικισ Ρροςταςίασ και ορίηεται φςτερα από 

γνϊμθ τθσ αρμόδιασ κατά τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ Επιτροπισ. 

β. Τον Ρρόεδρο του Συμβουλίου Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων  του  αρ. 23 του Ν. 

3232/2004. 
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γ. Ανά ζνα εκπρόςωπο των Υπουργείων Εργαςίασ, Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Οικονομικϊν, Υγείασ, Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

δ. Το Διοικθτι του ΟΑΕΔ, με τον αναπλθρωτι του.  

ε. Το Διοικθτι του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) του άρκρου 18 του 

παρόντοσ, με τον αναπλθρωτι του. 

ςτ. Το Διοικθτι του ΟΓΑ, με τον αναπλθρωτι του. 

η. Τον Ρρόεδρο του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με τον αναπλθρωτι 

του. 

θ. Τον Ρρόεδρο του ΕΟΡΥΥ, με τον αναπλθρωτι του. 

κ. Εκπρόςωποσ φορζων Υπουργείου Υγείασ 

ι. Τον Συνιγορο του Ρολίτθ, με αναπλθρωτι του το Βοθκό Συνιγορο με αρμοδιότθτα 

τθν Κοινωνικι Ρροςταςία.  

ια. Ζναν εκπρόςωπο τθσ ΓΣΕΕ, με τον αναπλθρωτι του. 

ιβ. Ζναν εκπρόςωπο τθσ ΑΔΕΔΥ, με τον αναπλθρωτι του. 

ιγ. Ζναν εκπρόςωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνφεται από κοινοφ από τισ δφο 

οργανϊςεισ, με τον αναπλθρωτι του. 

ιδ. Ζναν εκπρόςωπο τθσ ΕΣΕΕ και τθσ ΓΣΕΒΕΕ που υποδεικνφεται από κοινοφ από τισ 

δφο οργανϊςεισ, με τον αναπλθρωτι του. 

ιε. Ζναν (1) εκπρόςωπο των ςυνταξιοφχων που προτείνεται από τθν Ανϊτατθ Γενικι 

Συνομοςπονδία Συνταξιοφχων Ελλάδοσ (ΑΓΣΕΕ), τθν Ομοςπονδία Συνταξιοφχων ΙΚΑ, τθν 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Συνταξιοφχων ΟΑΕΕ (ΡΟΣ ΟΑΕΕ) και τθν Ρανελλινια Ομοςπονδία 

Ρολιτικϊν Συνταξιοφχων (ΡΟΡΣ), εκ περιτροπισ ανά κθτεία, με τον αναπλθρωτι του. 

ιςτ. Ζναν εκπρόςωπο τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ Ατόμων με Αναπθρία (ΕΣΑμεΑ), με 

τον αναπλθρωτι του. 

ιη. Ζναν εκπρόςωπο τθσ ΚΕΔΕ και τθσ Ζνωςθσ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ που υποδεικνφεται 

από κοινοφ από τισ δφο οργανϊςεισ, με τον αναπλθρωτι του. 

ιθ. Δφο  ειδικοφσ επιςτιμονεσ επί κεμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και  προςταςίασ που 

ορίηονται από τον Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
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ικ. Δφο ειδικοφσ επιςτιμονεσ επί κεμάτων υγείασ και κοινωνικισ προςταςίασ που 

ορίηονται από τον Υπουργό Υγείασ. 

3. Σε περίπτωςθ, κατά τθν οποία οι αρμόδιοι φορείσ των περιπτϊςεων ια’ ζωσ ιη’ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υποδείξουν εντόσ δφο μθνϊν από ςχετικι πρόςκλθςθ των 

Υπουργϊν Υγείασ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ τουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ, το Ε.ΣΥ.ΚΑ. λειτουργεί νόμιμα και χωρίσ τθν ςυμμετοχι τουσ.  

4. α) Το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του Ε.ΣΥ.ΚΑ. αποτελείται από τον  Ρρόεδρο του και τα 

μζλθ των περιπτϊςεων ιθ’ και ικ’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

β)  Το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο αςκεί όςεσ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ του ανατίκενται από 

τθν Ολομζλεια και, παράλλθλα, λειτουργεί ωσ παρατθρθτιριο τθσ εφαρμογισ τθσ 

νομοκεςίασ κοινωνικισ προςταςίασ, ειςθγοφμενο προσ τον αρμόδιο Υπουργό επί κεμάτων 

επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, οργανωτικοφ και λειτουργικοφ εκςυγχρονιςμοφ των φορζων 

του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 

5. α. Θ κθτεία των μελϊν του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι τριετισ και παρατείνεται μετά τθ λιξθ τθσ 

αυτοδικαίωσ, όχι όμωσ πζρα από ζνα εξάμθνο. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ μζλουσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, το νζο μζλοσ ορίηεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του 

προκατόχου του. 

β. Με τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Ολομζλειασ ορίηεται ωσ Αντιπρόεδροσ ζνα 

από τα μζλθ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου των περιπτϊςεων ιθ’ ι ικ’, με ςκοπό τθν 

αναπλιρωςθ του Ρροζδρου όταν αυτόσ κωλφεται να αςκιςει τα κακικοντα του ςτθν 

Ολομζλεια ι το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο. 

γ. Χρζθ γραμματζα τθσ Ολομζλειασ και του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου αςκεί 

υπάλλθλοσ του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

ο οποίοσ ορίηεται, μαηί με τον αναπλθρωτι του ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ. 

6. Ο Ρρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του ςυντάςςει τθν θμεριςια διάταξθ τθσ Ολομζλειασ 

και του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου, ειςθγείται τα κζματα προσ ςυηιτθςθ ι ορίηει ειςθγθτζσ, 

διευκφνει τισ εργαςίεσ τουσ και φροντίηει για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 

7. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, Υγείασ και Οικονομικϊν ορίηεται θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Ολομζλειασ 

και του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου ανά ςυνεδρίαςθ. 
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Κεφϊλαιο Β’ Προνοιακϋσ παροχϋσ ηλικιωμϋνων και υπερηλύκων 
 

Άρθρο 3 Προνοιακϊ Επιδόματα Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ηλικιωμϋνων και 

υπερηλύκων 

 

Στουσ αναςφάλιςτουσ υπεριλικεσ και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ ςφνταξθσ γιρατοσ, αναπθρίασ 

και κανάτου που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των άρκρων 4 και 5 καταβάλλονται τα 

προβλεπόμενα ςτισ ρυκμίςεισ αυτϊν ειδικά προνοιακά επιδόματα, θ δαπάνθ για τθν 

καταβολι των οποίων βαρφνει τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό. 

 

Άρθρο 4 Επύδομα Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 

 

1. Από 1.1.2016 και ζωσ τθν 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

Συνταξιοφχων (ΕΚΑΣ), το οποίο κεςπίςκθκε με το άρκρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α), όπωσ 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, καταβάλλεται ςτουσ ιδθ ςυνταξιοφχουσ και ςτουσ 

δικαιοφχουσ ςφνταξθσ γιρατοσ, αναπθρίασ και κανάτου των οργανιςμϊν κφριασ 

αςφάλιςθσ, εκτόσ του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάςςονται ςτον ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ 

του άρκρου 15 του παρόντοσ. Για τθν καταβολι του επιδόματοσ πρζπει να πλθροφνται 

ακροιςτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α. Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Για τουσ ςυνταξιοφχουσ λόγω 

αναπθρίασ με ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω, κακϊσ και για τα τζκνα που 

λαμβάνουν ςφνταξθ λόγω κανάτου του γονζα τουσ, δεν απαιτείται όριο θλικίασ. 

β. Το ςυνολικό κακαρό ετιςιο ειςόδθμα τουσ από ςυντάξεισ (κφριεσ, επικουρικζσ και 

βοθκιματα καταβαλλόμενα ςε χριμα), μιςκοφσ, θμερομίςκια και λοιπά επιδόματα, να μθν 

υπερβαίνει το ποςό των επτά χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα δφο (7.972) ευρϊ. 

Για τον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ αυτοφ δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ποςά που 

αντιςτοιχοφν ςτθ ςφνταξθ αναπιρων, κυμάτων πολεμικισ περιόδου και κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, κυμάτων τρομοκρατίασ κακϊσ και ςτα προνοιακά βοθκιματα. 

γ. Το ςυνολικό ετιςιο ατομικό φορολογθτζο, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι 

φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του ςυνταξιοφχου να μθν υπερβαίνει το ποςό 

των οκτϊ χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα τεςςάρων (8.884)ευρϊ. 
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δ. Το ςυνολικό ετιςιο οικογενειακό φορολογθτζο, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι 

φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα να μθν υπερβαίνει το ποςό των ζντεκα χιλιάδων 

(11.000)ευρϊ.  Τα παραπάνω ποςά αφοροφν ειςοδιματα του προθγοφμενου φορολογικοφ 

ζτουσ. 

ε.Το ςυνολικό ακακάριςτο ποςό κφριασ και επικουρικισ ςφνταξθσ που καταβάλλεται 

κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και τα πάςθσ 

φφςεωσ επιδόματα, πλθν των επιδομάτων εορτϊν Χριςτουγζννων – Ράςχα και επιδόματοσ 

αδείασ, να μθν υπερβαίνει τα                                                                                                                                                        

εξακόςια εξιντα τζςςερα (664) ευρϊ. 

Για κάκε ζτοσ, αρχισ γενομζνθσ από 1.1.2017 και μζχρι 31.12.2019, εξετάηεται το 

καταβαλλόμενο ωσ ανωτζρω ποςό ςυντάξεων κατά το μινα ζκδοςθσ τθσ υπουργικισ 

απόφαςθσ τθσ παραγράφου 4 ι το δικαιοφμενο ποςό ςυντάξεων κατά τον πρϊτο πλιρθ 

μινα ςυνταξιοδότθςθσ, αν θ ςυνταξιοδότθςθ χωρεί μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ 

απόφαςθσ.  

ςτ. Ρροκειμζνου περί αλλοδαπϊν, να διαμζνουν νόμιμα και μόνιμα ςτθν Ελλάδα. 

2. Ροςά Επιδόματοσ:  

α. Για ςυνολικά ποςά ειςοδιματοσ από ςυντάξεισ (κφριεσ και επικουρικζσ) μιςκοφσ, 

θμερομίςκια και λοιπά επιδόματα ι βοθκιματα και μζχρι επτά χιλιάδεσ διακόςια δζκα ζξι 

(7.216,00) ευρϊ καταβάλλεται επίδομα  διακόςια τριάντα (230) ευρϊμθνιαίωσ. 

β. Για ςυνολικά ποςά ειςοδιματοσ από επτά χιλιάδεσ διακόςια δζκα ζξι ευρϊ και ζνα 

λεπτό (7.216,01) και μζχρι του ποςοφ των επτά χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ 

(7.972,00) καταβάλλεται ποςό μθνιαίου επιδόματοσ (Ε.Κ.Α.Σ.) ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

βα. Από επτά χιλιάδεσ διακόςια δζκα ζξι ευρϊ και ζνα λεπτό (7.216,01)                         

ευρϊ και μζχρι του ποςοφ τωνεπτά χιλιάδων πεντακοςίων δζκα οκτϊευρϊ(7.518,00) ποςό 

εκατόν εβδομιντα δφο ευρϊ και πενιντα λεπτϊν(172,50). 

ββ. Από επτά χιλιάδεσ πεντακόςια δζκα οκτϊ ευρϊ και ζνα λεπτό(7.518,01) και 

μζχρι του ποςοφ των επτά χιλιάδων επτακοςίων είκοςι (7.720,00) ευρϊ, ποςό εκατόν δζκα 

πζντε (115,00) ευρϊ. 

βγ. Από επτά χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι ευρϊ και ζνα λεπτό (7.720,01) και μζχρι 

του ποςοφ των επτά χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ (7.972,00) ποςό  πενιντα 

επτά ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (57,50).  



-Απόρρθτο-  
 

9 
 

γ. Τα ίδια ωσ άνω ποςά επιδόματοσ χορθγοφνται και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ αναπθρίασ 

που λαμβάνουν πλιρθ ςφνταξθ. 

δ. Στουσ ςυνταξιοφχουσ γιρατοσ και αναπθρίασ που λαμβάνουν μειωμζνθ ςφνταξθ, 

κακϊσ και ςε όςουσ ςυνταξιοφχουσ λόγω γιρατοσ δεν κεμελιϊνουν αυτοτελζσ δικαίωμα 

ςυνταξιοδότθςθσ με χρόνου αςφάλιςθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν Ελλάδα, το 

επίδομα ιςοφται με τα 2/3 των ανωτζρω ποςϊν. Για τουσ τελευταίουσ θ διαφορά του 1/3 

ποςοφ Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ 

παροφςθσ διάταξθσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, δεν χορθγείται. 

Ρροκειμζνου για ςυνταξιοφχουσ λόγω αναπθρίασ, οποιαδιποτε μεταβολι ςτο ποςοςτό 

αναπθρίασ του δικαιοφχου εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ ςτο οποίο καταβάλλεται 

το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφζρει οποιαδιποτε μεταβολι ςτο ποςό του επιδόματοσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ςυνδικαιοφχων ςφνταξθσ λόγω κανάτου, τα ποςά του Ε.Κ.Α.Σ. 

επιμερίηονται κατά το ίδιο ποςοςτό επιμεριςμοφ τθσ ςφνταξθσ που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, άλλωσ από τθν κλθρονομικι μερίδα τουσ. 

3. Για τισ περιπτϊςεισ των ςυνταξιοφχων που πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ για τθ 

λιψθ του Ε.Κ.Α.Σ. για το μζχρι 31.12.2015 χρονικό διάςτθμα, πλθν όμωσ δεν άςκθςαν το 

δικαίωμα τουσ ι δεν τουσ καταβλικθκε το επίδομα και, εφόςον δεν ζχει επζλκει 

παραγραφι ςφμφωνα με το άρκρο 137 του ν. 3655/2008 και τθν παρ. 6 του άρκρου 40 του 

α.ν. 1846/1951, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 2556/1997, όπωσ ιςχφουν, 

μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

4. Από 1.1.2017 και μζχρι 31.12.2019 και ςε ετιςια βάςθ τα ποςά που αναφζρονται 

ςτα ειςοδθματικά κριτιρια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και τα ποςά του 

επιδόματοσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, 

αναπροςαρμόηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Από 1-1-2020 θ παροχι αυτι 

καταργείται και οι κοινωνικοί ςκοποί που υπθρετοφςε καλφπτονται από τθν εκνικι ςφνταξθ 

του άρκρου 7 και τισ παροχζσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 5. Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωςθ με δόλο υποβολισ 

ανακριβοφσ διλωςθσ εκ μζρουσ του ςυνταξιοφχου είτε για τον φορζα καταβολισ του 

επιδόματοσ είτε για τα ειςοδθματικά ςτοιχεία, κακϊσ και ςε περίπτωςθ πολλαπλισ 

είςπραξθσ του επιδόματοσ, τα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά του επιδόματοσ 
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παρακρατοφνται ςτο διπλάςιο, από το ποςό τθσ κφριασ ςφνταξθσ, ςε ζξι (6) μθνιαίεσ δόςεισ, 

με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του ΕΦΚΑ. 

6.  Ο ζλεγχοσ των ειςοδθματικϊν κριτθρίων χοριγθςθσ του επιδόματοσ για κάκε 

ζτοσ διενεργείται το αργότερο μζχρι το τζλοσ του Απριλίου του αντίςτοιχου ζτουσ και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν χορθγοφνται ποςά Ε.Κ.Α.Σ. ςε μθ δικαιοφχουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

αυτό,  από τθν 1θ Μαΐου του ίδιου ζτουσ.Τα ποςά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλικθκαν από 

οποιονδιποτε αςφαλιςτικό φορζα δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν εξζταςθ τθσ ςυνδρομισ 

των ειςοδθματικϊν κριτθρίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ. 

7. Τα ποςά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται ςε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ υπζρ του Κλάδου 

Αςκζνειασ οφτε ςτθν Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων του άρκρου 38 του ν. 3863/2010 

(Α`115), όπωσ ιςχφει. 

 8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν εξάγεται ςε χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 9. Το άρκρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Αϋ), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί και ιςχφει 

καταργείται. 

 

Άρθρο 5 Επύδομα Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ Αναςφϊλιςτων Υπερόλικων 

 

1.Από 01.01.2016 ςτουσ αναςφάλιςτουσ υπεριλικεσκαιςε αυτοφσ που δεν πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ,επίδομα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ Αναςφαλίςτων Υπερθλίκων, εφόςον πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α. Ζχουν ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

β. Δεν λαμβάνουν ι δεν δικαιοφνται να λάβουν ςφνταξθ από το εξωτερικό ι 

οποιαδιποτε αςφαλιςτικι ι προνοιακι παροχι από τθν Ελλάδα, μεγαλφτερθ από το 

κατωτζρω ςτθν παρ. 3 πλιρεσ ποςό του επιδόματοσ.  

Σε περίπτωςθ που θ κατά τα ανωτζρω ςφνταξθ ι παροχι από δθμόςιο φορζαπου 

λαμβάνουν είναι μικρότερθ από το επίδομα, δικαιοφνται το ποςό τθσ διαφοράσ που 

προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ ι παροχισ που λαμβάνουν από το 

επίδομα. Αν το ποςό που προκφπτει είναι μικρότερο από είκοςι(20)ευρϊ δεν καταβάλλεται 

το επίδομα. 
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Σε περίπτωςθ μεταβολισ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ ι τθσ παροχισ που λαμβάνουν από το 

εξωτερικό ι τθν Ελλάδα,αντίςτοιχα,οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να το δθλϊςουν αμζςωσ, 

προκειμζνου να τροποποιθκεί αναλόγωσ το ποςό του επιδόματοσ. 

Για όςουσ λαμβάνουν ςφνταξθ ι άλλθ παροχι από οποιοδιποτε φορζα του εξωτερικοφ, θ 

νομιςματικι ιςοτιμία λαμβάνεται υπόψθ τθν 1θ εργάςιμθ θμζρα του ζτουσ κατά τθ 

χοριγθςθ, τθν επαναχοριγθςθ ι τθν τροποποίθςθ του ποςοφ τθσ παροχισ που λαμβάνουν 

από τον αρμόδιο για τθν καταβολι αυτισ φορζα, λόγω αλλαγισ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ 

που λαμβάνουν από τον φορζα του εξωτερικοφ.  

γ. Διαμζνουν μόνιμα και νόμιμα ςτθν Ελλάδα δεκαπζντε (15) ςυνεχόμενα ζτθ πριν 

από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθ λιψθ του επιδόματοσ ι δεκαπζντε (15) ζτθ μεταξφ του 

17ου και του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ, εκ των οποίων τα δζκα (10) ςυνεχόμενα πριν από 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και εξακολουκοφν να διαμζνουν ςτθν Ελλάδα και μετά τθ λιψθ 

τθσ παροχισ. 

δ. Το ποςό του επιδόματοσ καταβάλλεται πλιρεσ ι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 για όςουσ πλθροφν ακροιςτικά τα ανωτζρω κριτιρια 

και ζχουν ςυμπλθρϊςει ςτθ χϊρα τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) πλιρθ ζτθ διαμονισ και 

μειϊνεται κατά 1/35 για κάκε ζνα (1) ζτοσ που υπολείπεται των τριάντα πζντε (35) ετϊν 

διαμονισ ςτθ χϊρα.  

ε. Το ςυνολικό ετιςιο ατομικό φορολογθτζο ειςόδθμά τουσ, κακϊσ και το 

απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμά τουσ δεν υπερβαίνει το ποςό 

των τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων είκοςι (4.320) ευρϊ ι, ςτθ περίπτωςθ εγγάμων, το 

ςυνολικό ετιςιο οικογενειακό φορολογθτζο ειςόδθμα, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι 

φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα δεν υπερβαίνει το ποςό των οκτϊ χιλιάδων 

εξακοςίων ςαράντα (8.640) ευρϊ. 

ςτ. Εξαιροφνται τθσ παροχισ όςοι εκτίουν ποινι φυλάκιςθσ 

η. Εξαιροφνται επίςθσ όςοι ο ι ι ςφηυγοσ λαμβάνει ςφνταξθ από οποιαδιποτε πθγι 

μεγαλφτερθ από τθν παροχι. 

2. Στο ειςόδθμα δεν υπολογίηεται: 

α) Το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν αντικειμενικι δαπάνθ από ιδιοκατοικοφμενθ κφρια 

κατοικία μζχρι 100 τ.μ.  
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β) Οι  οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε ΑμεΑ λόγω τθσ αναπθρίασ τουσ. 

γ) Το διατροφικό επίδομα που χορθγείται ςτουσ πάςχοντεσ από χρόνια νεφρικι 

ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου και ςτουσ μεταμοςχευμζνουσ. 

δ) Το επίδομα ανεργίασ  

3. Το πλιρεσ ποςό του μθνιαίου επιδόματοσ ανζρχεται ςε 360 Ευρϊ.  

4. Θ ωσ άνω παροχι καταβάλλεται ςε μθνιαία βάςθ για όςουσ δικαιοφχουσ κάνουν 

αίτθςθ μετά τθν 01.01.2016 από τθν 1θ του επόμενου τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ μινα.  

Εκκρεμείσ αιτιςεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ, εξετάηονται με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ. 

5. Για τθ χοριγθςθ τθσ παροχισ ςε όςουσ ελάμβαναν τθ ςφνταξθ του αναςφάλιςτου 

υπεριλικα, θ οποία διακόπθκε μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ υποβολι ςχετικισ διλωςθσ επιλογισ του επιδόματοσ του άρκρου 

αυτοφ αντί τθσ προθγοφμενθσ παροχισ. Θ επαναχοριγθςθ τθσ παροχισ ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ κα γίνει με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ. 

6. Ροςά ςυντάξεων που ειςπράχκθκαν μζχρι τθ διακοπι τθσ παροχισ του αναςφάλιςτου 

υπεριλικα, όπωσ προβλζπονταν από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ 5 τθσ υποπαραγράφου 

ΙΑ.6. τθσ παραγράφου ΙΑ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 δεν αναηθτοφνται. 

7.  Οι αναςφάλιςτοι υπεριλικεσ που λαμβάνουν ιδθ, πριν τθν 01.01.2016, επίδομα από 

τον ΟΓΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 1296/1982, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4093/2012, εξακολουκοφν να λαμβάνουν τθν παροχι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου διατάξεισ.  

8. Κατά τθσ απόφαςθσ περί απονομισ ι μθ του παρόντοσ επιδόματοσ χωρεί ζνςταςθ 

ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΓΑ, εντόσ προκεςμίασ τριϊν μθνϊν, αρχομζνθσ 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςε αυτόν. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να 

αποφανκεί επί τθσ ζνςταςθσ μζςα ςε ζνα μινα από τθν υποβολι τθσ.  

9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από γνϊμθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ Γεωργικϊν 

Αςφαλίςεων, κακορίηονται τα δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία καταβολισ τθσ παροχισ κακϊσ 

και άλλεσ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ.  
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10. Οι ρυκμίςεισ του άρκρου 69 του ν.4144/2013 (Α’ 88) εφαρμόηονται και ςτθν 

παροφςα ρφκμιςθ. 

Κεφϊλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνικό Αςφϊλιςη-Ενιαύοι Κανόνεσ 

Παροχών 
 

Άρθρο 6 Εννοιολογικού προςδιοριςμού 

 

1. Από 1.1.2016, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτοφ, θ 

ςφνταξθ λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ και κανάτου του φορζα κφριασ αςφάλιςθσ υπολογίηεται 

ωσ το άκροιςμα δφο τμθμάτων: τθσ εκνικισ ςφνταξθσ του άρκρου 7 και τθσ ανταποδοτικισ 

ςφνταξθσ του άρκρου 8 του παρόντοσ. 

2. Θ Εκνικι Σφνταξθ αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ και δεν χρθματοδοτείται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, αλλά απευκείασ από 

τον κρατικό προχπολογιςμό. Αρμόδιοσ για τθν καταβολι τθσ εκνικισ ςφνταξθσ είναι ο 

ΕΦΚΑ του παρόντοσ. 

3. Το ανταποδοτικό μζροσ τθσ ςφνταξθσ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ 

επιπζδου διαβίωςθσ, όςο το δυνατόν εγγφτερα προσ εκείνο που είχε ο εργαηόμενοσ κατά τθ 

διάρκεια του εργαςιακοφ του βίου. Υπολογίηεται βάςει των αποδοχϊν ι του ειςοδιματοσ 

επί των οποίων καταβλικθκαν ειςφορζσ και του ποςοςτοφ αναπλιρωςθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του νόμου αυτοφ. 

4. Το ποςό τθσ κανονιςκείςασ κατά τα ανωτζρω ςφνταξθσ καταβάλλεται ανά μινα, 

δϊδεκα φορζσ το χρόνο.  

5. Το κράτοσ ζχει πλιρθ εγγυθτικι υποχρζωςθ για το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν 

παροχϊν. 

 

Άρθρο 7 Εθνικό Σύνταξη 

 

1. Θ Εκνικι Σφνταξθ καταβάλλεται ςε όλουσ, όςοι  διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα για 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ, μεταξφ του 15ου και του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ ι 

του ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ ςτο οποίο, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ, κεμελιϊνουν δικαίωμα 
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πλιρουσ ςφνταξθσ. Θ μόνιμθ διαμονι αποδεικνφεται με τθ διαδικαςία που προβλζπεται για 

τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςτουσ πολίτεσ τρίτων xωρϊν. Το ποςό τθσ μειϊνεται για τουσ 

ςυνταξιοφχουσ λόγω γιρατοσ κατά 1/40 για κάκε χρόνο που υπολείπεται των ςαράντα (40) 

ετϊν διαμονισ ςτθν Ελλάδα, μεταξφ του 15ου και του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ.  

2. Το ποςό τθσ εκνικισ ςφνταξθσ μειϊνεται αναλογικά ςτισ περιπτϊςεισ κεμελίωςθσ 

ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ςε μειωμζνθ ςφνταξθ λόγω γιρατοσ ι λόγω αναπθρίασ. Θ 

μείωςθ τθσ εκνικισ ςφνταξθσ προκειμζνου για τουσ αςφαλιςμζνουσ που λαμβάνουν 

μειωμζνθ ςφνταξθ γιρατοσ, ανζρχεται ςε 1/200 για κάκε μινα που υπολείπεται για τθ 

ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ.  

3. Για τουσ ςυνταξιοφχουσ που λαμβάνουν μειωμζνθ ςφνταξθ λόγω αναπθρίασ με 

ποςοςτό 67% ζωσ και 79,99% χορθγείται το 75% τθσ εκνικισ ςφνταξθσ, και με ποςοςτό από 

50% ζωσ και 66,99% χορθγείται το 50% αυτισ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ δεν ζχουν εφαρμογι 

ςε όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται με τισ διατάξεισ του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), κακϊσ και για 

τα πρόςωπα του τετάρτου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ α` τθσ παραγράφου 1 των άρκρων 1 

και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`). 

4. Στισ περιπτϊςεισ χοριγθςθσ ςφνταξθσ λόγω κανάτου, το ποςό τθσ εκνικισ ςφνταξθσ 

προςδιορίηεται για τον επιηϊντα ςφηυγο και κάκε ςυνδικαιοφχο με βάςθ το δικαιοφμενο 

ποςοςτό ςφνταξθσ λόγω κανάτου ςφμφωνα διατάξεισ του αςφαλιςτικοφ φορζα 

προζλευςθσ, άλλωσ του κλθρονομικοφ δικαίου. Ρροκειμζνου για τζκνα, θ καταβολι του εν 

λόγω ποςοςτοφ τθσ εκνικισ ςφνταξθσ λιγει με τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων θλικίασ που 

ορίηονται από το άρκρο 13. Το καταβαλλόμενο ςε αυτά ποςοςτό, μετά τθ διακοπι 

χοριγθςθσ του, προςτίκεται ςτο ποςοςτό που χορθγείται ςτο δικαιοφχο επιηϊντα ςφηυγο 

και ζωσ το ποςοςτό τθσ δικαιοφμενθσ ςφνταξθσ. Σε περίπτωςθ επιμεριςμοφ τθσ εξ ιδίου 

δικαιϊματοσ ςφνταξθσ μεταξφ δικαιοφχου και τζκνων, το ποςό τθσ εκνικισ ςφνταξθσ 

κατανζμεται κατά τα ποςοςτά του επιμεριςμοφ.  

5. Σε περίπτωςθ ςϊρευςθσ ςυντάξεων χορθγείται μία εκνικι ςφνταξθ. Στθν περίπτωςθ 

ςυνταξιοφχου ι δικαιοφμενου μιασ πλιρουσ ςε ποςό και μιασ μειωμζνθσ κφριασ ςφνταξθσ, 

το ποςό τθσ χορθγοφμενθσ εκνικισ ςφνταξθσ είναι πλιρεσ.  

6. Για τθν πρϊτθ εφαρμογι του νόμου αυτοφ θ εκνικι ςφνταξθ ορίηεται ςε τριακόςια 

ογδόντα τζςςερα (384) Ευρϊ κάκε μινα. 
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Άρθρο 8 Ανταποδοτικό ςύνταξη 

 

1. Οι αςφαλιςμζνοι κφριασ αςφάλιςθσ δικαιοφνται ανταποδοτικό μζροσ ςφνταξθσ, 

που προκφπτει  με βάςθ τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ, το χρόνο αςφάλιςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 16  και τα κατ’ ζτοσ ποςοςτά αναπλιρωςθσ υπολογιηόμενα επί των ςυντάξιμων 

αποδοχϊν του πίνακα ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςτθν παράγραφο 3, ςφμφωνα με τισ 

ρυκμίςεισ των επόμενων παραγράφων. 

2. Ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ για τον υπολογιςμό του ανταποδοτικοφ μζρουσ ςφνταξθσ  

κφριασ αςφάλιςθσ λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ ι κανάτου λαμβάνονται υπόψθ: 

α. για τουσ μιςκωτοφσ, ο μζςοσ όροσ μθνιαίων αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του αςφαλιςτικοφ του βίου. Ο μζςοσ αυτόσ όροσ υπολογίηεται ωσ το 

πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνόλου των μθνιαίων αποδοχϊν δια του ςυνολικοφ χρόνου 

αςφάλιςισ του. Ωσ ςφνολο μθνιαίων αποδοχϊν που ζλαβε ο αςφαλιςμζνοσ νοείται το 

άκροιςμα των μθνιαίων αποδοχϊν που υπόκεινται ςε ειςφορζσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

αςφαλιςτικοφ του βίου, εξαιρουμζνων των δϊρων εορτϊν και του επιδόματοσ αδείασ που 

τυχόν καταβλικθκαν. Για τον υπολογιςμό των ςυντάξιμων αποδοχϊν λαμβάνονται υπόψθ 

οι αποδοχζσ του αςφαλιςμζνου για κάκε θμερολογιακό ζτοσ, πλθν του τελευταίου ζτουσ ι 

τμιματοσ ζτουσ, κατά το οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ, 

προςαυξαυνόμενεσ κατά τθν ετιςια μεταβολι μιςκϊν, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. 

β. για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ αγρότεσ, για τον υπολογιςμό του  

ανταποδοτικοφ μζρουσ τθσ ςφνταξθσ λαμβάνονται υπόψθ οι αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ 

βάςει των οποίων υπολογίηονταν οι ειςφορζσ για κφρια ςφνταξθ, ςφμφωνα με το ιςχφον 

δίκαιο μζχρι τθν κζςθ ςε ιςχφ του νόμου αυτοφ, και, για το διάςτθμα μετά τθν δθμοςίευςθ 

του νόμου, το ειςόδθμα, το οποίο υπόκειται ςε ειςφορζσ ςφμφωνα με τα άρκρα 53 και 54 

του παρόντοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αςφαλιςτικοφ βίου.  

3. Το τελικό ποςό του ανταποδοτικοφ μζρουσ τθσ ςφνταξθσ υπολογίηεται για το 

ςφνολο του χρόνου αςφάλιςθσ, με βάςθ το ποςοςτό αναπλιρωςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 

άρκρο 15, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα που προςαρτάται ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου αυτισ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Ειδικότερα, το ποςοςτό αναπλιρωςθσ για κάκε ζτοσ 

αςφάλιςθσ εντόσ εκάςτθσ κλίμακασ ετϊν αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό που αναγράφεται ςτθν 

τρίτθ ςτιλθ του πίνακα. Σε περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ των ετϊν αςφάλιςθσ τθσ δεφτερθσ 

ςτιλθσ, το ποςοςτό αναπλιρωςθσ, ςτο φψοσ που ζχει διαμορφωκεί κατά τα ανωτζρω, 
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προςαυξάνεται περαιτζρω κατά το προβλεπόμενο ποςοςτό για τθν επόμενθ χρονικι 

κατθγορία ετϊν αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ για κάκε επιμζρουσ περίοδο αςφάλιςθσ 

αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

ΑΡΟ ΕΩΣ ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΡΛΘΩΣΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

0 15 0,80% 

15,01 18 0,92% 

18,01 21 1,04% 

21,01 24 1,16% 

24,01 27 1,29% 

27,01 30 1,42% 

30,01 33 1,55% 

33,01 36 1,69% 

36,01 39 1,84% 

39,01 42 και περιςςότερα 2,00% 

 

5. Ρρόςωπα τα οποία είναι ςυνταξιοφχοι των ενταχκζντων ςτον ΕΦΚΑ φορζων,  τομζων και 

κλάδων, κατά τθν θμερομθνία ζνταξισ τουσ ςτον ΕΦΚΑ, εφόςον οι ςυντάξεισ τουσ είναι τθσ 

αυτισ αιτίασ, δικαιοφνται από τον ΕΦΚΑ ςφνταξθ ίςθ με το άκροιςμα των καταβαλλόμενων 

ςυντάξεων από τουσ ενταχκζντεσ ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, τομείσ και κλάδουσ. Σε περίπτωςθ που 

οι ςυντάξεισ προζρχονται από διαφορετικζσ αιτίεσ, ο ΕΦΚΑ εξακολουκεί να καταβάλλει 

αυτζσ χωριςτά. 

 

Άρθρο 9  Σύνταξη αναπηρύασ-επύδομα τετραπληγύασ. 

 

1. Για τισ ςυντάξεισ αναπθρίασ που καταβάλλουν οι ενταςςόμενοι ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, 

κλάδοι και τομείσ εξακολουκοφν να ιςχφουν οι μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ 

γενικζσ και καταςτατικζσ διατάξεισ. 
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2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ςυςτινεται επιτροπι με αντικείμενο τθν επανεξζταςθ των υφιςτάμενων 

διατάξεων και τθ κζςπιςθ νζων, ενιαίων κανόνων για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ.  

3. α. Στουσ αςφαλιςμζνουσ, ςτουσ ςυνταξιοφχουσ και ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ  

χορθγείται επίδομα τετραπλθγίασ-παραπλθγίασ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν 

κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου, όπωσ τροποποιοφνται με τθ ρφκμιςθσ του 

εδαφίου β. 

β. Θ παράγραφοσ .2 του άρκρου 5 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004, όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν παρ.3 άρκρ.61 Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006 αντικακίςταται 

ωσ εξισ: 

«2. Στισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ68 Α), 

όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά, υπάγονται και οι αςφαλιςμζνοι και ςυνταξιοφχοι των 

αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων, κακϊσ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, που: 

 α. πάςχουν από μυαςκζνεια μυοπάκεια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, 

"β. Ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτθριαςμό των δφο άνω 

ι κάτω άκρων ι κατά το ζνα άνω και ζνα κάτω άκρο." 

γ. ζχουν φωκομζλεια που επιφζρει τον ίδιο βακμό κινθτικισ αναπθρίασ με τθν παραπάνω 

περίπτωςθ β` τθσ παραγράφου αυτισ, 

 δ. πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ που επιφζρει παραπλθγία τετραπλθγία με 

ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, 

ε Ζχουν οποιαδιποτε άλλθ πάκθςθ ι βλάβθ που ςυνεπάγεται αδυναμία χριςθσ δυο 

τουλάχιςτον άνω ι κάτω άκρων. 

Στ). Ζχουν ακρωτθριαςμό του ενόσ άνω ι κάτω άκρου με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, 

που δεν επιδζχεται εφαρμογισ τεχνθτοφ μζλουσ. Το φψοσ του επιδόματοσ ςτθν περίπτωςθ 

αυτι κακορίηεται ςτο δεκαπλάςιο του κατωτάτου θμερομιςκίου ανειδίκευτου εργάτθ, 

όπωσ ιςχφει κάκε φορά.»φ 
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Άρθρο 10 Προςαύξηςη ςύνταξησ 

 

1. Το ποςό τθσ κατά τα άρκρα 8 και 9 υπολογιηόμενθσ ςφνταξθσ γιρατοσ ι αναπθρίασ, 

προςαυξάνεται κατά 8% για το  πρϊτο παιδί, 10% για το δεφτερο παιδί και 12% για το τρίτο 

παιδί και κάκε ζνα από τα επόμενα, εφόςον είναι άγαμα και ανιλικα και δεν εργάηονται ι 

είναι ανίκανα για κάκε βιοποριςτικι εργαςία και δεν λαμβάνουν ςφνταξθ από 

οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό ι το Δθμόςιο θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.  Θ κατά τα 

ανωτζρω  προςαφξθςθ παρατείνεται μζχρι του 24ου ζτουσ τθσ θλικίασ, εφόςον τα παιδιά 

φοιτοφν ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ αναγνωριςμζνεσ ςχολζσ του εςωτερικοφ ι του 

εξωτερικοφ ι ςε Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ. Αν και ο ζτεροσ των γονζων είναι ςυνταξιοφχοσ, θ κατά τα 

ανωτζρω προςαφξθςθ (επίδομα τζκνων) χορθγείται ςτον ζναν εκ των ςυηφγων κατ’ επιλογι 

τουσ. Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ επιλογισ, το ποςό τθσ προςαφξθςθσ καταβάλλεται και 

ςτουσ δφο ςυηφγουσ κατά το ιμιςυ. Οι χορθγοφμενεσ προςαυξιςεισ ςυντάξεων για τα 

τζκνα υπολογίηονται επί του μιςοφ του κατά το ζτοσ 2015 μζςου μθνιαίου κατά κεφαλιν 

ΑΕΡ, αναπροςαρμοςμζνου με το εκάςτοτε ποςοςτό αυξιςεωσ των ςυντάξεων των 

δθμοςίων υπαλλιλων.  

 

2. Το ποςό τθσ καταβαλλόμενθσ ςφνταξθσ, λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ ι κανάτου, 

προςαυξάνεται κατά 50%, εφόςον οι ςυνταξιοφχοι είναι πλιρωσ τυφλοί ι, λόγω πάκθςθσ ι 

αναπθρίασ, τελοφν διαρκϊσ ςε κατάςταςθ θ οποία απαιτεί ςυνεχι επίβλεψθ, 

ςυμπαράςταςθ και περιποίθςθ ετζρου προςϊπου.  Επί τετραπλθγίασ, το ποςό τθσ 

καταβαλλόμενθσ ςφνταξθσ προςαυξάνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κατά τθν δθμοςίευςθ 

του νόμου διατάξεισ. 

3. Στθν περίπτωςθ αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν οι οποίοι, υπό τθν ιςχφ του προϊςχφοντοσ 

νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ κατζβαλλαν ειςφορζσ ανϊτερεσ από αυτζσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπωσ 

και ςτθν περίπτωςθ αςφαλιςμζνων που κα καταβάλλουν εκελοντικά ειςφορζσ ανϊτερεσ 

από τισ προβλεπόμενεσ ςτο νόμο αυτό, θ ςφνταξθ προςαυξάνεται κατά ποςοςτό που κα 

οριςκεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ, βάςει ςχετικισ 

οικονομικισ αναλογιςτικισ μελζτθσ. 

4. Καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ που εκδόκθκαν βάςει ρυκμίςεων που καταργοφνται ςτο εξισ,  

διατθροφνται ωσ ζχουν, με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ του άρκρου 14. 
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Άρθρο 11 Αςφαλιςτικϋσ παροχϋσ λόγω εργατικού  ατυχόματοσ ό ατυχόματοσ 

εκτόσ εργαςύασ 

 

1.  Οι αςφαλιςμζνοι δικαιοφνται ςφνταξθ αναπθρίασ και τα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ 

ςφνταξθ λόγω κανάτου, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και ανεξαρτιτωσ χρόνου 

αςφάλιςθσ, αν θ αναπθρία ι ο κάνατοσ οφείλεται ςε εργατικό ατφχθμα ι ατφχθμα κατά τθν 

απαςχόλθςθ. Για τθ χοριγθςθ τθσ ςφνταξθσ του προθγοφμενου εδαφίου απαιτείται 

υποβολι αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ από τον κατά τα ανωτζρω δικαιοφχο. Θ προκεςμία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ, θ διαδικαςία αναγγελίασ και διαπίςτωςθσ του 

εργατικοφ ατυχιματοσ κατά τθν απαςχόλθςθ, το είδοσ τθσ νόςου ανά επάγγελμα και κάκε 

άλλθ λεπτομζρεια εφαρμογισκακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και  Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.Με το εργατικό ατφχθμα ι το ατφχθμα 

κατά τθν απαςχόλθςθ εξομοιϊνονται και οι επαγγελματικζσ αςκζνειεσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ 

τθσ απόφαςθσ αυτισ εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Αςκενείασ του 

οικείου φορζα κφριασ αςφάλιςθσ και για όςουσ αςφαλίηονται μετά τθν 1.1.2016 αυτζσ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπωσ ιςχφουν κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου. 

2.  Επί ατυχιματοσ εκτόσ εργαςίασ ι απαςχόλθςθσ, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια 

όργανα του ΕΦΚΑ, οι αςφαλιςμζνοι δικαιοφνται ςφνταξθ αναπθρίασ και τα μζλθ τθσ 

οικογενείασ τουσ ςφνταξθ λόγω κανάτου, αν ζχουν πραγματοποιιςει το μιςό χρόνο 

αςφάλιςθσ, από αυτόν που απαιτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθν ςυνταξιοδότθςθ 

λόγω αναπθρίασ από κοινι νόςο του άρκρου 9. Τα ίδια όργανα προςδιορίηουν με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τουσ, ςε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ, εάν το ατφχθμα ιταν εργατικό 

ι εκτόσ εργαςίασ. 

3. Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το ανωτζρω κζμα καταργείται. Καταβαλλόμενεσ 

ςυντάξεισ που εκδόκθκαν βάςει ρυκμίςεων που καταργοφνται ςτο εξισ,  διατθροφνται ωσ 

ζχουν, με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ του άρκρου 14. 

Άρθρο 12 Παροχϋσ ςε χρόμα του Ενιαύου Φορϋα 

 

1. Ραροχζσ ςε χριμα χορθγοφνται ςτουσ αςφαλιςμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ των φορζων, 

κλάδων και τομζων του ΕΦΚΑ, ωσ εξισ: 
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α. για τουσ μιςκωτοφσ και ςυνταξιοφχουσ φορζων αςφάλιςθσ μιςκωτϊν, με βάςθ τισ 

γενικζσ και καταςτατικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τθν δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ,  

β. Για τουσ αυτοαςπαςχολοφμενουσ, ελεφκερουσ επαγγελματικζσ και αςφαλιςτζουσ λόγω 

ιδιότθτασ και τουσ ςυνταξιοφχουσ των οικείων φορζων αςφάλιςθσ, με βάςθ τισ γενικζσ και 

καταςτατικζσ του ΟΑΕΕ  και  

γ. για τουσ αγρότεσ, αςφαλιςμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ του ΟΓΑ  οι γενικζσ και 

καταςτατικζσ διατάξεισ του ΟΓΑ.  

2.Από τθν 1.1.2017  το είδοσ και το φψοσ των παροχϊν αςκζνειασ ςε χριμα, θ ζκταςθ, τα 

δικαιοφχα πρόςωπα, οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα ι 

λεπτομζρεια ρυκμίηονται ενιαία με τον Κανονιςμό Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν του ΕΦΚΑ του 

άρκρου 49 παρ. 3. 

 

Άρθρο 13 Σύνταξη λόγω θανϊτου 

 

1. Σε περίπτωςθ κανάτου ςυνταξιοφχου ι αςφαλιςμζνου, ο οποίοσ ζχει πραγματοποιιςει 

το χρόνο αςφάλιςθσ, που απαιτοφνται για τθν ςυνταξιοδότθςθ λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ, 

δικαιοφνται ςφνταξθ τα παρακάτω μζλθ τθσ οικογζνειασ του: 

α. Ο επιηϊν ςφηυγοσ, και  

β. Τα νόμιμα τζκνα, τα νομιμοποιθκζντα, τα αναγνωριςκζντα, τα υιοκετθκζντα και όςα 

εξομοιϊνονται με αυτά με τθν προχπόκεςθ ότι: α. είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει 

το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Το όριο αυτό παρατείνεται μζχρι του 25ου ζτουσ, εφόςον 

φοιτοφν ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ αναγνωριςμζνεσ ςχολζσ του εςωτερικοφ ι του 

εξωτερικοφ ι ςε Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Κζντρα Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ β. κατά το χρόνο του κανάτου του αςφαλιςμζνου ι ςυνταξιοφχου είναι ανίκανα 

για κάκε βιοποριςτικι εργαςία, εφόςον θ ανικανότθτά τουσ επιλκε πριν από τθν 

ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ. 

2.  Ο επιηϊν ςφηυγοσ δεν δικαιοφται ςφνταξθ: 

α.  Αν ο κάνατοσ του αςφαλιςμζνου ςυηφγου επιλκε πριν από τθν πάροδο πζντε (5) ετϊν 

από τθν τζλεςθ του γάμου, εκτόσ αν: 
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α.α.  Ο κάνατοσ οφείλεται ςε ατφχθμα εργατικό ι ατφχθμα εκτόσ εργαςίασ του άρκρου 11 ι 

φόνο.  

β.β. Κατά τθ διάρκεια του γάμου γεννικθκε ι με το γάμο νομιμοποιικθκε, αναγνωρίςκθκε 

ι υιοκετικθκε τζκνο. 

γ.γ. Θ χιρα κατά το χρόνο του κανάτου τελεί ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ, θ οποία δεν 

διεκόπθ και γεννικθκε ηων τζκνο.  

δ.δ. Συντρζχει θ περίπτωςθ αναςυςτάςεωσ προχπάρξαντοσ γάμου, αρκεί οι τελεςκζντεσ 

γάμοι, δθλαδι ο αρχικόσ και ο εξ αναςυςτάςεωσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου απεβίωςε ο 

ςφηυγοσ, να ζχουν διαρκζςει τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνια.  

 β.  Εάν ο γάμοσ ζλαβε χϊρα μετά τθν απονομι τθσ ςφνταξθσ γιρατοσ του κανόντοσ, εκτόσ 

εάν ςυντρζχει ζνασ από τουσ ανωτζρω με ςτοιχεία (ββ) και (γγ) αναφερόμενουσ λόγουσ. 

3. Το δικαίωμα ςφνταξθσ λόγω κανάτου του επιηϊντοσ ςυηφγου και των παιδιϊν 

καταργείται: 

α.  Με το κάνατο του δικαιοφχου. 

β.  Με τθν τζλεςθ γάμου του δικαιοφχου ι ςφναψθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ. 

γ.  Με τθ ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω ςτθν παρ. 1β περίπτωςθ αϋ οριηόμενων ορίων θλικίασ, 

και 

δ.  Από τότε που ζπαυςε θ κατά τθν παρ. 1β περίπτωςθ βϋ ανικανότθτα για εργαςία. 

4.Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το ανωτζρω κζμα καταργείται, εκτόσ από τισ 

διατάξεισ που κζτουν πρόςκετουσ περιοριςμοφσ ςτθ λιψθ ςφνταξθσ από τον επιηϊντα 

ςφηυγο, οι οποίεσ εξακολουκοφν να ιςχφουν. Καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ που εκδόκθκαν 

βάςει ρυκμίςεων που καταργοφνται ςτο εξισ,  διατθροφνται ωσ ζχουν, με τθν επιφφλαξθ 

εφαρμογισ του άρκρου 14. 

5. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ που ο κάνατοσ επζρχεται 

μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου. 
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Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολόσ ςύνταξησ 

 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ το 

καταβαλλόμενο κακαρό ποςό κάκε ατομικισ ςφνταξθσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

εξαπλάςιο τθσ εκνικισ ςφνταξθσ του άρκρου 7 και το άκροιςμα του καταβαλλομζνου 

κακαροφ ποςοφ των ςυντάξεων,  που  δικαιοφται  κάκε ςυνταξιοφχοσ από οποιαδιποτε 

αιτία από το  Δθμόςιο, ν.π.δ.δ., ι οιονδιποτε αςφαλιςτικό φορζα κφριασ ι επικουρικισ  

αςφάλιςθσ, το οκταπλάςιο αυτισ. Για τθν διαπίςτωςθ τθσ λιξθσ του προγράμματοσ 

εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. 

 

Άρθρο 15 Αναπροςαρμογό ςυντϊξεων-προςταςύα καταβαλλόμενων ςυντϊξεων 

 

1. Σε εφαρμογι των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των κεμελιωδϊν αρχϊν του άρκρου 1, 

οι ιδθ καταβαλλόμενεσ κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου κφριεσ ςυντάξεισ 

αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8, βάςει των ρυκμίςεων των επομζνων 

παραγράφων.  

2.  α. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ οι 

ςυντάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυνεχίηουν να καταβάλλονται ςτο φψοσ που 

είχαν  κατά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ,  

β. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, εφόςον το 

καταβαλλόμενο ποςό των ςυντάξεων αυτϊν είναι μεγαλφτερο από αυτό που προκφπτει 

από τον υπολογιςμό τουσ βάςει του άρκρου 8, το επιπλζον ποςό εξακολουκεί να 

καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο ωσ προςωπικι διαφορά, απομειοφμενθ μζχρι τθν τελικι 

αντιςτοίχιςθ με τισ ςυντάξεισ όςων κα ςυνταξιοδοτθκοφν μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του νόμου 

αυτοφ. Εάν είναι μικρότερο, καταβάλλεται ςτο ςυνταξιοφχο το αναλογοφν υπολειπόμενο  

ποςό τθσ διαφοράσ.  

3. Οι ςυντάξεισ που εκδίδονται μετά τθν κζςθ ςε ιςχφ του νόμου, αυξάνονται κατ’ ζτοσ με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςτθ βάςθ ςυντελεςτι που διαμορφϊνεται κατά 50% από τθ 

μεταβολι του ΑΕΡ και κατά 50% από τθ μεταβολι του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι του 
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προθγοφμενου ζτουσ και δεν υπερβαίνει τθν ετιςια μεταβολι του Δείκτθ Τιμϊν 

Καταναλωτι. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρθρο 16 Χρόνοσ αςφϊλιςησ 

 

1. Χρόνοσ αςφάλιςθσ ςτον  ΕΦΚΑ είναι 

α. Ο χρόνοσ πραγματικισ αςφάλιςθσ, ιτοι ο χρόνοσ αςφαλιςτζασ απαςχόλθςθσ ι ιδιότθτασ 

ςτον ΕΦΚΑ ι ςτουσ ενταςςόμενουσ ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, τομείσ και κλάδουσ για τον οποίο 

ζχουν καταβλθκεί ι οφείλονται ειςφορζσ . 

β. Ο  λογιηόμενοσ χρόνοσ ςυντάξιμθσ  υπθρεςίασ των πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν 

υπαλλιλων, κατά τα άρκρα 4 και 8 Ν. 2084/92, όπωσ ιςχφουν. 

γ. Οι πλαςματικοί χρόνοι αςφάλιςθσ του άρκρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρκρων 39,40 

και 41 Ν.3996/11, του άρκρου 6 παρ.12 και του άρκρου 17  του Ν.3865/10,  και του άρκρου 

40 του ν. 2084/92. Ππου για τθν αναγνϊριςθ των πλαςματικϊν αυτϊν χρόνων αςφάλιςθσ 

προβλζπεται καταβολι ειςφοράσ,  θ αναγνϊριςθ γίνεται με τθν καταβολι από τον 

αςφαλιςμζνο για κάκε μινα αναγνωριηόμενου πλαςματικοφ χρόνου αςφάλιςθσ τθσ 

ειςφοράσ, ςτο ποςοςτό που  ιςχφει  κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ εξαγοράσ. Θ ωσ 

άνω ειςφορά  υπολογίηεται επί των αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου κατά το μινα υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ εξαγοράσ και, εφόςον ζχει διακοπεί θ απαςχόλθςθ, επί των αποδοχϊν του 

τελευταίου μινα απαςχόλθςθσ  προςαυξανόμενων κατά τθν ετιςια μεταβολι μιςκϊν, 

όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. 

δ) Ο χρόνοσ αςφάλιςθσ που πραγματοποιικθκε ςτουσ ενταςςόμενουσ ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, 

τομείσ και κλάδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου που αναγνωρίςτθκε και 

εξαγοράςτθκε ι ςυνεχίηεται θ εξαγορά του, κακϊσ και ο χρόνοσ που ζχει προςμετρθκεί από 

προχπθρεςία ι άλλθ αιτία. Αναγνωρίςεισ χρόνων, οι οποίεσ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί με τθν 

πλιρθ εξόφλθςθ του ποςοφ τθσ εξαγοράσ, ςυνεχίηονται ςτον ΕΦΚΑ μζχρι τθν ολοκλιρωςι 

τουσ, βάςει των διατάξεων που ιςχφουν κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ.  

ε) ο χρόνοσ προαιρετικισ αςφάλιςθσ κατά τθν παράγραφο 2. 
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2. Κάκε αςφαλιςμζνοσ του ΕΦΚΑ, εφ’ όςον παφει να  ζχει τθν αςφαλιςτζα ςτον ΕΦΚΑ 

απαςχόλθςθ ι ιδιότθτα,  δικαιοφται να ςυνεχίςει τθν αςφάλιςι του ςτον ΕΦΚΑ 

προαιρετικά κατ εφαρμογι του άρκρου 42 Ν. 2084/1992, ωσ ιςχφει.Ρρόςωπα που ζχουν 

υπαχκεί ςτθν προαιρετικι αςφάλιςθ των ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων 

ςυνεχίηουν αυτιν ςτον ΕΦΚΑ.  

3. Επί διαδοχικισ αςφάλιςθσ ςε περιςςότερα του ενόσ εκ των ενταςςόμενων ςτο ΕΦΚΑ 

ταμείων – τομζων και κλάδων μζχρι εντάξεωσ αυτϊν ςτον ΕΦΚΑ, ο χρόνοσ διαδοχικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ ενταςςόμενουσ φορείσ και ςτον ΕΦΚΑ κεωρείται ότι  διανφκθκε ςτθν 

αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ και θ ςφνταξθ υπολογίηεται με βάςθ το ςφνολο του χρόνου αςφάλιςθσ 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του. 

4. Ρρόςωπα τα οποία μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ κατζςτθςαν ςυνταξιοφχοι 

λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ ενόσ εκ των ενταχκζντων ςτον ΕΦΚΑ φορζων, τομζων και 

κλάδων και παράλλθλα είναι αςφαλιςμζνοι ι ζχουν κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα 

ςε κάποιον άλλο από τουσ ενταχκζντεσ ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, τομείσ και κλάδουσ δικαιοφνται 

με αίτθςι τουσ, οποτεδιποτε, να ηθτιςουν τθν προςμζτρθςθ του χρόνου αςφάλιςθσ τουσ 

για τθν προςαφξθςθ τθσ ςφνταξισ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο χρόνοσ αυτόσ ανζρχεται 

ςε δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια αςφάλιςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςφνταξι τουσ 

προςαυξάνεται με ποςοςτό που κα οριςκεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατόπιν οικονομικισ αναλογιςτικισ 

μελζτθσ. 

 
5. α. Ρρόςωπα που ζχουν υπαχκεί καλόπιςτα ςτθν αςφάλιςθ των ενταςςόμενων ςτον 

ΕΦΚΑ φορζων, τομζων και κλάδων, ενϊ δεν ςυνζτρεχαν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ, 

ςυνεχίηουν τθν αςφάλιςθ τουσ ςτον ΕΦΚΑ εφόςον διατθροφν τθν ιδιότθτα ι απαςχόλθςθ 

για τθν οποία υπιχκθςαν ςτθν αςφάλιςθ των  ενταςςόμενων ςτον ΕΦΚΑ φορζων, τομζων 

και κλάδων.  

β. Χρόνοσ για τον οποίο ζχουν καταβλθκεί αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςτουσ ενταςςόμενουσ 

ςτον ΕΦΚΑ φορείσ, τομείσ και κλάδουσ, ενϊ δε ςυνζτρεχαν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ 

αςφάλιςθσ λογίηεται ωσ χρόνοσ αςφάλιςθσ ςτον ΕΦΚΑ και οι ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ δεν επιςτρζφονται, εφόςον δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ διαγραφισ. 
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Άρθρο 17 Εφϊπαξ παροχό 

 

1. Στθν αςφάλιςθ του κλάδου εφάπαξ παροχϊν υπάγονται τα πρόςωπα που είχαν ιδθ 

κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου υπαχκεί ςτθν αςφάλιςθ των φορζων, τομζων 

– κλάδων του άρκρου 20 περ. β, κακϊσ και όςοι αναλαμβάνουν εργαςία ι απαςχόλθςθ ι 

αποκτοφν ιδιότθτα, θ οποία ςφμφωνα με τισ καταςτατικζσ διατάξεισ των ωσ άνω τομζων – 

κλάδων, όπωσ ίςχυαν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, δθμιουργοφςαν υποχρζωςθ 

υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ των εν λόγω φορζων, τομζων – κλάδων. 

2. Ρόροι του κλάδου εφάπαξ παροχϊν αποτελοφν:  

α) Τα ζςοδα από τισ προβλεπόμενεσ ειςφορζσ υπζρ των φορζων, τομζων – κλάδων 

πρόνοιασ που εντάςςονται ςτον ΕΦΚΑ ςφμφωνα με το άρκρο 20 του παρόντοσ, οι πρόςοδοι 

περιουςίασ, κακϊσ και θ απόδοςθ των κεφαλαίων και αποκεματικϊν αυτϊν και κάκε άλλο 

ζςοδο και πόροσ που προβλζπεται ςτθν οικεία νομοκεςία ι άλλεσ γενικζσ διατάξεισ.  

β) Τα ζςοδα από τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων. Θ ςυνολικι ειςφορά 

αςφάλιςθσ για εφάπαξ παροχι ορίηεται ςε ποςοςτό 4%, βαρφνει αποκλειςτικά τουσ 

αςφαλιςμζνουσ και υπολογίηεται για τουσ μιςκωτοφσ επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν 

τουσ για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ - αυταπαςχολοφμενουσ – αγρότεσ επί του 

ειςοδιματόσ τουσ, κατ’ αναλογία των ειδικότερα προβλεπόμενων ςτα άρκρα 53 και 54  του 

παρόντοσ.  

3. Χρόνοσ αςφάλιςθσ ςτον κλάδο εφάπαξ παροχϊν είναι: 

 α) Ο χρόνοσ για τον οποίο καταβάλλονται αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του ΕΦΚΑ και εφεξισ. 

 β) Ο χρόνοσ αςφάλιςθσ που πραγματοποιικθκε ςτουσ ενταςςόμενουσ φορείσ - τομείσ και 

κλάδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου που αναγνωρίςτθκε και εξαγοράςτθκε ι 

ςυνεχίηεται θ εξαγορά του, κακϊσ και ο χρόνοσ που ζχει προςμετρθκεί από οποιαδιποτε 

αιτία. 

4. α) Από τον κλάδο εφάπαξ παροχϊν απονζμεται θ εφάπαξ παροχι, εφόςον ο 

αςφαλιςμζνοσ ζτυχε ςφνταξθ γιρατοσ ι αναπθρίασ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

από τισ καταςτατικζσ διατάξεισ των ενταςςομζνων φορζων, κλάδων ι τομζων.  

β) Εφάπαξ παροχι χορθγείται ςε περίπτωςθ κανάτου αςφαλιςμζνου, που δεν είχε 

αποκτιςει κατά το χρόνο του κανάτου του δικαίωμα για λιψθ εφάπαξ παροχισ, δθλαδι 
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αςφαλιςμζνου ο οποίοσ απεβίωςε πριν τθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, γιρατοσ 

ι αναπθρίασ, ςτα πρόςωπα τθσ οικογζνειασ του, εφόςον ςυντρζχουν οι χρονικζσ 

προχποκζςεισ ςυνταξιοδοτιςεωσ λόγω κανάτου, του φορζα κφριασ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ςτον οποίο ιταν αςφαλιςμζνοσ ο κανϊν. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, ςφμφωνα με το 

παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόςωπα τθσ οικογζνειασ που δικαιοφνται ςφνταξθ 

εξαιτίασ του κανάτου του αςφαλιςμζνου, το εφάπαξ βοικθμα χορθγείται ςτον επιηϊντα 

ςφηυγο και ςτα τζκνα αυτοφ ανάλογα με το κλθρονομικό τουσ δικαίωμα. Στθν περίπτωςθ 

που ςφμφωνα με τα ανωτζρω εδάφια δεν υπάρχουν πρόςωπα που να δικαιοφνται τθν 

εφάπαξ παροχι, αυτι καταβάλλεται ςτουσ γονείσ, αδελφοφσ  του κανόντοσ αςφαλιςμζνου, 

κατά το ποςοςτό του κλθρονομικοφ τουσ δικαιϊματοσ 

Εάν ο αςφαλιςμζνοσ απεβίωςε μετά τθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, γιρατοσ ι 

αναπθρίασ, τότε θ εφάπαξ παροχι χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί κλθρονομικισ 

διαδοχισ. 

γ) Δεν επιτρζπεται προκαταβολισ τθσ εφάπαξ παροχισ και κάκε αντίκετθ διάταξθ 

καταργείται.  

5. Το ποςόν τθσ εφάπαξ παροχισ ιςοφται με το άκροιςμα του τμιματοσ τθσ εφάπαξ 

παροχισ που αντιςτοιχεί για τα ζτθ αςφάλιςθσ μζχρι τθν 31.12.2013 και του τμιματοσ τθσ 

εφάπαξ παροχισ που αντιςτοιχεί για τα ζτθ αςφάλιςθσ από 1.1.2014 και εφεξισ. 

α) Για χρόνο αςφάλιςθσ που ζχει διανυκεί ζωσ τθν 31.12.2013:  

ι) Για τουσ μιςκωτοφσ:  

Το εφάπαξ βοικθμα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομιντα επί τοισ εκατό (70%) των 

ςυνταξίμων αποδοχϊν επί των οποίων ζγιναν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, επί τα ζτθ αςφάλιςθσ. 

Ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ νοοφνται το πθλίκον τθσ διαίρεςθσ του ςυνόλου των μθνιαίων 

αποδοχϊν που ζλαβε ο αςφαλιςμζνοσ κατά τα πζντε (5) θμερολογιακά ζτθ που 

προθγοφνται εκείνου τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ, οι οποίεσ υπεβλικθςαν 

ςε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, χωρίσ να υπολογίηονται τα δϊρα εορτϊν και το επίδομα αδείασ, 

δια του αρικμοφ των μθνϊν απαςχόλθςθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί εντόσ τθσ χρονικισ 

αυτισ περιόδου. 

ιι) Για τουσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ: 

Το εφάπαξ βοικθμα αποτελείται από το γινόμενο του ογδόντα πζντε επίτοισ εκατό (85% ) 

των ςυνταξίμων αποδοχϊν, ςτισ οποίεσ ζγιναν οινόμιμεσ κρατιςεισ, επί τα ζτθ αςφάλιςθσ. 
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Για τουσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ λαμβάνονται υπόψθ οι αςφαλιςτικζσκατθγορίεσ 

βάςει των οποίων κατεβλικθςαν ειςφορζσ ολόκλθρο το χρόνο τθσ αςφάλιςθσ του 

αςφαλιςμζνου, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί τθν 31.12 τουπροθγοφμενου τθσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ κάκε επιπλζον ζτοσ αςφάλιςθσ που πραγματοποιείται ζωσ τθ 

ςυμπλιρωςθ ζτουσ.  

β. Για το χρόνο αςφάλιςθσ που πραγματοποιείται από τθν 1.1.2014 και εντεφκεν:  

Για τουσ μιςκωτοφσ, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ και ελεφκερουσ επαγγελματίεσ το τμιμα 

τθσ εφάπαξ παροχισ που αναλογεί ςτα ζτθ αςφάλιςθσ από 1.1.2014 και εφεξισ, 

υπολογίηεται με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςοδυναμίασ και το ποςό τθσ εφάπαξ παροχισ ιςοφται 

με τθ  ςυςςωρευμζνθ αξία των ειςφορϊν κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, που εκδίδεται μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ, κακορίηεται θ νζα τεχνικι βάςθ για τον 

υπολογιςμό τθσ εφάπαξ παροχισ κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν υλοποίθςθ 

τθσ παροφςασ διάταξθσ.  

6. Εκκρεμείσ αιτιςεισ κρίνονται βάςει των διατάξεων του άρκρου αυτοφ. 

7.  Οι διατάξεισ του  άρκρου αυτοφ περί του τρόπου υπολογιςμοφ τθσ εφάπαξ παροχισ 

εφαρμόηονται και για τισ εφάπαξ παροχζσ που καταβάλλονται από ΝΡΙΔ που προιλκαν εκ 

μετατροπισ από ΝΡΔΔ κατά το άρκρο 6 παρ. 20 Ν.3029/02, καταργουμζνου του άρκρου 

180Η Ν.4261/14. 

 

 

Άρθρο 18 Δικαιώματα αντιςυμβαλλομϋνου ςυμφώνου ςυμβύωςησ 

 

Με τουσ εγγάμουσ εξομοιϊνονται πλιρωσ οι αντιςυμβαλλόμενοι ςτο ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 

ωσ προσ κάκε αςφαλιςτικό δικαίωμα, παροχι ι περιοριςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ ι τθσ εν γζνει αςφαλιςτικισ ι προνοιακισ νομοκεςίασ. 

Κεφϊλαιο Δ’ Ενιαύοσ Φορϋασ Κύριασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 

 

Άρθρο 19 Μετονομαςύα ΙΚΑ - Ενιαύοσ Φορϋασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 

 
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάηεται ςε  Εκνικό Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) και αποτελεί 

εφεξισ το μοναδικό φορζα παροχισ κφριασ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Στον ΕΦΚΑ εντάςςονται 

αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιςτάμενοι φορείσ κφριασ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 
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ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ρυκμίηονται ςτο άρκρο 19 κ.ε., με τθν εξαίρεςθ του ΝΑΤ και 

του ΟΓΑ που διατθροφν αυτοτελι νομικι προςωπικότθτα για τθν άςκθςθ των μθ 

αςφαλιςτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων.  

Άρθρο 20 Σκοπόσ του ΕΦΚΑ 

 
Σκοπόσ του ΕΦΚΑ είναι: α) θ παροχι μθνιαίασ κφριασ ςφνταξθσ, λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ 

και κανάτου ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ι ςτα μζλθ οικογενείασ τουσ, θ αςφαλιςτικι τουσ 

κάλυψθ για παροχζσ αςκζνειασ και μθτρότθτασ, θ χοριγθςθ των παροχϊν αςκζνειασ ςε 

χριμα, εξόδων κθδείασ και θ υλοποίθςθ όςων άλλων προγραμμάτων προβλζπονται από 

ειδικζσ διατάξεισ και β) θ καταβολι εφάπαξ παροχϊν ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του και ςτα 

μζλθ των οικογενειϊν τουσ. 

Άρθρο 21 Κλϊδοι του ΕΦΚΑ 

 

1. Τον ΕΦΚΑ ςυγκροτοφν τρεισ (3) κλάδοι, με αυτοτελι λογιςτικι παρακολοφκθςθ, χωρίσ 

διοικθτικι ι οικονομικι αυτοτζλεια: α) κλάδοσ κφριασ αςφάλιςθσ, β) κλάδοσ εφάπαξ 

παροχϊν και γ) κλάδοσ λοιπϊν παροχϊν. 

2. Σε κάκε κλάδο του ΕΦΚΑ  εντάςςονταιοι παρακάτω φορείσ, με τουσ κλάδουσ, τομείσ και 

λογαριαςμοφσ τουσ, ωσ εξισ: 

 

Α) Στον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ εντάςςονται:  

 

1. Ίδρυμα Κοινωνικών Αςφαλίςεων – Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Μιςκωτών 

(Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) 

1.1. Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 

1.1.1. Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

1.1.2. Τομζασ Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ ΔΕΘ 

1.1.3. Λογαριαςμόσ Ειδικοφ Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρϊθν ΤΑΡ-ΟΤΕ) 

2. Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 

(Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.)  

2.1. Κλάδοσ κφριασ αςφάλιςθσ 

2.1.1. Τομζασ ςφνταξθσ Ρροςωπικοφ Θμερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν και 

Θεςςαλονίκθσ 

2.1.2. Τομζασ αςφάλιςθσ Ιδιοκτθτϊν Θμερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν και 

Θεςςαλονίκθσ 

2.1.3. Τομζασ αςφάλιςθσ Ιδιοκτθτϊν Συντακτϊν και Υπαλλιλων Τφπου 

2.1.4. Τομζασ αςφάλιςθσ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου 

2.1.5. Τομζασ αςφάλιςθσ Φωτοειδθςεογράφων και Εικονολθπτϊν Επικαίρων 

Τθλεόραςθσ 

2.1.6. Τομζασ ςφνταξθσ Εφθμεριδοπωλϊν και Υπαλλιλων Ρρακτορείου Ακθνϊν 
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2.1.7. Τομζασ ςφνταξθσ Εφθμεριδοπωλϊν και Υπαλλιλων Ρρακτορείου 

Θεςςαλονίκθσ 

2.1.8. Τομζασ αςφάλιςθσ Τεχνικϊν Τφπου Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ 

2.1.9. Τομζασ Αςφάλιςθσ Τεχνικϊν αδιοφϊνου και Τθλεόραςθσ (ΤΑΤΕ-Τ) 

3. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Ε.Τ.Α.Α.)  

3.1. Κλάδοσ Κφριασ Αςφάλιςθσ 

3.1.1. Τομζασ Σφνταξθσ Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων (ΤΣΜΕΔΕ), 

και θ Ειδικι Ρροςαφξθςθ 

3.1.2. Τομζασ Σφνταξθσ και Αςφάλιςθσ Υγειονομικϊν (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδοσ 

Μονοςυνταξιοφχων 

3.1.3. Τομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν και ο ειδικόσ κλάδοσ για τουσ δικαςτικοφσ 

λειτουργοφσ και τουσ λειτουργοφσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

που ςυςτάκθκε με το άρκρο 39 του ν.4075/2012 

4. Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

4.1. Κλάδοσ Κφριασ Αςφάλιςθσ 

4.1.1. Κλάδοσ Κφριασ Αςφάλιςθσ ΟΑΕΕ 

4.1.2. Τομζασ Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν και Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

5. Οργανιςμόσ Γεωργικών Αςφαλίςεων (ΟΓΑ) 

5.1. Κλάδοσ Υποχρεωτικισ Αςφάλιςθσ του ν.4169/1961 

5.2. Κλάδοσ Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν του ν.2458/1997 

6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εκτόσ του Οίκου Ναφτου και του 

Γραφείου Ευρζςεωσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 

 

Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάςςονται: 

 

1. Το Ταμείο Πρόνοιασ Δθμοςίων Υπαλλιλων (ΤΠΔΥ) με τουσ Τομείσ του: 

1.1. Τομζα Ρρόνοιασ Δθμοςίων Υπαλλιλων 

1.2. Τομζα Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. 

1.3. Τομζα Ρρόνοιασ Ορκόδοξου Εφθμεριακοφ Κλιρου τθσ Ελλάδοσ 

1.4. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Εμπορικϊν, Βιομθχανικϊν, Επαγγελματικϊν, 

Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων του Κράτουσ 

1.5. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ταμείου Νομικϊν 

1.6. Τομζα Ρρόνοιασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων 

2. Το Ταμείο Πρόνοιασ Ιδιωτικοφ Τομζα (ΤΑΠΙΤ) με τουσ Τομείσ του: 

2.1. Τομζα Ρρόνοιασ Εργατοχπαλλιλων Μετάλλου 

2.2. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Εταιρειϊν Λιπαςμάτων 

2.3. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Εταιρειϊν Τςιμζντων 

2.4. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ιπποδρομιϊν 
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2.5. Τομζα Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Εμπορικϊν Καταςτθμάτων 

2.6. Τομζα Ρρόνοιασ  Ξενοδοχοχπαλλιλων 

2.7. Τομζα Ρρόνοιασ  Λιμενεργατϊν 

2.8. Τομζα  Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Οργανιςμοφ Λιμζνοσ  Ρειραιϊσ 

2.9. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Οργανιςμοφ Εκνικοφ Θεάτρου 

2.10. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Οργανιςμοφ Υδρεφςεωσ Θεςςαλονίκθσ 

2.11. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 

3. Ο κλάδοσ πρόνοιασ του Ενιαίου Ταμείου Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Εργαηομζνων ςτα 

Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τουσ Τομείσ του: 

3.1. Τομζα Ρρόνοιασ Ιδιοκτθτϊν, Συντακτϊν και Υπαλλιλων Τφπου 

3.2. Τομζα Ρρόνοιασ Εφθμεριδοπωλϊν και Υπαλλιλων Ρρακτορείων Ακθνϊν 

3.3. Τομζα Ρρόνοιασ Εφθμεριδοπωλϊν και Υπαλλιλων Ρρακτορείων Θεςςαλονίκθσ. 

4. Ο κλάδοσ πρόνοιασ του Ταμείου Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Τραπεηών και Επιχειριςεων 

Κοινισ Ωφζλειασ  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τουσ Τομείσ του: 

4.1. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ο.Τ.Ε 

4.2. Κλάδο Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ ΔΕΘ (ΚΑΡ –Δ.Ε.Θ.) 

4.3. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ο.Σ.Ε 

4.4. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ε..Τ. και Τουριςμοφ 

4.5. Τομζα  Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Εμπορικισ Τραπζηθσ 

4.6. Τομζα Ρρόνοιασ Ρροςωπικοφ Ιονικισ-Λαϊκισ Τραπζηθσ 

5. Ο κλάδοσ πρόνοιασ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Ε.Τ.Α.Α.) με 

τουσ Τομείσ του: 

5.1. Τομζα Ρρόνοιασ Μθχανικϊν και  Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων 

5.2. Τομζα  Ρρόνοιασ Υγειονομικϊν 

5.3. Τομζα Ρρόνοιασ Δικθγόρων Ακθνϊν 

5.4. Τομζα Ρρόνοιασ Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν 

5.5. Τομζα Ρρόνοιασ Συμβολαιογράφων 

5.6. Τομζα Ρρόνοιασ Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων 

6. Το Ταμείο Πρόνοιασ Αξιωματικών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)  
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7. Το Ταμείο Πρόνοιασ Κατωτζρων Πλθρωμάτων Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)  

8. Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Πρόνοιασ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

9. Ο Τομζασ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικισ 

Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν  του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοικθμα Αρτοποιϊν). 

Γ) Στον κλάδο παροχών εντάςςονται:  

1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

1.1. Κλάδοσ αςκζνειασ  

1.1.1. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε Χριμα 

1.2. Τομζασ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου 

1.3. Τομζασ Αςφαλιςμζνων Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων 

2. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

2.1. Κλάδοσ ανεργίασ και δϊρου 

2.1.1. Λογαριαςμόσ Ανεργίασ Ρροςωπικοφ Θμερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν και 

Θεςςαλονίκθσ 

2.1.2. Λογαριαςμόσ Ανεργίασ Τεχνικϊν Τφπου Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ 

2.1.3. Λογαριαςμόσ Δϊρου Εορτϊν Εφθμεριδοπωλϊν  

2.2. Κλάδοσ Υγείασ 

2.2.1. Τομζασ Υγείασ Ιδιοκτθτϊν, Συντακτϊν και Υπαλλιλων Τφπου 

2.2.2. Τομζασ Υγείασ Εφθμεριδοπωλϊν και Υπαλλιλων Ρρακτορείων Ακθνϊν 

2.2.3. Τομζασ Υγείασ Τεχνικϊν Τφπου Ακθνϊν 

2.2.4. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε Χριμα Ε.Τ.Α.Ρ.-Μ.Μ.Ε. 

3. ΕΤΑΑ 

3.1. Κλάδοσ Υγείασ 

3.1.1. Τομζασ Υγείασ Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων 

3.1.2. Τομζασ Υγείασ Υγειονομικϊν 

3.1.3. Τομζασ Υγείασ Δικθγόρων Ακθνϊν 

3.1.4. Τομζασ Υγείασ Δικθγόρων Ρειραιά 

3.1.5. Τομζασ Υγείασ Δικθγόρων Θεςςαλονίκθσ 

3.1.6. Τομζασ Υγείασ Δικθγόρων Επαρχιϊν 

3.1.7. Τομζασ Υγείασ Συμβολαιογράφων 

3.1.8. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε Χριμα Ε.Τ.Α.Α. 

4. ΟΑΕΕ 

4.1. Κλάδοσ Υγείασ 

4.1.1. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε χριμα 

5. ΟΓΑ 

5.1. Λογαριαςμόσ Αγροτικισ Εςτίασ του ν.3050/2002 

5.2. Κλάδοσ Υγείασ 

5.2.1. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε χριμα 
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6. Ταμείο Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Τραπεηών και Επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ 

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

6.1.  Κλάδοσ Υγείασ 

6.1.1. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ ΟΤΕ (Τ.Α.Ρ.-Ο.Τ.Ε.) 

6.1.2. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ ΘΣΑΡ (Τ.Α.Ρ.-Θ.Σ.Α.Ρ.) 

6.1.3. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ ΘΛΡΑΡ (Τ.Α.Ρ.-ΘΛΡΑΡ) 

6.1.4. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ ΔΕΘ (Τ.Α.Ρ.-ΔΕΘ) 

6.1.5. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ ΕΤΒΑ (Τ.Α.Ρ.-ΕΤΒΑ) 

6.1.6. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤΑΡ-ΕΤΕ) 

6.1.7. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤΑΡ-ΕΤΕ) 

6.1.8. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ Τραπεηϊν Ρίςτεωσ, Γενικισ και Αμζρικαν 

Εξπρζσ (Τ.Α.Α.Ρ.Τ.Ρ.Γ.Α.Ε.) 

6.1.9. Τομζασ Αςκζνειασ Ρροςωπικοφ Αςφαλιςτικισ Εταιρίασ «ΕΘΝΙΚΘ» (ΤΑΡΑΕ 

ΕΘΝΙΚΘ) 

6.1.10. Λογαριαςμόσ Ραροχϊν ςε Χριμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 

7. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)  

7.1. Κεφάλαιο Δυτϊν 

7.2. Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Οικογενειακϊν Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ) 

 

3. Στουσ τομείσ μεταφζρονται όλα τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των αςφαλιςμζνων 

και ςυνταξιοφχων των ενταςςόμενων Ταμείων, κλάδων και λογαριαςμϊν. 

 

Άρθρο 22 Αςφαλιςτϋα πρόςωπα 

 

1. Θ αςφάλιςθ ςτον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτικι και αυτοδίκαιθ.  

2. Στθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ υπάγονται:  

α. Οι μζχρι τθν ζνταξθ αςφαλιςμζνοι και ςυνταξιοφχοι των ενταςςόμενων φορζων, κλάδων 

ι τομζων , οι οποίοι κακίςτανται αςφαλιςμζνοι ςυνταξιοφχοι του ΕΦΚΑ. 

 β. Πςοι για πρϊτθ φορά από 1.1.2016 αναλαμβάνουν αςφαλιςτζα εργαςία ι αποκτοφν 

αςφαλιςτζα ιδιότθτα βάςει των γενικϊν ι ειδικϊν ι καταςτατικϊν διατάξεων των 

ενταςςόμενων φορζων, κλάδων και τομζων.   

 

Άρθρο 23 Διούκηςη του ΕΦΚΑ 

 
1. Πργανα διοίκθςθσ του ΕΦΚΑ είναι: α) ο Διοικθτισ και β) το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

2. Ο Διοικθτισ είναι κάτοχοσ πτυχίου ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ, με διοικθτικι εμπειρία και  κατάρτιςθ ςε 
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διοικθτικά ι οικονομικά κζματα ι ςε κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι κοινωνικισ 

πολιτικισ. Επιλζγεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 49Α του Κανονιςμοφ τθσ 

Βουλισ μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, διορίηεται με απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για τριετι κθτεία και 

είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ  απαςχόλθςθσ. 

3. Συνιςτϊνται ςτο ΕΦΚΑ πζντε (5) κζςεισ Υποδιοικθτϊν, ιδίων προςόντων με το 

Διοικθτι, πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, οι οποίοι διορίηονται, για τριετι 

κθτεία, με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. Με τθν απόφαςθ διοριςμοφ ορίηεται ο Υποδιοικθτισ, ο οποίοσ αναπλθρϊνει 

τον Διοικθτι ελλείποντα, απόντα ι κωλυόμενο ςε όλα τα κακικοντά του Διοικθτι και 

Ρροζδρου Δ.Σ..  

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ από: 

α. το Διοικθτι, ωσ Ρρόεδρο, με αναπλθρωτι του ζναν από τουσ Υποδιοικθτζσ,  

β. δφο Υποδιοικθτζσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ λοιποφσ Υποδιοικθτζσ, 

γ. ζναν (1) εκπρόςωπο των αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν του ιδιωτικοφ τομζα που 

προτείνεται από τθ Γενικι Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΣΕΕ) με τον αναπλθρωτι του. 

δ. ζναν (1) εκπρόςωπο των αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν του δθμοςίου τομζα που προτείνεται 

από τθν Ανϊτατθ Διοίκθςθ Ενϊςεων Δθμοςίων Υπαλλιλων (ΑΔΕΔΥ), με τον αναπλθρωτι 

του. 

ε. ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Ρανελλινιασ Ναυτικισ Ομοςπονδίασ (Ρ.Ν.Ο.) με τον 

αναπλθρωτι του. 

ςτ. ζναν (1) εκπρόςωπο των εργοδοτϊν που προτείνεται από το Σωματείο Ελλινων 

Βιομθχάνων (ΣΕΒ), και το Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ), εκ 

περιτροπισ ανά κθτεία, με τον αναπλθρωτι του.  

η. Ζναν (1) εκπρόςωπο που προτείνεται από τθ Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν 

Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (ΓΣΕΒΕΕ) και τθν Ελλθνικι Συνομοςπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρθματικότθτασ (ΕΣΕΕ),εκ περιτροπισ ανά κθτεία, με τον αναπλθρωτι του 

θ. Ζναν (1) εκπρόςωπο των αςφαλιςμζνων επιςτθμόνων ελεφκερων επαγγελματιϊν  που 

προτείνεται από κοινοφ με τον αναπλθρωτι του από τθν Ολομζλεια των Δικθγορικϊν 

Συλλόγων, τον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο και το Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδοσ.  
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κ. Ζναν (1) εκπρόςωπο των αςφαλιςμζνων αγροτϊν με τον αναπλθρωτι του, που 

υποδεικνφονται  με διαδικαςία που κα κακοριςτεί με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

ι. ζναν (1) εκπρόςωπο των ςυνταξιοφχων που προτείνεται από τθν Ανϊτατθ Γενικι 

Συνομοςπονδία Συνταξιοφχων Ελλάδοσ (ΑΓΣΕΕ), τθν Ομοςπονδία Συντάξεων ΙΚΑ, τθν 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Συνταξιοφχων ΟΑΕΕ (ΡΟΣ ΟΑΕΕ) και τθν Ρανελλινια Ομοςπονδία 

Ρολιτικϊν Συνταξιοφχων (ΡΟΡΣ), εκ περιτροπισ ανά κθτεία, με τον αναπλθρωτι του, 

ια. ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ Ατόμων με Αναπθρία (ΕΣΑμεΑ), με τον 

αναπλθρωτι του, 

ιβ. ζναν (1) εκπρόςωπο των υπαλλιλων του ΕΦΚΑ, ο οποίοσ εκλζγεται από τουσ 

υπαλλιλουσ του ΕΦΚΑ, με τον αναπλθρωτι του, 

ιγ. δφο (2) υπαλλιλουσ προϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, 

ιδ. ζναν (1) προϊςτάμενο τμιματοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, με τον αναπλθρωτι του,  

ιε. τζςςερισ ειδικοφσ επιςτιμονεσ, από τουσ οποίουσ οπωςδιποτε ζνασ ειδικόσ ςε κζματα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και προςταςίασ και ζνασ ςε κζματα οικονομικϊν και οικονομικισ 

διαχείριςθσ, που ορίηονται από τον Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ.  

Τα υπό ςτοιχ. γ’ ζωσ ι’ μζλθ επιλζγονται από τον Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ από πίνακεσ που περιζχουν διπλάςιο αρικμό προςϊπων, οι 

οποίοι υποβάλλονται από τισ ωσ άνω οργανϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία που κα ηθτθκοφν. 

Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ υποβολισ των ςχετικϊν προτάςεων, ο Υπουργόσ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ οι ςχετικζσ κζςεισ παραμζνουν κενζσ 

και θ απαρτία του οργάνου υπολογίηεται με βάςθ τισ κζςεισ που ζχουν καλυφκεί. 

Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετζχει χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ωσ 

Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ο οποίοσ καλείται πάντοτε 
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επί ποινι ακυρότθτασ τθσ ςυνεδρίαςθσ ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, με αναπλθρωτι τον Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  

Οι ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κεωροφνται ότι ζγιναν νόμιμα και ςε 

περίπτωςθ απουςίασ του Κυβερνθτικοφ Επιτρόπου ι του αναπλθρωτι του, εφόςον αυτοί 

ζχουν προςκλθκεί κανονικά και δεν προςιλκαν.    

Ο Ρρόεδροσ, ο Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με τουσ 

αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, με τριετι κθτεία. 

Σε περίπτωςθ λιξθσ τθσ κθτείασ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αυτι 

παρατείνεται αυτοδίκαια μζχρι του οριςμοφ νζων μελϊν, όχι όμωσ περιςςότερο από 

τρίμθνο από τθ λιξθ τθσ. 

Ωσ ειςθγθτισ χωρίσ δικαίωμα ψιφου παρίςταται ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ και ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ, ανάλογα με τθ φφςθ του 

ςυηθτοφμενου κζματοσ ι ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ ςε περίπτωςθ που ελλείπει, 

απουςιάηει ι κωλφεται ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ.  

Χρζθ γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκτελεί υπάλλθλοσ του ΕΦΚΑ, ο οποίοσ 

ορίηεται με τον αναπλθρωτι του με πράξθ του Διοικθτι. 

Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο απουςιάηει επί πζντε ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ 

χωρίσ ςοβαρό λόγο, κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αντικακίςταται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Δεν  διορίηεται  οφτε  μπορεί  να  αποτελεί μζλοσ του διοικθτικοφ Συμβουλίου:  

α. Ο μθ ςυμπλθρϊςασ το 25ο  ζτοσ  τθσ  θλικίασ  του.   

β. Ο ανίκανοσ να αναλάβει ι να διατθρεί Δθμόςιο λειτοφργθμα.  

γ.  Ο διατελϊν ςε υπθρεςιακι ςχζςθ με  τον ΕΦΚΑ. 

δ. Ο  διατελϊν βουλευτισ.  

ε. Ο τελϊν ςε οποιαδιποτε άξια λόγου οικονομικι ςχζςθ με τονΕΦΚΑ. 
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ςτ. Ο μθ ζχων ι ο παφςασ να ζχει οριςτικά τθν ιδιότθτα, για τθν οποία διορίςκθκε.  

η. Ο  κακυςτερϊν  ειςφορζσ  προσ  τον ΕΦΚΑ. 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ αποτελοφν λόγουσ ζκπτωςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου από το αξίωμά τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Αντικείμενο τθσ ςυνεδρίαςθσ είναι μόνο τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια 

διάταξθ. Θζματα που δεν περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια διάταξθ μποροφν να 

ςυηθτθκοφν αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μζλθ και ςυμφωνοφν για τθ ςυηιτθςι τουσ, 

πλθν των περιπτϊςεων, κατά τισ οποίεσ τα παριςτάμενα μζλθ αναγνωρίςουν ότι πρόκειται 

περί επείγουςασ ανάγκθσ και ςυμφωνοφν για τθ ςυηιτθςι τουσ.  

Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκτελοφνται μετά τθν επικφρωςθ τουσ ςφμφωνα 

με τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 

Οι αποδοχζσ του Διοικθτι και των Υποδιοικθτϊν κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν. 

Με όμοια απόφαςθ κακορίηεται ο αρικμόσ των κατά μινα ςυνεδριάςεων και θ μθνιαία 

αποηθμίωςθ των προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Το Δ.Σ. ςυγκαλείται και ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα του ΕΦΚΑ.  

 

Άρθρο 24 Αρμοδιότητεσ Διοικητό 

 

1. Ο Διοικθτισ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α. Ο Διοικθτισ του ΕΦΚΑ, ωσ Ρρόεδροσ, ςυγκαλεί το Δ.Σ., κακορίηει τα κζματα τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ. 

β. Αςκεί τθ διοίκθςθ του ΕΦΚΑ και φζρει τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του, 

κακϊσ και για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

γ. Μεριμνά για τθν εφαρμογι του ςυνόλου τθσ νομοκεςίασ που διζπει τον ΕΦΚΑ. 

δ. Ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τα ηθτιματα που απαιτοφν νομοκετικι 

ρφκμιςθ για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ΕΦΚΑ, κακϊσ και τθν 

τροποποίθςθ διατάξεων που αφοροφν τον ΕΦΚΑ. 
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ε. Εκπροςωπεί τον ΕΦΚΑ δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ. Με απόφαςι του μπορεί να 

ανακζτει τθν αρμοδιότθτα αυτι ςε μζλοσ του Δ.Σ. ι ςε δικθγόρο ι ςε προϊςτάμενο Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ του Φορζα. 

ςτ. Ανακζτει μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. και ζγκριςθ του αρμόδιου Υπουργοφ 

ςε τρίτουσ τθ μελζτθ για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων του ΕΦΚΑ. 

η. Υπογράφει κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του Δ.Σ. ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο ΕΦΚΑ, όπωσ 

και άλλου περιεχομζνου ζγγραφα. 

2. Ο Διοικθτισ μπορεί με απόφαςι του να μεταβιβάηει ςτουσ Υποδιοικθτζσ ι ςε 

Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων του ΕΦΚΑ οριςμζνεσ αρμοδιότθτζσ του ι το 

δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωςθ «με εντολι Διοικθτι». 

 

Άρθρο 25Αρμοδιότητεσ Διοικητικού Συμβουλύου 

 

1. Οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ είναι οι εξισ: 

α. Κακορίηει τθν πολιτικι δράςθσ του ΕΦΚΑ και αποφαςίηει για τα ηθτιματα οργάνωςθσ 

και διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ προσ εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του. 

β. Ειςθγείται προσ το εποπτεφον Υπουργείο τα αναγκαία νομοκετικά μζτρα για τθν 

επίτευξθ των ςκοπϊν του ΕΦΚΑ και για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του. 

γ. Εγκρίνει τον προχπολογιςμό, απολογιςμό και ιςολογιςμό κάκε οικονομικοφ ζτουσ, 

κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του προχπολογιςμοφ που απαιτοφνται κατά τθν 

εκτζλεςι του. 

δ. Διαχειρίηεται τθν περιουςία του ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

ε. Μεριμνά για τθν είςπραξθ των πόρων του ΕΦΚΑ. 

ςτ. Αποφαςίηει για τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν 

από τρίτουσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ομάδεσ εργαςίασ 

και εξουςιοδοτεί τον Διοικθτι για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων και αποφάςεων, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
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η. Αποφαςίηει για τθ δικαςτικι ι εξϊδικθ επιδίωξθ αξιϊςεων του ΕΦΚΑ ι υπεράςπιςθ 

των ςυμφερόντων αυτοφ. 

θ. Εγκρίνει τθ δαπάνθ για τθν προμικεια προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθ 

δαπάνθ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων εκτζλεςθσ ζργου. 

κ. Αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν και 

μιςκϊςεων ι τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ αυτϊν, τθ χοριγθςθ προκαταβολϊν ςε 

προμθκευτζσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ, τθν κιρυξθ προμθκευτϊν ζκπτωτων 

και τθν κατάπτωςθ ι μθ ςυμβατικϊν ρθτρϊν, ωσ και τθν καταγγελία των ςχετικϊν 

ςυμβάςεων. 

ι. Αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ δανείων ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, ςυνταξιοφχουσ και 

υπαλλιλουσ του ΕΦΚΑ. 

ια. Αποφαςίηει για τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ, 

ενθμζρωςθσ ι επιμόρφωςθσ. 

ιβ. Μεριμνά και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν τιρθςθ του μθτρϊου 

αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του ΕΦΚΑ, κακϊσ και τθν τιρθςθ των ατομικϊν μερίδων 

των αςφαλιςμζνων. 

ιγ. Εγκρίνει, μετά από απόφαςθ του Διοικθτι, τθ διάκεςθ χρθματικϊν ποςϊν από τα 

ζςοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνεσ που γίνονται για ςυγκεντρϊςεισ, ςεμινάρια κ.λ.π. που 

εξυπθρετοφν υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, για εκδθλϊςεισ που γίνονται με πρωτοβουλία τθ 

Διοίκθςθσ ι των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων του προςωπικοφ του κατά τισ εκνικζσ 

εορτζσ, τισ εορτζσ Χριςτουγζννων, Νζου ζτουσ και Ράςχα ι και άλλεσ μζρεσ για 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό που προςδιορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. κακϊσ και των δαπανϊν που 

γίνονται για τθ φιλοξενία ξζνων αποςτολϊν που ζχουν ςαν ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων 

κ.λ.π. ςτα πλαίςια διμερϊν ι πολυμερϊν ςυμβάςεων ι ςτο προπαραςκευαςτικό ςτάδιο τθσ 

υπογραφισ ςυμβάςεων αυτισ τθσ μορφισ. 

ιδ. Εγκρίνει, μετά από απόφαςθ του Διοικθτι, τθ διάκεςθ χρθματικϊν ποςϊν από τα 

ζςοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνεσ που γίνονται για ςυγκεντρϊςεισ, ςεμινάρια κ.λ.π. που 

εξυπθρετοφν υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, για εκδθλϊςεισ που γίνονται με πρωτοβουλία τθ 

Διοίκθςθσ ι των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων του προςωπικοφ του κατά τισ εκνικζσ 

εορτζσ, τισ εορτζσ Χριςτουγζννων, Νζου ζτουσ και Ράςχα ι και άλλεσ μζρεσ για 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό που προςδιορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. κακϊσ και των δαπανϊν που 
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γίνονται για τθ φιλοξενία ξζνων αποςτολϊν που ζχουν ςαν ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων 

κ.λ.π. ςτα πλαίςια διμερϊν ι πολυμερϊν ςυμβάςεων ι ςτο προπαραςκευαςτικό ςτάδιο τθσ 

υπογραφισ ςυμβάςεων αυτισ τθσ μορφισ. 

ιε. Μεριμνά και αποφαςίηει για τθν περαίωςθ των εκκρεμϊν υποκζςεων των 

ενταςςόμενων ςτον ΕΦΚΑ, ταμείων, τομζων, κλάδων και λογαριαςμϊν. 

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαςι του να μεταβιβάηει ςτον Διοικθτι ι ςτα μζλθ αυτοφ ι ςε 

Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων του ΕΦΚΑ οριςμζνεσ αρμοδιότθτζσ του ι το 

δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωςθ “με εντολι Δ.Σ.”. 

 

Άρθρο 26 Κυβερνητικόσ Επύτροποσ 

 

1. Ο Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ, ο οποίοσ μετζχει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΕΦΚΑ, 

παρακολουκεί τθ νομιμότθτα των αποφάςεων που λαμβάνονται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, δικαιοφται να λαμβάνει το λόγο για οποιοδιποτε κζμα και να υποβάλλει 

προτάςεισ.  

2. Ο Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ μπορεί να αναςτείλει προςωρινά τθν εκτζλεςθ κάκε 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζςα ςε ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ από τθ λιψθ τθσ, 

αν κρίνει ότι αντίκειται ςε διατάξεισ νόμων,  διαταγμάτων, κανονιςμϊν και υπουργικϊν 

αποφάςεων εν γζνει που διζπουν τθ λειτουργία του ΕΦΚΑ. Θ απόφαςθ δεν εκτελείται 

μζχρισ ότου, μετά από αίτθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αρκεί θ διαφωνία με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ οποία είναι 

υποχρεωτικι για τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Υπουργόσ δεν κοινοποιιςει τθν 

επί τθσ διαφωνίασ απόφαςι του εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ 

αίτθςθσ του Δ.Σ., αυτό μπορεί να αποφαςίςει τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ, για τθν οποία 

διατυπϊκθκε θ διαφωνία. 

3. Ο Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ μπορεί να αναςτείλει για μια φορά μζχρι τθν επόμενθ 

ςυνεδρίαςθ τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εφόςον 

διατυπϊςει αιτιολογθμζνθ επιφφλαξθ που αφορά τα ςυμφζροντα του ΕΦΚΑ. Θ απόφαςθ 

επανειςάγεται για ςυηιτθςθ ςε άλλθ ςυνεδρίαςθ, εφόςον το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

επιμείνει ςτθν εκτζλεςι τθσ.  

4. Ο Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ και ο αναπλθρωτισ του καλοφνται, επί ποινισ 

ακυρότθτασ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Άρθρο 27 Προςωπικό γραφεύων Διοικητό και Υποδιοικητών1 

 

1. Συνιςτϊνται ςτο γραφείο του Διοικθτι και των Υποδιοικθτϊν του ΕΦΚΑ κζςεισ ειδικϊν 

ςυνεργατϊν με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, για κάκε γραφείο ωσ 

εξισ: 

α. τζςςερισ (4) κζςεισ ςτο γραφείο του Διοικθτι και 

β. τρεισ (3) κζςεισ για κάκε γραφείο Υποδιοικθτι.  

 

2. Τα προςόντα, θ πρόςλθψθ ςτισ κζςεισ αυτζσ, θ αποχϊρθςθ και θ εν γζνει υπθρεςιακι 

κατάςταςθ των ςυμβοφλων αυτϊν γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ειδικϊν 

ςυνεργατϊν των πολιτικϊν γραφείων των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

3. Θ πλιρωςθ των παραπάνω κζςεων μπορεί να γίνει και με απόςπαςθ υπαλλιλου του 

δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ οριοκετικθκε με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Αϋ), όπωσ ιςχφει, κατ’ εφαρμογι αναλόγωσ τθσ παρ. 9 

του άρκρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Αϋ).  

 

Άρθρο 28 Διοικητικό Οργϊνωςη 

 

1. Οι υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ διακρίνονται ςε Κεντρικι και Ρεριφερειακζσ, οι οποίεσ 

διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

Α. Η Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΦΚΑ διαρκρώνεται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ 

που υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι:  

α. Τμιμα Γραφείου Διοικθτι 

β. Τμιματα Γραφείων Υποδιοικθτϊν 

γ. Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ. 

δ. Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν. 

ε. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Εςωτερικϊν Υποκζςεων. 

ςτ. Γενικι Δ/νςθ Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλϊν και Ελζγχων.  

η. Γενικι Δ/νςθ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν. 

θ. Γενικι Δ/νςθ Ραροχϊν. 

                                                           
1
 Το οργανωτικό τμιμα του ΕΦΚΑ (άρκρα 28-41 είναι ςε ςυνεχι επεργαςία, ςε ςυνεργαςία με τισ 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου, του ΙΚΑ και των ενταςςόμενων φορζων. 



-Απόρρθτο-  
 

41 
 

κ. Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπίνων Ρόρων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ. 

ι. Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

ια. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 

Επίςθσ, ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ: 

α. Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου 

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  

 

Β. Οι Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ διαρκρώνονται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ 

μονάδεσ που υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι:   

α. Ρεριφερειακά Κζντρα ςε επίπεδο Δ/νςθσ, τα οποία υπάγονται ςτθ Γενικι Δ/νςθ 

Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλϊν και Ελζγχων, ωσ εξισ: 

αα. Ρεριφερειακό Κζντρο Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

αβ. Ρεριφερειακό Κζντρο Κεντρικισ Μακεδονίασ 

αγ. Ρεριφερειακό Κζντρο Δυτικισ Μακεδονίασ και Θπείρου 

αδ. Ρεριφερειακό Κζντρο Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

αε. Ρεριφερειακό Κζντρο Αττικισ 

αςτ. Ρεριφερειακό Κζντρο Ρειραιϊσ και Νιςων Αιγαίου 

αη. Ρεριφερειακό Κζντρο Δυτικισ Ελλάδοσ και Νιςων Ιονίου 

αθ. Ρεριφερειακό Κζντρο Ρελοποννιςου 

ακ. Ρεριφερειακό Κζντρο Κριτθσ 

 

β. Τοπικζσ Δ/νςεισ 

βα. 

ββ. 

βγ. 

[…] 

β… Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων ΕΕ και τρίτων 

χωρϊν Κεντρικισ και Νότιασ Ελλάδασ 

β… Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων ΕΕ και τρίτων 

χωρϊν Βόρειασ Ελλάδασ  

 

2. Θ αναλυτικι διάρκρωςθ ανά Γενικι Διεφκυνςθ και Διεφκυνςθ κακϊσ και οι αρμοδιότθτεσ 

των Διευκφνςεων και των Τμθμάτων περιγράφονται ςτα άρκρα 27 ζωσ  38 του παρόντοσ. 
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Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ  του 

ΕΦΚΑ με πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και 

Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καταρτίηεται 

ο Οργανιςμόσ του ΕΦΚΑ. Θ αντιςτοίχιςθ των οργανωτικϊν αυτϊν μονάδων με τισ 

υφιςτάμενεσ μονάδεσ του πρϊθν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, θ κατανομι και θ τοποκζτθςθ ςε αυτζσ του 

προςωπικοφ του πρϊθν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των ενταςςόμενων φορζων, όπωσ και θ προςωρινι 

τοποκζτθςθ προϊςταμζνων γίνεται με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 29 Τμόμα Γραφεύου Διοικητό 

 

Το Γραφείο του Διοικθτι, το οποίο επικουρεί αυτόν ςτο ζργο του, ζχει τισ ακόλουκεσ 

αρμοδιότθτεσ: 

α. Επιμζλεια τθσ αλλθλογραφίασ του και θ τιρθςθ του προςωπικοφ του πρωτοκόλλου και 

αρχείου.  

β. Οργάνωςθ τθσ επικοινωνίασ του με τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του ΕΦΚΑ, το προςωπικό 

και τουσ Συλλόγουσ του, τουσ Δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Φορείσ και το κοινό γενικά. 

γ. Συντονιςμόσ για το χειριςμό από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ κάκε κζματοσ 

που αφορά τον κοινοβουλευτικό ζλεγχο ι τον ζλεγχο από τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

δ. Μζριμνα για τθ ςωςτι εκπλιρωςθ των εκιμοτυπικϊν του υποχρεϊςεων. 

ε. Συγκζντρωςθ των αναγκαίων ςτοιχείων προσ ενθμζρωςι του κατά τθν εν γζνει 

εκπλιρωςθ των κακθκόντων του. 

 

Άρθρο 30 Τμόματα Γραφεύων Υποδιοικητών 

 

Τα Γραφεία επικουροφν τουσ Υποδιοικθτζσ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ζχουν τθν 

επιμζλεια τθσ αλλθλογραφίασ τουσ και τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν αρχείων και ςτοιχείων, 

οργανϊνουν τθν επικοινωνία τουσ με τισ υπθρεςίεσ, το προςωπικό και τουσ Συλλόγουσ του, 

τουσ Δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Φορείσ και το κοινό γενικά. 

 

Άρθρο 31 Διεύθυνςη Διούκηςησ 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ διαρκρϊνεται ςε Τμιματα ωσ εξισ: 
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α. Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων και Υποςτιριξθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

β. Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν  

γ. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

δ. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ  

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων τθσ ωσ 

εξισ: 

α. Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων και Υποςτιριξθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

αα. Θ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των πάςθσ φφςεωσ ςυλλογικϊν 

οργάνων και επιτροπϊν.  

αβ. Θ ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ και ο οριςμόσ εκπροςϊπων του Φορζα ςε 

ςυλλογικά όργανα, επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ άλλων Φορζων. 

αγ. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου του Φορζα. 

αδ. Θ μζριμνα για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αρχαιρεςιϊν τθσ εκλογισ αιρετϊν 

εκπροςϊπων ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο.   

αε. Θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του Δ.Σ. του Φορζα και θ τιρθςθ των 

πρακτικϊν του.  

 

β. Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν  

βα. Θ παρακολοφκθςθ των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και του διαδικτφου για κζματα 

που ενδιαφζρουν το Φορζα, θ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ και των αρμοδίων 

υπθρεςιακϊν μονάδων κακϊσ και θ αρχειοκζτθςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν. 

ββ. Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και των παραγόντων του δθμοςίου βίου με κάκε 

πρόςφορο μζςο για το ςκοπό και τισ δραςτθριότθτεσ του Φορζα και γενικά θ προβολι 

του ζργου του. 

βγ. Θ επιμζλεια ςφνταξθσ ανακοινϊςεων του ΕΦΚΑ και θ προϊκθςι τουσ ςτα Μ.Μ.Ε. Θ 

ςφνταξθ των ενδεικνυόμενων απαντιςεων ςε δθμοςιεφματα που αφοροφν το ΕΦΚΑ. 

βδ. Θ επιμζλεια των πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεων του ΕΦΚΑ. 

βε. Θ κατεφκυνςθ του πολίτθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

βη. Ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ των υπθρεςιϊν του ΕΦΚΑ με τα Κ.Ε.Ρ. 

βθ. Θ καταγραφι και κατθγοριοποίθςθ παραπόνων του κοινοφ που προκφπτουν από τα 

ςυναλλαγζσ του με τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ και προϊκθςι τουσ προσ επίλυςθ ςτισ κακ’ 

φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
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βκ. Θ μελζτθ, ειςιγθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ μζτρων για τθ διευκόλυνςθ 

τθσ επικοινωνίασ των πολιτϊν με τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ. 

βι. Θ παροχι οδθγιϊν προσ τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε πολίτεσ 

και επιχειριςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων εξυπθρζτθςθσ 

 

γ. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

γα. Θ άντλθςθ  πλθροφόρθςθσ  από τισ αρμόδιεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ για τα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, θ παρακολοφκθςθ τθσ ζκδοςθσ 

των προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων ζργων και θ ενθμζρωςθ των αρμοδίων 

Δ/νςεων  τθσ Διοίκθςθσ του  Ταμείου για  τθν ζκδοςι τουσ.  

γβ. Θ ειςιγθςθ  ςτο  Διοικθτικό  Συμβοφλιο του  Ταμείου για τθν υποβολι των 

προτάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, θ επιμζλεια για τθν αρτιότθτα των φακζλων 

και θ εν γζνει προετοιμαςία των φακζλων με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για  τθν  ζνταξθ  

των Ζργων και θ αποςτολι τουσ ςτθν αρμόδια  Διαχειριςτικι Αρχι.  

γγ. Θ αποςτολι τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ ςτο φορζα χρθματοδότθςθσ και ςτισ 

εμπλεκόμενεσ Δ/νςεισ του Ταμείου, για τθν εφαρμογι των απορρεουςϊν υποχρεϊςεων.  

γδ. Θ παρακολοφκθςθ των  ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςε όλα τα ςτάδια, από τθν 

ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου. Θ ςυγκζντρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων από τισ εμπλεκόμενεσ 

Δ/νςεισ και θ ςφνταξθ και υποβολι ςτθν αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι των 

τυποποιθμζνων εντφπων, πρόταςθσ, παρακολοφκθςθσ, δαπανϊν και ολοκλιρωςθσ 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.  

γε. Θ αποςτολι ςτο φορζα χρθματοδότθςθσ ςτοιχείων των Ζργων για τθν κατάρτιςθ του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων κάκε ζτουσ κακϊσ και εκτιμιςεισ και προβλζψεισ 

δαπανϊν και  χρθματοδότθςθσ.  

γςτ. Θ μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και για τθν εκταμίευςι  τθσ από 

το Ταμείο.  

γη. Θ ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων Διευκφνςεων για τθν προετοιμαςία τουσ, ςχετικά 

με τουσ ελζγχουσ των Ζργων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

γθ. Θ αποςτολι  τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου ςτισ εμπλεκόμενεσ Δ/νςεισ, προκειμζνου να 

προβοφν ςε τυχόν αναφερόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ ι ςε τυχόν αντιρριςεισ και 

παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ 
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δ. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ  

δα. Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ τθσ Διεφκυνςθσ με 

θλεκτρονικό ι μθ ταχυδρομείο, κακϊσ και θ τιρθςθ των απαιτοφμενων βιβλίων 

διακίνθςθσ. 

δβ. Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ 

ι μθ. 

δγ. Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ 

ακρίβειασ αυτϊν. 

δδ. Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

δε. Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ 

Διεφκυνςθσ. 

δςτ. Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Διεφκυνςθσ. 

δη. Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ και του προςωπικοφ τθσ.  

 

Άρθρο 32 Διεύθυνςη Νομικών Υπηρεςιών 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν απαρτίηεται από τον Ρροϊςτάμενο αυτισ Νομικό 

Σφμβουλο, τουσ Ραρζδρουσ και λοιπά μζλθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ και τουσ 

ζμμιςκουσ δικθγόρουσ των ενταςςόμενων Ταμείων, οι οποίοι εκπροςωποφν τον ΕΦΚΑ 

ενϊπιον των Δικαςτθρίων και Αρχϊν ζχοντεσ τθν πλθρεξουςιότθτα τθσ παρ. 11 του άρκρου 

20 του Ν. 2557/1997. 

2. Θ εν λόγω Διεφκυνςθ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α.  Τθ νομικι κάλυψθ, εκπροςϊπθςθ και υποςτιριξθ των υποκζςεων του ΕΦΚΑ ενϊπιον 

Δικαςτθρίων και Αρχϊν. 

β. Θ γνωμοδότθςθ επί κεμάτων νομικισ φφςθσ που αφοροφν το Ταμείο. 

γ. Θ παροχι νομικϊν οδθγιϊν και κατευκφνςεων προσ το Δ.Σ. και τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ, 

εφόςον αυτζσ ηθτοφνται. 

δ. Θ νομικι επεξεργαςία των πάςθσ φφςεωσ διακθρφξεων, ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν 

του ΕΦΚΑ. 

ε. Θ νομικι επεξεργαςία των προτεινόμενων από τον ΕΦΚΑ προςχεδίων νόμων, 

διαταγμάτων και κανονιςτικϊν αποφάςεων. 
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ςτ. Θ παρακολοφκθςθ νομολογίασ των δικαςτθρίων που αφορά ςτο Ταμείο και θ παροχι 

ςχετικϊν οδθγιϊν προσ τισ Υπθρεςίεσ. 

η. Θ μζριμνα για τον εμπλουτιςμό και τθ καλι λειτουργία τθσ Νομικισ Βιβλιοκικθσ. 

θ. Ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των δικαςτικϊν εξόδων των Δικθγόρων Ακθνϊν και επαρχίασ, 

για κάκε υπόκεςθ.  

κ. Θ ανάκεςθ ςε εξωτερικοφσ δικθγόρουσ τθσ εκπροςϊπθςθσ του ΕΦΚΑ ενϊπιον των 

Δικαςτθρίων ςε όλθ τθν Επικράτεια και θ παροχι τθσ ςχετικισ πλθρεξουςιότθτασ.  

 

3. Οι Οργανικζσ Μονάδεσ Νομικϊν Υποκζςεων των ενταςςόμενων Ταμείων 

διατθροφνται ςε ιςχφ ωσ Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν με τθν υφιςτάμενθ 

διάρκρωςθ και αποκλειςτικι αρμοδιότθτα το χειριςμό των εκκρεμϊν και νζων δικαςτικϊν 

υποκζςεων αυτϊν. 

 

4. Για τθ γραμματειακι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν 

Υπθρεςιϊν ςυνίςταται ς’ αυτι Τμιμα Γραμματείασ με τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α. Τθ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ του ΕΦΚΑ, τθν τιρθςθ 

πρωτοκόλλου και αρχείου (περιλαμβανομζνου και αρχείου δικογραφιϊν). 

α. Τθν παραλαβι, ζλεγχο και πρωτοκόλλθςθ επιδοκζντων δικογράφων και λοιπϊν 

ειςερχομζνων εγγράφων.  

β. Τθν κοινοποίθςθ των δικογράφων και δικαςτικϊν αποφάςεων ςτισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ. 

γ. Το ςυντονιςμό και τθν παροχι οδθγιϊν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων των επίδικων διαφορϊν, το ςχθματιςμό φακζλων και τθν 

αποςτολι ειςθγθτικϊν εκκζςεων ςτα αρμόδια Δικαςτιρια. 

δ. Τθν τιρθςθ θμερολογίου δικαςίμων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των 

δικαςτικϊν υποκζςεων. 

 

Άρθρο 33  Διεύθυνςη Εςωτερικού Ελϋγχου και Ελϋγχου Εςωτερικών Υποθϋςεων 

 

1. Θ  Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων ςυγκροτείται 

από τα εξισ Τμιματα: 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 
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β. Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Αναλφςεων, Μεκοδολογίασ και Υποςτιριξθσ Ελζγχων 

γ. Τμιμα Αποτελεςμάτων, Αξιολόγθςθσ και Ρροτάςεων 

δ. Τμιμα Εςωτερικϊν Ελζγχων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων (Ζδρα Ακινα) 

ε. Τμιμα Εςωτερικϊν Ελζγχων Βορείου Ελλάδασ (Ζδρα Θεςςαλονίκθ) 

ςτ. Τμιμα Α' Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων (Ζδρα Ακινα) 

η. Τμιμα Β' Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων (Ζδρα Ακινα) 

θ. Τμιμα Γ' Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Βορείου Ελλάδασ (Ζδρα Θεςςαλονίκθ) 

κ. Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ (Ζδρα Θεςςαλονίκθ) 

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Ελζγχου Εςωτερικϊν 

Υποκζςεων κατανζμεται μεταξφ των Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ  

αα. Θ διοικθτικι και θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ. 

αβ. Θ τιρθςθ του Ρρωτοκόλλου και του Εμπιςτευτικοφ Ρρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ. 

αγ. Ο προγραμματιςμόσ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό και θ κατανομι μεταξφ 

των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ κακϊσ και θ επεξεργαςία ςτοιχείων για τθν αρικμθτικι 

ςφνκεςθ και τισ αρικμθτικζσ μεταβολζσ του προςωπικοφ. 

αδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και μετακινιςεων του 

προςωπικοφ από και προσ τθ Διεφκυνςθ. 

αε. Θ τιρθςθ βοθκθτικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ. 

αςτ. Σε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ, θ προμικεια και θ 

διαχείριςθ εξοπλιςμοφ και αναλϊςιμων που απαιτοφνται για τθ λειτουργία τθσ 

Διεφκυνςθσ.  

αη. Θ μζριμνα για τισ ςυνεργαςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ με εγχϊριουσ και διεκνείσ φορείσ. 

αθ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των ελεγκτϊν και των υπαλλιλων 

τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

β. Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Αναλφςεων, Μεκοδολογίασ και Υποςτιριξθσ Ελζγχων 

βα. Θ κατάρτιςθ και θ επικαιροποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ. 

ββ. Ο προςδιοριςμόσ, θ κατθγοριοποίθςθ και θ ποςοτικοποίθςθ του πεδίου δράςθσ τθσ 

Διεφκυνςθσ. 

βγ. Θ κατάρτιςθ και θ επικαιροποίθςθ του ετιςιου επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ δράςθσ 

τθσ Διεφκυνςθσ με βάςθ τθ κατθγοριοποίθςθ και τθν ποςοτικοποίθςθ. 
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βδ. Θ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων από κάκε διακζςιμθ πθγι και θ κατθγοριοποίθςθ τουσ, 

ϊςτε να είναι αξιοποιιςιμα. 

βε. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων και θ αξιοποίθςι τουσ για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου 

επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ δράςθσ, κακϊσ τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

με τον προςδιοριςμό ελεγκτικϊν ςτόχων. 

βςτ. Θ διαμόρφωςθ και θ διαρκισ βελτίωςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που αφορά τον 

εςωτερικό ζλεγχο. 

βη. Θ ανάπτυξθ και θ επικαιροποίθςθ εγχειριδίων μεκοδολογίασ διεξαγωγισ των 

ελζγχων με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ. 

βθ. Ο ζλεγχοσ επάρκειασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου (internal control) του 

Φορζα, θ ειςιγθςθ βελτιωτικϊν προτάςεων, θ ανάπτυξθ και θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ 

μεκοδολογίασ και των εργαλείων του εςωτερικοφ ελζγχου. 

βκ. Θ κατάρτιςθ και θ επικαιροποίθςθ του κϊδικα δεοντολογίασ των εςωτερικϊν 

ελεγκτϊν. 

βι. Θ διαμόρφωςθ αρχϊν και κανόνων για τθ διαχείριςθ κινδφνων και θ ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνων. 

βια. Σε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, θ προμικεια και θ υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και 

τθλεπικοινωνιϊν, κακϊσ και θ προμικεια, θ ανάπτυξθ και θ υποςτιριξθ εφαρμογϊν 

πλθροφορικισ. 

βιβ. Θ λιψθ καταγγελιϊν για υπαλλιλουσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ και θ αξιολόγθςθ 

τουσ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Καταγγελιϊν και θ άμεςθ 

προϊκθςθ τουσ ςτα αρμόδια τμιματα για τθν υλοποίθςθ ελζγχων. 

βιγ. Θ αρχειοκζτθςθ των πλθροφοριϊν, καταγγελιϊν και ςτοιχείων, εφόςον 

αξιολογθκοφν ωσ αςαφείσ, γενικόλογεσ ι αςιμαντεσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Καταγγελιϊν¨ 

 

γ. Τμιμα Αποτελεςμάτων, Αξιολόγθςθσ και Ρροτάςεων 

γα. Θ αξιολόγθςθ τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

δραςτθριοτιτων του Φορζα. 

γβ. Θ αξιολόγθςθ του προγραμματιςμοφ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκτζλεςθσ των 

λειτουργιϊν του Φορζα.  

γγ. Θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ 

κακϊσ και ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ και δυςκολίασ του ζργου με βάςθ τθν 

κατθγοριοποίθςθ. 
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γδ. Θ ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων ςε μθνιαία βάςθ και θ ζκδοςθ 

δελτίων αποτελεςμάτων με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ του ζργου. 

γε. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων, και ςυγκριτικζσ αναλφςεισ και διαχρονικζσ 

ςυγκρίςεισ. 

γςτ. Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων των ελεγκτϊν και θ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων 

προτάςεων για τθ βελτίωςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ και του Φορζα και τον 

περιοριςμό των κινδφνων και των απειλϊν. 

γη. Θ περιοδικι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προτάςεων. 

γθ. Θ ςφνταξθ και ι ζκδοςθ τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

. 

δ. Τμιμα Εςωτερικϊν Ελζγχων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων με ζδρα τθν Ακινα  

Θ αρμοδιότθτα του τμιματοσ εκτείνεται ςτισ Ρεριφζρειεσ Θεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, 

Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου 

Αιγαίου και Κριτθσ και περιγράφεται ωσ εξισ: 

δα.  Θ ζκδοςθ εντολϊν ελζγχου για τθν διενζργεια προγραμματιςμζνων και ζκτακτων 

εςωτερικϊν ελζγχων. 

δβ. Θ υλοποίθςθ των ελζγχων για τθν φπαρξθ και τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων 

εςωτερικοφ ελζγχου (δικλείδων αςφαλείασ) ςτθ ροι εργαςιϊν εντόσ των υπθρεςιϊν και 

μεταξφ των υπθρεςιϊν του Φορζα, τισ οικονομικζσ λειτουργίεσ και ςυγκεκριμζνα τθν 

ορκι διενζργεια των δαπανϊν, τθν ορκι είςπραξθ και εμφάνιςθ εςόδων, τθ διαχείριςθ 

κινδφνων, όπωσ και τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του Φορζα με τθν εξακρίβωςθ του 

ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και του μιςκολογικοφ κόςτουσ, επίςθσ τθν απόδοςθ και τθ 

λειτουργία τθσ διοίκθςθσ και των υπθρεςιακϊν μονάδων ςε όλα τα επίπεδα, τθν φπαρξθ 

και τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ ςτα ςυςτιματα και τισ υποδομζσ πλθροφορικισ 

και επικοινωνιϊν κακϊσ και τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ των ανκρϊπινων 

και υλικϊν πόρων.  

δγ. Θ διενζργεια τακτικοφ ελζγχου των παγίων προκαταβολϊν του Φορζα. 

δδ. Ο ζλεγχοσ εφαρμογισ των κανόνων δικαίου, ο ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ και 

κανονικότθτασ των δαπανϊν, όπωσ και του εςωτερικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου 

λειτουργίασ του Φορζα.  

δε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ελζγχων και θ ςφνταξθ ενδιάμεςων εκκζςεων 

προόδου, όπου κρίνεται αναγκαίο, για κάκε υπόκεςθ από τουσ ελεγκτζσ. 

δςτ. Θ ςφνταξθ τελικϊν εκκζςεων ελζγχου μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ελζγχου και θ 

διατφπωςθ προτάςεων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ παρομοίων περιπτϊςεων. 
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δη. Θ επιβολι δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςτισ περιπτϊςεισ που εντοπιςκοφν 

μεμονωμζνεσ ςυςτθμικζσ παρατυπίεσ ςε υπθρεςίεσ του Φορζα και θ παρακολοφκθςθ 

τθσ εκτζλεςισ τουσ. 

 

ε. Τμιμα Ελζγχων Βορείου Ελλάδασ με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ 

Ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τθν ωσ άνω περίπτωςθ δ’, για τισ περιοχζσ χωρικισ 

αρμοδιότθτάσ του, ιτοι για τισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Μακεδονίασ και Θπείρου. 

 

ςτ. Τμιμα Α' Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων με ζδρα τθν 

Ακινα. 

ςτα. Θ αρμοδιότθτα του τμιματοσ εκτείνεται ςτισ Ρεριφζρειεσ Θεςςαλίασ, Στερεάσ 

Ελλάδασ, Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Βορείου Αιγαίου, 

Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ 

ςτβ. Θ ζκδοςθ εντολϊν ελζγχου για τθν διενζργεια προγραμματιςμζνων και ζκτακτων 

εςωτερικϊν ελζγχων.  

ςτγ. Θ υλοποίθςθ των ελζγχων που κατά κφριο λόγο αφοροφν: τθν διάπραξθ ποινικϊν 

αδικθμάτων και πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, τθν περιουςιακι κατάςταςθ του 

προςωπικοφ του Φορζα, τθ τιρθςθ των διαδικαςιϊν (αςφάλιςθσ, παροχϊν, κλπ), τισ 

υποδομζσ ςτζγαςθσ, πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τθν οικονομικι διαχείριςθ και 

προμικειεσ. 

ςτδ. Θ ειςιγθςθ για τθ διενζργεια διοικθτικϊν ερευνϊν, προκαταρκτικϊν εξετάςεων 

και Ζνορκων Διοικθτικϊν Εξετάςεων, για τθν διερεφνθςθ και τεκμθρίωςθ 

φαινομζνων διαφκοράσ και  παραβατικισ ςυμπεριφοράσ  των υπαλλιλων. 

ςτε. Οι ενζργειεσ για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ και παραπομπι των υπαλλιλων ςτα 

αρμόδια πεικαρχικά όργανα και ςτισ αρμόδιεσ Ειςαγγελικζσ Αρχζσ, για τθν 

πεικαρχικι και ποινικι δίωξθ τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά 

νομοκεςία. 

ςτςτ. Θ παροχι ςτοιχείων, τεκμθρίων και εκκζςεων ςτα αρμόδια Δικαςτιρια. 

ςτη. Θ ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων με άλλεσ αρχζσ, 

υπθρεςίεσ και φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ. 

 

η. Τμιμα Β' Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Νοτίου Ελλάδασ και Νιςων με ζδρα τθν 

Ακινα. 
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Οι αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ αυτοφ είναι ακριβϊσ ίδιεσ και εκτείνονται ςτισ ίδιεσ 

Ρεριφζρειεσ με το Τμιμα (ςτ). 

 

θ. Τμιμα Γ’ Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων Βορείου Ελλάδασ με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ 

Οι αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ εκτείνονται ςτισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Μακεδονίασ και Θπείρου και είναι ακριβϊσ ίδιεσ 

με αυτζσ του Τμιματοσ (ςτ). 

 

κ. Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ 

κα. Θ διοικθτικι και θ γραμματειακι υποςτιριξθ των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ με ζδρα 

τθ Θεςςαλονίκθ. 

κβ. Θ τιρθςθ του Ρρωτοκόλλου και του Εμπιςτευτικοφ Ρρωτοκόλλου των Τμθμάτων 

αυτϊν. 

κγ. Θ μζριμνα και θ υποςτιριξθ για τθ μετακίνθςθ των υπαλλιλων των Τμθμάτων αυτϊν 

ςε εκτόσ ζδρασ αποςτολζσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ. 

κδ. Σε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Φορζα, θ προμικεια και θ διαχείριςθ 

εξοπλιςμοφ και αναλϊςιμων που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των Τμθμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ. 

 

Άρθρο 34 Γενικό Διεύθυνςη Εύςπραξησ Ανεύςπρακτων Οφειλών και Ελϋγχων 

 

1. Η Γενικι Διεφκυνςθ Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλών και Ελζγχων 

διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

α. Διεφκυνςθ Ανάλυςθσ, Αξιολόγθςθσ Κινδφνου και Διακανονιςμοφ Οφειλϊν 

β. Διεφκυνςθ Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ και Υποςτιριξθσ Ροινικισ Διαδικαςίασ 

γ. Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Οφειλετϊν  

δ. Ρεριφερειακό Κζντρο Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

ε. Ρεριφερειακό Κζντρο Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ςτ. Ρεριφερειακό Κζντρο Δυτικισ Μακεδονίασ και Θπείρου 

η. Ρεριφερειακό Κζντρο Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

θ. Ρεριφερειακό Κζντρο Αττικισ 

κ. Ρεριφερειακό Κζντρο Ρειραιϊσ και Νιςων Αιγαίου 

ι. Ρεριφερειακό Κζντρο Δυτικισ Ελλάδοσ και Νιςων Ιονίου 

ια. Ρεριφερειακό Κζντρο Ρελοποννιςου 
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ιβ. Ρεριφερειακό Κζντρο Κριτθσ 

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλϊν και Ελζγχων 

κατανζμονται μεταξφ των Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

  

1. Θ Διεφκυνςθ Ανάλυςθσ, Αξιολόγθςθσ Κινδφνου και Διακανονιςμοφ Οφειλϊν 

ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Δράςθσ 

β. Τμιμα ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν  

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ  Οφειλετϊν και Χαρακτθριςμοφ Λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

δ. Τμιμα Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 

ε.  Τμιμα Ελζγχου & Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ  

 

α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Δράςθσ 

αα. Σχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν δράςεων.  

ββ. Συντονιςμόσ των υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν δράςεων.  

 

β. Τμιμα ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

βα. Κακοριςμόσ των κριτθρίων για ταξινόμθςθ των λθξιπρόκεςμων  αςφαλιςτικϊν 

οφειλϊν ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ τουσ.  

ββ. Ρροςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν επιςφάλειασ για τθν είςπραξθ των 

κακυςτεροφμενων οφειλϊν. 

βγ. Επεξεργαςία  των ςτοιχείων των οφειλετϊν που τθροφνται ςτο φορζα ι 

διατίκενται από ςυνεργαηόμενουσ φορείσ. 

βδ. Κατθγοριοποίθςθ των ειςπράξιμων οφειλϊν, ϊςτε να κακοριςκεί θ 

προτεραιότθτα ωσ προσ τθν αναγκαςτικι  είςπραξι τουσ.  

βε. Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των αναφορϊν του ςυςτιματοσ για τθν 

εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κριτθρίων.  

 

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ  Οφειλετϊν και Χαρακτθριςμοφ Λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

γα. Ρραγματοποίθςθ των απαραίτθτων διαςταυρϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ 
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ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με τθ φορολογικι διοίκθςθ. 

γβ. Επεξεργαςία των ςτοιχείων των οφειλετϊν  ςε ςχζςθ με τισ διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ και τα διακζςιμα μζςα είςπραξθσ και ιεράρχθςθ των μζτρων ανά 

οφειλζτθ με κριτιριο τθν αποδοτικότθτά τουσ για τθν είςπραξθ των λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν. 

γγ. Διαχείριςθ αιτθμάτων οφειλετϊν ςχετικά με τουσ όρουσ διακανονιςμοφ των 

οφειλϊν. 

γδ. Διαχωριςμόσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ 

είςπραξθσ κατ’ εφαρμογι των κριτθρίων του άρκρου 82 του ΚΕΔΕ. 

 

δ.  Τμιμα Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ  

δα. Ενθμζρωςθ Οφειλετϊν του ΕΦΚΑ με κάκε πρόςφορο μζςο για ρφκμιςθ ι 

εξόφλθςθ τθσ οφειλισ. Ραρακολοφκθςθ τθσ ανταπόκριςθσ ι μθ των ωσ άνω 

οφειλετϊν. 

δβ. Μζριμνα για αποςτολι Ατομικισ Ειδοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ 

για τουσ οφειλζτεσ που δεν εξόφλθςαν ι δε ρφκμιςαν τθν οφειλι. 

δγ. Μζριμνα για αποςτολι Ατομικισ Ειδοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ 

ςε οφειλζτεσ που ζχουν ρυκμίςει τθν οφειλι και  παρζλειψαν να καταβάλλουν μία 

δόςθ. 

 

ε. Τμιμα Ελζγχου & Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ 

εα. Σχεδιαςμόσ και προςδιοριςμόσ λειτουργικϊν προδιαγραφϊν για τθν 

τροποποίθςθ υφιςτάμενου ι τθ δθμιουργία νζου λογιςμικοφ που υποςτθρίηει τον 

διακανονιςμό των οφειλϊν. 

εβ. Διενζργεια περιοδικϊν τακτικϊν ι ζκτακτων ελζγχων ςτο ςφνολο των οφειλετϊν 

ι ςε μεμονωμζνουσ οφειλζτεσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με το φψοσ 

των κακυςτεροφμενων οφειλϊν και τθν δυναμικι του βραχυπρόκεςμα και 

μακροπρόκεςμα και παραγωγι ςχετικϊν ςτατιςτικϊν αναφορϊν.  

εγ. Στατιςτικι παρακολοφκθςθ των οφειλετϊν που ρφκμιςαν τθν οφειλι. 

εδ. Ραρακολοφκθςθ διεκπεραίωςθσ των εκκρεμϊν αιτιςεων υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ.  
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2.  Θ Διεφκυνςθ Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ και Υποςτιριξθσ Ροινικισ 

Διαδικαςίασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Α’ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ 

β. Β’ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ 

γ. Γ’  Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ 

δ. Δ’ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ 

ε. Τμιμα Υποςτιριξθσ Ροινικισ Διαδικαςίασ 

 

α. Α’ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ  

αα. Θ διαχείριςθ των οφειλετϊν που υπάγονται ςτα  παρακάτω Ρεριφερειακά Κζντρα:  

 Ρεριφερειακό Κζντρο Αττικισ 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Ρελοποννιςου 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Δυτικισ Ελλάδασ και Νιςων Ιονίου 

 

αβ. Εντολι προσ τα Ρεριφερειακά Κζντρα για άμεςθ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων κατά 

οφειλετϊν. 

αγ. Δθμιουργία, μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, πράξεων λιψθσ αναγκαςτικϊν 

μζτρων για τουσ οφειλζτεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ 

αδ. Καταχϊριςθ αποφάςεων κιρυξθσ οφειλετϊν ςε πτϊχευςθ και παρακολοφκθςθ 

τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ. 

αε. Ζλεγχοσ  και παρακολοφκθςθ των Ρεριφερειακϊν Κζντρων για τθ λιψθ 

αναγκαςτικϊν μζτρων και αποτελεςμάτων εντόσ των κακοριςμζνων χρόνων.  

αςτ. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ ζκδοςθσ ι μθ των μθνυτιριων αναφορϊν 

(ποινικι δίωξθ) ςε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετϊν / υπευκφνων για τθ μθ 

καταβολι των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

αη. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διακοπισ ι αναςτολισ παραγραφισ 

των απαιτιςεων του ΕΦΚΑ. 
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β. Βϋ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ με αρμοδιότθτα τθ διαχείριςθ των 

οφειλετϊν που υπάγονται ςτα  παρακάτω Ρεριφερειακά Κζντρα: 

  Β’ Ρεριφερειακό Κζντρο Αττικισ 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Θπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

 

γ. Γϋ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ με αρμοδιότθτα τθ διαχείριςθ των 

οφειλετϊν που υπάγονται ςτα  παρακάτω Ρεριφερειακά Κζντρα: 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Ρειραιϊσ και νιςων Αιγαίου  

 Ρεριφερειακό Κζντρο Κριτθσ 

 

δ.  Δϋ Τμιμα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ με αρμοδιότθτα τθ διαχείριςθ των 

οφειλετϊν που υπάγονται ςτισ παρακάτω περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ  

 Ρεριφερειακό Κζντρο Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

 

Τα ωσ άνω Α’, Β’ Γ’ και Δ’ Τμιματα Αναγκαςτικϊν Μζτρων Είςπραξθσ ζχουν ζκαςτο τισ 

ίδιεσ ωσ άνω αρμοδιότθτεσ, τισ οποίεσ αςκοφν ανάλογα με τθν κατά τόπο κατανομι. 

 

ε. Τμιμα Υποςτιριξθσ Ροινικισ Διαδικαςίασ 

εα. Ραρακολοφκθςθ ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων κατά πράξεων αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ που αςκοφνται ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια τθσ περιοχισ όπου 

εκδίδεται θ προςβαλλόμενθ πράξθ και διαχειρίηονται από τα αρμόδια κατά τόπο 

Ρεριφερειακά Κζντρα του ΕΦΚΑ. 

εβ. Ραροχι οδθγιϊν ςτα Ρεριφερειακά Κζντρα του ΕΦΚΑ κατά τθν υποβολι 

απόψεων ςτα Δικαςτιρια για οφειλζτεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. 

εγ. Μζριμνα για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ οφειλετϊν που δθμιουργοφν επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ, με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ ςυςςϊρευςθσ οφειλϊν μθ ειςπράξιμων.  

εδ. Ραρακολοφκθςθ τθσ υποβολισ ι μθ των μθνυτιριων αναφορϊν ςε πανελλαδικό 

επίπεδο κατά των οφειλετϊν που είναι υπεφκυνοι για τθ μθ καταβολι των 
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αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

εε. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διακοπισ ι αναςτολισ παραγραφισ 

των απαιτιςεων του ΕΦΚΑ. 

εςτ. Ραροχι οδθγιϊν προσ όλα τα Ρεριφερειακά Κζντρα του ΕΦΚΑ για εφαρμογι 

ενιαίων διαδικαςιϊν και τρόπου διαχείριςθσ  - αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων. 

εη. Επικοινωνία με άλλουσ φορείσ για διευκόλυνςθ ζγκαιρθσ λιψθσ αναγκαςτικϊν 

μζτρων κατά των οφειλετϊν. 

 

3.  Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Οφειλετϊν  

α. Τμιμα Μθτρϊου Οφειλετϊν 

β. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ Ρράξεων Βεβαίωςθσ Οφειλισ  

 

α. Τμιμα Μθτρϊου Οφειλετϊν 

αα. Τιρθςθ μθτρϊου οφειλετϊν του ΕΦΚΑ, επικαιροποίθςθ των τθροφμενων 

ςτοιχείων  και επίλυςθ προβλθμάτων.  

ββ. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ των ςτοιχείων, αποκατάςταςθ λακϊν, ςυμπλιρωςθ 

ελλείψεων μθτρϊου οφειλετϊν. 

 

β. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ Ρράξεων Βεβαίωςθσ Οφειλισ 

βα. Ραρακολοφκθςθ ειςροϊν Ρράξεων Βεβαίωςθσ Οφειλισ, παραλαβι Ρράξεων 

Βεβαίωςθσ Οφειλισ, ζλεγχοσ ορκότθτασ, πλθρότθτασ και ςυνζπειασ των ςτοιχείων.  

 

4.  Τα Ρεριφερειακά Κζντρα (ΡΕΚ), τα οποία λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ: 

 Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ με ζδρα τθν Κομοτθνι,  

 Κεντρικισ Μακεδονίασ με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, 

 Θπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ με ζδρα τα Γιάννενα, 

  Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδοσ με ζδρα τθ Λάριςα, 

 Αττικισ με ζδρα τθν Ακινα, 

 Ρειραιϊσ και Νιςων Αιγαίου με ζδρα τον Ρειραιά, 

 Δυτικισ Ελλάδοσ και Νιςων Ιονίου με ζδρα τθν Ράτρα, 
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 Ρελοποννιςου με ζδρα τθν Τρίπολθ 

 Κριτθσ με ζδρα το Θράκλειο. 

 

Τα ωσ άνω ΡΕΚ ςυγκροτοφνται ζκαςτο από τα παρακάτω τμιματα: 

α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ Δράςθσ και Αποτελεςμάτων 

β. Τμιμα Ελζγχων Αςφάλιςθσ 

γ. Τμιμα Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλϊν 

δ. Τμιμα Ενδίκων Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 

ε. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ των εν λόγω ΡΕΚ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

 

α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ Δράςθσ και Αποτελεςμάτων 

αα. Βεβαίωςθ κάκε είδουσ οφειλισ με τθν απόδοςθ μοναδικοφ αρικμοφ, τθ δθμιουργία 

και τιρθςθ του θλεκτρονικοφ Ενιαίου Μθτρϊου Οφειλετϊν. 

αβ. Ενθμζρωςθ, κατεφκυνςθ και ςυντονιςμόσ ςχετικά με το Ετιςιο Επιχειρθςιακό Σχζδιο 

που εκπονεί το Τμιμα Δεδομζνων και ςχεδιαςμοφ Δράςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του και τθσ πορείασ εκτζλεςισ του, ϊςτε να γίνονται 

διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

αγ. Υποςτιριξθ λειτουργίασ Κζντρου Επικοινωνίασ (contact center) με οφειλζτεσ μζςω 

πολλαπλϊν καναλιϊν: Διαδίκτυο, Γραπτά Μθνφματα Κινθτισ Τθλεφωνίασ (sms), 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ζντυπα. 

αδ. Αξιολόγθςθ λειτουργίασ και διατφπωςθ ςχετικισ ειςιγθςθσ . 

αε. Διαβίβαςθ αιτθμάτων ςτα άλλα τμιματα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Είςπραξθσ 

Ανείςπρακτων Οφειλϊν και Ελζγχων και τισ περιφερειακζσ διευκφνςεισ και 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ διεκπεραίωςθσ αυτϊν. 

αη. Επεξεργαςία και κακοριςμόσ προτεραιοτιτων.  

αθ. Υποςτιριξθ λειτουργίασ γραφείου άμεςθσ βοικειασ (help desk) περιφερειακϊν 

διευκφνςεων ςε κζματα που άπτονται τθσ χριςεωσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 

 

β. Τμιμα Ελζγχων αςφάλιςθσ 

βα. Ραρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ των εςόδων. 

ββ. Διενζργεια τακτικϊν, ζκτακτων και ειδικϊν ελζγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 

υπθρεςιακισ αναφοράσ, καταγγελίασ ι εντολισ, για τον εντοπιςμό των 
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απαςχολοφμενων και μθ αςφαλιςμζνων ςτον ΕΦΚΑ και τον εντοπιςμό τθσ 

ειςφοροδιαφυγισ γενικότερα.  

βγ. Διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςε επιχειριςεισ για τθ διαπίςτωςθ τθσ υποβολισ και 

τιρθςθσ, ορκισ ι μθ, των εντφπων Ε3 (αναγγελία πρόςλθψθσ) και Ε4 (πίνακασ 

προςωπικοφ), όπωσ αυτά καταγράφονται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ’ αρικμ. 5072/6/25.2.2013 

(Βϋ 449) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, όπωσ 

αυτι κάκε φορά ιςχφει, κακϊσ και τθν ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ του ΕΦΚΑ. Ο 

ζλεγχοσ αυτόσ αφορά ςτθν επιβολι προςτίμου περί μθ αναγραφισ εργαηομζνου ςτον 

πίνακα προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ και μθ ανάρτθςθσ του πίνακα 

προςωπικοφ επιβάλλονται τα πρόςτιμα του άρκρου 2 του ν.2556/97, όπωσ κάκε φορά 

ιςχφουν, και αποςτζλλονται οι ςχετικζσ πράξεισ προσ τισ αρμόδιεσ προσ είςπραξθ 

Διευκφνςεισ για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ αυτϊν. 

βδ. Διενζργεια ουςιαςτικϊν ελζγχων αςφάλιςθσ και καταβολισ ειςφορϊν και ςε 

επιχειριςεισ, κατόπιν ειδικισ εντολισ του Διοικθτι του ΕΦΚΑ. 

βε. Ζλεγχοσ τθσ ορκισ υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ και τθσ τιρθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ 

νομοκεςίασ.  

βςτ. Διενζργεια ουςιαςτικϊν ελζγχων ςε επιχειριςεισ, κατόπιν ειδικισ εντολισ τθσ 

Διοίκθςθσ του ΕΦΚΑ, για τθ ςυνδρομι και υποβοικθςθ του ζργου των κατά τόπουσ 

διευκφνςεων του ΕΦΚΑ.  

βη. Καταλογιςμόσ των αναλογουςϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε βάροσ των 

επιχειριςεων, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ ορίηονται με ςχετικι εντολι τθσ 

Διοίκθςθσ του ΕΦΚΑ.  

 

γ. Τμιμα Είςπραξθσ Ανείςπρακτων Οφειλϊν 

γα. Ενθμζρωςθ Οφειλετϊν ΕΦΚΑ με κάκε πρόςφορο μζςο για ρφκμιςθ ι εξόφλθςθ τθσ 

οφειλισ. Ραρακολοφκθςθ τθσ ανταπόκριςθσ ι μθ των ωσ άνω οφειλετϊν. 

γβ. Μζριμνα για αποςτολι Ατομικισ Ειδοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ για 

τουσ οφειλζτεσ που δεν εξόφλθςαν ι δε ρφκμιςαν τθν οφειλι. 

γγ. Μζριμνα για αποςτολι Ατομικισ Ειδοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ ςε 

οφειλζτεσ που ζχουν ρυκμίςει τθν οφειλι και παρζλειψαν να καταβάλλουν μία δόςθ. 

γδ. Ρροςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν επιςφάλειασ για τθν είςπραξθ των κακυςτεροφμενων 

οφειλϊν. 

γε. Συνεργαςία με λοιποφσ φορείσ τθσ χϊρασ για τθ διάκεςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα 

κριτιρια που κακορίηονται για τθν αξιολόγθςθ των οφειλετϊν. 
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γςτ. Επεξεργαςία των ςτοιχείων των οφειλετϊν που τθροφνται ςτο φορζα ι διατίκενται 

από ςυνεργαηόμενουσ φορείσ (όπωσ προςωπικά ςτοιχεία, φψοσ ειςοδθμάτων, 

περιουςιακι κατάςταςθ, λοιπά οικονομικά ςτοιχεία των οφειλετϊν). 

γι. Κατθγοριοποίθςθ των ειςπράξιμων οφειλϊν ϊςτε να κακοριςκεί θ προτεραιότθτα ωσ 

προσ τθν αναγκαςτικι είςπραξι τουσ. 

για. Επεξεργαςία των ςτοιχείων των οφειλετϊν ςε ςχζςθ με τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ 

και τα διακζςιμα μζςα είςπραξθσ και ιεράρχθςθ των μζτρων ανά οφειλζτθ με κριτιριο 

τθν αποδοτικότθτά τουσ για τθν είςπραξθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 γιβ. Ρραγματοποίθςθ των απαραίτθτων διαςταυρϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με τθ φορολογικι διοίκθςθ. 

γιγ. Κακοριςμόσ των κριτθρίων για ταξινόμθςθ των λθξιπρόκεςμων αςφαλιςτικϊν 

οφειλϊν ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτάσ τουσ. 

γιδ. Εντολι προσ τισ κατά τόπον αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για άμεςθ λιψθ αναγκαςτικϊν 

μζτρων κατά οφειλετϊν ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ προτεραιοτιτων του 

Τμιματοσ Αποτελεςμάτων και Αξιολόγθςθσ. 

γιε. Δθμιουργία, μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, πράξεων λιψθσ αναγκαςτικϊν 

μζτρων για οφειλζτεσ που χαρακτθρίηονται από το Τμιμα Αποτελεςμάτων και 

Αξιολόγθςθσ, ωσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, των οποίων θ ζκδοςθ, υπογραφι και 

διεκπεραίωςθ κα γίνεται από τισ κακ' φλθν και κατά τόπο αρμόδιεσ περιφερειακζσ 

διευκφνςεισ. 

γιςτ. Καταχϊριςθ αποφάςεων κιρυξθσ οφειλετϊν ςε πτϊχευςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

ςχετικισ διαδικαςίασ. 

γιθ. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ για τθ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και αποτελεςμάτων 

εντόσ των κακοριςμζνων χρόνων από τισ παραγόμενεσ μζςω του ςυςτιματοσ αναφορζσ 

προσ ζλεγχο και τισ αντίςτοιχεσ αναφορζσ αποτελεςμάτων. 

γικ.  Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διακοπισ ι αναςτολισ παραγραφισ των 

απαιτιςεων του ΕΦΚΑ, για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ απϊλειασ εςόδων. 

γκ. Ενθμζρωςθ του τμιματοσ Ενδίκων Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν για τα ενδεδειγμζνα ανά 

περίπτωςθ μζτρα για τθν είςπραξθ των οφειλϊν και για τθν παρεμπόδιςθ τθσ 

δθμιουργίασ νζων.  

γκα.  Διαχωριςμόσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν που δθμιουργικθκαν πριν από τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του τ.  Κ.Ε.Α.Ο. ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ κατ' 

εφαρμογι των κριτθρίων του άρκρου 82 του ΚΕΔΕ. 
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γκβ. Διαχωριςμόσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν που δθμιουργικθκαν μετά τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του  τ. Κ.Ε.Α.Ο. και τθ δθμιουργία του ΕΦΚΑ. 

 

δ. Τμιμα Ενδίκων Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 

δα. Ραρακολοφκθςθ ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων κατά πράξεων αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ που αςκοφνται ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια τθσ περιοχισ όπου 

εκδίδεται θ προςβαλλόμενθ πράξθ και διαχειρίηονται από τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ 

περιφερειακζσ διευκφνςεισ. 

δβ. Ραροχι κατευκφνςεων κατά τθν υποβολι απόψεων ςτα Δικαςτιρια για οφειλζτεσ 

ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. 

δγ. Κακοριςμόσ απαιτιςεων για τθν προςαρμογι του λογιςμικοφ ςτισ μεταβολζσ τθσ 

νομοκεςίασ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ. 

δδ. Μζριμνα για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ οφειλετϊν που δθμιουργοφν επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ, με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ ςυςςϊρευςθσ οφειλϊν μθ ειςπράξιμων. 

δε. Ραρακολοφκθςθ τθσ υποβολισ ι μθ των μθνυτιριων αναφορϊν ςε πανελλαδικό 

επίπεδο κατά των οφειλετϊν που είναι υπεφκυνοι για τθ μθ καταβολι των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν. 

δςτ. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διακοπισ ι αναςτολισ παραγραφισ των 

απαιτιςεων του ΕΦΚΑ 

δη. Ραροχι οδθγιϊν προσ όλεσ τισ περιφερειακζσ διευκφνςεισ. για εφαρμογι ενιαίων 

διαδικαςιϊν και τρόπου διαχείριςθσ - αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων αρμοδιότθτάσ του. 

δθ. Επικοινωνία με άλλουσ φορείσ για διευκόλυνςθ ζγκαιρθσ λιψθσ αναγκαςτικϊν 

μζτρων κατά των οφειλετϊν. 

δκ. Ειςθγιςεισ από το Τμιμα Αποτελεςμάτων και Αξιολόγθςθσ Κινδφνου, για 

ανατροφοδότθςθ με κριτιρια επιλογισ οφειλετϊν, αν και όταν απαιτείται. 

 

ε. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

εα. Θ γραμματειακι Υποςτιριξθ του ΡΕΚ 

εβ. Θ μζριμνα για τον κακαριςμό, ευπρεπιςμό, φωτιςμό, φδρευςθ, κλιματιςμό, 

τθλεπικοινωνίεσ, φφλαξθ και αςφάλεια των κτιρίων τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ  και 

γενικότερα για κάκε ανάγκθ που αφορά κζματα διοικθτικισ μζριμνασ αυτοφ. 

εγ. Θ μζριμνα για τον εφοδιαςμό τθσ  περιφερειακισ διεφκυνςθσ με υλικό χριςεωσ κακϊσ 

και υλικό αναλϊςιμο (διαχείριςθ και ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και υλικοφ, διοικθτικι 

μζριμνα και ςυντιρθςθ κτιρίου και εγκαταςτάςεων τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ). 
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εδ. Θ τιρθςθ πρωτοκόλλου, θ μζριμνα για τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ και θ τιρθςθ 

αρχείου. 

εε. Θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν και θ 

επικφρωςθ φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του. 

εςτ. Θ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ, μζςω e-mail, από τθν Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, 

Συντονιςμοφ και Αξιολόγθςθσ. 

εη. Τιρθςθ βοθκθτικοφ ατομικοφ φακζλου υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν περιφερειακι 

διεφκυνςθ και ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων και Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

 

Άρθρο 35 Γενικό Διεύθυνςη Αςφαλιςτικών Υπηρεςιών 

 

1. Η Γενικι Διεφκυνςθ Αςφαλιςτικών Υπθρεςιών διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

α. Διεφκυνςθ Κφριασ Αςφάλιςθσ 

β. Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ 

γ. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αςφαλιςτικϊν Υπθρεςιϊν κατανζμονται μεταξφ 

των Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

Θ Διεφκυνςθ Κφριασ Αςφάλιςθσ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Μθτρϊου, Αςφαλιςμζνων και Εργοδοτϊν 

β. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν    

γ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Δθμόςιου Τομζα (ενταςςόμενα) 

δ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Δθμοςίου και ΝΡΔΔ  

ε. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

ςτ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

η. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν 

θ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν (ΝΑΤ) 

κ. Τμιμα Ελζγχου Εςόδων Κφριασ Αςφάλιςθσ 

 

α. Τμιμα Μθτρϊου, Αςφαλιςμζνων και Εργοδοτϊν 
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αα. Ο κακοριςμόσ των δεδομζνων, τα οποία πρζπει να περιλαμβάνει το Μθτρϊο των 

Αςφαλιςμζνων Μιςκωτϊν κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν. 

αβ. Θ τιρθςθ, ενθμζρωςθ και εκκακάριςθ των μθτρϊων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν. 

αγ. Σε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ θ ανάλυςθ και ο ςχεδιαςμόσ: 

- Βάςεων δεδομζνων (databases) για το μθτρϊο αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν κακϊσ και 

το μθτρϊο εργοδοτϊν. 

- Διαδικτυακϊν εφαρμογϊν (internet) πλθροφορικισ για το μθτρϊο αςφαλιςμζνων 

μιςκωτϊν κακϊσ και το μθτρϊο εργοδοτϊν. 

- Εφαρμογϊν πλθροφορικισ για τθν ανακεφαλαίωςθ και τθν ψθφιοποίθςθ του 

αςφαλιςτικοφ βίου των αςφαλιςμζνων κακϊσ και του ιςτορικοφ των εργοδοτϊν. 

αδ.  Θ μζριμνα και ο ςυντονιςμόσ για τθν ψθφιοποίθςθ του αςφαλιςτικοφ βίου. 

αε. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν διαχείριςθ του αςφαλιςτικοφ 

ιςτορικοφ των αςφαλιςμζνων του ΕΦΚΑ, με τθν απεικόνιςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ, 

τθν τιρθςθ των ςτοιχείων και λογαριαςμϊν χρόνου αςφάλιςθσ των αςφαλιςμζνων, 

κακϊσ και τθν τιρθςθ των ςτοιχείων των εργοδοτϊν. 

αςτ. Ο χειριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν απόδοςθ, ενθμζρωςθ και τισ εν γζνει 

μεταβολζσ του αρικμοφ μθτρϊου εργοδοτϊν και αςφαλιςμζνων, όπωσ και θ περιοδικι 

και ζκτακτθ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ αυτοφ. 

αη. Ο χειριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν τιρθςθ και ςχετικϊν με τθν απόδοςθ 

Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.) από τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ.  

αθ.  Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςε αςφαλιςμζνουσ 

του φορζα. 

ακ. Θ υποςτιριξθ των χρθςτϊν των εφαρμογϊν πλθροφορικισ του μθτρϊου με 

ζντυπεσ, θλεκτρονικζσ οδθγίεσ και τθλεπικοινωνιακά (Help desk). 

αι.  Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και αξιολόγθςθ προβλθμάτων και προτάςεων από τουσ 

χριςτεσ των εφαρμογϊν των μθτρϊων και θ κατά προτεραιότθτα αντιμετϊπιςθ αυτϊν 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

αια. Σε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ ο ςχεδιαςμόσ και θ ζκδοςθ  βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν, κακϊσ και 

περιοδικϊν αναφορϊν με ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ αςφαλιςμζνουσ και τουσ 

εργοδότεσ. 
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αιβ. Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ βιβλιαρίων ενςιμων και λοιπϊν ειςφορϊν. 

 

β. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν  

Αφορά ςε όλουσ τουσ υπαγόμενουσ ςτθν αςφάλιςθ του πρϊθν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Α.Ν. 1846/1951, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, τουσ 

Κανονιςμοφσ που εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ, κακϊσ και ειδικζσ διατάξεισ 

νόμων. 

βα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ, τθ 

διατιρθςθ και εν γζνει τισ μεταβολζσ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ ςφμφωνα με το 

νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο υπάγονται οι ωσ άνω αςφαλιςμζνοι (πχ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 

Βαρζα, ειδικζσ κατθγορίεσ κ.α.)  

ββ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

βγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

βδ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

βε. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του 

ΕΦΚΑ. 

βςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των 

ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

βη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ υπόχρεουσ εργοδότεσ και τθν 

απογραφι των ανωτζρω επιχειριςεων κακϊσ και με τον τρόπο βεβαίωςθσ και 

καταβολισ των ειςφορϊν. 

βθ. Ο χειριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με το «Εργόςθμο». 

βκ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των εργοδοτϊν 

κοινϊν επιχειριςεων (βεβαιϊςεισ μθ οφειλισ ειςφορϊν κ.λπ.). 

βι. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι για 

βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

βια. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων 

και τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  
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βιβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

βιγ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

βιδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ ςτο πρϊθν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 

με  βάςθ ειδικζσ διατάξεισ νόμων και ειδικοφσ κανονιςμοφσ, προςϊπων διαφόρων 

επαγγελματικϊν κατθγοριϊν. 

βιε. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ ςτο πρϊθν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

και τισ ειςφορζσ για χρόνο που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο.  

βιςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων αςφάλιςθσ και ειςφορϊν που προκφπτουν από τθ 

ςυγχϊνευςθ ςτο πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ι Οργανιςμϊν κφριασ αςφάλιςθσ. 

βιη. Τα κζματα τα ςχετικά με τον κακοριςμό των επιχειριςεων που επιβαρφνονται με 

ειςφορά επαγγελματικοφ κινδφνου κακϊσ και τα ςχετικά με τθ μείωςθ ι αφξθςθ τθσ 

ειςφοράσ αυτι.  

βιθ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

βικ. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

βκ. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν. 

βκα. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, 

τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που προςφζρει ο 

ΕΦΚΑ.   

 

γ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Δθμόςιου Τομζα (ενταςςόμενα) 

 

γα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ, τθ 
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διατιρθςθ και εν γζνει τισ μεταβολζσ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ ςφμφωνα με το 

νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο υπάγονται οι ωσ άνω αςφαλιςμζνοι. 

γβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

γγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

γδ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

γε. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του ΕΦΚΑ.  

γςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των 

ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

γη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ υπόχρεουσ εργοδότεσ και τθν 

απογραφι των ανωτζρω επιχειριςεων κακϊσ και με τον τρόπο βεβαίωςθσ και 

καταβολισ των ειςφορϊν. 

γθ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των εργοδοτϊν 

κοινϊν επιχειριςεων (βεβαιϊςεισ μθ οφειλισ ειςφορϊν κ.λπ.). 

γι. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι για 

βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

για. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων 

και τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

γιβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

γιγ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

γιδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων αςφάλιςθσ και ειςφορϊν που προκφπτουν από τθ 

ςυγχϊνευςθ ςτο πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ι Οργανιςμϊν κφριασ αςφάλιςθσ. 

γιε. Τα κζματα τα ςχετικά με τον κακοριςμό των επιχειριςεων που επιβαρφνονται με 

ειςφορά επαγγελματικοφ κινδφνου κακϊσ και τα ςχετικά με τθ μείωςθ ι αφξθςθ τθσ 

ειςφοράσ αυτι.  
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γιςτ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

γιη. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

γιθ. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν. 

γικ. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, 

τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που προςφζρει ο 

ΕΦΚΑ.   

δ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

δα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ, τθ 

διατιρθςθ και εν γζνει τισ μεταβολζσ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ ςφμφωνα με το 

νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο υπάγονται οι ωσ άνω αςφαλιςμζνοι. 

δβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

δγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

δδ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

δε. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του 

ΕΦΚΑ. 

δςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των 

ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

δη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ υπόχρεουσ εργοδότεσ και τθν 

απογραφι των ανωτζρω επιχειριςεων κακϊσ και με τον τρόπο βεβαίωςθσ και 
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καταβολισ των ειςφορϊν. 

δθ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των εργοδοτϊν 

κοινϊν επιχειριςεων (βεβαιϊςεισ μθ οφειλισ ειςφορϊν κ.λπ.). 

δκ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

δι. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων και 

τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

δια. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

διβ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων 

και θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία 

του ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

διγ. Τα κζματα τα ςχετικά με τον κακοριςμό των επιχειριςεων που επιβαρφνονται με 

ειςφορά επαγγελματικοφ κινδφνου κακϊσ και τα ςχετικά με τθ μείωςθ ι αφξθςθ τθσ 

ειςφοράσ αυτι.  

διδ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

διδ. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

διε. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

διςτ. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των 

παραπόνων και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό 

τθ μελζτθ, τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που 

προςφζρει ο ΕΦΚΑ.   

ε. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

εα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

εβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι 
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αςφάλιςθ. 

εγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ χρόνου αςφάλιςθσ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, 

διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και πλαςματικοφ χρόνου. 

εδ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια του υποκείμενου ςε ειςφορζσ ειςοδιματοσ, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

εε. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν, τόκων και λοιπϊν επιβαρφνςεων 

λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των ειςφορϊν. 

εςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων. 

εη. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι για 

βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

για. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων 

και τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

εθ. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του ΕΦΚΑ. 

εκ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

ει. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Τοπικϊν Διευκφνςεων και θ παροχι οδθγιϊν και 

κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του ελζγχου των κοινϊν 

επιχειριςεων. 

εια. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

ειβ. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

ειγ. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

ειδ. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, 
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τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που προςφζρει ο 

ΕΦΚΑ.   

ςτ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

ςτα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

ςτβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

ςτγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

ςτδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ και τισ ειςφορζσ για χρόνο 

που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο. 

ςτε. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια του υποκείμενου ςε ειςφορζσ ειςοδιματοσ, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

ςτςτ. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων. 

ςτη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ 

κατθγορίεσ των αςφαλιςμζνων, κακϊσ και των ςχετικϊν με τισ παροχζσ ςε χριμα. 

ςτθ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

ςτκ. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων 

και τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

ςτι. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του ΕΦΚΑ. 

ςτια. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Υποκαταςτθμάτων και Ραραρτθμάτων. 

ςτια. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων 

και θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία 

του ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

ςτιβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εξαίρεςθ των άμεςα αςφαλιςμζνων 

από τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ ςτον κλάδο υγείασ. 

ςτιγ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 



-Απόρρθτο-  
 

70 
 

ςτιδ. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

ςτιε. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

ςτιςτ. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των 

παραπόνων και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό 

τθ μελζτθ, τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που 

προςφζρει ο ΕΦΚΑ.   

 

η. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν 

ηα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

ηβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

ηγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τιν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

ηδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ και τισ ειςφορζσ για χρόνο 

που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο. 

ηε. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια του υποκείμενου ςε ειςφορζσ ειςοδιματοσ, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

ηςτ. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν. 

ηθ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

ηκ. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων και 

τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

ηι. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του ΕΦΚΑ. 

ηια. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 
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περιοχισ των Υποκαταςτθμάτων και Ραραρτθμάτων. 

ηιβ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

ηιγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εξαίρεςθ των άμεςα αςφαλιςμζνων 

από τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ ςτον κλάδο υγείασ. 

ηιδ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

ηιε. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

ηιςτ. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

ηιη. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, 

τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που προςφζρει ο 

ΕΦΚΑ.   

 

θ. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν (ΝΑΤ) 

θα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

θβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

θγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τιν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

θδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ και τισ ειςφορζσ για χρόνο 

που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο. 

θε. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 
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οφειλομζνων ειςφορϊν. 

θςτ. Ο υπολογιςμόσ, θ βεβαίωςθ και θ ζκδοςθ εντολϊν είςπραξθσ των τακτικϊν 

ειςφορϊν λοιπϊν κρατιςεων και κάκε άλλθσ ειςφοράσ ι τζλουσ ΝΑΤ - Ταμείων 

Ρρονοίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΤΡ ΕΝ) - Ειδικϊν Κεφαλαίων και Λογαριαςμϊν από 

ναυτολόγια Ελλθνικϊν πλοίων που ζχουν μιςκολόγιο ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ευρϊ. 

θη. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν. 

θκ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν 

ςε είδοσ. 

θι. Θ κωδικογράφθςθ όλων των ςτοιχείων των ναυτολογίων Ελλθνικϊν πλοίων. 

θια. Θ παρακολοφκθςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν κατατεκεί ζναντι οφειλϊν 

από ναυτολόγια. 

θιβ. Θ παρακολοφκθςθ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, όπου οι ςυμβάςεισ δεν ορίηουν 

διαφορετικά, των οφειλϊν που εκκρεμοφν και των λθξιπροκζςμων εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν που ζχουν κατατεκεί ζναντι οφειλϊν από καταςτάςεισ, 

θιγ. Θ εφαρμογι του Ν.29/1975 "περί επιβολισ ειδικισ ειςφοράσ υπζρ ΝΑΤ". 

θιδ. Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των κακυςτερουμζνων ειςφορϊν πλοιοκτθτϊν, θ 

κίνθςθ διαδικαςιϊν δίωξθσ εναντίον τουσ κακϊσ και θ βεβαίωςθ των οφειλομζνων 

ποςϊν. 

θιε. Θ κατάρτιςθ, παρακολοφκθςθ, ανανζωςθ και καταγγελία των ςυμβάςεων 

αςφάλιςθσ των Ελλθνικϊν πλθρωμάτων των μετά του ΝΑΤ ςυμβεβλθμζνων πλοίων, για 

τθν αςφάλιςθ των Ελλινων ναυτικϊν που υπθρετοφν ς` αυτά. 

θιςτ. Θ βεβαίωςθ ςτο Δθμόςιο Ταμείο και θ παρακολοφκθςθ των λθξιπροκζςμων 

οφειλϊν από ναυτολόγια, από χρεωςτικά υπόλοιπα που προκφπτουν από φφλλα 

εκκακάριςθσ, από αςφάλιςτρα επιβατϊν και από τζλθ μεταφοράσ οχθμάτων, κακϊσ και 

θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων εναντίον των οφειλετϊν. 

θιη. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν. 

θιθ. Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθν είςπραξθ ειςφορϊν για λογαριαςμό τρίτων φορζων 

και τθν απόδοςθ ςε αυτοφσ.  

θικ. Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων των ςχετικϊν με τουσ ειδικοφσ πόρουσ του ΕΦΚΑ. 

θια. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Υποκαταςτθμάτων και Ραραρτθμάτων. 
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θιβ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων 

και θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία 

του ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

θιγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εξαίρεςθ των άμεςα αςφαλιςμζνων 

από τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ ςτον κλάδο υγείασ. 

θιδ. Θ παροχι οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακεφαλαίωςθ και ψθφιοποίθςθ του 

χρόνου αςφάλιςθσ. 

θιε. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ) κακϊσ και των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για κζματα αςφάλιςθσ, ζτςι ϊςτε να διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ. 

θιςτ. Ραρακολοφκθςθ τθσ εγχϊριασ νομοκεςίασ, ϊςτε να γίνεται ζγκαιρα ο 

προςδιοριςμόσ δεδομζνων, τα οποία κα πρζπει να προςτεκοφν, να τροποποιθκοφν ι 

να απαλειφκοφν ςτο Μθτρϊο των Αςφαλιςμζνων κακϊσ και το Μθτρϊο Εργοδοτϊν.  

θιη. Θ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ αςφαλιςμζνουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, 

τθν αξιολόγθςθ αι διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ που προςφζρει ο 

ΕΦΚΑ.   

 

κ. Τμιμα Ελζγχου Εςόδων Κφριασ Αςφάλιςθσ 

κα. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν τθν απογραφι εργοδοτϊν - επιχειριςεων.  

κβ. Θ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ (εφεξισ 

Α.Ρ.Δ). 

κγ. Θ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα.  

κδ. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν τον Ζλεγχο Επιχειριςεων.  

κε. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν τισ Ρράξεισ Καταλογιςμοφ ειςφορϊν, 

προςαυξιςεων και αυτοτελϊν προςτίμων. 

κςτ. Θ διαχείριςθ περιπτϊςεων υποβολισ και ορκισ ι μθ τιρθςθσ των εντφπων Ε3 

(Αναγγελία Ρρόςλθψθσ) και Ε4 (Ρίνακασ Ρροςωπικοφ) του Ρλθροφοριακοφ 
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Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΘ», ενςωμάτωςθ ςτο λογιςμικό τροποποιιςεων αναφορικά με 

τθν καταχϊρθςθ ςτο ΟΡΣ διαδικαςίασ  ζκδοςθσ πράξεων και διαχείριςθ αυτϊν. 

κη. Θ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν Αςφαλιςτικι ιςτορία αςφαλιςμζνων.   

κθ. Θ επεξεργαςία και ανάλυςθ, του περιεχομζνου εκκζςεων Επικεϊρθςθσ και 

Εςωτερικϊν Υποκζςεων και αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ αυτϊν. 

κκ. Ο χειριςμόσ κεμάτων απογραφισ ιδιωτικϊν οικοδομικϊν ζργων και ιδιωτικϊν 

τεχνικϊν ι δθμοςίων ζργων. Κακοριςμόσ υπόχρεων εργοδοτϊν, διαδικαςίεσ 

απογραφισ.   

κι. Ο χειριςμόσ κεμάτων ελζγχου καταβλθτζων ειςφορϊν με βάςθ το αντικειμενικό 

ςφςτθμα για ιδιωτικά οικοδομικά ζργα και με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν για 

δθμόςια ζργα. 

κια. Οι διαδικαςίεσ ελζγχων, για ουςιαςτικοφσ, τακτικοφσ ι ζκτακτουσ ελζγχουσ, 

ελζγχουσ βάςει καταγγελιϊν, ςθμάτων αςτυνομίασ, κακοριςμόσ προτεραιοτιτων. 

Διαχείριςθ κεντρικϊν ελζγχων μζςω ΟΡΣ, Ζλεγχοσ Δθλωκζντων Καταβλθκζντων.   

κιβ. Ο χειριςμόσ κεμάτων υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ εργατοτεχνιτϊν οικοδόμων. 

κιγ. Ο κακοριςμόσ αρμοδιότθτασ οργάνων για ζλεγχο, τρόπο υπολογιςμοφ και 

χειριςμοφ του Ροςοςτοφ Εργατικισ Δαπάνθσ (εφεξισ) Ρ.Ε.Δ., διαδικαςία 

εκκακάριςθσ, εκπτϊςεισ αναδόχων, υποκατάςταςθσ αναδόχων, προκαταβολζσ, 

μελζτεσ. 

κιδ. Θ διαχείριςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τον προςδιοριςμό και τθν 

εφαρμογι Ρ.Ε.Δ., προβλθμάτων που ανακφπτουν από ςφνταξθ και επίδοςθ 

καταλογιςτικϊν πράξεων, αυτομάτων πράξεων από ΟΡΣ ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.  

κιε. Θ διαχείριςθ υποκζςεων που ζχει διαπιςτωκεί εικονικι αςφάλιςθ.  

κιςτ. Θ διαχείριςθ περιπτϊςεων ςφνταξθσ Εκκζςεων Ελζγχου Οικοδομοτεχνικϊν 

Ζργων (εφεξισ Ε.Ε.Ο.Ε.) και πάςθσ φφςεωσ Ρράξεων Επιβολισ Ειςφορϊν (εφεξισ 

Ρ.Ε.Ε.) Ρράξεων Επιβολισ Ρρόςκετθσ Επιβάρυνςθσ (εφεξισ Ρ.Ε.Ρ.Ε.Ε.) ι Ρράξεων 

Επιβολισ Ρροςκζτων Τελϊν (εφεξισ Ρ.Ε.Ρ.Τ.).  

κιη. Θ ςφνταξθ προτάςεων για νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ι για τροποποίθςθ  

κανονιςτικϊν διατάξεων και παροχι οδθγιϊν και ζκδοςθ εγκυκλίων. 
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κιθ. Θ ςυνεργαςία με το Τμιμα Καταςκευϊν και Εργατικϊν Δαπανϊν τθσ Διεφκυνςθσ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ για ζκδοςθ και εφαρμογι οδθγιϊν, 

κεμάτων ςχετικϊν με τον  προςδιοριςμό ποςοςτοφ εργατικισ δαπάνθσ (Ρ.Ε.Δ.) για 

δθμόςια ζργα, αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων ειδικϊν κτιρίων, ιδιαιτερότθτασ 

καταςκευισ. 

κικ. Θ βελτίωςθ κανονιςτικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι κεςμοφ Α.Ρ.Δ.  

κκ. Θ διαχείριςθ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ εργατοτεχνιτϊν οικοδόμων από 01/01/2002 

κακϊσ και διαχείριςθ τθσ απεικόνιςθσ αςφάλιςθσ περιόδων απαςχόλθςθσ πριν τθν 

31/12/2001 με μθχανογραφικά ςυςτιματα. Ενθμζρωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ, 

τροποποίθςθ του λογιςμικοφ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.  

κκα. Θ μζριμνα για κζματα προςαφξθςθσ θμερϊν αςφάλιςθσ οικοδόμων, παροχι 

πλθροφοριϊν για κζματα παραγραφισ του δικαιϊματοσ ΙΚΑ–ΕΤΑΜ για 

καταλογιςμοφσ, παραγραφι δικαιϊματοσ  αςφαλιςμζνου για αναγνϊριςθ θμερϊν 

αςφάλιςθσ. 

κκβ. Θ επεξεργαςία διαμαρτυριϊν εργοδοτϊν, αςφαλιςμζνων ι τρίτων που 

αποςτζλλονται απ’ ευκείασ ςτθν Δ/νςθ ι μζςω άλλων υπθρεςιϊν δθμοςίου τομζα ι 

Ανεξάρτθτων Αρχϊν και ζγγραφεσ απαντιςεισ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, υπθρεςίεσ 

και Αρχζσ.  

κκγ. Θ παρακολοφκθςθ κεμάτων εχόντων ςχζςθ με τον υπολογιςμό 

αδειοδωρόςθμου. 

κκδ. Ο ςχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και πλαιςίων δράςθσ για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και θ υλοποίθςθ ςτοχευμζνων 

ελζγχων ςε κατθγορίεσ επιχειριςεων που παρουςιάηουν αυξθμζνθ παραβατικότθτα 

(risk analysis). 

 

2. Θ Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Ιδιωτικοφ Τομζα 

β. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

γ. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρόνοιασ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων ωσ 

ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Ιδιωτικοφ Τομζα 

αα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

αβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

αγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τιν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

αδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ και τισ ειςφορζσ για χρόνο 

που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο. 

αε. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

αςτ. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν. 

αη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των 

ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

αθ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν  

ακ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

αι. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

 

β. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

βα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

ββ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

βγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 
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πλαςματικοφ χρόνου. 

βδ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια των υποκείμενων ςε ειςφορζσ αποδοχϊν, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

βε. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν. 

βςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τιν κατάταξθ ςε αςφαλιςτικζσ κλάςεισ 

των αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των 

ςχετικϊν με τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

βη. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν  

βθ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ 

περιοχισ των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

βκ. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

 

γ. Τμιμα Ειςφορϊν Ρρόνοιασ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

γα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ και τθ 

διατιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ.  

γβ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν πολλαπλι απαςχόλθςθ και τθν τυπικι αςφάλιςθ. 

γγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν προαιρετικι αςφάλιςθ, τθ διαδοχικι 

αςφάλιςθ, κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, διαφόρων προχπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και 

πλαςματικοφ χρόνου. 

γδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τθν αςφάλιςθ και τισ ειςφορζσ για χρόνο 

που λογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ από το Δθμόςιο. 

γε. Τα κζματα τα ςχετικά με τθν ζννοια του υποκείμενου ςε ειςφορζσ ειςοδιματοσ, το 

φψοσ (ποςοςτό) των ειςφορϊν και το χρόνο και τθν προκεςμία καταβολισ των 

οφειλομζνων ειςφορϊν. 

γςτ. Ο υπολογιςμόσ και επιβολι πρόςκετων τελϊν λόγω κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 

ειςφορϊν. 

γη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τιν κατάταξθ ςε αςφάλιςτικζσ κλάςεισ των 

αςφαλιςμζνων, που αμείβονται με κυμαινόμενεσ αποδοχζσ, κακϊσ και των ςχετικϊν με 
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τθν αποτίμθςθ ςε χριμα των παροχϊν ςε είδοσ. 

γθ. Τα κζματα τα ςχετικά με τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τθν παραγραφι 

για βεβαίωςθ ειςφορϊν, τθν επιςτροφι και ςυμψθφιςμό ειςφορϊν  

γκ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ περιοχισ 

των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

γι. Θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Υπθρεςιϊν Εςόδων των Τοπικϊν Διευκφνςεων και 

θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ς` αυτζσ ωσ προσ τον τρόπο και τθ διαδικαςία του 

ελζγχου των κοινϊν επιχειριςεων. 

 

4. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ τθσ εν λόγω Γενικισ 

Διεφκυνςθσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

α. Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

με θλεκτρονικό ι μθ ταχυδρομείο.. 

β. Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

θλεκτρονικοφ ι μθ. 

γ. Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ 

αυτϊν. 

δ. Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε. Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

ςτ. Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

η. Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και του προςωπικοφ τθσ.  

 

Άρθρο 36 Γενικό Διεύθυνςη Παροχών 

 

1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ραροχϊν διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

α. Διεφκυνςθ Ραροχϊν Συντάξεων και Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ 

β. Διεφκυνςθ Ραροχϊν Ρρόνοιασ 

γ. Διεφκυνςθ Διακρατικϊν Σχζςεων 

δ. Διεφκυνςθ Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕΡΑ) 

ε. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 
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2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ραροχϊν κατανζμονται μεταξφ των 

Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Ραροχϊν Αςφάλιςθσ και Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ ςυγκροτείται από τα 

παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Συνταξιοφχων 

β. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Μιςκωτϊν  

γ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Δθμοςίου Τομζα (ενταςςόμενα) 

δ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Υπαλλιλων Δθμοςίου και ΝΡΔΔ  

ε. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

ςτ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

η. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Αγροτϊν 

θ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ναυτικϊν (ΝΑΤ) 

κ. Τμιμα Κατ’ οίκον φροντίδασ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ραροχϊν Αςφάλιςθσ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων 

ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Συνταξιοφχων 

αα. Θ μζριμνα για τθν τιρθςθ του μθτρϊου των ςυνταξιοφχων. 

αβ. Θ τιρθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν  τισ  

λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ.   

αγ. Θ  μζριμνα  για τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων, πράξεων κ.λ.π.  τθσ Διεφκυνςθσ, 

για τθ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των Δελτίων Αναγγελίασ Νζων Συνταξιοφχων 

(Δ.Α.Ν.Σ.) κακϊσ και για τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, τθν τιρθςθ αρχείου, τθ   

δακτυλογράφθςθ   και τθν αναπαραγωγι Εγγράφων και εντφπων τθσ Διεφκυνςθσ. 

αδ. Θ διάκεςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ των αναγκαίων εντφπων για τθν άςκθςθ  του  

ςυνταξιοδοτικοφ  τουσ  δικαιϊματοσ  και  τθν  παροχι  κάκε αναγκαίασ  πλθροφόρθςθσ  

και  διευκόλυνςισ  τουσ για τθν ορκι και νομότυπθ ςυμπλιρωςι τουσ.   

αε. Θ επεξεργαςία των ςυνταξιοδοτικϊν ςτοιχείων για τθ χοριγθςθ ςτουσ 

ςυνταξιοφχουσ κάκε είδουσ βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν ςυνταξιοδοτικισ 

κατάςταςθσ. 
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αςτ. Οι ενζργειεσ για κζματα διαγραφισ και επανεγγραφισ των ςυνταξιοφχων και 

χωριςμοφ ςφνταξθσ. 

αη. Θ ζκδοςθ περιοδικϊν δελτίων κίνθςθσ ςυνταξιοφχων. 

αθ.  Ο χειριςμόσ κεμάτων για τθ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςε υποψιφιουσ και 

ςυνταξιοφχουσ. 

  

β. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Μιςκωτϊν  

βα.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ββ. Θ παροχι οδθγιϊν που αφοροφν τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ κφριασ ςφνταξθσ.   

βγ. Εποπτεία και ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν των υπθρεςιϊν απονομισ ςυντάξεων 

των Τοπικϊν Διευκφνςεων.  

βδ. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι   

των  διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ. 

βε. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των διατάξεων 

των ςυγχωνευμζνων και των ενταςςόμενων ςτο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αςφαλιςτικϊν ταμείων.  

βςτ. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

βη. Οι  ενζργειεσ  ςτθν  περίπτωςθ  μεταβολισ  τθσ  ςυνταξιοδοτικισ κατάςταςθσ  των   

ςυνταξιοφχων  του εν  λόγω τομζα. 

βθ. Οι  ενζργειεσ  ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μείωςθσ απονεμθκείςασ ςφνταξθσ. 

βκ. Θ ζκδοςθ φφλλων μεταβολϊν ςε κάκε μεταβολι  ποςοφ ςφνταξθσ ςε περίπτωςθ 

μεταβολισ των μιςκϊν ενεργείασ ι άλλθσ αναπροςαρμογισ 

 

γ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Δθμοςίου Τομζα (ενταςςόμενα) 

δ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

δα. Θ μελζτθ και θ υποβολι προτάςεων αρμοδίωσ κακϊσ και θ παροχι οδθγιϊν για 

κζματα του ειδικοφ ςυνταξιοδοτικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει τουσ υπαλλιλουσ του τ. 

ΙΚΑ-ETAM και λοιπϊν ΝΡΔΔ (ν.3163/1955,  ν.δ.4277/1962, κλπ.). 
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δβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του ν.δ. 164/1973/ΦΕΚ 

223/Α/1973. 

δγ.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα μεγζκθ των παροχϊν του κλάδου κφριασ 

ςφνταξθσ και το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων ςτισ παροχζσ του κλάδου αυτοφ. 

 δδ. Θ μελζτθ για τθν κακιζρωςθ νζων διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των παροχϊν του κλάδου 

κφριασ ςφνταξθσ. 

δε. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ που προκφπτουν από τθν 

εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

δςτ. Θ μελζτθ και θ υποβολι προτάςεων αρμοδίωσ κακϊσ και θ παροχι οδθγιϊν για  

κζματα του ειδικοφ ςυνταξιοδοτικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει τουσ υπαλλιλουσ του 

ΕΦΚΑ και λοιπϊν Ν.Ρ.Δ.Δ.   

δη.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του Ν.Δ. 164/1973 «Ρερί 

αναγνωρίςεωσ διαδοχικϊν προχπθρεςιϊν δθμοςίων υπαλλιλων και υπαλλιλων 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ωσ  ςυνταξίμων  και  άλλων  τινϊν   διατάξεων.  (Α' 223)» και εν γζνει 

ηθτθμάτων διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

δθ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν  με  τα  ζνδικα  μζςα  που προβλζπονται  

κατά  των  αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται ςε εφαρμογι των ςυνταξιοδοτικϊν 

αποφάςεων.    

δκ. Οι  ενζργειεσ  ςτθν  περίπτωςθ  μεταβολισ  τθσ  ςυνταξιοδοτικισ κατάςταςθσ  των   

ςυνταξιοφχων  του εν  λόγω τομζα. 

δι. Οι  ενζργειεσ  ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μείωςθσ απονεμθκείςασ ςφνταξθσ. 

δια. Θ ζκδοςθ φφλλων μεταβολϊν ςε κάκε μεταβολι  ποςοφ ςφνταξθσ ςε περίπτωςθ 

μεταβολισ των μιςκϊν ενεργείασ ι άλλθσ αναπροςαρμογισ 

 

ε. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

εα.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα μεγζκθ των παροχϊν του κλάδου κφριασ 

ςφνταξθσ και το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων ςτισ παροχζσ του κλάδου αυτοφ. 

εβ. Θ μελζτθ για τθν κακιζρωςθ νζων διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των παροχϊν του κλάδου 
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κφριασ ςφνταξθσ. 

εγ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ που προκφπτουν από τθν 

εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

εδ. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

εςτ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν  με  τα  ζνδικα  μζςα  που προβλζπονται  

κατά  των  αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται ςε εφαρμογι των ςυνταξιοδοτικϊν 

αποφάςεων.    

εη. Οι  ενζργειεσ  ςτθν  περίπτωςθ  μεταβολισ  τθσ  ςυνταξιοδοτικισ κατάςταςθσ  των   

ςυνταξιοφχων  του εν  λόγω τομζα. 

εθ. Οι  ενζργειεσ  ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μείωςθσ απονεμθκείςασ ςφνταξθσ. 

εκ. Θ ζκδοςθ φφλλων μεταβολϊν ςε κάκε μεταβολι  ποςοφ ςφνταξθσ ςε περίπτωςθ 

μεταβολισ των μιςκϊν ενεργείασ ι άλλθσ αναπροςαρμογισ 

 

ε. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

εα.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα μεγζκθ των παροχϊν του κλάδου κφριασ 

ςφνταξθσ και το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων ςτισ παροχζσ του κλάδου αυτοφ. 

εβ. Θ μελζτθ για τθν κακιζρωςθ νζων διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των παροχϊν του κλάδου 

κφριασ ςφνταξθσ. 

εγ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ που προκφπτουν από τθν 

εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

εδ. Ο χειριςμόσ κεμάτων παροχϊν ςυντάξεων, που ζχουν ι δφναται να προκφψουν από 

τθν ενοποίθςθ ςτον ενταςςόμενο ςτον ΕΦΚΑ πρϊθν Ο.Α.Ε.Ε. των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και 

ΤΣΑ. 

εε. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

εςτ. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ αποφάςεων απονομισ ι μθ ςυντάξεων, παροχϊν 

Ρρόνοιασ και ειδικϊν παροχϊν ςτο Υπαλλθλικό Ρροςωπικό του πρϊθν ΤΣΑ. 



-Απόρρθτο-  
 

83 
 

εη. Θ παροχι ςχετικϊν οδθγιϊν προσ τισ μονάδεσ του ΕΦΚΑ με εγκυκλίουσ ι γενικά 

ζγγραφα για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

εκ. Οι  ενζργειεσ  ςτθν  περίπτωςθ  μεταβολισ  τθσ  ςυνταξιοδοτικισ κατάςταςθσ  των   

ςυνταξιοφχων  του εν  λόγω τομζα. 

ει. Οι  ενζργειεσ  ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μείωςθσ απονεμθκείςασ ςφνταξθσ. 

 

ςτ. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Αγροτϊν 

ςτα.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα μεγζκθ των παροχϊν του κλάδου 

κφριασ ςφνταξθσ και το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων ςτισ παροχζσ του κλάδου αυτοφ. 

ςτβ. Θ μελζτθ για τθν κακιζρωςθ νζων διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των παροχϊν του 

κλάδου κφριασ ςφνταξθσ. 

ςτγ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ που προκφπτουν από 

τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

ςτδ. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

ςτε. Ο χειριςμόσ των κεμάτων των ςχετικϊν  με  τα  ζνδικα  μζςα  που προβλζπονται  

κατά  των  αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται ςε εφαρμογι των ςυνταξιοδοτικϊν 

αποφάςεων.    

ςτςτ. Οι  ενζργειεσ  ςτθν  περίπτωςθ  μεταβολισ  τθσ  ςυνταξιοδοτικισ κατάςταςθσ  των   

ςυνταξιοφχων  του εν  λόγω τομζα. 

ςτη. Οι  ενζργειεσ  ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μείωςθσ απονεμθκείςασ ςφνταξθσ. 

ςτθ. Θ ζκδοςθ φφλλων μεταβολϊν ςε κάκε μεταβολι  ποςοφ ςφνταξθσ ςε περίπτωςθ 

μεταβολισ των μιςκϊν ενεργείασ ι άλλθσ αναπροςαρμογισ. 

 

η. Τμιμα Κφριασ Σφνταξθσ Ναυτικϊν (ΝΑΤ) 

ηα.  Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα μεγζκθ των παροχϊν του κλάδου κφριασ 

ςφνταξθσ και το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων ςτισ παροχζσ του κλάδου αυτοφ. 

ηβ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου κφριασ ςφνταξθσ που προκφπτουν από τθν 

εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 
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ηγ. Θ μελζτθ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν. 

ηδ. Θ ςυγκζντρωςθ, θ καταγραφι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων, των παραπόνων 

και προτάςεων που διατυπϊνονται από τουσ ςυνταξιοφχουσ με ςκοπό τθ μελζτθ, τθν 

αξιολόγθςθ και διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν ςυνταξιοδότθςθσ και ςφνταξθσ που 

προςφζρει ο ΕΦΚΑ.  

θ. Τμιμα Κατ’ οίκον φροντίδασ 

θα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και διαχείριςθ του προγράμματοσ κατ’ οίκον 

φροντίδασ ςυνταξιοφχων «κατ’ Οίκον Φροντίδασ Συνταξιοφχων». 

θβ. Θ εποπτεία, ο ζλεγχοσ και θ κζςπιςθ μζτρων για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

«κατ’ Οίκον Φροντίδασ Συνταξιοφχων» και θ υποςτιριξθ λειτουργίασ τθσ Εκνικισ 

Επιτροπισ κατ’ Οίκον Φροντίδασ. 

θγ.Θ διαχείριςθ του μθτρϊου ωφελουμζνων, του μθτρϊου των παρόχων και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ. Ο κακοριςμόσ 

τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ ςε επίπεδο περιφερειακό, προκειμζνου να διαςφαλίηεται 

θ παροχι τθσ κατ’ οίκον φροντίδασ ςτουσ ωφελοφμενουσ. 

θδ. Ο ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ και 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του. 

 

2. Θ Διεφκυνςθ Ραροχϊν Ρρόνοιασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Υπαλλιλων Ιδιωτικοφ Τομζα 

β. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

γ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

δ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Ναυτικϊν 

ε. Τμιμα Ραροχϊν Ρρόνοιασ ςε Χριμα 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ραροχϊν Ρρόνοιασ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων 

ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα απονομισ Εφάπαξ Υπαλλιλων Ιδιωτικοφ Τομζα   

β. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Υπαλλιλων Δθμοςίου Τομζα και ΝΡΔΔ 

γ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

δ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ Ναυτικϊν 
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ε. Τμιμα Ραροχϊν Ρρόνοιασ ςε Χριμα 

εα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τα είδθ και τα μεγζκθ των παροχϊν 

αςκενείασ ςε χριμα κακϊσ  και  το  δικαίωμα των αςφαλιςμζνων  ςτισ  παροχζσ  του  

κλάδου αςκενείασ ςε χριμα.  

εβ. Θ μελζτθ για τθν κακιζρωςθ νζων διαδικαςιϊν των παροχϊν του κλάδου αςκενείασ 

ςε χριμα. 

εγ. Θ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων του κλάδου αςκενείασ ςε χριμα που προκφπτουν από 

τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ με τα κζματα αυτά νομοκεςίασ. 

εδ. Θ  παρακολοφκθςθ  των  χρθματικϊν  λογαριαςμϊν για τισ παροχζσ αςκενείασ ςε 

χριμα, που χορθγοφνται ςτα πλαίςια  τθσ  εφαρμογισ  των  κοινοτικϊν κανονιςμϊν  και  

των  διεκνϊν  ςυμβάςεων,  κακϊσ  και για τον αςκοφμενο ιατρικό και διοικθτικό ζλεγχο. 

εε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιτροπισ λογαριαςμϊν ΕΕ και θ 

διατφπωςθ κζςεων του ΕΦΚΑ για τα ανακφπτοντα κζματα. 

εςτ. Θ παροχι οδθγιϊν ςτισ μονάδεσ του ΕΦΚΑ, για τα ανωτζρω κζματα. 

  

 3. Θ Διεφκυνςθ Διακρατικϊν Σχζςεων ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων και Διακρατικισ Αςφάλιςθσ 

β. Τμιμα Μθτρϊου Διακρατικϊν Συνταξιοφχων 

γ. Τμιμα Συντάξεων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

δ. Τμιμα Συντάξεων Τρίτων Χωρϊν 

ε. Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων και Διακρατικισ Αςφάλιςθσ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διακρατικϊν Συντάξεων κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων και Διακρατικισ Αςφάλιςθσ 

αα. Θ μζριμνα για τθν διατφπωςθ προτάςεων αξιοποίθςθσ μορφωτικϊν, 

οικονομικϊν, οργανωτικϊν, τεχνικϊν και άλλων αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, που 

χρθματοδοτοφνται και υποςτθρίηονται από αντίςτοιχα προγράμματα Διεκνϊν 

Οργανιςμϊν και Οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ Φορείσ 

του Δθμοςίου Τομζα. 

αβ. Θ ενθμζρωςθ και ο ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν των αρμοδίων Υπθρεςιϊν του 

ΕΦΚΑ, για τθν εξαςφάλιςθ των χρθματοδοτικϊν πόρων και των άλλων μζςων από τα 
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αρμόδια όργανα των Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των Οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω προγραμμάτων. 

αγ. Θ ενθμζρωςθ και ο ςυντονιςμόσ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν του ΕΦΚΑ, για τθν 

επεξεργαςία και τθν ζγκαιρθ τελικι υποβολι των ςχετικϊν προγραμμάτων ςτα 

αρμόδια χρθματοδοτικά και λοιπά όργανα των Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των 

Οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων.  

αδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των διατάξεων των 

Κανονιςμϊν και Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και Διεκνϊν Συμβάςεων με 

Τρίτεσ Χϊρεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα και αναφζρονται ςε κζματα αςφάλιςθσ και 

είςπραξθσ εςόδων για τθν αςφάλιςθ. 

αε. Θ παρακολοφκθςθ, τθσ νομολογίασ του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα 

κζματα ερμθνείασ των κανονιςμϊν που αφοροφν τθν αςφάλιςθ κακϊσ και θ 

διατφπωςθ κζςεων τθσ Διοίκθςθσ του ΕΦΚΑ για τυχόν ανακφπτοντα κζματα.  

αςτ. Θ διατφπωςθ απόψεων και προτάςεων προσ τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ επί 

των Κανονιςμϊν και των Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα ςυνταξιοδοτικά 

κζματα των διακινοφμενων εργαηόμενων μζςα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

αη. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των διμερϊν ςυμβάςεων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ μεταξφ Ελλάδασ των Χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ 

και Τρίτων Χωρϊν και θ υποβολι προτάςεων για τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ, κλπ 

των ςυμβάςεων αυτϊν. 

αθ. Θ παρακολοφκθςθ και θ διατφπωςθ κζςεων και απόψεων, ωσ προσ τα 

αντικείμενα του τμιματοσ, τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων Διακινοφμενων Εργαηόμενων (ΔΕΚΑΔΕ). 

ακ. Θ παροχι οδθγιϊν ςτισ Υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ για τθν εφαρμογι των Διεκνϊν 

Συμβάςεων. 

 

β. Τμιμα Μθτρϊου Διακρατικϊν Συνταξιοφχων 

βα. Θ επιμζλεια για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του Μθτρϊου αςφαλιςμζνων και 

Συνταξιοφχων από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Τρίτεσ Χϊρεσ. 

ββ. Θ επιμζλεια για τθν περιοδικι ζκδοςθ ςτατιςτικϊν δελτίων ςχετικϊν με τθν κίνθςθ 

των εργαηομζνων και αςφαλιςμζνων μεταξφ Ελλάδασ, Χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και Τρίτων Χωρϊν. 
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βγ. Σε ςυνεργαςία με τα άλλα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ και του ΕΦΚΑ, θ παροχι 

ςτοιχείων για το ιςχφον ςτθν Ελλάδα ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε διεκνείσ 

οργανιςμοφσ, ξζνα κράτθ και τισ ελλθνικζσ διπλωματικζσ αντιπροςωπείεσ. 

βδ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ενωςιακισ δραςτθριότθτασ που ςχετίηεται με τθν  τιρθςθ  

και ανταλλαγι ςτοιχείων και τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν και τθ διακίνθςθ τθσ ςχετικισ 

αλλθλογραφίασ. 

βε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ  ενωςιακισ  δραςτθριότθτασ  που  αφορά  τθ ςτατιςτικι 

απεικόνιςθ τθσ εφαρμογισ των κανονιςμϊν τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

βςτ.  Τα  οργανωτικά  κζματα  τθσ Διεφκυνςθσ από πλευράσ ςτατιςτικισ υποδομισ και 

μθχανολογιςτικϊν εφαρμογϊν. 

βη. Θ  διεξαγωγι  τθσ  ςχετικισ  αλλθλογραφίασ  με  Ιδρφματα  άλλων ΕΕ χωρϊν για 

κζματα διοικθτικισ ςυνεργαςίασ που αφοροφν: 

-  κζματα  αναγνϊριςθσ ωσ χρόνου αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά 

ελλθνικι νομοκεςία, χρόνου απαςχόλθςθσ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ. 

- τθν αςφάλιςθ εργατικϊν ατυχθμάτων  και  επαγγελματικϊν  αςκενειϊν  τθσ 

γερμανικισ νομοκεςίασ. 

-  τθ  διαπίςτωςθ  χρόνου αςφάλιςθσ παλιννοςτοφντων από χϊρεσ- μζλθ  τθσ ΕΕ. 

- τα  δικαιϊματα  μετακινουμζνων  εργαηομζνων  για  αναγνϊριςθ  περιόδων  

αςφάλιςθσ  που  απορρζουν  από  τισ νομοκεςίεσ άλλων χωρϊν ΕΕ (περίοδοσ 

ανατροφισ τζκνων κ.λ.π.). 

βθ. Θ μζριμνα για τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, τθν  τιρθςθ  αρχείου και τθν 

αναπαραγωγι εγγράφων και εντφπων τθσ Διεφκυνςθσ. 

βκ. Θ μερικι διοικθτικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ ςε κζματα 

οικονομικά, προςωπικοφ και υλικοφ. 

 

γ. Τμιμα Συντάξεων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

γα. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ ενωςιακισ 

νομοκεςίασ ςτον τομζα των παροχϊν γιρατοσ, αναπθρίασ και επιηϊντων. Κοινοποίθςθ 

των ςχετικϊν διατάξεων και ερμθνευτικϊν οδθγιϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 
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εςωτερικισ νομοκεςίασ, εποπτεία και ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

γβ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που ςχετίηονται με το ιδιαίτερο ςυνταξιοδοτικό 

κακεςτϊσ των υπαλλιλων των υπθρεςιϊν και οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(Κοινοτικόσ Κανονιςμόσ Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ Υπαλλιλων Ε.Ε. 723/2004), κακϊσ 

και των υπαλλιλων των Διεκνϊν Οργανιςμϊν με τουσ οποίουσ θ Ελλάδα ζχει 

ςυνάψει ςφμβαςθ.  

γγ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ νομολογίασ του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ 

διατφπωςθ των κζςεων τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςε κζματα ερμθνείασ, εφαρμογισ ι 

τροποποίθςθσ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, αλλά και ςε προδικαςτικά ερωτιματα και 

προςφυγζσ 

γδ. Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ ΕΦΚΑ και αςφαλιςτικϊν 

φορζων Ε.Ε., ΕΟΧ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων και τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν μεταξφ εμπειρογνωμόνων των φορζων για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων 

ςυντονιςμοφ των διαφορετικϊν νομοκεςιϊν ςτον τομζα των ςυντάξεων. 

γε. Θ διαχείριςθ, βάςει των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 987/09, κεμάτων που αφοροφν 

ςτθν είςπραξθ ι τον ςυμψθφιςμό παροχϊν που ζχουν χορθγθκεί αχρεϊςτθτα. Ο 

διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ δαπάνθσ των ιατρικϊν εξετάςεων που αφοροφν 

ςυντάξεισ αναπθρίασ (ζντυπο Ε125). Θ διαχείριςθ κεμάτων που άπτονται τθσ 

διαδικαςίασ πλθρωμισ των ςυνταξιοφχων ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ ΕΕ και θ 

ζκδοςθ οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν. 

γςτ. Θ ςφνταξθ ειςθγθτικϊν εκκζςεων προσ τθν αρμόδια Ελλθνικι Αρχι και θ 

προετοιμαςία των κεμάτων των διαπραγματεφςεων με ςκοπό τθ ςφναψθ ι τθν 

τροποποίθςθ διμερϊν ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλειασ, ςτον τομζα των 

ςυντάξεων. 

γη. Θ παρακολοφκθςθ τθσ διακρατικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα των ςυντάξεων 

που ςχετίηεται με τθν τιρθςθ και ανταλλαγι ςτοιχείων, τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν, 

τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και του ςφάλματοσ, τθν απεικόνιςθ των 

δεδομζνων τθσ εφαρμογισ είτε τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, είτε  των πολυμερϊν 

ςυμφωνιϊν κοινωνικισ αςφάλειασ. 

 



-Απόρρθτο-  
 

89 
 

δ. Τμιμα Συντάξεων Τρίτων Χωρϊν 

δα. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των διατάξεων των διμερϊν 

ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλειασ ςτον τομζα των παροχϊν γιρατοσ, αναπθρίασ και 

επιηϊντων. Κοινοποίθςθ των ςχετικϊν διατάξεων και ερμθνευτικϊν οδθγιϊν ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, εποπτεία και ςυντονιςμόσ των 

ενεργειϊν των αρμόδιων υπθρεςιϊν των Τοπικϊν Διευκφνςεων. 

δβ. Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ ΕΦΚΑ και Ελβετίασ και κρατϊν 

με τα οποία ζχουν ςυναφκεί διμερείσ ςυμβάςεισ Κ.Α., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των 

αςφαλιςμζνων και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ εμπειρογνωμόνων των 

φορζων για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυντονιςμοφ των διαφορετικϊν νομοκεςιϊν 

ςτον τομζα των ςυντάξεων. 

δγ. Θ διαχείριςθ, βάςει των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 987/09, κεμάτων που αφοροφν 

ςτθν είςπραξθ ι τον ςυμψθφιςμό παροχϊν που ζχουν χορθγθκεί αχρεϊςτθτα. Ο 

διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ δαπάνθσ των ιατρικϊν εξετάςεων που αφοροφν 

ςυντάξεισ αναπθρίασ (ζντυπο Ε125). Θ διαχείριςθ κεμάτων που άπτονται τθσ 

διαδικαςίασ πλθρωμισ των ςυνταξιοφχων ςφμφωνα με τισ διμερείσ ςυμβάςεισ 

κοινωνικισ αςφάλειασ και θ ζκδοςθ οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων που ανακφπτουν. 

δδ. Θ ςφνταξθ ειςθγθτικϊν εκκζςεων προσ τθν αρμόδια Ελλθνικι Αρχι και θ 

προετοιμαςία των κεμάτων των διαπραγματεφςεων με ςκοπό τθ ςφναψθ ι τθν 

τροποποίθςθ διμερϊν ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλειασ, ςτον τομζα των 

ςυντάξεων. 

δε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ διακρατικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα των ςυντάξεων 

που ςχετίηεται με τθν τιρθςθ και ανταλλαγι ςτοιχείων, τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν, 

τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και του ςφάλματοσ, τθν απεικόνιςθ των 

δεδομζνων τθσ εφαρμογισ των διμερϊν ι πολυμερϊν ςυμφωνιϊν κοινωνικισ 

αςφάλειασ. 

 

ε. Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων και Διακρατικισ Αςφάλιςθσ 

εα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ 

ενωςιακισ νομοκεςίασ Θ διαπίςτωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ των διακινοφμενων 
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εργαηομζνων (ανακεφαλαίωςθ), τα δικαιϊματα μετακινοφμενων εργαηόμενων για 

αναγνϊριςθ περιόδων αςφάλιςθσ, που απορρζουν από τισ νομοκεςίεσ είτε άλλων 

κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ι τθσ Ελβετίασ (περίοδοσ ανατροφισ τζκνων, 

περίοδοι κατοικίασ, κλπ.), είτε κρατϊν με τα οποία θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

εβ. Θ μελζτθ και θ διατφπωςθ των κζςεων του ΕΦΚΑ ςε κζματα προςφυγϊν, 

προδικαςτικά ι άλλα κζματα ενϊπιον του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

εγ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που ςχετίηονται με το ιδιαίτερο αςφαλιςτικό   

κακεςτϊσ των υπαλλιλων των υπθρεςιϊν και οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

των υπαλλιλων των Διεκνϊν Οργανιςμϊν με τουσ οποίουσ θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει 

ςφμβαςθ.  

εδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των διμερϊν ι πολυμερϊν 

ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλιςθσ κλαςικοφ τφπου μεταξφ Ελλάδασ και άλλων 

χωρϊν.  

εε. Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των διμερϊν ι πολυμερϊν 

ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλιςθσ μεταξφ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν. Θ υποβολι 

προτάςεων αρμοδίωσ για τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ κλπ. Αυτϊν 

εςτ. Θ παροχι ςτοιχείων για το ιςχφον ςτθν Ελλάδα ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, ξζνουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και τισ ελλθνικζσ 

διπλωματικζσ αντιπροςωπείεσ. 

εη. Θ προετοιμαςία των κεμάτων των διαπραγματεφςεων με ςκοπό τθ ςφναψθ ι 

τροποποίθςθ διμερϊν ι πολυμερϊν ςυμβάςεων κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

 

4. Θ Διεφκυνςθ Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕΡΑ) ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Αναπιρων 

β. Τμιμα Αναπθρίασ και Ιατρικισ Εργαςίασ 

γ. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Υποςτιριξθσ Υγειονομικϊν Επιτροπϊν 

δ. Τμιμα Διαχείριςθσ Γνωματεφςεων Υγειονομικϊν Επιτροπϊν 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕΡΑ) κατανζμονται μεταξφ 

των Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 
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α. Τμιμα Μθτρϊου Αναπιρων 

αα. Θ δθμιουργία και θ τιρθςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Αναπιρων. 

αβ. Θ δθμιουργία και θ τιρθςθ Μθτρϊου Αναπιρων λόγω επαγγελματικισ 

αςκζνειασ ι εργατικοφ ατυχιματοσ. 

αγ. Θ καταγραφι των επαγγελματικϊν αςκενειϊν και των εργατικϊν ατυχθμάτων και 

θ καταχϊριςι τουσ ςε Μθτρϊο Επαγγελματικισ Αναπθρίασ. 

αδ Θ μελζτθ και θ ζρευνα των αιτιϊν και των ςυνκθκϊν που προκαλοφν τουσ 

κινδφνουσ τθσ επαγγελματικισ αςκζνειασ και του εργατικοφ ατυχιματοσ. Εκπόνθςθ 

ςχετικϊν προτάςεων προσ κάκε αρμόδιο φορζα και Υπουργείο. 

αε. Θ τιρθςθ και θ επεξεργαςία ςτατιςτικϊν και άλλων ςτοιχείων, που αφοροφν τα 

αντικείμενα τθσ Δ/νςθσ.  

αςτ. Θ κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν και θ διενζργεια ερευνϊν ςε κζματα που 

αφοροφν δραςτθριότθτεσ για τθν βελτίωςθ, απλοποίθςθ, τθν κωδικοποίθςθ του 

νομικοφ πλαιςίου, που διζπει τα κζματα κοινωνικισ και αςφαλιςτικισ αναπθρίασ.  

 

β. Τμιμα Αναπθρίασ και Ιατρικισ Εργαςίασ 

βα. Θ ειςιγθςθ για τθ ςφςταςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και λειτουργία των ςθμείων 

παροχισ υπθρεςιϊν του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.). 

ββ. Θ παροχι εγγράφων διευκρινίςεων επί αιτθμάτων φορζων για αποςαφινιςθ – 

ςυμπλιρωςθ γνωμοδοτιςεων Υ.Ε. όπου αυτό απαιτείται.  

βγ.  Θ ζκδοςθ εγκυκλίων οδθγιϊν, εγγράφων, κακϊσ και θ παροχι διευκρινίςεων 

προσ κάκε αρμόδια διοικθτικι και δικαςτικι αρχι ςε κζματα αναπθρίασ. 

βδ. Θ διατφπωςθ απόψεων επί προςφυγϊν αςφαλιςμζνων και μθ κατά των 

οριςτικοποιθμζνων γνωματεφςεων των Υ.Ε. 

βε. Θ μζριμνα για τθν γραμματειακι υποςτιριξθ των Υ.Ε. και για τθν τιρθςθ του 

Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τουσ. 

βςτ. Θ κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν και τα  διενζργεια  ερευνϊν  ςε  κζματα  που  

αφοροφν  δραςτθριότθτεσ  για  αντιμετϊπιςθ  του αςφαλιςτικοφ κινδφνου "αςκζνεια". 

βη. Θ  διατφπωςθ γενικϊν κανόνων του ΕΦΚΑ για τθν εκτίμθςθ του αςφαλιςτικοφ  
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κινδφνου  "αςκζνεια"  και  θ  αντιμετϊπιςθ  των  ςχετικϊν προβλθμάτων.  

βθ, Θ  αντιμετϊπιςθ  κεμάτων  που  αφοροφν τισ επαγγελματικζσ αςκζνειεσ. 

βκ.  Θ τιρθςθ και θ επεξεργαςία ςτατιςτικϊν και άλλων ςτοιχείων, που αφοροφν τα 

αντικείμενα του τμιματοσ. 

 

γ. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Υποςτιριξθσ Υγειονομικϊν Επιτροπϊν 

γα. Θ καταγραφι με βάςθ ςτατιςτικά ςτοιχεία, του απαιτοφμενου αρικμοφ ιατρϊν 

του Ειδικοφ Σϊματοσ ςυνολικά ανά ειδικότθτα και θ ενθμζρωςθ του Τμιματοσ  

Ελζγχου.   

γβ. Θ ςυγκρότθςθ των τακτικϊν  και ζκτακτων Υ.Ε. κακϊσ και ο αρικμόσ ςυμμετοχισ 

ζκαςτου ιατροφ ςτθν Υ.Ε. ανά ςθμείο παροχισ υπθρεςιϊν ΚΕ.Ρ.Α.. 

γγ. Θ διατφπωςθ όρων και διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του 

ςυνόλου των εργαςιϊν πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ. 

γδ. Θ διατφπωςθ κανόνων και αντικειμενικϊν κριτθρίων θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ 

των αιτθμάτων πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, με ςκοπό τθν ζκδοςθ με 

αυτοματοποιθμζνο τρόπο, των πινάκων των εξεταηόμενων περιπτϊςεων ανά 

ςυνεδρίαςθ των Υ.Ε. 

γε. Θ ςυλλογι, τιρθςθ και αξιοποίθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των Υ.Ε. 

γςτ. Θ ζκδοςθ ανακλθτικϊν αποφάςεων επί αδυναμίασ ςυμμετοχισ ιατρϊν. 

γη. Θ επεξεργαςία και διαχείριςθ παντόσ είδουσ αδειϊν των ιατρϊν. 

γθ. Θ κατάρτιςθ μθνιαίων καταςτάςεων αμοιβισ ιατρϊν και γραμματζων που 

δικαιοφται ειδικισ αποηθμίωςθσ, λόγω ςυμμετοχισ ςτισ ΥΕ των ΚΕ.Ρ.Α.. 

γκ. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν και άλλων ςτοιχείων που αφοροφν τθν 

πιςτοποίθςθ αναπθρίασ και τθ λειτουργία των Υ.Ε. 

γι. Θ δθμιουργία και τιρθςθ Μθτρϊου Ειδικοφ Σϊματοσ Ιατρϊν Υγειονομικϊν 

Επιτροπϊν Αναπθρίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και του Σϊματοσ 

γραμματζων Υ.Ε.. 
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για. Θ μζριμνα για τθν ορκι τιρθςθ του Ενιαίου Ρίνακα Ρροςδιοριςμοφ Αναπθρίασ, 

θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι του και θ υποβολι 

προτάςεων για τθν ανακεϊρθςι του, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γιβ. Θ μζριμνα για το διαχωριςμό των πόρων που απαιτοφνται για τθν επιδότθςθ τθσ 

αναπθρίασ. 

γιγ. Θ κατάρτιςθ ειςθγιςεων γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα προσ τα αρμόδια διοικθτικά 

όργανα για τθν άςκθςθ προςφυγϊν ςτισ Β/κμιεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ.   

γιδ. Θ μζριμνα για τθν εκπαιδευτικι φλθ, ο εμπλουτιςμόσ και θ επικαιροποίθςθ 

αυτισ. 

γιε. Θ μζριμνα για τθν ζνταξθ νζων ιατρϊν ςτο Ειδικό Σϊμα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

που διατυπϊνονται από το Τμιμα του Ρρογραμματιςμοφ. 

γιςτ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ και διαρκι επιμόρφωςθ των ιατρϊν του Ειδικοφ 

Σϊματοσ, κακϊσ και των γραμματζων Υγειονομικϊν Επιτροπϊν Αναπθρίασ. 

γιη. Θ ςυγκρότθςθ και θ λειτουργία Επιτροπισ δειγματολθπτικοφ ελζγχου 

γνωματεφςεων Υ.Ε. 

 

δ. Τμιμα Διαχείριςθσ Γνωματεφςεων Υγειονομικϊν Επιτροπϊν 

δα. Ραρακολοφκθςθ και  ζλεγχοσ των γνωματεφςεων. 

δβ. Θ ζκδοςθ τροποποιθτικϊν  αποφάςεων επί των γνωματεφςεων. 

 

5. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ τθσ εν λόγω Γενικισ 

Διεφκυνςθσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

α. Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

με θλεκτρονικό ι μθ ταχυδρομείο, κακϊσ και θ τιρθςθ των απαιτοφμενων βιβλίων 

διακίνθςθσ. 

β. Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

θλεκτρονικοφ ι μθ. 

γ. Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ 

αυτϊν. 
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δ. Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε. Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

ςτ. Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

η. Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και του προςωπικοφ τθσ. 

 

Άρθρο 37 Γενικό Διεύθυνςη Ανθρωπύνων Πόρων και Διοικητικόσ Υποςτόριξησ 

 

1. Η Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων Πόρων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ διαρκρώνεται ωσ 

εξισ: 

α. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

β. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Εκπαίδευςθσ 

γ. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αξιοποίθςθσ Ρόρων  

δ. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

ε. Αυτοτελζσ Τμιμα Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτου Ανάγκθσ (ΡΣΕΑ). 

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων και Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ Κατανζμονται μεταξφ των Διευκφνςεων και των Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

 1. Θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγκροτείται  από τα παρακάτω Τμιματα:  

α. Αϋ Τμιμα Διοίκθςθσ Μόνιμου Ρροςωπικοφ πρϊθν ΙΚΑ -ΕΤΑΜ 

β. Βϋ Τμιμα Διοίκθςθσ Μόνιμου Ρροςωπικοφ λοιπϊν ενταςςόμενων Φορζων 

γ. Γ’ Τμιμα Διοίκθςθσ Λοιποφ Ρροςωπικοφ ενταςςόμενων Φορζων 

δ. Τμιμα Μθτρϊου Ρροςωπικοφ 

ε. Τμιμα Ρεικαρχικϊν Διαδικαςιϊν και Υποκζςεων 

ςτ. Τμιμα Γενικοφ Ρρωτοκόλλου 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α. Αϋ Τμιμα Διοίκθςθσ  Μόνιμου Ρροςωπικοφ 

αα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, εξζλιξθσ και λφςθσ τθσ ςχζςθσ 

του μόνιμου προςωπικοφ του Φορζα. 
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αβ. Θ επεξεργαςία δεδομζνων για τθ ςφνκεςθ και τισ μεταβολζσ του προςωπικοφ. 

αγ. Ο προγραμματιςμόσ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό και θ κατανομι του 

προςωπικοφ ςε κλάδουσ, βακμοφσ και ειδικότθτεσ των μονίμων υπαλλιλων του Φορζα.  

αδ. Οι μετακινιςεισ προςωπικοφ από ι προσ Υπουργεία ι άλλουσ Φορείσ κακϊσ και ςε 

Φορείσ του εξωτερικοφ. 

 

β. Βϋ Τμιμα Διοίκθςθσ Μόνιμου Ρροςωπικοφ 

βα. Ο χειριςμόσ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, εξζλιξθσ και λφςθσ τθσ ςχζςθσ 

του μόνιμου προςωπικοφ του Φορζα. 

ββ. Θ επεξεργαςία δεδομζνων για τθ ςφνκεςθ και τισ μεταβολζσ του προςωπικοφ. 

βγ. Ο προγραμματιςμόσ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό και θ κατανομι του 

προςωπικοφ ςε κλάδουσ, βακμοφσ και ειδικότθτεσ των μονίμων υπαλλιλων του 

Φορζα.  

βδ. Οι μετακινιςεισ προςωπικοφ από ι προσ Υπουργεία ι άλλουσ Φορείσ κακϊσ και ςε 

Φορείσ του εξωτερικοφ. 

βε. Ο χειριςμόσ αιτιςεων του προςωπικοφ για άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου κακϊσ και 

αιτιςεων αδειϊν άνευ αποδοχϊν. 

βςτ. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν τισ κανονικζσ, αναρρωτικζσ και εκπαιδευτικζσ 

άδειεσ του προςωπικοφ και λοιπζσ άδειεσ. 

βη. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν τισ δθλϊςεισ περιουςιακισ κατάςταςθσ 

 

γ. Τμιμα Διοίκθςθσ Λοιποφ Ρροςωπικοφ 

Αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ του Αϋ Τμιματοσ Διοίκθςθσ Μόνιμου Ρροςωπικοφ κατά το 

μζροσ που αφοροφν το λοιπό προςωπικό του Ιδρφματοσ, ιτοι με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου, ζργου, ζμμιςκθσ εντολισ κ.λ.π.  

  

δ. Τμιμα Μθτρϊου Ρροςωπικοφ 

δα. Θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ μθτρϊου (φυςικοφ και θλεκτρονικοφ) των 

υπαλλιλων του Φορζα. 

δβ. Θ κατθγοριοποίθςθ και ταξινόμθςθ του προςωπικοφ με βάςθ το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, τθν ειδικότθτα, τισ δεξιότθτεσ, τθν εμπειρία και άλλα κριτιρια. 

δγ. Θ ζκδοςθ μθνιαίων δελτίων κίνθςθσ και μεταβολϊν του προςωπικοφ με βάςθ τθν 

ανωτζρω κατθγοριοποίθςθ. 

δδ. Θ ζκδοςθ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων. 
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δε. Θ διοικθτικι ςυνδρομι ςτθ ςυνδικαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ των υπαλλιλων του 

ΕΦΚΑ. 

   

ε. Τμιμα Ρεικαρχικϊν Διαδικαςιϊν και Υποκζςεων 

εα. Ο χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του πεικαρχικοφ δικαίου ςτο 

ςφνολο του προςωπικοφ του Φορζα. 

εβ. Θ κίνθςθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.    

εγ. Θ τιρθςθ αρχείου των πεικαρχικϊν ποινϊν και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ 

τουσ. 

εδ. Θ παροχι απόψεων ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια επί αιτιςεων ακυρϊςεωσ ι 

ανακλιςεωσ διοικθτικϊν πράξεων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ. 

εε. Ενθμζρωςθ του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν πορεία των 

πεικαρχικϊν υποκζςεων 

εςτ. Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με υπθρεςίεσ και αρχζσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.  

 

ςτ. Τμιμα Γενικοφ Ρρωτοκόλλου 

ςτα. Θ τιρθςθ του Γενικοφ Ρρωτοκόλλου (φυςικοφ ι θλεκτρονικοφ) τθσ κεντρικισ 

υπθρεςίασ.    

ςτβ. Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και θ επικφρωςθ αντιγράφων όπου αυτό 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

ςτγ. Θ αποςτολι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των εγκυκλίων και εγγράφων όλων 

των Γενικϊν Διευκφνςεων.     

 

2. Θ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Εκπαίδευςθσ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα:  

α. Τμιμα Διοικθτικισ Οργάνωςθσ  

β. Τμιμα  Κωδικοποιιςεων, Βιβλιοκικθσ και Αρχείου 

γ. Τμιμα Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ 

δ. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ Εκπαίδευςθσ 

ε. Τμιμα Υλοποίθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Εκπαίδευςθσ κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων τθσ ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Οργάνωςθσ, Βιβλιοκικθσ και Αρχείου 
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αα. Ο χειριςμόσ κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Φορζα και θ 

ειςιγθςθ μζτρων ορκολογικισ οργάνωςθσ, διάρκρωςθσ και λειτουργίασ αυτϊν. 

αβ. Θ ειςιγθςθ και ζκδοςθ πράξεων που αφοροφν ςτθ ςφςταςθ, ςυγχϊνευςθ και 

κατάργθςθ υπθρεςιακϊν μονάδων του Φορζα. 

αγ. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ, αξιολόγθςθ και αναςχεδιαςμό περιγραμμάτων 

κακθκόντων και προςόντων κζςεων εργαςίασ του Φορζα. 

αδ. Ο χειριςμόσ των κεμάτων ςχετικϊν με τον κακοριςμό τθσ αςφαλιςτικισ περιοχισ 

των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Φορζα. 

αε. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ αποφάςεων μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων και 

εξουςιοδότθςθ υπογραφισ. 

αςτ. Θ ςφνταξθ και θ επικαιροποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ των 

Υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ. 

 

β. Τμιμα Βιβλιοκικθσ και Αρχείου 

βα. Θ μζριμνα για τθ λειτουργία τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ και των Βιβλιοκθκϊν των 

Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν του Φορζα, ο εμπλουτιςμόσ αυτϊν με βιβλία, περιοδικά 

κακϊσ και ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό για χριςθ από τουσ υπαλλιλουσ. 

ββ. Θ οργάνωςθ, ςυντιρθςθ, διαρκισ ενθμζρωςθ και αξιοποίθςθ αρχείου νομοκεςίασ-

νομολογίασ αςφαλιςτικοφ περιεχομζνου.  

βγ. Ο ςυντονιςμόσ για τθν κωδικοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ 

τθσ νομοκεςίασ και των διοικθτικϊν οδθγιϊν. 

 

γ. Τμιμα Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ 

γα. Θ μελζτθ, ειςιγθςθ και παρακολοφκθςθ εφαρμογισ μζτρων για τθν απλοφςτευςθ 

γραφειοκρατικϊν τφπων και διαδικαςιϊν και τθν κατάργθςθ περιττϊν διατυπϊςεων ςε 

ςυνεργαςία με τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ και 

του προκαλοφμενου διοικθτικοφ βάρουσ.  

γβ. Ο κακοριςμόσ ςε ςυνεργαςία με τισ κατ’ αντικείμενο αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των 

δικαιολογθτικϊν που κατά περίπτωςθ απαιτοφνται να υποβάλλουν οι ςυναλλαςςόμενοι 

με το Φορζα. 

γγ. Θ μελζτθ, βελτίωςθ και τυποποίθςθ των χρθςιμοποιοφμενων εντφπων και θ μζριμνα 

για τθ ςχεδίαςθ νζων απλουςτευμζνων, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων με 

το Φορζα. 

γδ. Θ μζριμνα για τθν εκκακάριςθ και ψθφιοποίθςθ των αρχείων του Φορζα. 
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γε. Θ επιμζλεια για τθν ζκδοςθ ενθμερωτικϊν εντφπων και θ ςυνεχισ επικαιροποίθςθ 

τθλεφωνικϊν καταλόγων των υπθρεςιϊν του Φορζα.  

γςτ. Θ μζριμνα για τθν εφαρμογι ςφγχρονων τεχνικϊν ςτθ διοίκθςθ κακϊσ και θ μελζτθ 

και ειςιγθςθ κακιζρωςθσ ςυςτθμάτων κινιτρων για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

γη. Θ μελζτθ και ειςιγθςθ μζτρων για τθν κακιζρωςθ προςφορότερων μεκόδων 

εργαςίασ για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν ενεργειϊν. 

 

δ. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ Εκπαίδευςθσ 

δα. Θ ανίχνευςθ, θ ανάλυςθ και θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του 

προςωπικοφ του Φορζα. 

δβ. Ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ και θ ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ 

και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

δγ. Θ υποβολι για ζγκριςθ και πιςτοποίθςθ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

δδ. Θ μζριμνα για τθν ειςαγωγικι εκπαίδευςθ και τθ δια βίου επαγγελματικι κατάρτιςθ 

του προςωπικοφ ςε ςυνεργαςία με τισ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ τουσ και το Τμιμα 

Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ Ρόρων. 

δε. Θ μζριμνα για τθν εκπροςϊπθςθ του Φορζα ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλων Διεκνϊν Φορζων  

δςτ. Θ μζριμνα για τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε προγράμματα μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν, εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν κακϊσ και ςε επιμορφωτικά προγράμματα, 

ςυνζδρια και ςεμινάρια για κζματα ςυναφι προσ τα αντικείμενα του Φορζα.  

 

ε. Τμιμα Υλοποίθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

εα.  Θ μζριμνα για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

εβ. Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ωσ προσ το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων κακϊσ και το 

βακμό μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον 

 

3. Θ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αξιοποίθςθσ Ρόρων ςυγκροτείται από τα παρακάτω 

Τμιματα: 

α. Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ Ρόρων 

β. Τμιμα Υπθρεςιακϊν Αποςτολϊν  

γ. Τμιμα ΑμεΑ και Συνκθκϊν Εργαςίασ 

δ. Τμιμα Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ  
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Αξιοποίθςθσ κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων τθσ ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ Ρόρων 

αα. Θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςφγχρονων τεχνικϊν και 

μεκόδων εργαςίασ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

αβ. Θ εκπόνθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δράςθσ του Φορζα ςε ςυνεργαςία με τισ 

κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Φορζα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

αγ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και θ εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ενίςχυςθσ τθσ αποδοτικότθτασ του 

προςωπικοφ του Φορζα. 

αδ. Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό με ποιοτικά 

και ποςοτικά κριτιρια. 

αε. Θ περιγραφι κακθκόντων, προςόντων και δεξιοτιτων ανά κζςθ εργαςίασ και 

ανάπτυξθ μοντζλου ςχζςεων μεταξφ κακθκόντων, προςόντων και δεξιοτιτων.  

αςτ. Θ ανάπτυξθ και επικαιροποίθςθ μοντζλου ςχζςεων μεταξφ των υπθρεςιακϊν 

μονάδων. 

αη. Θ ανάπτυξθ και επικαιροποίθςθ μοντζλου ςτελζχωςθσ των υπθρεςιακϊν μονάδων 

με βάςθ τισ ςχζςεισ μεταξφ των υπθρεςιακϊν μονάδων, τισ ανάγκεσ και τα προςόντα, τισ 

ειδικότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ του προςωπικοφ. 

αθ. Θ μελζτθ των τρεχουςϊν ειδικοτιτων ςε ςχζςθ με νζεσ ειδικότθτεσ και 

επαναπροςδιοριςμόσ των αναγκϊν ςε τρζχουςεσ και νζεσ ειδικότθτεσ με βάςθ τισ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ του φορζα.  

ακ. Θ μελζτθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και επικαιροποίθςθ του κϊδικα δεοντολογίασ. 

αι. Θ κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

αια. Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ των αναγκϊν εξοπλιςμοφ και αναλϊςιμων υλικϊν 

με βάςθ τισ οργανικζσ μονάδεσ και τισ κζςεισ εργαςίασ. 

αιβ. Θ περιγραφι του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και αναλϊςιμων υλικϊν ανά κζςθ 

εργαςίασ και οργανικι μονάδα. 

αιγ. Θ μελζτθ πλιρουσ χρθςιμοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ του εξοπλιςμοφ και των 

αναλϊςιμων υλικϊν. 

αιδ. Θ κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων χρθςιμοποίθςθσ του 

εξοπλιςμοφ και των αναλϊςιμων υλικϊν. 
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β. Τμιμα Υπθρεςιακϊν Αποςτολϊν 

βα. Θ μζριμνα για τθ μετακίνθςθ εκτόσ ζδρασ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό του 

Διοικθτι, Υποδιοικθτϊν κακϊσ και των υπαλλιλων του Φορζα. 

 

γ. Τμιμα ΑμεΑ και Συνκθκϊν Εργαςίασ 

γα. Θ ειςιγθςθ, ο χειριςμόσ και θ λιψθ μζτρων για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ 

του προςωπικοφ του Φορζα. 

γβ. Θ εφαρμογι δθμόςιων πολιτικϊν υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία. 

γγ. Θ εφαρμογι αρχϊν εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ των γραφείων και των ροϊν εργαςίασ. 

γδ. Ο χειριςμόσ και λιψθ μζτρων που αφοροφν τθν πρόςβαςθ των ΑμεΑ ςτισ υπθρεςίεσ 

του Φορζα.   

 

δ. Τμιμα Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ 

δα. Ο κακοριςμόσ των ετιςιων ςτόχων με μετριςιμουσ δείκτεσ για το ςφνολο των 

Μονάδων ςφμφωνα με τουσ  γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. 

δβ. Θ ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων και μεκόδων μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν. 

δγ. Ο προςδιοριςμόσ δεικτϊν μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και 

ποιότθτασ. 

δδ. Θ ςυλλογι ςτοιχείων και δεδομζνων που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα, 

αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα των υπθρεςιακϊν μονάδων. 

δε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ και επεξεργαςίασ των ανωτζρω ςτοιχείων.  

δςτ. Θ διεξαγωγι ερευνϊν αποδοτικότθτασ των υπθρεςιακϊν μονάδων. 

δη. Θ ανάπτυξθ και εφαρμογι μεκόδων για τθ ςυγκριτικι επίδοςθ των υπθρεςιϊν. 

δθ. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων κάκε μονάδασ με τθ χριςθ δεικτϊν. 

δκ. Θ ςφνταξθ εκκζςεων αποτελεςμάτων για τισ επιμζρουσ αξιολογιςεισ. 

δι. Θ ςφνταξθ ετιςιασ ζκκεςθσ απολογιςμοφ αποτελεςμάτων. 

δια. Θ ειςιγθςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ μζτρων και διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων 

προτάςεων για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των 

υπθρεςιϊν και τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ των  πολιτϊν με τισ υπθρεςίεσ του 

Φορζα, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ  ανάγκεσ τουσ. 

διβ. Θ παρακολοφκθςθ των μονάδων ωσ προσ τθ νομότυπθ λειτουργία τουσ και ωσ προσ 

τθν εφαρμογι των οδθγιϊν και των κανονιςμϊν τθσ  κεντρικισ Διοίκθςθσ. 
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διγ. Θ ειςιγθςθ των αναγκαίων μζτρων για τθν κακιζρωςθ ςυςτθμάτων διοίκθςθσ 

ολικισ ποιότθτασ και διαδικαςιϊν αυτοαξιολόγθςθσ (κοινό πλαίςιο αξιολόγθςθσ, 

διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ βάςει ISO). 

διδ. Θ αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων κακοδιοίκθςθσ, δυςλειτουργίασ των υπθρεςιϊν, 

χαμθλισ ποιότθτασ παρεχομζνων υπθρεςιϊν και υψθλοφ κόςτουσ λειτουργίασ με ςτόχο 

τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 

 

5. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ τθσ εν λόγω Γενικισ 

Διεφκυνςθσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ:  

α) Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ με θλεκτρονικό ι μθ 

ταχυδρομείο, κακϊσ και θ τιρθςθ των απαιτοφμενων βιβλίων διακίνθςθσ. 

β) Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, 

θλεκτρονικοφ ι μθ. 

γ) Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ 

αυτϊν. 

δ) Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε) Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

ςτ) Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

η) Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ και του προςωπικοφ τθσ.  

 

6. Αυτοτελζσ Τμιμα ΡΣΕΑ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ ΡΣΕΑ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ, θ κινθτοποίθςθ και θ δράςθ κατά τον πόλεμο ι ςε 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε καιρό ειρινθσ των υπθρεςιϊν του ΕΦΚΑ κακϊσ και θ 

ρφκμιςθ κάκε ςχετικοφ κζματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

 

Άρθρο 38 Γενικό Διεύθυνςη Οικονομικών Υπηρεςιών 

 

1. Η Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικών Υπθρεςιών διαρκρώνεται ωσ εξισ:  
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α. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  

β. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ρρόνοιασ  

γ. Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν  

δ. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Στζγαςθσ 

ε. Διεφκυνςθ Μελετϊν 

ςτ. Διεφκυνςθ Εγγυοδοςίασ και Ριςτοδοςίασ  

η. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κατανζμονται μεταξφ 

των Διευκφνςεων και των Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα:  

α. Τμιμα Γενικοφ Ρροχπολογιςμοφ  

β. Τμιμα Λογιςτθρίου 

γ. Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαπανϊν  

δ. Τμιμα Μιςκοδοςίασ  

ε. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Δαπανϊν 

 

Οι αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων 

τθσ ωσ εξισ: 

α. Τμιμα Γενικοφ Ρροχπολογιςμοφ  

αα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και αναμόρφωςθ του ετιςιου 

προχπολογιςμοφ του Φορζα και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ). 

αβ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ των 

δαπανϊν, ςφμφωνα με τουσ τεκζντεσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ, θ αιτιολογθμζνθ 

ειςιγθςθ για τθν αναμόρφωςι του κατά τισ εκάςτοτε παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ.  

αγ. Θ επιμζλεια για τθν κατανομι των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ και τθ μεταφορά 

τουσ ςτισ μονάδεσ και περιφερειακζσ Διευκφνςεισ του ΕΦΚΑ. 

αδ. Θ τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. 

αε. Θ κατανομι ςτουσ δικαιοφχουσ οργανιςμοφσ των ςυνειςπραττόμενων εςόδων. 

αςτ. Θ ςυλλογι, επεξεργαςία δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και  παραγωγι των ςχετικϊν 

αναλφςεων-αναφορϊν. 
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αη. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των λογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Διοίκθςθσ και των 

μονάδων του Φορζα. 

 

β. Τμιμα Λογιςτθρίου  

βα. Θ επιμζλεια τθσ οργάνωςθσ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ όλων των οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν των μονάδων του Φορζα. 

ββ. Θ κατάρτιςθ και ανάπτυξθ του λογιςτικοφ ςχεδίου. 

βγ.Θ τιρθςθ των Λογιςτικϊν Βιβλίων του Ταμείου των κλάδων Κφριασ Αςφάλιςθσ, 

Ραροχϊν ςε Χριμα και Ανεργίασ, θ κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων που 

προβλζπονται από το Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο για τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

κακϊσ και των αναλφςεων και εκκζςεων που τισ ςυνοδεφουν. 

βδ. Θ ςφνταξθ του ετιςιου ιςολογιςμοφ και απολογιςμοφ του ΕΦΚΑ. 

βε. Θ υποβολι των κατά νόμο δθλϊςεων και ςτοιχείων ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι. 

βςτ. Θ επιμζλεια τθσ απόδοςθσ των ειςφορϊν και κρατιςεων υπζρ των δικαιοφχων 

οργανιςμϊν κακϊσ και του φόρου και χαρτοςιμου υπζρ του Δθμοςίου. 

βη. Θ μζριμνα για τθν ςυμφωνία των πάςθσ φφςεωσ λογαριαςμϊν (τραπεηϊν, υπολόγων 

κλπ).  

βθ. Ο ζλεγχοσ των ταμειακϊν παραςτατικϊν. Ο ζλεγχοσ και θ ςυμφωνία των μθνιαίων 

αντιγράφων λογαριαςμϊν του Ταμείου και Τραπεηϊν (EXTRAIT) και θ ανάλυςθ τθσ 

χρζωςθσ και πίςτωςθσ τουσ με βάςθ τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατά κατθγορία 

εςόδου− εξόδου. 

βκ. Θ μζριμνα για τθ διενζργεια του ετιςιου τακτικοφ ελζγχου για τθν ζγκριςθ του 

Ιςολογιςμοφ. 

βι. Θ παρακολοφκθςθ των επιςφαλϊν απαιτιςεων του Ταμείου και θ μζριμνα για τθν 

εκκακάριςθ ι τακτοποίθςι τουσ. 

βια. Θ μζριμνα για τθ ςυμπλιρωςθ των κανονιςτικϊν διατάξεων και θ παροχι οδθγιϊν 

για τθν εφαρμογι διατάξεων λογιςτικοοικονομικοφ περιεχομζνου.  

βιβ. Θ τιρθςθ του αρχείου του λογιςτθρίου τθσ Διεφκυνςθσ.    

 

γ. Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαπανϊν  

γα. Θ ενταλματοποίθςθ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν των κλάδων Κφριασ Αςφάλιςθσ, 

Ραροχϊν ςε Χριμα και Ανεργίασ, θ  ζκδοςθ των λογιςτικϊν παραςτατικϊν που 

αφοροφν ςε οικονομικζσ πράξεισ, και θ τιρθςθ και παρακολοφκθςθ των αντίςτοιχων 

λογαριαςμϊν. 
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γβ. Θ παρακολοφκθςθ των χρθματικϊν υπολοίπων, θ μζριμνα για τον εφοδιαςμό των 

Τραπεηϊν που ζχουν ταμιακι διαχείριςθ με τα αναγκαία χρθματικά ποςά, θ παραλαβι 

και ο ζλεγχοσ των υπό των Τραπεηϊν αποςτελλομζνων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ των 

παροχϊν και δαπανϊν. 

γγ. Θ μζριμνα για τθν κανονικι είςπραξθ των κοινωνικϊν πόρων, των επιχορθγιςεων, 

τθσ κάκε μορφισ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και θ αποςτολι εγγράφων αρμοδίωσ για τθν 

είςπραξθ των  οφειλόμενων ποςϊν. 

γδ. Θ εκτζλεςθ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων του Φορζα από τθν εφαρμογι των 

διατάξεων για τθ διαδοχικι και διακρατικι αςφάλιςθ. 

γε. Θ πλθρωμι και ζκδοςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν των αποδοχϊν του προςωπικοφ, 

των εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεων και εξόδων κίνθςθσ, των επιδομάτων και πρόςκετων 

αμοιβϊν, και εν γζνει των πάςθσ φφςεωσ αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμοιβϊν από Συμβοφλια και Επιτροπζσ. 

γςτ. Θ μζριμνα για τθν είςπραξθ επιδικαςκειςϊν δαπανϊν και πάςθσ φφςεωσ 

υποχρεϊςεων προσ το Φορζα. 

γη. Θ κίνθςθ και παρακολοφκθςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (ςε ταμιακό επίπεδο 

κακθμερινά). 

 

δ. Τμιμα Μιςκοδοςίασ 

δα. Θ μζριμνα για μιςκοδοςία του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ του Ταμείου και θ 

χοριγθςθ ατομικϊν δελτίων μιςκοδοςίασ. 

δβ. Θ τιρθςθ του μιςκολογικοφ μθτρϊου του προςωπικοφ όλων των κατθγοριϊν. Θ 

υλοποίθςθ τθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, θ 

χοριγθςθ βεβαιϊςεων μιςκολογικοφ περιεχομζνου, κρατιςεων και ειςφορϊν. 

δγ. Θ εκκακάριςθ των αποδοχϊν του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ, των εκτόσ ζδρασ 

αποηθμιϊςεων και εξόδων κίνθςθσ, των επιδομάτων και πρόςκετων αμοιβϊν, και εν 

γζνει των πάςθσ φφςεωσ αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των αμοιβϊν από Συμβοφλια και Επιτροπζσ. 

δδ. Θ μζριμνα για τθν απόδοςθ των πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων, ειςφορϊν, φόρου, 

κράτθςθ προςτίμων, χαρτοςιμου, διατροφϊν κ.λ.π. ι καταλογιςμϊν. 

δε. Θ μζριμνα για τθν είςπραξθ από το προςωπικό, επιδικαςκειςϊν δαπανϊν κακϊσ και 

πάςθσ φφςεωσ υποχρεϊςεων αυτοφ προσ το Ταμείο, και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

παραςτατικϊν. 
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δςτ. Θ παρακράτθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ τακτικισ καταβολισ των τοκοχρεωλυτικϊν 

δόςεων από δάνεια ςε υπαλλιλουσ του ΕΦΚΑ. 

δη. Θ εκτζλεςθ τθσ εξαγοράσ προχπθρεςιϊν του προςωπικοφ. 

 

ε. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Δαπανϊν 

εα. Ο ζλεγχοσ για τθν πραγματοποίθςθ των εν γζνει δαπανϊν και υποχρεϊςεων των 

κλάδων Κφριασ Αςφάλιςθσ, Ραροχϊν ςε Χριμα και Ανεργίασ του ΕΦΚΑ. 

εβ. Θ εποπτεία τθσ  εκκακάριςθσ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν των κλάδων Κφριασ 

Αςφάλιςθσ, Ραροχϊν ςε Χριμα και Ανεργίασ του ΕΦΚΑ.  

 

2. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ρρόνοιασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω 

τμιματα: 

α. Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ Ρρόνοιασ 

β. Τμιμα Λογιςτθρίου Ρρόνοιασ 

γ. Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαπανϊν Ρρόνοιασ 

δ. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Δαπανϊν Ρρόνοιασ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ρρόνοιασ κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

α. Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ Ρρόνοιασ 

αα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και αναμόρφωςθ του ετιςιου 

προχπολογιςμοφ του Κλάδου Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ, και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) που αφορά τον Κλάδο Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ και θ 

διαβίβαςι τουσ για ενθμζωςθ ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ. 

αβ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ των 

δαπανϊν, του Κλάδου Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ ςφμφωνα με τουσ τεκζντεσ δθμοςιονομικοφσ 

ςτόχουσ και θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ.  

αγ. Θ επιμζλεια για τθν κατανομι των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του κλάδου 

Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ και τθ μεταφορά τουσ ςτισ μονάδεσ και περιφερειακζσ 

Διευκφνςεισ του ΕΦΚΑ. 
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αδ. Θ τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων του κλάδου Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ και θ 

ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ . 

αςτ. Θ ςυλλογι, επεξεργαςία δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και  παραγωγι των 

ςχετικϊν αναλφςεων-αναφορϊν και θ διαβίβαςι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ. 

αη. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των λογιςτικϊν ςτοιχείων του Κλάδου 

Ρρόνοιασ του ΕΦΚΑ. 

αθ. Θ μζριμνα για τθ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ με όλα τα ςτοιχεία αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ. 

 

β. Τμιμα Λογιςτθρίου Ρρόνοιασ 

βα. Θ τιρθςθ των Λογιςτικϊν Βιβλίων του ΕΦΚΑ του κλάδου Ρρόνοιασ, θ κατάρτιςθ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων που προβλζπονται από το Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο 

για τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κακϊσ και των αναλφςεων και εκκζςεων 

που τισ ςυνοδεφουν. 

ββ. Θ εκτζλεςθ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για ςφνταξθ των ετιςιων 

οικονομικϊν καταςτάςεων ιςολογιςμοφ, απολογιςμοφ του Κλάδου Ρρόνοιασ του 

Φορζα και διαβίβαςθ των ςχετικϊν αναφορϊν ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ του Φορζα. 

βγ. Θ επιμζλεια τθσ απόδοςθσ των ειςφορϊν και κρατιςεων υπζρ των δικαιοφχων 

οργανιςμϊν κακϊσ και του φόρου και χαρτοςιμου υπζρ του Δθμοςίου. 

βδ. Θ μζριμνα για τθν ςυμφωνία των πάςθσ φφςεωσ λογαριαςμϊν (τραπεηϊν, 

υπολόγων κλπ).  

βε. Ο ζλεγχοσ των ταμιακϊν παραςτατικϊν. Ο ζλεγχοσ και θ ςυμφωνία των 

μθνιαίων αντιγράφων λογαριαςμϊν του Ταμείου και Τραπεηϊν (EXTRAIT) και θ 

ανάλυςθ τθσ χρζωςθσ και πίςτωςθσ τουσ με βάςθ τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατά 

κατθγορία εςόδου − εξόδου. 

βςτ. Θ μζριμνα για τθ διενζργεια του ετιςιου τακτικοφ ελζγχου για τθν ζγκριςθ του 

Ιςολογιςμοφ του Κλάδου Ρρόνοιασ του Φορζα. 

βη. Θ παρακολοφκθςθ των επιςφαλϊν απαιτιςεων του ΕΦΚΑ και θ μζριμνα για τθν 

εκκακάριςθ ι τακτοποίθςι τουσ. 

βθ. Θ τιρθςθ του αρχείου του λογιςτθρίου τθσ Διεφκυνςθσ.    
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βκ. Θ μζριμνα για τθ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ του ΕΦΚΑ με όλα τα ςτοιχεία αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ. 

 

γ. Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαπανϊν Ρρόνοιασ 

γα. Θ ενταλματοποίθςθ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν του Κλάδου Ρρόνοιασ του 

Φορζα, θ  ζκδοςθ των λογιςτικϊν παραςτατικϊν που αφοροφν ςε οικονομικζσ 

πράξεισ και θ τιρθςθ και παρακολοφκθςθ των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν. 

γβ. Θ παρακολοφκθςθ των χρθματικϊν υπολοίπων, θ μζριμνα για τον εφοδιαςμό 

των Τραπεηϊν που ζχουν ταμειακι διαχείριςθ με τα αναγκαία χρθματικά ποςά, θ 

παραλαβι και ο ζλεγχοσ των υπό των Τραπεηϊν αποςτελλομζνων δικαιολογθτικϊν 

πλθρωμισ των παροχϊν και δαπανϊν. 

γγ. Θ μζριμνα για τθν κανονικι είςπραξθ των πόρων, τθσ κάκε μορφισ ζκτακτθσ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ και θ αποςτολι εγγράφων αρμοδίωσ για τθν είςπραξθ 

των  οφειλόμενων ποςϊν. 

γςτ. Θ μζριμνα για τθν είςπραξθ επιδικαςκειςϊν δαπανϊν και πάςθσ φφςεωσ 

υποχρεϊςεων προσ τον Κλάδο Ρρόνοιασ του Φορζα. 

γη. Θ κίνθςθ και παρακολοφκθςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν του Κλάδου 

Ρρόνοιασ (ςε ταμειακό επίπεδο κακθμερινά). 

 

δ. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Δαπανϊν Ρρόνοιασ 

δα. Ο ζλεγχοσ για τθν πραγματοποίθςθ των εν γζνει δαπανϊν και 

υποχρεϊςεων του Κλάδου Ρρόνοιασ του Φορζα. 

δβ. Θ εποπτεία τθσ  εκκακάριςθσ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν του κλάδου 

Ρρόνοιασ του Φορζα.  
 

3. Θ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Ρροδιαγραφϊν  

β. Τμιμα Διαχείριςθσ Διαγωνιςμϊν και Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Υλικϊν  

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ Διαγωνιςμϊν και Υλοποίθςθσ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

δ. Τμιμα Μθτρϊων, Υλικϊν και Αποκικθσ  
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων ωσ 

ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Ρροδιαγραφϊν 

αα. Θ κατάρτιςθ των ετθςίων προγραμμάτων προμικειασ και εφοδιαςμοφ όλων 

των μονάδων του Φορζα με εξοπλιςμό, υλικό και υπθρεςίεσ με βάςθ τισ ςτακμίςεισ 

αναγκϊν που γίνονται από τισ αρμόδιεσ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ.  

αβ. Θ μζριμνα για τθ ςφνταξθ προδιαγραφϊν ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ και θ ζρευνα αγοράσ των υπό προμικεια ειδϊν. 

αγ. Θ κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ για τισ διαδικαςίεσ 

προμικειασ, εφοδιαςμοφ, διαχείριςθσ και χρθςιμοποίθςθσ του εξοπλιςμοφ και του 

υλικοφ που αφοροφν αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ και των μονάδων του Φορζα. 

αδ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ και τεχνολογίασ ςτον τομζα του υλικοφ που 

χρθςιμοποιείται από τισ μονάδεσ του Φορζα. 

αε. Θ τιρθςθ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που 

αφοροφν το αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ.  

 

β. Τμιμα Διαχείριςθσ Διαγωνιςμϊν και Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Υλικϊν 

βα. Θ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ των διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια των ειδϊν 

εξοπλιςμοφ, υλικοφ και θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και τθν υπογραφι των 

ςχετικϊν ςυμβάςεων ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τυχόν 

τροποποιιςεισ αυτϊν όπου απαιτείται. 

ββ. Θ μζριμνα για τθν ανάδειξθ αναδόχων προμθκειϊν, το άνοιγμα ςχετικϊν 

πιςτϊςεων και τθν πιςτοποίθςθ και παραλαβι των παρεχόμενων προμθκειϊν.  

βγ. Θ μζριμνα για τθ διενζργεια του ζργου των επιτροπϊν εμπειρογνωμόνων που 

απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςμϊν. 

βδ. Θ επιμζλεια για τθν ορκι και απρόςκοπτθ τιρθςθ των όρων των ςυμβάςεων.  

βε. Ο ζλεγχοσ για τθν εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των 

διαγωνιςμϊν και θ μζριμνα για τθν επιβολι κυρϊςεων ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

βςτ. Θ μζριμνα για τθ νομικι υποςτιριξθ ςε κζματα προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

γνωμοδοτιςεων, επεξεργαςίασ των ςχεδίων ςφμβαςθσ και ειδικότερα ςε κζματα 

που ςχετίηονται με το Ελεγκτικό Συνζδριο και το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ.  

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ Διαγωνιςμϊν και Υλοποίθςθσ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
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γα. Θ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ των διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια υπθρεςιϊν 

και θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων 

ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία  και τυχόν τροποποιιςεισ αυτϊν 

όπου απαιτείται. 

γβ. Θ μζριμνα για τθν ανάδειξθ αναδόχων παροχισ υπθρεςιϊν, το άνοιγμα 

ςχετικϊν πιςτϊςεων και  τθν πιςτοποίθςθ και παραλαβι των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν. 

γγ. Θ μζριμνα για τθ διενζργεια του ζργου των επιτροπϊν εμπειρογνωμόνων που 

απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςμϊν. 

γδ. Θ επιμζλεια για τθν ορκι και απρόςκοπτθ τιρθςθ των όρων των ςυμβάςεων.  

γε. Ο ζλεγχοσ για τθν εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των 

διαγωνιςμϊν και θ μζριμνα για τθν επιβολι κυρϊςεων ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

γςτ. Θ μζριμνα για τθ νομικι υποςτιριξθ ςε κζματα προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

γνωμοδοτιςεων, επεξεργαςίασ των ςχεδίων ςφμβαςθσ και ειδικότερα ςε κζματα 

που ςχετίηονται με το Ελεγκτικό Συνζδριο και το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ.  

γη. Θ επιμζλεια για τθν αςφάλιςθ και απαςφάλιςθ των κτιρίων, μθχανθμάτων, 

αυτοκινιτων κλπ. του Ταμείου. 

 

δ. Τμιμα Μθτρϊων, Υλικϊν και Αποκικθσ  

δα. Θ παραλαβι, αποκικευςθ, φφλαξθ και εφοδιαςμόσ των μονάδων του φορζα 

των πάςθσ φφςεωσ εντφπων, ειδϊν εξοπλιςμοφ, υλικϊν κακϊσ και θ μζριμνα για 

τθν παραλαβι του επιςτρεφόμενου υλικοφ.   

δβ. Θ ζγκαιρθ και τακτικι ενθμζρωςθ του τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ προμθκειϊν 

για τα υπόλοιπα των ειδϊν αποκικθσ. Θ μζριμνα για τθ ςυμπλιρωςθ του υλικοφ 

ανάλογα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ διαχείριςθσ αποκεμάτων.  

δγ. Θ επιμζλεια για τθ διενζργεια τθσ ετιςιασ απογραφισ υλικοφ των μονάδων του 

Ταμείου και θ αποτίμθςθ αυτοφ. 

 

4. Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Στζγαςθσ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Ακινιτων  

β. Τμιμα  Στζγαςθσ & Ρρογραμματιςμοφ   

γ. Τμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν Μελετϊν 

δ. Τμιμα Αρχιτεκτονικϊν – Στατικϊν Μελετϊν 
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ε. Τμιμα Καταςκευϊν και Εργατικϊν Δαπανϊν 

ςτ. Τμιμα  Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ 

η. Τμιμα Συντιρθςθσ Δομικϊν 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Στζγαςθσ κατανζμονται μεταξφ 

των Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Ακινιτων 

αα. Θ μζριμνα για τθν εκμίςκωςθ ι αγορά ακινιτων ςε εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ ςτζγαςθσ. 

αβ. Θ τιρθςθ και επεξεργαςία βάςθσ δεδομζνων ακίνθτθσ περιουςίασ και 

εκμιςκϊςεων. 

αγ. Θ διαςφάλιςθ τθσ κυριότθτασ, νομισ και κατοχισ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του 

Φορζα. 

αδ. Θ μζριμνα ςυμπλιρωςθσ εντφπων για τθν ακίνθτθ περιουςία του Φορζα, όπωσ 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και ο χειριςμόσ των ςχετικϊν κεμάτων. 

αε. Θ μζριμνα για τθ ςφνταξθ και υποβολι τθσ ετιςιασ διλωςθσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Φορζα. 

 

β. Τμιμα  Στζγαςθσ και Ρρογραμματιςμοφ 

βα. Θ διαμόρφωςθ των ετιςιων προγραμμάτων ςτζγαςθσ που αφοροφν ςτθ 

μελζτθ, καταςκευι, αγορά, μίςκωςθ, επζκταςθ, διαρρφκμιςθ των κτιριακϊν χϊρων 

και εγκαταςτάςεων των υπθρεςιϊν του Φορζα.  

ββ. Θ ςφνταξθ κτιριολογικϊν προγραμμάτων, ο ζλεγχοσ των αντίςτοιχων 

προγραμμάτων που ςυντάςςονται από τρίτουσ κακϊσ και θ μζριμνα για τθν 

ζγκριςι τουσ. 

βγ. Θ τιρθςθ και επεξεργαςία βάςθσ δεδομζνων και  μιςκϊςεων. 

βδ. Θ μζριμνα για τθ μίςκωςθ ακινιτων και τθν εγκατάςταςθ των μονάδων του 

Φορζα ςε ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα κτίρια. 

 

γ. Τμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν Μελετϊν 

γα. Θ εκπόνθςθ μελετϊν και ςφνταξθ προδιαγραφϊν θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν 

ι/και αξιολόγθςθ υποβλθκζντων μελετϊν και προδιαγραφϊν. 
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γβ. Θ επίβλεψθ και παραλαβι θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν. 

γγ. Θ μζριμνα για αυτοψίεσ, πραγματογνωμοςφνεσ. 

γδ. Ο ζλεγχοσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ιδιόκτθτων, μιςκωμζνων και προσ 

μίςκωςθ κτθρίων.  

γε. Ο ζλεγχοσ ςυνκθκϊν αςφάλειασ – λειτουργικότθτασ και εξαςφάλιςθ αυτϊν. 

γςτ. Θ γνωμοδότθςθ ποςοςτοφ εργατικισ δαπάνθσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα. 

 

δ. Τμιμα Αρχιτεκτονικϊν – Στατικϊν Μελετϊν 

δα. Θ εκπόνθςθ μελετϊν και ςφνταξθ προδιαγραφϊν αρχιτεκτονικϊν, ςτατικϊν, 

τοπογραφικϊν, γεωτεχνικϊν μελετϊν ι/και αξιολόγθςθ υποβλθκζντων μελετϊν και 

προδιαγραφϊν. 

δβ. Θ επίβλεψθ και παραλαβι οικοδομικϊν εργαςιϊν. 

δγ. Θ διενζργεια αυτοψιϊν- πραγματογνωμοςυνϊν. 

δδ. Ο ζλεγχοσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ιδιόκτθτων, μιςκωμζνων και προσ μίςκωςθ 

κτθρίων. 

δε. Θ γνωμοδότθςθ ποςοςτοφ εργατικισ δαπάνθσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα. 

 

ε. Τμιμα Καταςκευϊν και Εργατικϊν Δαπανϊν 

εα. Θ εκτζλεςθ, επίβλεψθ και παραλαβι ζργων καταςκευισ νζων κτθρίων, 

εκςυγχρονιςμοφ, ανακαίνιςθσ και διαρρφκμιςθσ υφιςταμζνων κτθρίων. 

εβ. Θ διαχείριςθ και επίλυςθ νομικϊν κεμάτων ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Νομικοφ 

Συμβοφλου που προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω ζργων. 

εγ. Θ διενζργεια αυτοψιϊν- πραγματογνωμοςυνϊν. 

εδ. Θ γνωμοδότθςθ ποςοςτοφ εργατικισ δαπάνθσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα. 

εε. Ο ςυντονιςμόσ του ςυνόλου των τεχνικϊν δράςεων τόςο τθσ Διεφκυνςθσ όςο και των 

τμθμάτων με αρμοδιότθτεσ τεχνικισ φφςθσ ανά τθν ελλθνικι επικράτεια, 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ, τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων και  προκεςμιϊν και 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων.  
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εςτ. Θ τιρθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ 

και δράςεισ τόςο τθσ Διεφκυνςθσ όςο και των τμθμάτων με αρμοδιότθτεσ τεχνικισ 

φφςθσ ανά τθν ελλθνικι επικράτεια. 

εη.Θ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

εκ.Θ διενζργεια διαδικαςίασ διαγωνιςμϊν τεχνικϊν ζργων και μελετϊν. 

 

ςτ. Τμιμα Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων   Εξοπλιςμοφ 

ςτα. Θ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ, φωτιςμό, φδρευςθ, κλιματιςμό, τθλεπικοινωνίεσ, 

φφλαξθ και αςφάλεια των θλεκτρομθχανολογικϊν, υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και 

δικτφων του Φορζα.  

ςτβ. Θ εκτζλεςθ ι/και επίβλεψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν, υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και δικτφων του Φορζα  και του 

κινθτοφ εξοπλιςμοφ. 

ςτγ. Θ εκτζλεςθ ι/και επίβλεψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν για τθ ςυντιρθςθ και 

επιςκευι μθχανθμάτων, οχθμάτων και ςυςκευϊν του Φορζα. 

ςτδ. Οι εγκρίςεισ οδιγθςθσ υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων ςε υπαλλιλουσ μονάδων του 

Φορζα. 

ςτε. Θ κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του οργανιςμοφ ςε μεταφορικά μζςα. 

ςτςτ. Θ μζριμνα για τθν αγορά, επιςκευι, ςυντιρθςθ και κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 

του Φορζα.  

  

η. Τμιμα Συντιρθςθσ Δομικϊν  

ηα. Θ μζριμνα για τθν αςφάλεια των κτιριακϊν χϊρων και εγκαταςτάςεων του Φορζα.  

ηβ. Θ εκτζλεςθ ι/και επίβλεψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ και 

επιςκευι των κτιρίων και εγκαταςτάςεων του Φορζα. 

 

5. Θ Διεφκυνςθ Μελετϊν ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα: 

α. Τμιμα Δεδομζνων, Στατιςτικϊν Δελτίων και Ενθμζρωςθσ 

β. Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

γ. Τμιμα Αναλογιςτικϊν Μελετϊν 
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δ. Τμιμα Στατιςτικϊν και Οικονομικϊν Αναλφςεων  

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων τθσ ωσ 

εξισ: 

α. Τμιμα Δεδομζνων, Στατιςτικϊν Δελτίων και Ενθμζρωςθσ 

αα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ δθμιουργία και θ λειτουργία βάςθσ δεδομζνων που 

ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ του Φορζα ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ 

Ρλθροφορικισ. 

αβ. Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ και επικαιροποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ανάγκεσ τθσ Διοίκθςθσ, του εποπτεφοντοσ Υπουργείου, τισ τάςεισ του 

εκνικοφ και Ευρωπαικοφ κοινωνικοοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τισ δθμογραφικζσ 

εξελίξεισ, τισ κεςμικζσ εξελίξεισ κλπ.  

αγ. Θ διαμόρφωςθ πλαιςίου περιοδικισ και αςφαλοφσ ανταλλαγισ δεδομζνων με 

άλλουσ φορείσ και θ μζριμνα για τθν εκτζλεςθ του. 

αδ. Θ μεκοδικι κατθγοριοποίθςθ και ταξινόμθςθ των δεδομζνων, ϊςτε αυτά να 

είναι αξιοποιιςιμα για τισ ανάγκεσ του Φορζα. 

αε. Θ ςυγκζντρωςθ, θ επεξεργαςία και ο ζλεγχοσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

απαςχόλθςθσ, παρακολοφκθςθσ αςφαλιςτικϊν μεγεκϊν και υπολογιςμόσ ςχετικϊν 

δεικτϊν που επθρεάηουν το κοινωνικό, δθμογραφικό και οικονομικό περιβάλλον. 

αςτ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ μζριμνα για τθ ςυςτθματικι ζκδοςθ και δθμοςιοποίθςθ 

ςτατιςτικϊν και ενθμερωτικϊν δελτίων αναφορικά με κζματα του Φορζα, θ 

επιμζλεια ςχετικισ ενθμζρωςθσ του ιςτότοπου του Φορζα.  

αη. Θ ςυνεργαςία με θμεδαπά και αλλοδαπά κζντρα τεκμθρίωςθσ και λοιποφσ 

φορείσ για τον αποτελεςματικότερο ςχεδιαςμό των ςτατιςτικϊν δελτίων και 

εντφπων. 

 

β. Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

βα. Θ κατάρτιςθ, παρακολοφκθςθ και ανακεϊρθςθ του Στρατθγικοφ και 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου του Φορζα, ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ Γενικζσ 

Διευκφνςεισ.  

ββ. Ο προγραμματιςμόσ των δράςεων και θ κατάρτιςθ ετιςιου ςχεδίου δράςεων 

του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου, θ εκτίμθςθ των αναγκαίων πόρων και ο ςυντονιςμόσ 
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των εργαςιϊν που απαιτοφνται, ϊςτε οι επιμζρουσ δράςεισ να εναρμονίηονται με 

τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Φορζα. 

βγ. Θ διαχείριςθ και ανάλυςθ κινδφνων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του 

ετθςίου ςχεδίου δράςεων. 

βδ. Ο οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ και ο προςδιοριςμόσ του αντικειμζνου εργαςιϊν για 

τθν υλοποίθςθ των δράςεων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου.  

βε. Θ παρακολοφκθςθ των τάςεων που αναπτφςςονται ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και θ μελζτθ των επιπτϊςεων ςτο επιχειρθςιακό, κεςμικό, οργανωτικό και 

λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου.  

βςτ. Θ ςφνταξθ εκκζςεων ςτοιχείων και δεδομζνων, που αναφζρονται ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και ποιότθτασ των 

οργανικϊν μονάδων του Φορά, θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των ςτοιχείων 

αυτϊν και θ υποβολι προτάςεων για τθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων.  

βη. Θ ςφνταξθ και υποβολι ςτθ Διοίκθςθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ απολογιςμοφ και 

προγραμματιςμοφ των δραςτθριοτιτων του Φορζα,  θ υποβολι προτάςεων για τθν 

βελτίωςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν. 

 

γ. Τμιμα Αναλογιςτικϊν Μελετϊν 

γα. Θ κατάρτιςθ αναλογιςτικϊν και οικονομικϊν μελετϊν ςχετιηομζνων προσ τθν 

οικονομικι πορεία του Φορζα γενικϊσ, κακϊσ και προσ τθν κατά κλάδουσ ι τομείσ 

δραςτθριότθτά του. 

γβ.  Θ ειδικι επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν δεδομζνων των πάςθσ φφςεωσ παροχϊν 

του αςφαλιςμζνου πλθκυςμοφ που χορθγεί ο ΕΦΚΑ, παρακολοφκθςθ 

αςφαλιςτικϊν μεγεκϊν,  υπολογιςμόσ ςχετικϊν δεικτϊν. 

γγ. Οι προβλζψεισ και οι εκτιμιςεισ αςφαλιςτικϊν μεγεκϊν και θ ςφνταξθ ςυναφϊν 

εκκζςεων. 

γδ. Θ κατάρτιςθ μελετϊν και προβλζψεων με τθ χρθςιμοποίθςθ των ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων του Φορζα και των πλθροφοριϊν από θμεδαπά και αλλοδαπά κζντρα 

τεκμθρίωςθσ κακϊσ και θ διενζργεια ερευνϊν ςχετικά με τθν επίτευξθ των ςκοπϊν 

και ςτόχων του Φορζα. 

γε. Θ ανάπτυξθ αναλογιςτικοφ μοντζλου και θ παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων 

του ςε ετιςια βάςθ.  
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δ. Τμιμα Στατιςτικϊν και Οικονομικϊν Αναλφςεων 

δα. Θ κατάρτιςθ μελετϊν και προβλζψεων με τθ χρθςιμοποίθςθ των ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων απαςχόλθςθσ, αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και ςφνταξθ ςυναφϊν 

εκκζςεων. 

δβ. Θ ςυγκζντρωςθ και θ επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν τισ 

δραςτθριότθτεσ των υπθρεςιακϊν μονάδων του Ταμείου και θ ςφνταξθ εκκζςεων 

ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων. 

δγ. Θ ειδικι επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν δεδομζνων δθμογραφικισ κίνθςθσ, 

αναπαραγωγικότθτασ, νοςθρότθτασ, κνθςιμότθτασ κ.λ.π. του αςφαλιςμζνου 

πλθκυςμοφ και θ κατάρτιςθ ςυναφϊν εκκζςεων. 

δδ. Θ επιμζλεια τθσ ςυγκζντρωςθσ, επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και διανομισ όλων 

των ςτοιχείων και των πλθροφοριϊν που χρειάηονται για τθν παραγωγι του ζργου 

των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διοίκθςθσ. 

δε. Θ ςυνεργαςία με θμεδαπά και αλλοδαπά κζντρα τεκμθρίωςθσ και λοιποφσ 

φορείσ που αςχολοφνται με τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για κζματα 

ςυναφι με τα αντικείμενα του Φορζα. 

δςτ. Θ κατάρτιςθ οικονομικϊν μελετϊν ςχετιηομζνων προσ τθν οικονομικι πορεία 

του Ταμείου, κακϊσ και προσ τθν κατά κλάδουσ και τομείσ δραςτθριότθτά του.  

δη. Θ ανάλυςθ, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ των ςχεδιαηόμενων μζτρων πολιτικισ 

για τθν κατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

(Μ.Ρ.Δ.Σ.).  

 

6.  Θ Διεφκυνςθ Εγγυοδοςίασ και Ριςτοδοςίασ ςυγκροτείται από τα εξισ Τμιματα: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Ριςτοφχων Χοριγθςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και Εκκακάριςθσ 

Ρροςκζτων Αςφαλειϊν. 

 β. Τμιμα Καταπτϊςεων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και Ρροεξοφλιςεων Λογαριαςμϊν. 

 γ. Τμιμα Βεβαίωςθσ Οφειλϊν και Αναγκαςτικισ Εκτζλεςθσ Οφειλϊν. 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων τθσ ωσ 

εξισ: 

α. Τμιμα Μθτρϊου Ριςτοφχων Χοριγθςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και Εκκακαρίςεωσ 

Οφειλϊν Ρροςκζτων Αςφαλειϊν 
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αα. Θ εγγραφι μετόχων και εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ ζργων και 

υπθρεςιϊν του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και ςθμαντικϊν ιδιωτικϊν ζργων ωσ 

πιςτοφχων και διαχείριςθ του ςχετικοφ θλεκτρονικοφ μθτρϊου τουσ. 

αβ. Ο ζλεγχοσ, θ ζκδοςθ, και χοριγθςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςτουσ πιςτοφχουσ, 

περιλαμβανομζνου και του ελζγχου για επιβολι πρόςκετθσ αςφάλειασ. Θ τιρθςθ 

και ενθμζρωςθ του αντίςτοιχου θλεκτρονικοφ αρχείου. Θ τιρθςθ όλων των 

δικαιολογθτικϊν ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν κατά πιςτοφχο. 

αγ.Θ μζριμνα για τθν είςπραξθ από τουσ πιςτοφχουσ των οφειλομζνων από αυτοφσ 

προμθκειϊν και τόκων από εγγυθτικζσ επιςτολζσ. 

αδ.Θ τιρθςθ και παρακολοφκθςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

των οφειλόμενων προμθκειϊν για κάκε πιςτοφχο. 

αε.Θ διαχείριςθ μειϊςεων κεφαλαίου και μειϊςεων προμικειασ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, και θ διαχείριςθ διαγραφϊν επιςτρεφομζνων εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

αςτ.Θ τιρθςθ, ςυςτθματικι ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ του θλεκτρονικοφ 

αρχείου υποςτιριξθσ όλων των αρμοδιοτιτων του Τμιματοσ (μθτρϊο πιςτοφχων, 

εγγυθτικϊν επιςτολϊν, οφειλόμενων προμθκειϊν).  

αη.Θ διαχείριςθ πρόςκετων αςφαλειϊν (μετρθτά, χρεόγραφα, άυλοι τίτλοι και 

προςθμειϊςεισ ακινιτων) για ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

αθ.Θ ςφνταξθ μθνιαίασ ενθμερωτικισ κατάςταςθσ και υποβολι ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο για τθν κίνθςθ και τθν εικόνα του Τμιματοσ. 

ακ.Θ διεξαγωγι τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ (ειςπράξεισ-πλθρωμζσ) ςχετικά με τθν 

εγγυοδοςία και πιςτοδοςία. 

 

β. Τμιμα Καταπτϊςεων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και Ρροεξοφλιςεων Λογαριαςμϊν 

βα. Ο ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν εγγυθτικϊν επιςτολϊν, οι οποίεσ καταπίπτουν. 

ββ. Θ τιρθςθ - ενθμζρωςθ του θλεκτρονικοφ αρχείου καταπτϊςεων και 

προεξοφλιςεων εγγυθτικϊν επιςτολϊν πιςτοφχων. 

βγ. Θ διαχείριςθ πλθρωμϊν και ειςπράξεων από καταπτϊςεισ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, από προεξοφλιςεισ λογαριαςμϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

παραςτατικϊν. 

βδ.Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ οφειλομζνων από καταπτϊςεισ. 

βε. Θ παρακολοφκθςθ οφειλϊν ςυνταξιοφχων από καταπτϊςεισ, από οφειλζσ 

εγγυθτικϊν επιςτολϊν ι από οφειλζσ προεξοφλιςεων λογαριαςμϊν. 
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βςτ.Ο ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν για προεξοφλιςεισ λογαριαςμϊν, προκειμζνου να 

εγκρικοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

βη. Θ διαχείριςθ πλθρωμϊν και ειςπράξεων από προεξοφλιςεισ λογαριαςμϊν. 

βθ. Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ οφειλομζνων από προεξοφλιςεισ 

λογαριαςμϊν. 

βκ. Θ ςυνεχισ υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ λοιπϊν τμθμάτων και υπθρεςιϊν, ςτον 

τομζα των αρμοδιοτιτων του. 

βι. Θ ςφνταξθ μθνιαίασ ενθμερωτικισ κατάςταςθσ και υποβολι ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο για τθν κίνθςθ και τθν εικόνα του Τμιματοσ. 

 

γ. Τμιμα Βεβαιϊςεωσ οφειλϊν και Αναγκαςτικισ Εκτζλεςθσ οφειλϊν από εγγυοδοςία 

και πιςτοδοςία 

γα. Θ ςφνταξθ βεβαιϊςεων οφειλισ για οφειλζσ από προμικειεσ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν,  

από καταπτϊςεισ εγγυθτικϊν επιςτολϊν και από προεξοφλιςεισ. 

γβ. Θ ςφνταξθ ατομικϊν ειδοποιιςεων για οφειλζσ από προμικειεσ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, 

από καταπτϊςεισ εγγυθτικϊν επιςτολϊν και από προεξοφλιςεισ. 

γγ . Θ κλιςθ ςε ακρόαςθ αιτοφμενων ςυνταξιοδότθςθσ ι κλθρονόμων για οφειλζσ 

από προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, καταπτϊςεισ και προεξοφλιςεισ. 

γδ. Θ ενθμζρωςθ των αρμόδιων μονάδων παροχισ ςυντάξεων για οφειλζσ από 

προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, καταπτϊςεισ και προεξοφλιςεισ και θ 

παρακολοφκθςθ των κρατιςεων. 

γε. Θ διαδικαςία εκτζλεςθσ ςε βάροσ οφειλετϊν από προμικειεσ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, καταπτϊςεισ και προεξοφλιςεισ ςε ςυνεργαςία με δικθγόρουσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υποκζςεων ι εξωτερικοφσ δικθγόρουσ. 

γη. Θ είςπραξθ απαιτιςεων και θ ενθμζρωςθ του αντίςτοιχου μθτρϊου. 

 

7. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ τθσ εν λόγω Γενικισ 

Διεφκυνςθσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 
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α. Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ με θλεκτρονικό ι μθ ταχυδρομείο, κακϊσ και θ τιρθςθ των 

απαιτοφμενων βιβλίων διακίνθςθσ. 

β. Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

θλεκτρονικοφ ι μθ. 

γ. Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ 

ακρίβειασ αυτϊν. 

δ. Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι 

το νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε. Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

ςτ. Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

η. Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και του προςωπικοφ τθσ.  

 

Άρθρο 39 Γενικό Διεύθυνςη Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 

 

1. Η  Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ διαρκρώνεται ωσ εξισ: 

α. Διεφκυνςθ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

β. Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

γ. Διεφκυνςθ Διαλειτουργικότθτασ 

δ. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αςφάλειασ  

ε. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κατανζμονται 

μεταξφ των Διευκφνςεων και των Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςυγκροτείται από τα παρακάτω 

Τμιματα:  

α. Τμιμα Μθτρϊου και Ρροδιαγραφϊν Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ 

β. Τμιμα Διαχείριςθσ, Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δικτφων 

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ, Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Κεντρικϊν Συςτθμάτων 
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α Τμιμα Μθτρϊου και Ρροδιαγραφϊν Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ  

αα. Θ καταχϊρθςθ, οι μεταβολζσ και θ διαγραφι Εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν ςτο μθτρϊο. 

αβ. Ο προςδιοριςμόσ των αναγκϊν για εξοπλιςμό και αναλϊςιμα και θ 

πραγματοποίθςθ των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν.  

αγ. Θ επιμζλεια για τον προςδιοριςμό και τθ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν για τθν 

προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

αδ. Επιμζλεια για τθν ζκδοςθ περιοδικϊν ςτατιςτικϊν δελτίων για τον εξοπλιςμό 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

 

β. Τμιμα Διαχείριςθσ, Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δικτφων. 

βα. Θ διαχείριςθ, επίβλεψθ, θ υποςτιριξθ και θ παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων 

εξωτερικισ επικοινωνίασ (internet). 

ββ. Θ ανάπτυξθ, θ διαχείριςθ, θ υποςτιριξθ, επίβλεψθ, θ παρακολοφκθςθ και θ 

ςυντιρθςθ των εςωτερικϊν δικτφων (intranet).  

βγ. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων για τθν αςφάλεια των δικτφων.  

βδ. Θ εξαςφάλιςθ και θ αςφαλισ επικοινωνία με δίκτυα και δικτυακοφσ κόμβουσ 

άλλων δθμοςίων φορζων (ΘΔΙΚΑ, ΣΥΗΕΥΞΙΣ, κλπ). 

βε. Θ μζριμνα για τθ διαρκι ενθμζρωςθ του υλικοφ τεκμθρίωςθσ όλων των 

ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. 

βςτ. Θ περιοδικι και ζκτακτθ αξιολόγθςθ και θ ζκδοςθ ςτατιςτικϊν δελτίων 

ςχετικϊν με τα κζματα των ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. 

βη. Θ διαχείριςθ αναλωςίμων. 

 

γ. Τμιμα Διαχείριςθσ, Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Κεντρικϊν Συςτθμάτων  

γα. Θ διαχείριςθ, επίβλεψθ, θ υποςτιριξθ και θ παρακολοφκθςθ των κεντρικϊν 

ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

γβ. Θ διαχείριςθ, θ υποςτιριξθ, επίβλεψθ, θ παρακολοφκθςθ και θ ςυντιρθςθ των 

περιφερειακϊν ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.  



-Απόρρθτο-  
 

120 
 

γγ. Θ εγκατάςταςθ και θ επικαιροποίθςθ των λογιςμικϊν των κεντρικϊν και των 

περιφερειακϊν ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

γδ. Θ περιοδικι λιψθ και φφλαξθ αντιγράφων αςφαλείασ των δεδομζνων. 

γε. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων αςφαλείασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ.  

γςτ. Θ μζριμνα για τθ διαρκι ενθμζρωςθ του υλικοφ τεκμθρίωςθσ όλων των 

ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

γη. Θ εγκατάςταςθ, θ ςυντιρθςθ, θ βελτίωςθ και θ αντικατάςταςθ των 

περιφερειακϊν ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

γθ. Θ περιοδικι και ζκτακτθ αξιολόγθςθ και θ ζκδοςθ ςτατιςτικϊν δελτίων 

ςχετικϊν με τα κζματα των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

γκ. Θ διαχείριςθ αναλωςίμων 

 

2. Θ Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςυγκροτείται από τα 

παρακάτω Τμιματα:  

 

α. Τμιμα Μθτρϊου και Ρροδιαγραφϊν Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ 

β. Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντιρθςθσ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ 

γ. Τμιμα Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Κεντρικϊν Συςτθμάτων  

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Μθτρϊου και Ρροδιαγραφϊν Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 

αα. Θ καταχϊρθςθ, οι μεταβολζσ και θ διαγραφι εφαρμογϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν ςτο μθτρϊο 

αβ. Ο προςδιοριςμόσ των αναγκϊν για εφαρμογζσ πλθροφορικισ και θ 

πραγματοποίθςθ των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν.  

αγ. Θ επιμζλεια για τον προςδιοριςμό και τθ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν για τθν 

προμικεια εφαρμογϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

αδ. Θ Επιμζλεια για τθν ζκδοςθ περιοδικϊν ςτατιςτικϊν δελτίων για τισ εφαρμογζσ 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

 

β. Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντιρθςθσ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ 
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βα. Θ ανάλυςθ, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ που 

απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ιδρφματοσ. 

ββ. Θ ςυντιρθςθ και θ Βελτίωςθ των εφαρμογϊν.  

βγ. Οι περιοδικοί τακτικοί ζλεγχοι και οι ζκτατοι ζλεγχοι για τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων.  

βδ. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων αςφαλείασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ. 

βε. Θ ςυνεργαςία, θ κακοδιγθςθ και ο ζλεγχοσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 

βςτ. Θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από τουσ 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  

βη. Θ μζριμνα για τθ διαρκι ενθμζρωςθ του υλικοφ τεκμθρίωςθσ όλων των 

εφαρμογϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

 

γ. Τμιμα Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Κεντρικϊν Συςτθμάτων 

γα. Θ μζριμνα για τθν αδιάλειπτθ και απρόςκοπτθ λειτουργία των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ. 

γβ. Θ προετοιμαςία, θ επεξεργαςία, ο ζλεγχοσ και θ ειςαγωγι δεδομζνων ςτισ 

βάςεισ δεδομζνων του Ιδρφματοσ. 

γγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και ζκτακτοι ζλεγχοι για τθν ποιότθτα και τθν 

ακεραιότθτα των δεδομζνων. 

γδ. Θ επιμζλεια για τθ ςταδιακι ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των δεδομζνων άλλων 

φορζων ςτισ βάςεισ δεδομζνων του Ιδρφματοσ. 

γε. Θ υποςτιριξθ, θ ενθμζρωςθ και θ κακοδιγθςθ των χρθςτϊν κακϊσ και θ 

καταγραφι και αξιολόγθςθ των προβλθμάτων και των παρατθριςεων που γίνονται 

από τουσ χριςτεσ. 

γςτ. Θ υποςτιριξθ τθσ ψθφιοποίθςθσ του αςφαλιςτικοφ βίου των αςφαλιςμζνων. 

γη. Οι περιοδικοί τακτικοί ζλεγχοι και οι ζκτατοι ζλεγχοι για τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων.  

γθ. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων αςφαλείασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ. 

 

3. Θ Διεφκυνςθ Διαλειτουργικότθτασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω Τμιματα:  

α. Τμιμα Εφαρμογϊν Ανταλλαγισ Δεδομζνων 

β. Τμιμα Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν για τουσ Ρολίτεσ 

γ. Τμιμα Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ (Help-desk) 
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαλειτουργικότθτασ κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων 

ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Εφαρμογϊν Ανταλλαγισ Δεδομζνων 

αα. Ο προςδιοριςμόσ άλλων φορζων κακϊσ και ο προςδιοριςμόσ και θ καταγραφι 

των δεδομζνων των άλλων φορζων που κρίνονται απαραίτθτα για τθν υποςτιριξθ 

τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ. 

αβ. Ο προςδιοριςμόσ, θ καταγραφι και θ προετοιμαςία των δεδομζνων του 

Ιδρφματοσ τα οποία είναι δυνατό να είναι διακζςιμα ςε άλλουσ φορείσ 

αγ. Ο κακοριςμόσ των κανόνων αςφαλοφσ ανταλλαγισ των δεδομζνων και θ 

προετοιμαςία και θ ςφναψθ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ δεδομζνων με τουσ άλλουσ 

φορείσ. 

αδ. Ο προςδιοριςμόσ, θ ανάλυςθ και θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν αυτόματθσ 

ανταλλαγισ των δεδομζνων. 

αε. Θ υποςτιριξθ, θ ςυντιρθςθ, θ επικαιροποίθςθ και θ μζριμνα για τθν 

αδιάλειπτθ λειτουργία των εφαρμογϊν ανταλλαγισ δεδομζνων.  

αη. Οι περιοδικοί τακτικοί ζλεγχοι και οι ζκτατοι ζλεγχοι για τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων.  

αθ. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων αςφαλείασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ. 

 

β. Τμιμα Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν για τουσ Ρολίτεσ 

βα. Θ ανίχνευςθ, θ καταγραφι, θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ διαδικτυακϊν 

εφαρμογϊν εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν των αςφαλιςμζνων και των ςυνταξιοφχων 

του Ιδρφματοσ. 

ββ. Θ επικαιροποίθςθ και θ διαρκισ υποςτιριξθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ ων 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν.  

βγ. Θ διαμόρφωςθ, θ υλοποίθςθ και θ εφαρμογι κανόνων και ςυνκθκϊν αςφαλοφσ 

πρόςβαςθσ των πολιτϊν. 

βδ. Θ καταγραφι και θ αξιολόγθςθ των παρατθριςεων και των πολιτϊν, ϊςτε να 

γίνεται διαρκισ βελτίωςθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν εξυπθρζτθςθσ των 

πολιτϊν. 

βε. Θ επικοινωνία με το πρόγραμμα «Διαφγεια» και θ ανάρτθςθ ςε αυτό όλων των 

ςχετικϊν εγγράφων.  
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βςτ. Οι περιοδικοί τακτικοί ζλεγχοι και οι ζκτατοι ζλεγχοι για τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων.  

βη. Θ εφαρμογι αρχϊν και προτφπων αςφαλείασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ. 

 

γ. Τμιμα Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ (Help Desk) 

γα. Θ υποςτιριξθ του ςυνόλου των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χρθςτϊν για τθ χριςθ 

των εφαρμογϊν πλθροφορικισ. 

γβ. Θ ςυγκζντρωςθ, θ καταγραφι, θ αξιολόγθςθ και θ επίλυςθ προβλθμάτων κακϊσ και 

θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ επίλυςισ τουσ όταν αυτά αντιμετωπίηονται από άλλα 

τμιματα. 

γγ. Θ υποςτιριξθ υποδομϊν θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ και τθλεπικοινωνιακϊν 

υπθρεςιϊν, όπωσ υποςτιριξθ λειτουργίασ διαδικτυακϊν τόπων (portals) και ο 

εμπλουτιςμόσ τουσ με πλθροφορίεσ ενθμερωτικοφ χαρακτιρα  

γδ. Θ παρακολοφκθςθ και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ χριςτεσ. 

γε. Οι περιοδικοί τακτικοί ζλεγχοι και οι ζκτατοι ζλεγχοι για τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. 

 

4. Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αςφάλειασ ςυγκροτείται από τα παρακάτω 

Τμιματα:  

α. Τμιμα Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ 

β. Τμιμα Αςφάλειασ Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν 

γ. Τμιμα Στατιςτικϊν Δεδομζνων και Αποτελεςμάτων 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αςφάλειασ κατανζμονται 

μεταξφ των Τμθμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α. Τμιμα Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ 

αα. Θ εκπόνθςθ και θ διαρκισ επικαιροποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου του Ιδρφματοσ 

ςε κζματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

αβ. Θ παρακολοφκθςθ και θ μελζτθ των εξελίξεων ςτο χϊρο τθσ πλθροφορικισ και των 

επικοινωνιϊν. 

αγ. Αξιολόγθςθ και θ ςφγκριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ ςτο 

Κδρυμα και θ ςφνταξθ ςχετικϊν εκκζςεων αξιολόγθςθσ. 
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αδ. Θ εκπόνθςθ μελετϊν για κζματα εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

κακϊσ και θ διατφπωςθ προτάςεων με ςκοπό τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ του 

Ιδρφματοσ ςε κζματα εκςυγχρονιςμοφ και επικαιροποίθςθσ των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

αε. Θ ςυγκζντρωςθ, θ ταξινόμθςθ και θ αξιολόγθςθ των προτάςεων και των 

ειςθγιςεων των χρθςτϊν των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και θ 

ςφνταξθ μελετϊν και προτάςεων για τθν επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

αςτ. Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων δράςθσ και προγραμμάτων ζργων για τθν 

υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου. 

 

β. Τμιμα Αςφάλειασ Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν 

βα. Θ παρακολοφκθςθ και θ διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ εξζλιξθσ των τεχνολογιϊν ςε 

κζματα αςφάλειασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

ββ. Θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ και του ςχεδίου 

αςφάλειασ που κα εφαρμόηεται από το Κδρυμα. 

βγ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αςφάλειασ και θ αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του. 

βδ. Θ διενζργεια περιοδικϊν και εκτάκτων ελζγχων για τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ 

των κανόνων αςφάλειασ που ζχουν τεκεί με το ςχζδιο αςφάλειασ. 

βε. Θ ςφνταξθ περιοδικϊν αναφορϊν και εκκζςεων αςφάλειασ κακϊσ και ετιςιασ 

απολογιςτικισ ζκκεςθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του ςχεδίου αςφάλειασ 

και διατφπωςθ προτάςεων για τθν επικαιροποίθςι του. 

 

γ. Τμιμα Στατιςτικϊν Δεδομζνων και Αποτελεςμάτων 

γα. Συγκζντρωςθ όλων των προτάςεων από τισ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ για τθν 

ζκδοςθ τυποποιθμζνων ςτατιςτικϊν πινάκων που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθ λιψθ 

αποφάςεων από τισ υπθρεςίεσ και τθ διοίκθςθ του Ιδρφματοσ κακϊσ και τθν 

ενθμζρωςθ άλλων φορζων και των πολιτϊν. 

γβ. Θ Ταξινόμθςθ και θ υλοποίθςθ των προτάςεων για τθν ζκδοςθ τυποποιθμζνων 

ςτατιςτικϊν πινάκων. 

γγ. Θ ςυγκζντρωςθ όλων των προτάςεων ι αξιολόγθςθ και θ υλοποίθςθ για 

πολυπαραμετρικζσ αναηθτιςεισ πλθροφοριϊν και θ τυποποιθμζνθ παρουςίαςθ 
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των αποτελεςμάτων ςε πίνακεσ αναφοράσ που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθ λιψθ 

αποφάςεων από τισ υπθρεςίεσ και τθ διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. 

 

5. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

Οι αρμοδιότθτεσ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ τθσ εν λόγω Γενικισ 

Διεφκυνςθσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

α. Θ διακίνθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ με θλεκτρονικό ι μθ ταχυδρομείο, κακϊσ και θ τιρθςθ των απαιτοφμενων 

βιβλίων διακίνθςθσ. 

β. Θ τιρθςθ του κοινοφ και εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

θλεκτρονικοφ ι μθ. 

γ. Θ αναπαραγωγι εγγράφων και λοιπϊν κειμζνων κακϊσ και θ βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ 

αυτϊν. 

δ. Θ βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν, θ 

επικφρωςθ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι το 

νόμιμο αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε. Θ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ, τιρθςθ του αρχείου των ςχεδίων εγγράφων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

ςτ. Θ μζριμνα και διαχείριςθ γραφειακοφ υλικοφ και αναλϊςιμων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ. 

η. Θ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και του προςωπικοφ τθσ. 

 

Άρθρο 40  Τοπικϋσ Διευθύνςεισ ΕΦΚΑ 

 

1. Οι Τοπικζσ Διευκφνςεισ ςυγκροτοφνται ζκαςτθ από τα εξισ Τμιματα: 

 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

β. Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

γ. Τμιμα Μθτρϊων 

δ. Τμιμα Ανακεφαλαίωςθσ 
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ε. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ 

ςτ. Τμιμα Ελζγχων 

η. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ιδιωτικϊν Υπαλλιλων 

θ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Τακτικϊν Υπαλλιλων Δθμοςίου και ΝΡΔΔ 

κ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

ι. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

ια. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Αγροτϊν 

ιβ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ναυτικϊν 

ιγ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ 

ιδ. Τμιμα Ραροχϊν Αςκζνειασ ςε Χριμα 

ιε. Τμιμα Λοιπϊν Ραροχϊν Ρρόνοιασ 

ιςτ. Τμιμα Ρλθρωμισ Συντάξεων 

ιη. Τμιμα Εγγυοδοςίασ και Ριςτοδοςίασ 

ιθ. Τμιμα Ενδίκων Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν   

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ ζκαςτθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ κατανζμεται μεταξφ των Τμθμάτων τθσ 

ωσ εξισ: 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

αα. Θ τιρθςθ βοθκθτικοφ μθτρϊου του προςωπικοφ. 

αβ. Θ τιρθςθ διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τισ κάκε φφςθσ διοικθτικζσ υποκζςεισ 

του προςωπικοφ (προςλιψεισ, απολφςεισ, ςτοιχεία ατομικισ και οικογενειακισ 

κατάςταςθσ, εξζλιξθ, αμοιβζσ, άδειεσ, απουςίεσ, βεβαιϊςεισ, πεικαρχικά κλπ.). 

αγ. Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του προςωπικοφ και των πολιτϊν. 

αδ. Θ τιρθςθ γενικοφ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ 

αλλθλογραφίασ και χοριγθςθ βεβαίωςθσ για τθν καταχϊρθςθ εγγράφου.   
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αε. Θ πλιρθσ διοικθτικι και επιμελθτειακι υποςτιριξθ τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ.  

αςτ. Θ διατιρθςθ του αρχείου τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ. 

αη. Θ φροντίδα για τθ δθμιουργία και τον εμπλουτιςμό βιβλιοκικθσ, τθν ςυντιρθςθ 

και καλι λειτουργία τθσ.  

αθ. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ των ΚΕ.Ρ.Α. 

 

β. Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

βα. Θ τιρθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ. 

ββ. Θ διενζργεια κάκε είδουσ οικονομικισ και ταμειακισ ςυναλλαγισ που αφοροφν 

τθν Τοπικι Διεφκυνςθ (ειςπράξεισ – πλθρωμζσ) και θ ζκδοςθ των αναγκαίων 

ταμειακϊν παραςτατικϊν. 

βγ. Θ απόδοςθ των πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων και ειςφορϊν. 

βδ. Θ εκκακάριςθ και πλθρωμι των προςκζτων αμοιβϊν του προςωπικοφ τθσ 

Τοπικισ Διεφκυνςθσ. 

βε. Θ διαχείριςθ υλικοφ τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ.  

βςτ. Θ ςυμφωνία των λογαριαςμϊν τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ (τραπεηϊν, υπολόγων 

κλπ.).  

 

γ. Τμιμα Μθτρϊων  

γα. Θ απογραφι αςφαλιςμζνων και ενθμζρωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ 

λογαριαςμοφ. 

γβ. Θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ. 

 

δ. Τμιμα Ανακεφαλαίωςθσ 

δα. Θ ανακεφαλαίωςθ χρόνου αςφάλιςθσ. 

δβ. Ο προζλεγχοσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Απϊλειασ Αςφαλιςτικοφ Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ) 

δγ. Θ χοριγθςθ βεβαιϊςεων χρόνου αςφάλιςθσ ςε αςφαλιςμζνουσ.  

δδ. Οι αναγνωρίςεισ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, πλαςματικϊν και λοιπϊν χρόνων.  
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ε. Τμιμα Κφριασ Αςφάλιςθσ 

εα. ο χειριςμόσ των κεμάτων υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ γενικϊν, ειδικϊν και 

καταςτατικϊν διατάξεων.  

ςτ. Τμιμα Ελζγχων 

ςτα. Ο ζλεγχοσ κοινϊν επιχειριςεων, οικοδομοτεχνικϊν ζργων, επιχειριςεων 

Δθμόςιου Τομζα, Ειδικϊν κατθγοριϊν εργοδοτϊν, Τραπεηϊν και λοιπϊν 

επιχειριςεων για τθν αςφαλιςτικι τακτοποίθςθ των εργαηομζνων. 

ςτβ. Θ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων. 

ςτγ. Θ ζκδοςθ πράξεων καταλογιςμοφ ειςφορϊν, προςαυξιςεων και προςτίμων. 

ςτδ. Θ παραλαβι και οι διορκϊςεισ λακϊν ΑΡΔ. 

ςτε. Θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

ςτςτ. Θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ του μθτρϊου εργοδοτϊν 

ςτη. Ο χειριςμόσ αιτθμάτων για ζλλειψθ αςφάλιςθσ, πλθμμελι αςφάλιςθ, απϊλεια 

αςφαλιςτικϊν βιβλιαρίων και διαπιςτϊςεισ πραγματικισ απαςχόλθςθσ. 

 

η. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ιδιωτικϊν Υπαλλιλων.  

ηα. Θ διαχείριςθ αιτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν. 

ηβ. Θ ζκδοςθ, τροποποίθςθ και ανάκλθςθ ςυνταξιοδοτικϊν αποφάςεων. 

ηγ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων ωσ ςυμμετζχοντα φορζα ςτισ περιπτϊςεισ τθσ διαδοχικισ 

αςφάλιςθσ. 

ηδ. Θ διαχείριςθ αιτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ και θ ζκδοςθ αποφάςεων 

ςυνταξιοδότθςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διμερϊν Συμβάςεων 

 

θ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Τακτικϊν Υπαλλιλων Δθμοςίου και ΝΡΔΔ 

θα. Θ διαχείριςθ αιτθμάτων αναγνϊριςθσ και ςυνταξιοδότθςθσ. 
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θβ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ ωσ ςυντάξιμθσ και απονομισ, 

ανάκλθςθσ, τροποποίθςθσ ςφνταξθσ για το προςωπικό του Δθμοςίου  και των 

Ν.Ρ.Δ.Δ.. 

θγ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων ωσ ςυμμετζχοντα φορζα ςτισ περιπτϊςεισ τθσ διαδοχικισ 

αςφάλιςθσ. 

θδ. Θ ζκδοςθ καταλογιςτικϊν αποφάςεων για αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά.  

 

κ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 

ι. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων 

ια. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Αγροτϊν 

ιβ. Τμιμα Απονομισ Κφριασ Σφνταξθσ Ναυτικϊν 

ιγ. Τμιμα Απονομισ Εφάπαξ 

 

ιδ. Τμιμα Ραροχϊν Αςκζνειασ ςε Χριμα  

ιδα. Θ διαχείριςθ αιτθμάτων και θ ζκδοςθ αποφάςεων χοριγθςθσ παροχϊν ςε 

χριμα.  

ιδβ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων καταλογιςμοφ αχρεωςτιτωσ καταβλθκειςϊν παροχϊν ςε 

χριμα. 

ιδγ. Θ διαχείριςθ δθλϊςεων ατυχθμάτων, θ ζρευνα και ο χαρακτθριςμόσ τουσ. 

ιδδ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων για ατυχιματα υπαιτιότθτασ τρίτων από 1/1/2012 και 

μετά. 

ιδε. Θ διαχείριςθ προγράμματοσ κατ’ οίκον φροντίδασ ςυνταξιοφχων. 

ιδςτ. Θ ςυγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπισ Κακοριςμοφ Θλικίασ για τον οριςμό 

προςωρινϊν διαχειριςτϊν για τθν πλθρωμι των ςυνταξιοφχων. 

 

ιε. Τμιμα Λοιπϊν Ραροχϊν Ρρόνοιασ 

ιςτ. Τμιμα Ρλθρωμισ Συντάξεων  
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ιςτα. Θ διαχείριςθ των κεμάτων πλθρωμισ ςυντάξεων και επιδομάτων και 

παρακολοφκθςθ τθσ μεταβολισ τουσ κακϊσ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων.  

ιςτβ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων καταλογιςμοφ  για αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά. 

ιςτγ.  Θ διαχείριςθ των κεμάτων εξαίρεςθσ κλάδου αςκενείασ. 

ιη. Τμιμα Εγγυοδοςίασ και Ριςτοδοςίασ 

ιθ. Τμιμα Ενδίκων Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν   

ιθα. Θ αντιμετϊπιςθ αιτιςεων κεραπείασ, προςφυγϊν και κάκε ενδίκου μζςου για 

κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Τοπικισ Δ/νςθσ. 

  

3. Με το ωσ άνω ΡΔ μποροφν να μεταβάλλονται τα παραπάνω Τμιματα ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τισ κάκε περιοχισ. 

 

Άρθρο 41 Διευθύνςεισ Αςφϊλιςησ και Παροχών Τρύτων Χωρών 

 

1.  Θ Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν Τρίτων αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων ΕΕ και 

τρίτων χωρϊν Κεντρικισ και Νότιασ Ελλάδασ, με ζδρα  τθν Ακινα, ςυγκροτείται από τα εξισ 

τμιματα: 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

β. Τμιμα Μθτρϊου 

γ. Τμιμα Αςφαλιςμζνων χωρϊν ΕΕ 

δ. Τμιμα Αςφαλιςμζνων τρίτων χωρϊν 

ε. Τμιμα Απονομισ Σφνταξθσ ςυνταξιοφχων χωρϊν ΕΕ 

   ςτ. Τμιμα Απονομισ Σφνταξθσ ςυνταξιοφχων τρίτων χωρϊν.   

 

2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν κατανζμονται μεταξφ των 

Τμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

α. Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

αα. Θ μζριμνα για τθ διακίνθςθ τθσ ζντυπθσ  και θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, 

Διεφκυνςθσ. 

αβ. Θ τιρθςθ του Ρρωτοκόλλου και του Εμπιςτευτικοφ Ρρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ  

αγ. Θ τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ 
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αδ. Σε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ του φορζα μεριμνά για τθν 

υποςτιριξθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ με τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ και εφαρμογζσ 

πλθροφορικισ. 

αε. Θ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων και των ςυνταξιοφχων κακϊσ 

και των πολιτϊν ςε κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

αςτ. Θ μζριμνα και ο χειριςμόσ των κεμάτων προςωπικοφ και υλικοτεχνικϊν 

υποδομϊν και πόρων τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

β. Τμιμα Μθτρϊου 

βα. Θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ του Μθτρϊου αςφαλιςμζνων και Συνταξιοφχων από χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Τρίτεσ Χϊρεσ. 

ββ. Θ ςυγκζντρωςθ των κατάλλθλων δεδομζνων και θ ζκδοςθ περιοδικϊν 

ςτατιςτικϊν δελτίων ςχετικά με τθν κίνθςθ και τα οικονομικά δεδομζνα των 

αςφαλιςμζνων και των ςυνταξιοφχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

βγ. Σε ςυνεργαςία με τα άλλα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ, θ παροχι των απαιτοφμενων 

ςτοιχείων προσ τθ Διοίκθςθ και τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Φορζα για το χειριςμό 

των κεμάτων αςφάλιςθσ κατοίκων των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και 

κατοίκων Τρίτων Χωρϊν. 

 

γ. Τμιμα Αςφάλιςθσ Αςφαλιςμζνων Χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

γα. Θ αςφάλιςθ των κατοίκων των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

γβ. Θ μεταφορά κακϊσ και θ είςπραξθ των εςόδων που αφοροφν τθν αςφάλιςθ. 

γγ. Σε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα, θ παρακολοφκθςθ των 

χρθματικϊν λογαριαςμϊν που αφοροφν τθν αςφάλιςθ.  

 

δ. Τμιμα Αςφάλιςθσ  Αςφαλιςμζνων Χωρϊν Τρίτων Χωρϊν 

δα. Θ αςφάλιςθ των κατοίκων Τρίτων Χωρϊν εκτόσ ΕΕ με τισ οποίεσ ι Ελλάδα ζχει 

ςυνάψει  διακρατικζσ ςυμφωνίεσ αςφάλιςθσ.  

δβ. Θ μεταφορά κακϊσ και θ είςπραξθ των εςόδων που αφοροφν τθν αςφάλιςθ. 

δγ. Σε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα, θ παρακολοφκθςθ των 

χρθματικϊν λογαριαςμϊν που αφοροφν τθν αςφάλιςθ των πολιτϊν των Τρίτων Χωρϊν.  

 

ε. Τμιμα Απονομισ Σφνταξθσ Αςφαλιςμζνων Χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ    

εα. Ο υπολογιςμόσ και θ απονομι κυρίων ςυντάξεων ςε κατοίκουσ των χωρϊν μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
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εβ. Ο υπολογιςμόσ και θ απονομι παροχϊν ςε χριμα εκτόσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ ςε 

κατοίκουσ των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

εγ. Σε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα, θ παρακολοφκθςθ των 

χρθματικϊν λογαριαςμϊν που αφοροφν τισ ςυντάξεισ και τισ λοιπζσ παροχζσ. 

 

ςτ. Τμιμα Απονομισ Σφνταξθσ Αςφαλιςμζνων Τρίτων Χωρϊν 

ςτα. Ο υπολογιςμόσ και θ απονομι κυρίων ςυντάξεων ςε κατοίκουσ Τρίτων Χωρϊν με 

τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει διακρατικζσ ςυμβάςεισ. 

ςτβ. Ο υπολογιςμόσ και θ απονομι παροχϊν ςε χριμα εκτόσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ ςε 

κατοίκουσ Τρίτων Χωρϊν με τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει διακρατικζσ ςυμβάςεισ 

ςτγ. Σε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα, θ παρακολοφκθςθ των 

χρθματικϊν λογαριαςμϊν που αφοροφν τισ ςυντάξεισ και τισ λοιπζσ παροχζσ. 

 

3. Θ Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων ΕΕ και τρίτων 

χωρϊν, Βορείου και Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα  τθ Θεςςαλονίκθ, ςυγκροτείται από τα ίδια 

τμιματα με τισ ίδιεσ ακριβϊσ αρμοδιότθτεσ με τθν ωσ άνω Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ και 

Ραροχϊν αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων ΕΕ και τρίτων χωρϊν με ζδρα  τθν Ακινα, 

εκτείνονται δε αυτζσ ςτισ περιοχισ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 

Άρθρο 42 Ενιαύο μητρώο αςφαλιςμϋνων 

 

1. Ο ΕΦΚΑ τθρεί ενιαίο μθτρϊο αςφαλιςμζνων για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςϊπων 

που αςφαλίηονται ςε αυτόν. Για κάκε αςφαλιςμζνο τθρείται ατομικι μερίδα 

αςφάλιςθσ που περιλαμβάνει το πλιρεσ αςφαλιςτικό ιςτορικό του και ιδίωσ τισ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που καταβάλλονται ι οφείλονται και το μιςκό ι το 

ειςόδθμα, επί του οποίου υπολογίηονται.  

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με το μθτρϊο και τθν ατομικι 

μερίδα αςφάλιςθσ. 

 

Άρθρο 43 Περιουςύα, λογιςτικό και οικονομικό λειτουργύα 
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1.   Το ςφνολο του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ που προζρχεται από τουσ φορείσ και 

τομείσ Κφριασ Αςφάλιςθσ, φορείσ και τομείσ Ρρόνοιασ, τουσ λογαριαςμοφσ παροχϊν ςε 

χριμα και τουσ τομείσ ανεργίασ και δϊρου, που εντάςςονται ςτο νζο Φορζα, οι πόροι που 

προβλζπονται υπζρ αυτϊν από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και θ κινθτι και ακίνθτθ 

περιουςία τουσ, περιζρχονται αυτοδίκαια ςτον ΕΦΚΑ ωσ κακολικό διάδοχό τουσ. Ο ΕΦΚΑ 

υπειςζρχεται ςτα πάςθσ φφςεωσ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των ενταςςόμενων φορζων, 

τομζων, κλάδων και λογαριαςμϊν, χωρίσ τθν καταβολι φόρου, τζλουσ ι δικαιϊματοσ υπζρ 

του Δθμοςίου, οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων νομικϊν προςϊπων και χωρίσ 

τθν τιρθςθ οποιουδιποτε τφπου πράξθσ ι ςυμβολαίου. 

3. Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ των ενταςςομζνων ςτον ΕΦΚΑ φορζων με άλλουσ φορείσ 

που δεν εντάςςονται ςε αυτόν επί περιουςιακϊν ςτοιχείων ο διαχωριςμόσ τθσ περιουςίασ 

γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από οικονομικι μελζτθ.  

4. Ο ιςολογιςμόσ του ΕΦΚΑ πραγματοποιείται με μεταφορά ωσ ςτοιχείων Ιςολογιςμοφ 

ζναρξισ του, των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των 

ενταςςόμενων Φορζων, Τομζων, Κλάδων και Λογαριαςμϊν αντιςτοίχωσ,  όπωσ αυτά 

εμφανίηονται ςτουσ ιςολογιςμοφσ τουσ, που ςυντάςςονται ειδικά για το ςκοπό αυτό. Τα 

Διοικθτικά Συμβοφλια των τελευταίων διατθροφν τθ νόμιμθ ευκφνθ για  τθ ςφνταξθ και 

ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων για τθν περάτωςθ των οικονομικϊν χριςεων μζχρι 

τθν παφςθ λειτουργίασ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 46 παρ. 1. 

5. Το Λογιςτικό και Οικονομικό ζτοσ του  ΕΦΚΑ  ταυτίηεται με το θμερολογιακό. Ο ενιαίοσ 

προχπολογιςμόσ εκτελείται υπό τθν ευκφνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του ΕΦΚΑ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ δφναται να 

μεταβιβάηεται ι να εκχωρείται  δικαίωμα υπογραφισ ςε κζματα διαχείριςθσ ι εκτζλεςθσ 

του προχπολογιςμοφ. 

6. Οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ καταρτίηουν τον Ρροχπολογιςμό του για το πρϊτο 

ενιαίο οικονομικό ζτοσ τθσ λειτουργίασ του, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα 

ετιςια ζςοδα και ζξοδα και μετά τθν ζγκριςι του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΕΦΚΑ, 

εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. Μζχρι τθν ζγκριςθ του ενιαίου προχπολογιςμοφ του ΕΦΚΑ του πρϊτου 

οικονομικοφ ζτουσ οι δαπάνεσ του εκτελοφνται από τουσ εγκεκριμζνουσ προχπολογιςμοφσ 

των ενταςςομζνων φορζων, τομζων, κλάδων και λογαριαςμϊν. 
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7.  Θ απογραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων των ενταςςομζνων Φορζων, Τομζων, Κλάδων 

και Λογαριαςμϊν, κακϊσ και θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ ενεργείται ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τουσ μζχρι τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ 

τουσ, ι από ορκωτοφσ λογιςτζσ, μετά από ανάκεςθ. 

8. Oι οικονομικζσ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ εφαρμόηουν το διπλογραφικό ςφςτθμα για τθν 

τιρθςθ των λογιςτικϊν βιβλίων, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 80/1997 (ΦΕΚ68α) και τισ διατάξεισ 

περί λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ.  

10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, εκδίδεται Κανονιςμόσ  Οικονομικισ Οργάνωςθσ και Λογιςτικισ Λειτουργίασ 

του ΕΦΚΑ.  Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ για τα κζματα οικονομικισ οργάνωςθσ 

και λογιςτικισ λειτουργίασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόςον αυτζσ δεν 

αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

11. H κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που προβλζπεται από το άρκρο 53 του 

Ν.4144/2013 (Α 88) ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

(Δ.Ρ.Χ.Α.) αρχίηει από 1θ Ιανουαρίου 2018. 

12. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηεται κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ 

παροφςασ διάταξθσ. 

 

Άρθρο 44 Θϋματα Προςωπικού 

 

1. α. Το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό και οι δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι των 

ενταςςόμενων με το παρόντα φορζων, τομζων και κλάδων ςτον ΕΦΚΑμεταφζρονται 

ςε αυτόν με τθν ίδια εργαςιακι ςχζςθ, οργανικι κζςθ, βακμό και μιςκολογικό 

κλιμάκιο που κατζχουν. Κατά τθν διάρκεια τθσ παράλλθλθσ λειτουργίασ των 

ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων  με τον ΕΦΚΑ, θ μεταφορά γίνεται 

ςφμφωνα με τθν διαδικαςία του άρκρου 46. 

β.  Σε κάκε περίπτωςθ, το πάςθσ φφςεωσ μεταφερόμενο προςωπικό  τοποκετείται ςτισ 

υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ με απόφαςθ του Διοικθτι του.  

2. Για το προςωπικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ι διάκεςθ ςτουσ ενταςςόμενουσ 

Φορείσ, Τομείσ και Κλάδουσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ ρφκμιςθ 

τθσ παραγράφου 1.Μετά τθ μεταφορά, θ απόςπαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθ 

λιξθ τθσ, εκτόσ αν αποφαςίςει τθν διακοπι τθσ το ΔΣ του ΕΦΚΑ. Θ υπθρεςιακι και 
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μιςκολογικι κατάςταςθ των υπαλλιλων αυτϊν διζπεται από τον ιςχφοντα κανονιςμό 

λειτουργίασ προςωπικοφ και το ιςχφον εκάςτοτε μιςκολόγιο των υπθρεςιϊν από τισ 

οποίεσ προζρχονται. Θ δαπάνθ τθσ εν γζνει μιςκοδοςίασ τουσ, κακϊσ και οι 

αντίςτοιχεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ: α) όςον αφορά τουσ αποςπαςμζνουσ 

από τθν ΔΕΘ Α.Ε., τθν ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρφνουν τισ εταιρείεσ αυτζσ και ο 

ΕΦΚΑ αποδίδει ςτισ εταιρείεσ το φψοσ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ τουσ που προκφπτει 

από τθν ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν.4024/2012 

που αφοροφν ςτο μιςκολογικό κόςτοσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου νόμου 

και β) όςον αφορά τουσ λοιποφσ, βάςει τθσ παραγράφου αυτισ, υπθρετοφντεσ με 

διάκεςθ υπαλλιλουσ βαρφνουν τουσ φορείσ από τουσ οποίουσ προζρχονται. Οι 

ανωτζρω υπάλλθλοι κατά το χρόνο τθσ υπθρεςίασ τουσ ςτο ΕΦΚΑ και κατά τθν 

εκτζλεςθ αυτισ υπζχουν τισ ευκφνεσ δθμοςίου υπαλλιλου. 

 

3. Οι ςυμβάςεισ ζργου ι παροχισ υπθρεςιϊν φυςικϊν προςϊπων που παρείχαν 

υπθρεςίεσ ςτουσ ενταςςόμενουσ φορείσ κατ’ αποκοπι μπορεί να ςυνεχίηονται και με 

τον ΕΚΦΑ, μζχρι τθ λιξθ τουσ, με  απόφαςθ του ΔΣ του τελευταίου. 

 

4. Οι διατάξεισ τθσ Φ.10050/οικ.20496/4067/4-8-2008 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ ιςχφουν για το αποςπαςμζνο 

ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προςωπικό τθσ ΔΕΘ Α.Ε και τισ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. 

 

5. Διαδικαςίεσ για πλιρωςθ κζςεων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςτουσ ενταςςόμενουσ 

φορείσ ςυνεχίηονται κανονικά για λογαριαςμό του ΕΦΚΑ. Το προςλαμβανόμενο 

προςωπικό και οι αντίςτοιχεσ οργανικζσ κζςεισ μεταφζρονται αντίςτοιχα ςτο ΕΦΚΑ.  

 

6. Πλεσ οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ των ενταςςόμενων Φορζων, Τομζων και Κλάδων 

καταργοφνται από τθν θμερομθνία ζνταξισ τουσ ςτον ΕΦΚΑ, εκτόσ εάν ζχει 

προκθρυχκεί θ πλιρωςι τουσ.  

 

7. Με απόφαςθ του ΔΣ του ΕΦΚΑ, που εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηεται ο 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Ρροςωπικοφ του ΕΦΚΑ. 
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Κεφϊλαιο Ε’ Διαχρονικό Δύκαιο 

Άρθρο 45 Γενικϋσ Μεταβατικϋσ Διατϊξεισ 

 

1. Ο ΕΦΚΑ αποτελεί κακολικό διάδοχο των ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων, 

και υπειςζρχεται πλιρωσ ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ αυτϊν, από τθν 

ζκδοςθ των διαπιςτωτικϊν πράξεων τθσ παραγράφου 2 ι από το χρονικό ςθμείο που 

ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. 

 

α. Οι ενταςςόμενοι φορείσ, τομείσ και κλάδοι ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ για τθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που προβλζπονται από το νόμο αυτό, μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τουσ.  Θ παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

β. Οι κζςεισ των Διοικθτϊν, των Υποδιοικθτϊν, των Ρροζδρων των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων κακϊσ και των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των ενταςςομζνων φορζων, 

τομζων και κλάδων καταργοφνται από τθν ζκδοςθ τθσ διαπιςτωτικισ πράξθσ του 

προθγοφμενου εδαφίου . 

γ. Οι υπθρεςίεσ των ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων κατά το διάςτθμα που 

λειτουργοφν για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του νόμου αυτοφ, λειτουργοφν με τθν 

υφιςτάμενθ οργανωτικι τουσ δομι.  

 

2. Μζχρι τθν επιλογι και το διοριςμό Διοικθτι ςτον ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ, Διοικθτισ του ΕΦΚΑ ορίηεται ο Διοικθτισ του πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

 

3. Μζχρι τθ ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, ςυγκροτείται προςωρινό 

Δ.Σ. με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, το αργότερο μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

Το προςωρινό Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από:  

α. τον Διοικθτι του πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ωσ Ρρόεδρο, με ζναν από τουσ υποδιοικθτζσ του 

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ωσ αναπλθρωτι του. 

β. τουσ Διοικθτζσ ι Ρρόεδρουσ των λοιπϊν ενταςςομζνων Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ ςτο ΕΦΚΑ με αναπλθρωτζσ όςουσ τουσ αναπλιρωναν ςτθν διοίκθςθ 

αυτϊν. 
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γ. ζναν (1) προϊςτάμενο Διεφκυνςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με τον 

αναπλθρωτι του. 

δ. ζναν (1) εκπρόςωπο των υπαλλιλων του ΕΦΚΑ, ο οποίοσ επιλζγεται από τθν 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Ρροςωπικοφ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ  (ΡΟΡΟΚΡ), 

μεταξφ των ιδθ ςυμμετεχόντων εκπροςϊπων των υπαλλιλων ςτα Διοικθτικά 

Συμβοφλια των ενταςςομζνων Ταμείων, με τον αναπλθρωτι του.  

ε. τρία (3) μζλθ, τα οποία επιλζγονται από τον Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μεταξφ των ιδθ ςυμμετεχόντων εκπροςϊπων 

αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν και ςυνταξιοφχων ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια των 

ενταςςομζνων Ταμείων, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

ςτ. ζναν (1) προϊςτάμενο Τμιματοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ο οποίοσ επιλζγεται 

από τον Υπουργό Οικονομικϊν, με τον αναπλθρωτι του. 

η . τζςςερισ (4) ειδικοφσ επιςτιμονεσ, από τουσ οποίουσ οπωςδιποτε ζνασ ειδικόσ ςε 

κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και προςταςίασ και ζνασ ςε κζματα οικονομικϊν και 

οικονομικισ διαχείριςθσ, που ορίηονται από τον Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

Το ΔΣ ζχει νόμιμθ ςφνκεςθ ακόμθ και χωρίσ τθ ςυμμετοχι των μελϊν των 

περιπτϊςεων δ ι ε, εφόςον αυτά δεν προτακοφν ι δεν αναλάβουν τα κακικοντα τουσ. 

Στισ ςυνεδριάςεισ του προςωρινοφ Δ.Σ. μετζχει χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ωσ 

Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικϊν Aςφαλίςεων του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με 

αναπλθρωτι του τον Γενικό Διευκυντι Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 

4. Στα μζλθ του προςωρινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου που είναι διοικθτζσ των 

ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων ςυνεχίηουν να καταβάλλονται οι αποδοχζσ 

τθσ κζςθσ, από τθν οποία προζρχονται. Στα λοιπά μζλθ καταβάλλεται θ μθνιαία 

αποηθμίωςθ που προβλζπεται για το ΔΣ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

 

5. Αρμοδιότθτεσ του προςωρινοφ Δ.Σ. είναι, ιδίωσ, θ μζριμνα για τθν προεργαςία και 

λιψθ κάκε απόφαςθσ ςχετικά με τθν οργανωτικι διάρκρωςθ και λειτουργία του 

ΕΦΚΑ, τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν, τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ και θ 
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ανάλθψθ κάκε άλλθσ δράςθσ ςχετικά με τθ λειτουργία του μζχρι τον οριςμό του Δ.Σ. 

του ΕΦΚΑ. 

 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ τροποποιοφνται ι ςυμπλθρϊνονται οι αρμοδιότθτεσ του προςωρινοφ 

Διοικθτι, κακϊσ και του προςωρινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ. 

 

7. Εκκρεμείσ δίκεσ που αφοροφν διαφορζσ ι υποκζςεισ των ενταςςόμενων Φορζων, 

Τομζων και Κλάδων ςυνεχίηονται από τον ΕΦΚΑ, χωρίσ να επζρχεται διακοπι δίκθσ, 

από τθν ζκδοςθ των διαπιςτωτικϊν πράξεων τθσ παραγράφου 2. Δικαςτικζσ 

αποφάςεισ που εκδίδονται ιςχφουν ζναντι του ΕΦΚΑ. 

8. Οι ςυμβάςεισ με νομικά πρόςωπα φορζων, τομζων και κλάδων, οι οποίοι με τον 

παρόντα νόμο εντάςςονται ςτον ΕΦΚΑ εξακολουκοφν να ιςχφουν ζναντι του ΕΦΚΑ, 

εκτόσ αν αποφαςίςει διαφορετικά το προςωρινό ι οριςτικό Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για λόγουσ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςχετικοφσ με τθν διαδικαςία και τισ ανάγκεσ ζνταξθσ.  

 

9. α) Διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ επόμενθσ παραγράφου οι 

διατάξεισ που αφοροφν τα κάτωκι ςυλλογικά όργανα των ενταςςόμενων φορζων, 

τομζων και κλάδων, τα οποία εξακολουκοφν να λειτουργοφν με τθν υφιςτάμενθ 

ςφνκεςθ και με τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν, ωσ εξισ:  

ι) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: α) οι Τοπικζσ Διοικθτικζσ Επιτροπζσ (ΤΔΕ), β) το Ανϊτατο Τεχνικό 

Συμβοφλιο, γ) οι Επιτροπζσ του ΡΔ 118/2007, δ) θ Επιτροπι Στζγαςθσ. 

ιι) του ΟΑΕΕ:  οι Τοπικζσ Διοικθτικζσ Επιτροπζσ,  

ιιι) του ΟΓΑ: α) θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ραροχϊν Υγείασ, β) οι τριμελείσ επιτροπζσ τθσ 

παρ.4 του άρκρου 14 του ν.2458/1997, γ) θ επιτροπι εξζταςθσ προςφυγϊν του 

άρκρου 8 τθσ αρ. Δ27/οικ.15239/645/21-05-2013 ΚΥΑ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

και του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, δ) το αρμόδιο 

όργανο για τθν εκδίκαςθ των ενςτάςεων του άρκρου 41 του ν.4075/2012,  

ιν) οι Διοικοφςεσ Επιτροπζσ του ΕΤΑΑ. 

β) Αιτιςεισ κεραπείασ  κατά αποφάςεων του ΤΡΔΥ, του ΤΑΡΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ 

εξακολουκοφν να εξετάηονται από το ΔΣ αυτϊν, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

επόμενθσ παραγράφου. 

Οι παραπάνω διοικθτικζσ διαφορζσ εξετάηονται βάςει των διατάξεων των οικείων 

φορζων, κλάδων και τομζων που ίςχυαν κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου. 
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10. Με τον Οργανιςμό του ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 48 παρ. 2 ςυςτινονται ςτον 

ΕΦΚΑ οι διοικθτικζσ επιτροπζσ και ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ, θ διαδικαςία και κάκε 

άλλο κζμα ςχετικά με τθ λειτουργία και τισ αρμοδιότθτεσ των ςυλλογικϊν οργάνων του 

ΕΦΚΑ που κα αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ των Επιτροπϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

και κα κρίνουν τισ αιτιςεισ κεραπείασ κατά των αποφάςεων αυτοφ. Μζχρι τθν ζκδοςθ 

του Οργανιςμοφ μπορεί να ςυςτινονται παρόμοιεσ Επιτροπζσ με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατόπιν 

πρόταςθσ του ΔΣ του ΕΦΚΑ. Από τθ ςφςταςθ των επιτροπϊν αυτϊν οι διοικθτικζσ 

προςφυγζσ που εκκρεμοφν ενϊπιον των αρμοδίων αποφαςιηόντων οργάνων των 

ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων εξετάηονται από αυτζσ.  

 

 11. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από γνϊμθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ ρυκμίηεται κάκε 

λεπτομζρεια ςχετικι με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ. 

 

Άρθρο 46 Μεταβατικϋσ διατϊξεισ για θϋματα προςωπικού 

 

1. Από τθν δθμοςίευςθ του νόμου και μζχρι τθν 31.8.2016 θ μεταφορά προςωπικοφ 

ενεργείται με κοινι απόφαςθ των ΔΣ του οικείου φορζα και του προςωρινοφ ΔΣ 

του ΕΦΚΑ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του Διοικθτι του.  Κατά προτεραιότθτα 

μεταφζρεται προςωπικό που κατακζτει ςχετικι αίτθςθ ι πρζπει να καλφψει 

άμεςεσ ανάγκεσ του ΕΦΚΑ.  

2. α. Με κοινι απόφαςθ του ΔΣ του οικείου φορζα και του προςωρινοφ ι μόνιμου ΔΣ 

του ΕΦΚΑ μπορεί να μεταφζρονται ςτον ΕΦΚΑ ολόκλθρεσ οργανικζσ μονάδεσ και να 

μετατρζπονται ι να εντάςςονται ςε ςυναφείσ οργανικζσ μονάδεσ αυτοφ. Θ 

ςυνάφεια κρίνεται αιτιολογθμζνα με τθν απόφαςθ μεταφοράσ. 

β. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο, εφόςον θ οικεία 

μονάδα του ΕΦΚΑ δεν ζχει προϊςτάμενο, ωσ προϊςτάμενοσ τοποκετείται ςε αυτιν 

ζνασ από τουσ προϊςταμζνουσ των μεταφερόμενων οργανικϊν μονάδων, με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με κριτιριο τον περιςςότερο 

χρόνο άςκθςθσ κακθκόντων προϊςταμζνου αντίςτοιχου επιπζδου. Πςοι 

τοποκετοφνται με τον τρόπο αυτό εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ 

μζχρι τθν επανεπιλογι τουσ ι τθν τοποκζτθςθ νζου προϊςταμζνου. Εάν δεν 
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υφίςτανται  κζςεισ προϊςταμζνων του ΕΦΚΑ ομοίου επιπζδου, οι μεταφερόμενοι 

υπάλλθλοι μπορεί να τοποκετοφνται ωσ προϊςτάμενοι ςε οργανικι μονάδα του 

αμζςωσ κατϊτερου επιπζδου.  

γ. Αν κενωκεί κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ, πριν τθν κρίςθ όλων των 

υπαλλιλων δυνάμει τθσ ρφκμιςθσ τθσ παραγράφου 4, ςε αυτιν τοποκετείται με 

απόφαςθ του ΔΣ του ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με τα κριτιρια του προθγοφμενου εδαφίου, 

κατά προτεραιότθτα, προϊςτάμενοσ αντίςτοιχου επιπζδου από αυτοφσ που ιταν 

προϊςτάμενοι ςτουσ ενταςςόμενουσ φορείσ ι του πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

3. Τθν 1.9.2016 το ςφνολο του εναπομείναντοσ προςωπικοφ μεταφζρεται αυτοδίκαια 

ςτον ΕΦΚΑ, εκτόσ όςων εξαιρεκοφν με κοινι απόφαςθ του ΔΣ του ΕΦΚΑ και του 

οικείου φορζα για τθν κάλυψθ αναγκϊν του τελευταίου, μζχρι τθν οριςτικι παφςθ 

τθσ λειτουργίασ του ι όςων ζχουν μετακινθκεί ςε άλλουσ φορείσ, ςτο πλαίςιο 

διαδικαςιϊν κινθτικότθτασ. Από τθν ίδια θμερομθνία λιγει αυτοδίκαια θ κθτεία 

των μελϊν των Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων των ωσ ενταςςόμενων φορζων, τομζων 

και κλάδων και τα κακικοντα τουσ αςκοφνται από το προςωρινό Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο του άρκρου 47  και από το οριςτικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο του ΕΦΚΑ, 

όταν αυτό ςυγκροτθκεί. 

4. Μζχρι 31.12.2016 πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ επιλογι και τοποκζτθςθ των 

προϊςταμζνων ςτισ ςυνιςτϊμενεσ με τον παρόντα νόμο οργανικζσ μονάδεσ, οπότε 

και λιγει αυτοδίκαια θ κθτεία όλων των προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων του 

πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων και παφει θ 

άςκθςθ των κακθκόντων με αναπλιρωςθ.  

 

5. Τα πεικαρχικά ςυμβοφλια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ και το κοινό πεικαρχικό 

ςυμβοφλιο για τουσ φορείσ ΕΤΑΑ, ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΕΑ, ΤΑΡΙΤ, ΤΡΔΥ και ΝΑΤ 

αρμοδιότθτασ τθσ ΓΓΚΑ εξακολουκοφν να λειτουργοφν μζχρι τθ ςφςταςθ νζου 

πεικαρχικοφ ςυμβουλίου του ΕΦΚΑ, το οποίο πρζπει να ςυγκροτθκεί μζχρι τθν 

1.9.2016. Οι υπάλλθλοι του ΟΓΑ υπάγονται ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ μζχρι τθ ςφςταςθ νζου πεικαρχικοφ ςυμβουλίου του ΕΦΚΑ. 

 



-Απόρρθτο-  
 

141 
 

Άρθρο 47 Προςωρινό Υπηρεςιακό Συμβούλιο 

 

 1. Συνιςτάται ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλειασ πενταμελζσ Ρροςωρινό 

Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για το ςφνολο του προςωπικοφ του ΕΦΚΑ. 

Το Συμβοφλιο αυτό, το οποίο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ζχει ζδρα τθν ζδρα του ΕΦΚΑ, 

αποτελείται από: 

 

 α) Τρεισ (3) Ρροϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ που προζρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ι ζχουν 

επιλεγεί ωσ Ρροϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ με μεταφορά από τουσ ενταςςόμενουσ φορείσ, 

τομείσ και κλάδουσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

 

 β) Δφο (2) εκπροςϊπουσ των υπαλλιλων με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ με βακμό 

τουλάχιςτον Γ`, των κατθγοριϊν ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ, οι οποίοι υποδεικνφονται από τθν 

Ρανελλινια Ομοςπονδία Ρροςωπικοφ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ  (ΡΟΡΟΚΡ), εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Υπουργοφ  Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσκαι Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ειςθγθτισ ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ με αναπλθρωτι τον προϊςτάμενο τθσ αμζςωσ υποκείμενθσ 

οργανικισ μονάδασ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εκτόσ αν είναι και μζλθ του υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου. 

 

 Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ του προςωρινοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, ορίηονται, ο 

Ρρόεδροσ και ο αναπλθρωτισ του από τα υπό ςτοιχείο (α) τθσ παρ. 1 τακτικά μζλθ. 

 

 Σε περίπτωςθ που προεδρεφει ο αναπλθρωτισ του Ρροζδρου, κα ςυμμετζχει ωσ τακτικό 

μζλοσ ο αναπλθρωτισ του προεδρεφοντοσ. 

 

 Γραμματζασ του Ρροςωρινοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ορίηεται υπάλλθλοσ 

με βακμό τουλάχιςτον Δ`, με αναπλθρωτι του υπάλλθλο του ιδίου βακμοφ. 

 

 Τα υπό ςτοιχείο (α) μζλθ, ο ειςθγθτισ και ο γραμματζασ ορίηονται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ οι προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν προςωπικοφ. 

 

1. Οι αρμοδιότθτεσ του Ρροςωρινοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. και είναι: 
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 α) Θ εξζταςθ όλων των κεμάτων των μονίμων και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου υπαλλιλων του ΕΦΚΑ μζχρι τθ ςυγκρότθςθ του μόνιμου υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου του ΕΦΚΑ. 

 

 β) Θ εξζταςθ των εκκρεμϊν υποκζςεων ενϊπιον των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων, ςτα οποία 

υπαγόταν το προςωπικό των ενταςςόμενων φορζων, τομζων και κλάδων που μεταφζρκθκε 

ςτον ΕΦΚΑ, μετά τθν 1.9.2016. 

 

γ) Θ ανάδειξθ των προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων του ΕΦΚΑ . 

 

 3. Θ κθτεία του προςωρινοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου λιγει με τθ ςφςταςθ του οριςτικοφ 

υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 του Κϊδικα 

ΚατάςταςθσΔθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. , όπωσ 

ιςχφει. 

Άρθρο 48 Ειδικϋσ διατϊξεισ για θϋματα παροχών 

 

1. Εκκρεμείσ αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ κρίνονται, ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ 

τθσ δικαιοφμενθσ ςφνταξθσ κατά τουσ κανόνεσ που ίςχυαν ςε ζκαςτο Φορζα κατά τθν 

31.12.2014. Θ ρφκμιςθ του άρκρου 15 του παρόντοσ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ 

αυτι. 

2. Αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ που κατατίκενται μετά τθν δθμοςίευςθ του νόμου 

εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ. Επί αιτιςεων που κα κατατεκοφν 

εντόσ του 2016, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία το ποςό τθσ εκδιδομζνθσ ςφνταξθσ 

υπολείπεται του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ που κα εκδιδόταν κατά το προϊςχφςαν 

κακεςτϊσ κατά ποςοςτό άνω του 20%, το ιμιςυ τθσ υπό κρίςθ διαφοράσ 

καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο ωσ προςωπικι διαφορά, με ανάλογθ εφαρμογι τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 15. Επί αιτιςεων που κα κατατεκοφν εντόσ του 2017 

ςυνεχίηει να καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο ωσ προςωπικι διαφορά το ζνα τρίτο 

(1/3) τθσ διαφοράσ, και επί αιτιςεων που κα κατατεκοφν εντόσ του 2018 το ζνα 

τζταρτο (1/4) τθσ διαφοράσ. 

3.  Ρρόςωπα τα οποία είναι ςυνταξιοφχοι των ενταχκζντων ςτον ΕΦΚΑ φορζων,  

τομζων και κλάδων, κατά τθν θμερομθνία ζνταξισ τουσ ςτον ΕΦΚΑ, εφόςον οι 

ςυντάξεισ τουσ είναι τθσ αυτισ αιτίασ, δικαιοφνται από τον ΕΦΚΑ ςφνταξθ ίςθ με το 

άκροιςμα των καταβαλλόμενων ςυντάξεων από τουσ ενταχκζντεσ ςτον ΕΦΚΑ 
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φορείσ, τομείσ και κλάδουσ. Σε περίπτωςθ που οι ςυντάξεισ προζρχονται από 

διαφορετικζσ αιτίεσ, ο ΕΦΚΑ εξακολουκεί να καταβάλει αυτζσ χωριςτά.  

4. Θ Ειδικι Ρροςαφξθςθ του Τομζα Σφνταξθσ Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων 

(ΤΣΜΕΔΕ) που ςυςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.3518/2006, καταργείται από 

1.1.2016. Ο χρόνοσ αςφάλιςθσ που ζχει πραγματοποιθκεί ςτον καταργθκζντα Ειδικό 

Λογαριαςμό Ρροςκζτων Ραροχϊν (ΕΛΡΡ) κεωρείται ωσ προσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ 

χρόνοσ που ζχει διανυκεί ςτθν αςφάλιςθ τθσ Ειδικισ Ρροςαφξθςθσ. Οι αςφαλιςμζνοι, οι 

οποίοι ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ του ΤΣΜΕΔΕ 

και κατζβαλλαν ειςφορζσ υπζρ τθσ Ειδικισ Ρροςαφξθςθσ, αποκτοφν δικαίωμα 

προςαφξθςθσ τθσ ςφνταξισ τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα προςδιοριςτεί με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μετά από 

ειςιγθςθ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ, βάςει ςχετικισ οικονομικισ αναλογιςτικισ 

μελζτθσ, για τα ζτθ αςφάλιςθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν Ειδικι Ρροςαφξθςθ από 

1.1.2007 και μετά ι για χρόνο αςφάλιςθσ που ζχει μεταφερκεί ςε αυτιν από τον 

καταργθκζντα Ειδικό Λογαριαςμό Ρροςκζτων Ραροχϊν (ΕΛΡΡ).  

5. Ο Κλάδοσ Μονοςυνταξιοφχων του Τομζα Σφνταξθσ και Αςφάλιςθσ Υγειονομικϊν (ΤΣΑΥ) 

καταργείται από 1.1.2016. Οι αςφαλιςμζνοι προερχόμενοι από το ΤΣΑΥ που ζχουν υπαχκεί 

προαιρετικά ςτθν αςφάλιςθ του Κλάδου Μονοςυνταξιοφχων αποκτοφν δικαίωμα 

προςαφξθςθσ τθσ ςφνταξισ τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα προςδιοριςτεί με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μετά από 

ειςιγθςθ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ, βάςει ςχετικισ οικονομικισ αναλογιςτικισ 

μελζτθσ. 

6. Εφόςον διαπιςτϊνεται αιτιολογθμζνα ότι δεν υφίςτανται πλιρθ και ακριβι 

ςτοιχεία για το φψοσ των ςυντάξιμων αποδοχϊν ι του ειςοδιματοσ ωσ προσ 

οριςμζνα ζτθ αςφάλιςθσ για το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν δθμοςίευςθ του 

νόμου, για τον προςδιοριςμό τθσ ανταποδοτικισ ςφνταξθσ, κατά το άρκρο 8 παρ. 3,  

τθσ εφάπαξ παροχισ, κατά το άρκρο 16 παρ. 4, τθσ επικουρικισ ςφνταξθσ κατά το 

άρκρο 50 ι για τον προςδιοριςμό οποιαςδιποτε άλλθσ παροχισ, για τον 

προςδιοριςμό των ςυντάξιμων αποδοχϊν ι του ειςοδιματοσ του ςυνόλου του 

αςφαλιςτικοφ βίου λαμβάνονται υπόψθ μόνον τα διακζςιμα ςτοιχεία.  

7. α. Ο χρόνοσ παράλλθλθσ αςφάλιςθσ μζχρι 31.12.2016 ςε περιςςότερουσ του ενόσ 

εκ των ενταςςόμενων ςτον ΕΦΚΑ φορζων, τομζων και κλάδων, εφόςον είναι 
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μεγαλφτεροσ τθσ δεκαετίασ, προςμετράται για τθν προςαφξθςθ του ανταποδοτικοφ 

μζρουσ τθσ ςφνταξθσ κατά ποςοςτό που κα προςδιοριςκεί με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατόπιν 

αναλογιςτικισ μελζτθσ, για κάκε προςμετροφμενο ζτοσ παράλλθλθσ αςφάλιςθσ. 

β. Στθν περίπτωςθ ςυνταξιοφχου που αναλαμβάνει υπθρεςία εφαρμόηεται οι 

ιςχφουςεσ κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου διατάξεισ. 

Άρκρο 49 Αναλογικι Εφαρμογι διατάξεων- Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

 

1. α. Για όςα κζματα δεν ρυκμίηονται ςτο νόμο ςχετικά με τθ λειτουργία και τθν οργάνωςθ 

του ΕΦΚΑ, τισ ειςφορζσ, παροχζσ, οφειλζσ και μζχρι τθν ζκδοςθ του Κϊδικα του εδαφίου β’, 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

εφαρμόηονται αναλογικά οι  γενικζσ ι ειδικζσ  διατάξεισ  που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ νόμου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .  Με όμοια απόφαςθ επεκτείνεται θ διλωςθ των 

ειςφορϊν  μζςω Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (ΑΡΔ) και θ είςπραξθ ειςφορϊν και 

οφειλϊν μζςω ΚΕΑΟ 

β. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μζςα ςτο 2016, μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ καταρτίηεται Κϊδικασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που κωδικοποιεί ςε ενιαίο κείμενο τισ διατάξεισ περί Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, ςτθ βάςθ πορίςματοσ Επιτροπισ που κα ςυγκροτθκεί από τον ανωτζρω 

Υπουργό. Για τθν πλθρότθτα τθσ κωδικοποίθςθσ, μπορεί να μεταβάλλεται θ ςειρά, θ 

αρίκμθςθ και θ διατφπωςθ άρκρων και παραγράφων, κακϊσ επίςθσ να καταργοφνται, εν 

όλω ι εν μζρει, διατάξεισ που είναι ευκζωσ αντίκετεσ με τον παρόντα νόμο ι να 

προςτίκενται νζεσ, ςφμφωνεσ με το νόμο αυτό, αναγκαίεσ για τθν ενότθτα τθσ 

κωδικοποίθςθσ. 

2. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και πρόταςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

καταρτίηεται ο Οργανιςμόσ του ΕΦΚΑ με τον οποίο ιδίωσ ρυκμίηονται: 

α) θ οργάνωςθ και θ κακ’ φλθν και κατά τόπον κατανομι των αρμοδιοτιτων των 

υπθρεςιϊν που ςυγκροτοφν τον ΕΦΚΑ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, κακϊσ και 

κζματα λειτουργίασ και αρμοδιότθτασ τουσ,. 
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β) ο αναγκαίοσ αρικμόσ κζςεων του προςωπικοφ που κα κατανεμθκεί ςτισ κατά τόπουσ 

υπθρεςίεσ του κατά κατθγορία και κλάδο.    

γ) κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ, αρμοδιότθτεσ και λειτουργία του 

ΕΦΚΑ, ακόμθ και κατά τροποποίθςθ ςχετικϊν ρυκμίςεων του παρόντοσ. 

3. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, 

καταρτίηεται Κανονιςμόσ Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν του ΕΦΚΑ.  

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ εκδίδεται ο Κανονιςμόσ Οικονομικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του ΕΦΚΑ. 

 

Κεφϊλαιο Στ’ Επικουρικό  Κοινωνικό Αςφϊλιςη 
 

Άρθρο 50 Παροχϋσ ΕΤΕΑ-Υπολογιςμόσ Επικουρικόσ ςύνταξησ –Διαδοχικό  και 

Παρϊλληλη Αςφϊλιςη-Αναπροςαρμογό καταβαλλόμενων ςυντϊξεων 

 

 

1. Από τθν 1.1.2016  το άρκρο 42 του ν. 4052/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Στο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, θ επικουρικι ςφνταξθ των 

αςφαλιςμζνων ςτο ΕΤΕΑ  κακορίηεται ωσ εξισ: 

  1. Το ποςό τθσ καταβαλλόμενθσ ςφνταξθσ διαμορφϊνεται με βάςθ: α) τα δθμογραφικά 

δεδομζνα, τα οποία ςτθρίηονται ςε εγκεκριμζνουσ αναλογιςτικοφσ πίνακεσ κνθςιμότθτασ 

και β) το πλαςματικό ποςοςτό επιςτροφισ που κα εφαρμόηεται ςτισ ςυνολικά 

καταβλθκείςεσ ειςφορζσ και το οποίο κα προκφπτει από τθν ποςοςτιαία μεταβολι των 

ςυντάξιμων αποδοχϊν των αςφαλιςμζνων.  

 2. Μζχρι 30.04.2016 εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ, 

με τθν οποία κακορίηονται οι τεχνικζσ παράμετροι, κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια 

για τθν υλοποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ.» 
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 3. α) Για τουσ αςφαλιςμζνουσ από τθν 1.1.2014 και εφεξισ το ποςό τθσ επικουρικισ 

ςφνταξθσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 

αυτοφ. 

β) Για τουσ αςφαλιςμζνουσ μζχρι 31.12.2013, οι οποίοι κατακζτουν αίτθςθ 

ςυνταξιοδότθςθσ από τθν 1.1.2015 και εντεφκεν, το ποςό τθσ επικουρικισ ςφνταξθσ 

αποτελείται από το άκροιςμα δφο τμθμάτων: 

i) το τμιμα τθσ ςφνταξθσ που αντιςτοιχεί ςτο χρόνο αςφάλιςισ τουσ ζωσ 31.12.2014 

υπολογίηεται με βάςθ ποςοςτό αναπλιρωςθσ, το οποίο για κάκε χρόνο αςφάλιςθσ 

αντιςτοιχεί ςε 0,45% υπολογιηομζνου επί των ςυντάξιμων αποδοχϊν εκάςτου 

αςφαλιςμζνου, όπωσ αυτζσ υπολογίηονται και για τθν ζκδοςθ τθσ κφριασ ςφνταξθσ. 

ii) το τμιμα τθσ ςφνταξθσ που αντιςτοιχεί ςτο χρόνο αςφάλιςισ τουσ από 1.1.2015 

και εφεξισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 

αυτοφ. 

2. Οι ρυκμίςεισ των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρκρου 16 εφαρμόηονται αναλογικά και επί 

των ςυντάξεων του ΕΤΕΑ. 

3.   Εκκρεμείσ αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ κρίνονται, ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ 

ςφνταξθσ, βάςει των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, εφαρμοηομζνθσ αναλόγωσ και τθσ 

ρφκμιςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 15. 
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4. Σε εφαρμογι των κεμελιωδϊν αρχϊν του άρκρου 1 και των ενιαίων κανόνων του ΕΤΕΑ οι 

ιδθ καταβαλλόμενεσ κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου επικουρικζσ ςυντάξεισ 

αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ οι ςυντάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

ςυνεχίηουν να καταβάλλονται ςτο φψοσ που είχαν  κατά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 

5. Από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου, το ΕΤΕΑ χορθγεί αποκλειςτικά τθν επικουρικι 

ςφνταξθ, όπωσ ρυκμίηεται με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, καταργοφμενθσ κάκε άλλθσ 

γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ. 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται  προςυνταξιοδοτικζσ  παροχζσ που καταβάλλονται ςτουσ 

ςυνταξιοφχουσ κατά το μζροσ που υπερβαίνουν το ποςό τθσ ςφνταξθσ που κακορίηεται 

βάςει των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ωσ προσ τθν 

εφαρμογι του άρκρου αυτοφ. 

7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ορίηεται θ εργάςιμθ θμζρα κατά τθν οποία κα καταβάλλεται θ μθνιαία 

ςφνταξθ του ΕΤΕΑ. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

 

Άρθρο 51 Ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ 

 

1. Από 1.1.2016 και μζχρι τθν 31.12.2018, το ποςό τθσ μθνιαίασ ειςφοράσ ςτο Ενιαίο 

Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (ΕΤΕΑ) όλων των μιςκωτϊν, αςφαλιςμζνων πριν και μετά 

τθν 1.1.1993, υπολογίηεται ςε ποςοςτό 3,5% για τον αςφαλιςμζνο και ςε ποςοςτό 4% για 

τον εργοδότθ επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του εργαηόμενου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 

του άρκρου 22 του ν. 2084/1992, όπωσ ιςχφει. Μετά το πζρασ τθσ τριετίασ, θ μθνιαία 

ειςφορά επανζρχεται ςτο φψοσ που ίςχυε κατά τθν 31.12.2015. 

2.  Από 1.1.2016 και για διάςτθμα τριϊν ετϊν, το ποςό τθσ μθνιαίασ ειςφοράσ όλων 

των αυταπαςχολοφμενων, ελευκζρων επαγγελματιϊν, αςφαλιςμζνων πριν και μετά τθν 

1.1.1993ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (ΕΤΕΑ), υπολογίηεται ςε ποςοςτό 7,5% 

επί του ειςοδιματοσ όπωσ ειδικότερα προςδιορίηεται ςτα άρκρα 53 και 54 του παρόντοσ. 

Μετά το πζρασ τθσ τριετίασ, θ μθνιαία ειςφορά διαμορφϊνεται ςτο φψοσ που ίςχυε κατά 

τθν 31.12.2015. 
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3. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ δφναται, εντόσ του διαςτιματοσ των τριϊν αυτϊν ετϊν, να μειϊνεται 

αναλόγωσ το φψοσ των ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν και αυταπαςχολοφμενων, 

ανάλογα με τθν αφξθςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ αυτϊν. 

4.  Ειςφορζσ που καταβλικθκαν νόμιμα δεν επιςτρζφονται. 

5. α. Το ςφνολο  τθσ περιουςίασ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Επικοφρθςθσ Μελϊν 

Ρροςωπικοφ τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείασ Ρροςωπικοφ Αγροτικισ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ (ΤΥΡΑΤΕ) περιζρχεται αυτοδίκαια ςτο ΕΤΕΑ, χωρίσ καταβολι φόρου, 

τζλουσ ι δικαιϊματοσ υπζρ του Δθμοςίου, ΟΤΑ ι άλλων προςϊπων, το δε ΕΤΕΑ βαρφνεται 

με τθν καταβολι τθσ ςφνταξθσ των αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του ΕΛΕΜ  και για το 

πζραν του προβλεπόμενου από το άρκρο 10 του Κανονιςμοφ ΕΛΕΜ χρόνου 

ςυνταξιοδότθςθσ.  

β. Για τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των ακινιτων εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ από τον 

Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, θ οποία μεταγράφεται ατελϊσ ςτα οικεία 

βιβλία του αρμόδιου Υποκθκοφυλακείου ι κτθματολογικοφ γραφείου  

Κεφϊλαιο Ζ’ Ενιαύοι Κανόνεσ Ειςφορών – Πόροι-

Ανακεφαλαιοπούηςη του Εθνικού Συςτόματοσ Κοινωνικόσ 

Αςφϊλιςησ 
 

Άρθρο 52 Ειςφορϋσ Μιςθωτών και Εργοδοτών 

 

1. Από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, το ςυνολικό ποςοςτό ειςφοράσ κλάδου ςφνταξθσ 

ςτον ΕΦΚΑ αςφαλιςμζνου μιςκωτοφ και εργοδότθ ορίηεται ςε 20% επί των πάςθσ φφςεωσ 

αποδοχϊν των εργαηομζνων, με εξαίρεςθ τισ κοινωνικοφ χαρακτιρα ζκτακτεσ παροχζσ  

λόγω γάμου, γεννιςεωσ τζκνων, κανάτου και βαριάσ αναπθρίασ  και κατανζμεται κατά 

6,67% ςε βάροσ των αςφαλιςμζνων και κατά 13,33% ςε βάροσ των εργοδοτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνου από 1.1.2017 και του Δθμοςίου και των νομικϊν προςϊπων 

δθμοςίου δικαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5. 

2. α. Το ανϊτατο όριο αςφαλιςτζων αποδοχϊν για τον υπολογιςμό τθσ μθνιαίασ 

αςφαλιςτικισ ειςφοράσ των μιςκωτϊν και των εργοδοτϊν, ςυνίςταται ςτο δεκαπλάςιο του 

ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτον εκάςτοτε προβλεπόμενο κατϊτατο βαςικό μιςκό άγαμου 

μιςκωτοφ άνω των 25 ετϊν.  
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β. Το ανϊτατο όριο του εδαφίου α εφαρμόηεται και επί πολλαπλισ μιςκωτισ απαςχόλθςθσ 

ι ζμμιςκθσ εντολισ όςον αφορά ςτθν ειςφορά αςφαλιςμζνου. 

3. Καταβάλλουν αςφαλιςτικι ειςφορά εργοδότθ - εργαηόμενου για τον κλάδο ςφνταξθσ, ωσ 

μιςκωτοί και οι ακόλουκεσ, ιδίωσ, κατθγορίεσ αςφαλιςμζνων, διατθροφμενθσ ςε ιςχφ του 

τεκμθρίου τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51:  

α) Οι αςφαλιςμζνοι που ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ 

του Τομζα Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων και Υπαλλιλων του ΟΑΕΕ, κακϊσ και οι 

αναβάτεσ και προπονθτζσ που ζωσ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ του 

ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 του ν.3655/2008, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου υπαγωγισ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ. 

β) Οι αςφαλιςμζνοι που ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ 

του ΕΤΑΑ και παρζχουν εξαρτθμζνθ εργαςία, ανεξαρτιτωσ του χρόνου υπαγωγισ ςτθν 

κοινωνικι αςφάλιςθ. 

γ) Οι δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι, και άλλα πρόςωπα αςφαλιςτζα λόγω ιδιότθτασ, για το 

ειςόδθμα που προζρχεται από τθ διαρκι ςχζςθ παροχισ υπθρεςιϊν, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου υπαγωγισ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ. Ωσ προσ το ειςόδθμα από άςκθςθ ελεφκερου 

επαγγζλματοσ, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, τιμολόγια ι αποδείξεισ 

επαγγελματικισ δαπάνθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 53, με τθν εξαίρεςθ τθσ 

υποχρζωςθσ υπαγωγισ ςτθν κατϊτατθ αςφαλιςτικι κλάςθ χαμθλότερου ειςοδιματοσ.  

Ειδικά για τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ ανωτζρω περ. α, το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ 

ειςφοράσ για τον αςφαλιςμζνο κακορίηεται από 1.7.2016 ςε 17%, από 1.1.2017 ςε 15%, 

από 1/1/2018 ςε 10% και από 1/1/2019 και μετά ςε 6,67%. Το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ 

ειςφοράσ για τον εργοδότθ κακορίηεται από 1.7.2016 ςε 3%, από 1/1/2017 ςε 5%, από 

1/1/2018 ςε 10% και από 1/1/2009 και μετά ςε 13,33%.  

ε) Υπόχρεοσ για τθν καταβολι τθσ εργοδοτικισ ειςφοράσ είναι οποιοδιποτε πρόςωπο, 

φυςικό ι νομικό, για λογαριαςμό του οποίου οι αςφαλιςμζνοι του παρόντοσ άρκρου 

παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ζναντι περιοδικισ παροχισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται και 

ςτισ κατθγορίεσ αυτζσ οι πάςθσ φφςεωσ διατάξεισ περί ειςφορϊν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

6. Τυχόν υψθλότερα ι χαμθλότερα των οριηομζνων ςτθν παράγραφο 1 ποςοςτά 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Κλάδου Σφνταξθσ αςφαλιςμζνου και εργοδότθ που προβλζπονταν 

ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ αναπροςαρμόηονται ετθςίωσ ιςόποςα και ςταδιακά 

από 1.1.2017 και εφεξισ, οφτωσ ϊςτε από 1.1.2020 να διαμορφωκοφν ςτο αντίςτοιχο 

ποςοςτό που ορίηεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο. 
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7. Δεν αναπροςαρμόηονται, και παραμζνουν ςτο φψοσ που προβλεπόταν κατά τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των εργαηομζνων, που εμπίπτουν 

ςτισ κατθγορίεσ που εξαιρζκθκαν από τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ τθσ υποπαρ. Ε3 τθσ 

παραγράφου Ε του άρκρου 2 του ν. 4336/2015, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 

Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΚ Β’ 2311/26-10-2015), κακϊσ και των εργαηομζνων που 

υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α115), όπωσ ιςχφει. Στο 

ίδιο φψοσ παραμζνουν και οι αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 

8. Οι ειςφορζσ δθλϊνονται από τον εργοδότθ ςτθν Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ  

νομοκεςία του τελευταίου. 

9. α) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τον επαναπροςδιοριςμό των 

ποςοςτϊν, οι προςαρμογζσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα, θ αναπροςαρμογι των 

ποςοςτϊν των κατά τθν παρ. 5 εξαιροφμενων κατθγοριϊν αςφαλιςμζνων, και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ. 

β) Με όμοια απόφαςθ, μετά από γνϊμθ του ΔΣ του ΝΑΤ, προςδιορίηεται θ βάςθ 

υπολογιςμοφ των καταβαλλόμενων ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων ςε αυτό και άλλο 

ειδικότερο ηιτθμα αφορά ειςφορζσ.  

 

 

Άρθρο 53 Ειςφορϋσ αυτοπαςχολουμϋνων και ελεύθερων επαγγελματιών 

 

1.Από 1.1.2017 οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, οι οποίοι ςφμφωνα με τισ γενικζσ ι ειδικζσ ι 

καταςτατικζσ διατάξεισ, όπωσ ίςχυαν ωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, 

υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίςτοιχα, καταβάλλουν, 

ανεξαρτιτωσ του χρόνου υπαγωγισ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, μθνιαία αςφαλιςτικι 

ειςφορά για τον κλάδο ςφνταξθσ, φψουσ 20% επί του μθνιαίου ειςοδιματόσ τουσ, όπωσ 

αυτό κακορίηεται είτε με βάςθ το κακαρό φορολογθτζο αποτζλεςμα,  από τθν αςκοφμενθ 

δραςτθριότθτά τουσ κατά το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ, είτε με βάςθ τθν κακαρι αξία 

των παρεχόμενων μθνιαίωσ ι ςε άλλθ τακτικι χρονικι βάςθ, υπθρεςιϊν του τρζχοντοσ 

ζτουσγια το οποίο εκδίδονται δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, τιμολόγια ι αποδείξεισ 

επαγγελματικισ δαπάνθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ εξειδικεφονται τα ειδικότερα κζματα όςον αφορά ςτουσ 
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κανόνεσ προςδιοριςμοφ τθσ βάςθσ υπολογιςμοφ ειςφορϊν ανά επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα.   

2. Σε καμία περίπτωςθ θ μθνιαία αςφαλιςτικι ειςφορά που υποχρεοφνται να καταβάλλουν 

οι αςφαλιςμζνοι τθσ παρ. 1 δεν δφναται να υπολείπεται του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 20% επί του εκάςτοτε προβλεπόμενου κατϊτατου βαςικοφ μιςκοφ άγαμου 

μιςκωτοφ άνω των 25 ετϊν. Ωσ προσ το ανϊτατο όριο αςφαλιςτζου μθνιαίου ειςοδιματοσ 

εφαρμόηεται θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 52.  

3. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και για τουσ υγειονομικοφσ που αμείβονται κατά πράξθ και 

περίπτωςθ, κακϊσ και για τουσ δικθγόρουσ που βρίςκονται ςε αναςτολι άςκθςθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κϊδικα 

Δικθγόρων, όπωσ και για τουσ μθχανικοφσ που βρίςκονται ςε αναςτολι άςκθςθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Οι δικθγόροι και οι μθχανικοί αυτοί καταβάλλουν τθν 

ειςφορά του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2.  

4. Από 1.1.2017 οι αςφαλιςμζνοι για τουσ οποίουσ, βάςει των γενικϊν ι ειδικϊν ι 

καταςτατικϊν διατάξεων που ίςχυαν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, 

προζκυπτε υποχρζωςθ υπαγωγισ ςτον Τομζα Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων και 

Υπαλλιλων του ΟΑΕΕ και αςκοφν ελεφκερο επάγγελμα, καταβάλλουν, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου υπαγωγισ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. 

5.Τυχόν υψθλότερα ι χαμθλότερα των οριηομζνων ςτθν παράγραφο 1 ποςοςτά 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Κλάδου Σφνταξθσ αςφαλιςμζνου και εργοδότθ που προβλζπονταν 

ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ αναπροςαρμόηονται ιςόποςα και ςταδιακά από 

1.7.2016, και ετθςίωσ από 1.1.2017 και εφεξισ, οφτωσ ϊςτε από 1.1.2020 να 

διαμορφωκοφν ςτο αντίςτοιχο φψοσ που ορίηεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο. 

6. α. Για τουσ αςφαλιςμζνουσ που προζρχονται από τον Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν, οι 

διατάξεισ που προβλζπουν το ςυνυπολογιςμό ποςϊν που καταβάλλονται επί αμοιβϊν και 

επί αναλογικϊν δικαιωμάτων εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν 1.1.2017.  Ειδικά για 

τουσ δικθγόρουσ, από 1-7-2016 τα ζνςθμα υπζρ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καταργοφνται. 

Υπζρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται προείςπραξθ επί του 20% τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ ανά 

δικθγορικι πράξθ ι παράςταςθ. Ο οικείοσ δικθγορικόσ Σφλλογοσ αποςτζλλει ςτον ΕΦΚΑ τθ 

ςχετικι ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ ανά δικθγόρο. Για τουσ δικθγόρουσ που απαςχολοφνται 
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με ζμμιςκθ εντολι, τα ποςά που ζχουν καταβλθκεί μζςω ενςιμων ι τθσ ανωτζρω 

διαδικαςίασ που τα αντικακιςτά, αφαιροφνται από τθν ειςφορά του αςφαλιςμζνου. 

β. Σε περίπτωςθ που τα ποςά που καταβάλλονται βάςει των ανωτζρω ρυκμίςεων 

υπολείπονται τθσ ειςφοράσ, ο αςφαλιςμζνοσ καταβάλλει τθν προκφπτουςα διαφορά ςε 

χριμα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του 

ν.2042/1992. 

γ. Σε περίπτωςθ που τα ποςά που καταβλικθκαν υπερβαίνουν τθν προβλεπόμενθ μθνιαία 

ειςφορά, δεν επιςτρζφονται, αλλά ςυμψθφίηονται με τθν ετιςια αςφαλιςτικι οφειλι. 

7. Διατάξεισ νόμου που προβλζπουν τθν καταβολι μειωμζνων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για 

τουσ αςφαλιςμζνουσ προερχόμενουσ από το ΕΤΑΑ, κατά τθν πρϊτθ πενταετία υπαγωγισ 

ςτθν αςφάλιςθ, καταργοφνται από 1.1.2017. 

8. Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ ςυνειςπράττει με τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και τθν προβλεπόμενθ 

από τισ διατάξεισ του άρκρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 ειςφορά, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με το άρκρο 50 του ν. 4144/2013, υπζρ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Ανεργίασ υπζρ των 

Αυτοτελϊσ και Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων – Κλάδοσ αςφαλιςμζνων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΡ – 

ΜΜΕ κακϊσ και υπζρ των Αυτοτελϊσ και Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων – Κλάδοσ 

αςφαλιςμζνων ΕΤΑΑ, τθν οποία και αποδίδει ςτον ΟΑΕΔ. 

9. Ο ΕΦΚΑ παρζχει από 1.7.2016 και εφεξισ τισ υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτθν εγγυοδοςία 

και πιςτοδοςία για τουσ αςφαλιςμζνουσ που προζρχονται από τον Τομζα Σφνταξθσ 

Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τισ μζχρι ςιμερα ιςχφουςεσ διατάξεισ, αναλογικά εφαρμοηόμενεσ. 

Ζςοδα που προκφπτουν από τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν αποτελοφν πόρουσ του 

ΕΦΚΑ. 

10. Το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ ι κλάςεισ ι 

αποδοχζσ, βάςει των οποίων υπολογίηεται θ μθνιαία ειςφορά των αςφαλιςμζνων για τουσ 

οποίουσ, βάςει των γενικϊν ι ειδικϊν ι καταςτατικϊν διατάξεων που ίςχυαν ζωσ τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, προζκυπτε υποχρζωςθ υπαγωγισ ςτον ΟΑΕΕ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςφαλιςμζνων που υπάγονταν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ ςτον Τομζα Αςφάλιςθσ Ναυτικϊν και Τουριςτικϊν Ρρακτόρων, όπωσ ζχουν 

διαμορφωκεί μζχρι 31.12.2015 παραμζνουν αμετάβλθτεσ μζχρι 31.12.2016. 
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11. Θ ςτακερι μθνιαία ειςφορά, το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ κακϊσ και οι 

αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ ι αποδοχζσ, βάςει των οποίων υπολογίηεται θ μθνιαία ειςφορά 

των αςφαλιςμζνων για τουσ οποίουσ, βάςει των γενικϊν ι ειδικϊν ι καταςτατικϊν 

διατάξεων όπωσ ίςχυαν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, προζκυπτε υποχρζωςθ 

υπαγωγισ ςτουσ Τομείσ του κλάδου κφριασ αςφάλιςθσ του ΕΤΑΑ (Τομζασ Σφνταξθσ 

Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων, Τομζασ Σφνταξθσ και Αςφάλιςθσ 

Υγειονομικϊν, Τομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν), όπωσ ζχουν διαμορφωκεί μζχρι 31/12/2015 

παραμζνουν αμετάβλθτεσ μζχρι 31/12/2016. 

12. Μζχρι τθν 30.6.2016 οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των παρ. 10 και 11 του παρόντοσ 

άρκρου εξακολουκοφν να ειςπράττονται από τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που εντάχκθκαν 

ςτον ΕΦΚΑ δυνάμει των ρυκμίςεων  των άρκρων 19 και 21 του νόμου αυτοφ.  

13. α) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από γνϊμθ του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεφεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ των 

ειςφορϊν για τισ κατθγορίεσ των αυτοαπαςχολοφμενων – ελευκζρων επαγγελματιϊν, οι 

οποίοι ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ άλλων Φορζων 

Κφριασ Αςφάλιςθσ, πλθν ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. 

β) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται μετά από γνϊμθ του ΔΣ του ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, ρυκμίηεται ο τρόποσ 

και θ διαδικαςία καταβολισ των ειςφορϊν όςων αςφαλίηονταν ςτο Ταμείο αυτό πριν από 

τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ και κάκε άλλο ειδικό ηιτθμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του 

εδαφίου αυτοφ. 

γ) Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ ρυκμίηονται με αποφάςεισ του Υπουργοφ 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 

 

Άρθρο 54 Ειςφορϋσ αγροτών 

 

1.  Οι αςφαλιςμζνοι, οι οποίοι βάςει των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων του ΟΓΑ 

αςφαλίηονταν ωσ αυτοπαςχολοφμενοι ςτθν αςφάλιςθ του Κλάδου Κφριασ Αςφάλιςθσ 

Αγροτϊν του ΟΓΑ,  ανεξαρτιτωσ του χρόνου υπαγωγισ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, από 1-1-

2017 καταβάλλουν αςφαλιςτικι ειςφορά ςτον κλάδο κφριασ ςφνταξθσ επί του ειςοδιματόσ 

τουσ, όπωσ αυτό κακορίηεται με βάςθ το κακαρό φορολογθτζο ειςόδθμα από τθν 

αςκοφμενθ αγροτικι δραςτθριότθτα κατά το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ. Στθν 
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περίπτωςθ οικογενειακισ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ςτθν οποία απαςχολείται θ ςφηυγοσ 

και τα ενιλικα τζκνα ωσ φορολογθτζο ειςόδθμα κακενόσ από αυτοφσ λαμβάνεται το 

κατϊτατο  αςφαλιςτζο ειςόδθμα όπωσ αυτό ορίηεται ςτο εδάφιο β τθσ παραγράφου 2. 

2. Το ποςοςτό υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ 

παραγράφου 1 και τουσ μελλοντικοφσ αςφαλιςμζνουσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ κατ’ επάγγελμα 

αγρότεσ, ορίηεται, ςταδιακά αυξανόμενο από τθν 1.7.2015 ζωσ τθν 31.12.2019, ςε ποςοςτό 

20%, ωσ εξισ:  

α. από 1.7.2015 ζωσ 31.12.2016 το φψοσ του ποςοςτοφ υπολογιςμοφ αςφαλίςτρου κλάδου 

ςφνταξθσ αυξάνεται κατά 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό 10%, επί 

των υφιςταμζνων κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου αςφαλιςτικϊν κατθγοριϊν. 

β. Από 1.1.2017 και εφεξισ οι υφιςτάμενεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ καταργοφνται και το 

ποςό τθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί του φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1. Το κατϊτατο αςφαλιςτζο ειςόδθμα 

ορίηεται ωσ το ποςό που αναλογεί ςτο 80% του εκάςτοτε προβλεπόμενου κατϊτατου 

βαςικοφ μιςκοφ άγαμου μιςκωτοφ άνω των 25 ετϊν. Το ανϊτατο όριο αςφαλιςτζου 

μθνιαίου ειςοδιματοσ για τον υπολογιςμό τθσ μθνιαίασ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ αποτελεί 

το ποςό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 52. 

γ. Κατά το ζτοσ 2017 το ποςοςτό επί του φορολογθτζου ειςοδιματοσ διαμορφϊνεται ςε 

14%, από 1.1.2018 αυξάνεται ςε 17% και από 1.1.2019 διαμορφϊνεται ςτο τελικό 20%. 

3. Αςφαλιςμζνοι οι οποίοι ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ 

του ΟΓΑ με ειςοδθματικά ι πλθκυςμιακά κριτιρια βάςει γενικϊν, ειδικϊν ι καταςτατικϊν 

διατάξεων, ανεξαρτιτωσ του χρόνου υπαγωγισ τουσ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ,  υπάγονται 

ςτισ ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ, αναλογικά εφαρμοηόμενων.  

4. Αςφαλιςμζνοι οι οποίοι ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ 

του ΟΓΑ ωσ μιςκωτοί - ανειδίκευτοι εργάτεσ, μετακλθτοί πολίτεσ τρίτων χωρϊν, από 

1.1.2017 καταβάλλουν αςφαλιςτικι ειςφορά για τον κλάδο ςφνταξθσ ωσ μιςκωτοί, 

εφαρμοηομζνων των ςχετικϊν διατάξεων για τουσ αςφαλιςμζνουσ μιςκωτοφσ που 

προζρχονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποςοςτό τθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ για τθν κατθγορία 

αυτι των αςφαλιςμζνων αυξάνεται ιςόποςα και ςταδιακά από 1.1.2017 και ζωσ 31.12.2019 

ϊςτε από τθν 1.1.2020 να ζχει διαμορφωκεί ςτο φψοσ του άρκρου52 παρ. 1 του παρόντοσ. 

5. Οι απαςχολοφμενοι ςτθν αγροτικι οικονομία πρϊθν αςφαλιςμζνοι ςτον Ο.Γ.Α., που 

ζχουν ενταχκεί ςτα επενδυτικά προγράμματα για τθν αγροτικι ανάπτυξθ, όπωσ αυτά του 

αγροτουριςμοφ και τθν αγροβιοτεχνίασ, ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν Κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε. και 

χρθματοδοτοφνται για το ςκοπό αυτόν, υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ. 
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6. Οι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ−αγρότιςςεσ  που είναι παράλλθλα και μζλθ Αγροτικϊν 

Συνεταιριςμϊν, όπωσ και οι αγρεργάτεσ που απαςχολοφνται ςε παραγωγοφσ αγροτικϊν 

προϊόντων και ωσ λιανοπωλθτζσ ςε λαϊκζσ αγορζσ υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του άρκρου 

αυτοφ.  

7. Οι πρϊθν αςφαλιςμζνοι του Κλάδου Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν του ΟΓΑ, οι οποίοι 

απαςχολοφνται εποχικά για χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι μινεσ ετθςίωσ ςε επιχειριςεισ ι 

εκμεταλλεφςεισ, οι οποίεσ μεταποιοφν, τυποποιοφν και διακινοφν προϊόντα εδάφουσ, 

κτθνοτροφίασ, αλιείασ, δαςοπονίασ, κθραματοπονίασ και κάκε είδουσ εκτροφϊν, 

ςυνεχίηουν να αςφαλίηονται ωσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενοι αγρότεσ, εξαιροφμενοι τθσ 

αςφάλιςθσ ωσ μιςκωτοί για τθν απαςχόλθςι τουσ αυτι. Το ςυνολικό χρονικό διάςτθμα των 

ζξι μθνϊν μπορεί να κατανεμθκεί κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τισ 

επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ. 

8. Θ πρϊιμθ παφςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 

αρικ. 1096/88 του Συμβουλίου τθσ 25θσ Απριλίου 1988 ςχετικά με τθν κακιζρωςθ 

κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ παφςθσ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ δεν 

αποτελεί λόγο  διακοπισ τθσ αςφάλιςθσ των αγροτϊν ςτον ΕΦΚΑ, τόςο για τουσ 

δικαιοφχουσ όςο και τισ ςυηφγουσ τουσ. Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του μζτρου, και μζχρι 

ςυμπλιρωςθσ του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ, οι ενταςςόμενοι ς’ αυτό αγρότεσ και οι 

ςφηυγοι τουσ, λογίηονται ωσ ενεργοί αγρότεσ ςε ότι αφορά ςτα αςφαλιςτικά τουσ 

δικαιϊματα και τθν ιατροφαρμακευτικι τουσ περίκαλψθ. 

9. Από 1.1.2017 οι αςφαλιςμζνοι  του παρόντοσ άρκρου ςτο Λογαριαςμό Αγροτικισ Εςτίασ 

του ΟΓΑ καταβάλλουν ειςφορά  υπζρ αυτοφ, καταργοφμενθσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ. Θ 

ειςφορά βαρφνει τον αςφαλιςμζνο και ςυνειςπράττεται με τισ ειςφορζσ για τον κλάδο 

ςφνταξθσ. Το ποςοςτό υπολογιςμοφ τθσ ειςφοράσ ορίηεται ςτο 0,5% επί του αςφαλιςτζου 

ειςοδιματοσ, όπωσ ορίηεται ανωτζρω ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ. 

10. Οι διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.1140/81 καταργοφνται. 

11.Για τον προςδιοριςμό του αςφαλιςτζου ειςοδιματοσ και άλλεσ  λεπτομζρειεσ 

εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ εκδίδεται κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 

 

Άρθρο 55 Ειδικό παρϊβολο αγορϊσ αςφαλιςτικών ειςφορών αγρεργατών 

 

1. Για τουσ απαςχολοφμενουσ ωσ εργάτεσ γθσ ςε εργαςίεσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 

του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
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αγρεργατϊν, ςτο εξισ παράβολο,  ςτο οποίο περιλαμβάνεται το ποςό τθσ ειςφοράσ υπζρ 

του ΕΦΚΑ. Τα παράβολα διατίκενται ςτον εργοδότθ από τα κατά τόπουσ Υποκαταςτιματα 

του ΕΦΚΑ, από τισ ςυνεργαηόμενεσ με τον ΕΦΚΑ τράπεηεσ και υποκαταςτιματα αυτϊν, από 

τα Ελλθνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδιποτε άλλον φορζα ι δίκτυο ζπειτα από 

απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με 

καταβολι του οικείου ποςοφ τθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ.  

β. Οι Τράπεηεσ και λοιποί φορείσ αποδίδουν ανά μινα ςτον ΕΦΚΑ τα ποςά που ειςζπραξαν 

από τθν διάκεςθ του παραβόλου. 

γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. ςτζλνει ετιςια ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ ςτον εργοδότθ, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για τθν απόδειξθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, μζχρι του ορίου που κα οριςτεί με 

τθν απόφαςθ του εδαφίου β τθσ παραγράφου 2. 

 

 2. α. Ο τφποσ του παραβόλου, τα αναγραφόμενα ςε αυτό ςτοιχεία εργοδότθ και 

εργαηόμενου, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά διαςφάλιςθσ τθσ 

γνθςιότθτασ του, τθσ διαδικαςίασ που κα τθρθκεί για τθν είςπραξθ και απόδοςθ των 

ειςφορϊν ςτον ΕΦΚΑ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια ι ςτοιχείο για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ, κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, φςτερα από γνϊμθ του 

ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ. 

β. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με τθν 

προςμζτρθςθ των δαπανϊν που προκφπτουν από το παράβολο ςτα ζξοδα των αγροτϊν, για 

τον υπολογιςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τουσ, και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

 

Άρθρο 56 Προθεςμύα Καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών 

 

1. Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων που προζρχονται από τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ 

και τον ΟΓΑ, ελευκζρων επαγγελματιϊν και εμμίςκων, καταβάλλονται εντόσ των 

προβλεπόμενων από τισ οικείεσ διατάξεισ προκεςμιϊν και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα για 

κάκε φορζα διαδικαςία μζχρι 31.12.2016. 

2. Από 1.1.2017 οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων, ελευκζρων επαγγελματιϊν 

και εμμίςκων, που ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ υπάγονταν ςτθν αςφάλιςθ του 

ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα που αυτζσ αφοροφν.  

Οι ειςφορζσ των αγροτϊν καταβάλλονται ανά τρίμθνο. Εάν δεν εξοφλθκοφν εγκαίρωσ οι 
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αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κεωροφνται κακυςτεροφμενεσ και βαρφνονται με τισ νόμιμεσ 

προςαυξιςεισ. 

3.Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του παρόντοσ. 

Άρθρο 57 Αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ υγειονομικόσ περύθαλψησ 

αςφαλιςμϋνων 
 

1. Από 01.01.2016 θ αςφαλιςτικι ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των 

μιςκωτϊν και των λοιπϊν κατθγοριϊν των οποίων οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλάδου 

ςφνταξθσ υπολογίηονται κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 52 του παρόντοσ νόμου, 

ορίηεται ςε ποςοςτό 7,10% επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και κατανζμεται κατά 

ποςοςτό 6,45% για παροχζσ ςε είδοσ, εκ του οποίου 2,15% βαρφνει τον αςφαλιςμζνο και 

4,30% βαρφνει τον εργοδότθ, και ποςοςτό 0,65% για παροχζσ ςε χριμα, εκ του οποίου 

0,40% βαρφνει τον αςφαλιςμζνο και 0,25% βαρφνει τον εργοδότθ. Ππου προβλζπεται θ 

καταβολι, επιπλζον των ανωτζρω οριηομζνων, ποςοςτοφ ειςφοράσ, και ποςοςτοφ 

ειςφοράσ για τθν αςφάλιςθ των μελϊν οικογενείασ καταργείται. 

2. Θ αςφαλιςτικι ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των ελεφκερων 

επαγγελματιϊν, των ανεξάρτθτα απαςχολοφμενων, των κατ’επάγγελμα αγροτϊν κακϊσ και 

των λοιπϊν κατθγοριϊν των οποίων οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλάδου ςφνταξθσ 

υπολογίηονται κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 53 και 54, αντιςτοίχωσ του παρόντοσ 

νόμου, ορίηεται ςε ποςοςτό  6,95% επί του αςφαλιςτζου ειςοδιματόσ τουσ, όπωσ αυτό 

ορίηεται ςτο άρκρο 53, βαρφνει εξολοκλιρου τουσ αςφαλιςμζνουσ και κατανζμεται κατά 

ποςοςτό 6,45% για παροχζσ ςε είδοσ και ποςοςτό 0,50 % για παροχζσ ςε χριμα. 

3. α. Ππου το ποςοςτό ειςφορϊν είναι κατά τθν δθμοςίευςθ του νόμου μικρότερεσ ι 

μεγαλφτερεσ των οριηόμενων ςτο άρκρο αυτό,  αναπροςαρμόηονται ιςόποςα ετθςίωσ μζχρι 

τθν 31.12.2019 ϊςτε από 1.1.2020 να διαμορφωκεί ςτα ανωτζρω ποςοςτά.  

β. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 58 Ειςφορϋσ υγειονομικόσ περύθαλψησ ςυνταξιούχων 
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Θ παρ. 31 του άρκρου 1 του ν. 4334/2015 (Αϋ 80) θ οποία με τισ διατάξεισ τθσ περ. 2, 

υποπαρ. Ε2 τθσ παρ. Ε του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) αναρικμικθκε ςε παρ. 30, 

αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  

30. α) Από τθν 1.1.2016 θ ειςφορά υγειονομικισ περίκαλψθσ υπζρ ΕΟΡΥΥ για παροχζσ 

αςκενείασ ςε είδοσ των ςυνταξιοφχων του ΕΦΚΑ κακορίηεται ςε ποςοςτό 6%, και 

υπολογίηεται επί του καταβαλλόμενου ποςοφ κφριασ ςφνταξθσ, αφοφ αφαιρεκεί το 

ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν Ειδικι Ειςφορά Συνταξιοφχων Κφριασ Αςφάλιςθσ υπζρ 

ΑΚΑΓΕ (άρκρο 149 του ν. 3655/2008). 

Σε περίπτωςθ ςυρροισ περιςςότερων τθσ μίασ κφριων ςυντάξεων ςτο ίδιο 

πρόςωπο, το ωσ άνω ποςοςτό φψουσ 6% υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των 

καταβαλλόμενων ςυντάξεων, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ, και αφοφ αφαιρεκοφν τα 

ποςά που αντιςτοιχεί ςτθν Ειδικι Ειςφορά Συνταξιοφχων Κφριασ Αςφάλιςθσ υπζρ 

ΑΚΑΓΕ, κατά το άρκρο 149 του ν. 3655/2008. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ςυνταξιοφχοι λαμβάνουν ςφνταξθ και αποδοχζσ 

από μιςκωτι εργαςία ι από άςκθςθ επαγγζλματοσ ι απαςχόλθςθσ, καταβάλλεται 

το ποςοςτό ειςφοράσ υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ επί τθσ ςυντάξεωσ που 

λαμβάνουν, κακϊσ και επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν ι επί του μθνιαίου 

ειςοδιματόσ τουσ.  

β) Από τθν 1.1.2016 παρακρατείται ειςφορά 6% υπζρ ΕΟΡΥΥ από τισ επικουρικζσ 

ςυντάξεισ, υπολογιηόμενθσ επί του καταβαλλόμενου ποςοφ επικουρικισ ςφνταξθσ. 

Σε περίπτωςθ ςυρροισ περιςςότερων τθσ μίασ επικουρικισ ςυντάξεων ςτο ίδιο πρόςωπο, 

το ωσ άνω ποςοςτό φψουσ 6% υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των καταβαλλόμενων 

ςυντάξεων, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ (γιρατοσ, αναπθρίασ, χθρείασ), και αφοφ αφαιρεκοφν 

τα ποςά που αντιςτοιχεί ςτθν Ειδικι Ειςφορά Συνταξιοφχων Κφριασ Αςφάλιςθσ υπζρ ΑΚΑΓΕ, 

κατά το άρκρο 149 του ν. 3655/2008. 
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Άρθρο 59 Κοινό Μητρώο Ειςφορών και Φόρου Ειςοδόματοσ 

 

1. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κεςπίηεται κοινό μθτρϊο των υπόχρεων 

καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και φόρου ειςοδιματοσ ςτο οποίο ενςωματϊνονται 

και εναρμονίηονται οι διαδικαςίεσ εγγραφισ, διλωςθσ, πλθρωμισ και βεβαίωςθσ 

καταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  

2. Με τθν ίδια απόφαςθ, θ οποία πρζπει να εκδοκεί εντόσ του 2016, κακορίηονται οι 

κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ του κοινοφ μθτρϊου, ο υπεφκυνοσ 

φορζασ λειτουργίασ, οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων, τομζων και κλάδων οι 

προςαρμογζσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1. 

3. Από 1/07/2016 οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ του 

Δθμοςίου, των ΟΤΑ αϋκαι βϋβακμοφ και των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου  

ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαςτϊν και δθμόςιων λειτουργϊν, των αιρετϊν οργάνων τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των κλθρικϊν, των ςτρατιωτικϊν και του πάςθσ φφςεωσ ζνςτολου 

προςωπικοφ και όλων των απαςχολουμζνων ςτο Δθμόςιο,ςτα ΝΡΔΔ και ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ με οποιουδιποτε τφπου ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ ι μίςκωςθσ ζργου ι 

παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν, δθλϊνονται και καταβάλλονται ςε μθνιαία βάςθ, από 

τθν Ενιαία Αρχι Ρλθρωμισ μζςω Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ. 

4. Με κοινζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και των ςυναρμόδιων Υπουργϊν κακορίηονται οι 

κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ περιοδικισ διλωςθσ και καταβολισ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, θ δομι και το περιεχόμενο των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων, ο 

υπεφκυνοσ φορζασ λιψθσ των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων, οι αρμοδιότθτεσ των 

εμπλεκόμενων φορζων, τομζων και κλάδων οι προςαρμογζσ ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ 

παραγράφου 5. 
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Άρθρο 60 Αντικειμενικό  ςύςτημα τεκμαρτού υπολογιςμού ειςφορών 

 

1. α. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων μπορεί να 

κεςπίηεται αντικειμενικό  ςφςτθμα τεκμαρτοφ υπολογιςμοφ του ελάχιςτου απαιτοφμενου 

αρικμοφ θμερομιςκίων και ποςοφ ειςφορϊν για κατθγορίεσ ι κλάδουσ επιχειριςεων κατά 

μινα λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο χρονικό διάςτθμα και ανάλογα με τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. Θ προςδιοριηόμενθ κατά το ςφςτθμα αυτό δαπάνθ αποτελεί το 

ελάχιςτο οφειλόμενο ποςό για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά μαχθτό τεκμιριο.  

β.  Με τισ αποφάςεισ του προθγουμζνου εδαφίου κακορίηεται το αντικειμενικό ςφςτθμα 

τεκμαρτοφ υπολογιςμοφ για κάκε κατθγορία επιχειριςεων,  θ διαδικαςία είςπραξθσ των 

επιπλζον των δθλωκζντων ποςϊν ειςφορϊν και κάκε αναγκαίο για τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ ειδικότερο ηιτθμα 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το παραπάνω ελάχιςτο τεκμαρτό ποςό είναι μεγαλφτερο 

από τα δθλωκζντα από τον εργοδότθ θμερομίςκια ο εργοδότθσ δφναται να αμφιςβθτιςει 

τον υπολογιςμό υποβάλλοντασ εντόσ διμινου από τθν υποβολι τθσ Α.Ρ.Δ. του αντίςτοιχου 

διαςτιματοσ  τουσ ιςχυριςμοφσ του και κάκε αναγκαίο αποδεικτικό ςτοιχείο.  Σε περίπτωςθ 

που δεν αμφιςβθτθκεί ο υπολογιςμόσ ι δεν γίνουν δεκτζσ οι αντιρριςεισ του εργοδότθ το 

επιπλζον δθλωκζν ποςό ςυμψθφίηεται με οφειλόμενεσ ειςφορζσ για αςφαλιςτικι 

τακτοποίθςθ ςυγκεκριμζνων προςϊπων αν διαπιςτωκεί μεταγενζςτερα ότι αυτό 

απαςχολικθκε ςτον εργαςίεσ του ςυγκεκριμζνου εργοδότθ κατά τθν ίδια περίοδο. Αν ο 

εργοδότθσ απαςχολεί εργαηόμενουσ μερικισ απαςχόλθςθσ το επιπλζον ποςό δφναται 

επιπλζον να ςυμψθφιςκεί με το απαιτοφμενο για τουσ ίδιουσ εργαηόμενουσ ποςό 

ειςφορϊν για πλιρθ απαςχόλθςθ. 

3. Θ καταβολι των ελάχιςτων ειςφορϊν βάςει του αντικειμενικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

παροφςασ παραγράφου δεν απαλλάςςει τον εργοδότθ από τθν καταβολι επιπλζον 

ειςφορϊν  και των ςχετικϊν προςαυξιςεων και ποινϊν αν διαπιςτωκεί απαςχόλθςθ 

επιπλζον από τθν προβλεπόμενθ για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επιχειριςεων.  

4. Το αντικειμενικό  ςφςτθμα τεκμαρτοφ υπολογιςμοφ ρυκμίηεται με βάςθ πρόςφορα 

κριτιρια υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ εργατικισ απαςχόλθςθσ όπωσ είναι ενδεικτικά το 

είδοσ τθσ επιχείρθςθσ, το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ, το ωράριο λειτουργίασ, θ τυχόν 

εποχιακι φφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν , οι αναγκαίεσ για τθν 
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εκτζλεςθ των εργαςιϊν ειδικότθτεσ, θ γεωγραφικι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ,  θ τυχόν ειςφορά 

προςωπικισ απαςχόλθςθσ από τον εργοδότθ ι τουσ εταίρουσ εργοδοτικισ επιχείρθςθσ . 

 

Άρθρο 61 Ανώνυμη Εταιρύα Διαχεύριςησ τησ Ακύνητησ Περιουςύασ Αςφαλιςτικών 

Οργανιςμών 

 

1. Συνιςτάται Ανϊνυμθ Εταιρεία με επωνυμία «Εταιρεία Διαχείριςθσ τθσ Ακίνθτθσ 

Ρεριουςίασ Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν Α.Ε.» και ςυνοπτικά «Ε.Δ.Α.Ρ.ΑΣ.Ο. Α.Ε.» με 

αποκλειςτικό μζτοχο τον ΕΦΚΑ. Θ Εταιρία τελεί υπό τθν εποπτεία του Δθμοςίου, που 

αςκείται από κοινοφ από τουσ Υπουργοφσ Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

2. Θ Ε.Δ.Α.Ρ.ΑΣ.Ο. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κατά τουσ 

κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, με τθ μορφι Ανϊνυμθσ Εταιρίασ και διζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, εκτόσ αν διαφορετικά ορίηεται ςτον 

παρόντα νόμο, είναι δε αόριςτθσ διάρκειασ. 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ, ορίηεται ςε *** Ευρϊ.  Το μετοχικό κεφάλαιο 

τθσ Εταιρίασ αποτελείται από μία μετοχι που ανικει ςτον ΕΦΚΑ. Θ μοναδικι μετοχι τθσ 

Εταιρείασ είναι ονομαςτικι και αδιαίρετθ.   Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλαμβάνεται και 

καταβάλλεται ολόκλθρο από τον ΕΦΚΑ. 

4. Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι  

α. θ αξιοποίθςθ και διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΕΦΚΑ και θ διενζργεια 

επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία, εκτόσ  εκείνθσ  που  ζχει  εκάςτοτε     προοριςκεί  προσ 

άμεςθ χριςθ των υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ, για τθν οποία το ιδρυόμενο νομικό  πρόςωπο  

μπορεί  να  προβαίνει  μόνο  ςε  εργαςίεσ επιμζλειασ και ςυντθριςεωσ, 

β. θ παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ, διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ ακινιτων, κακϊσ και θ 

παροχι ςχετικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν. 

γ. Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που είναι ςυναφισ με τουσ παραπάνω ςκοποφσ. 

5. Στθν Ε.Δ.Α.Ρ.ΑΣ.Ο. Α.Ε. ανικει θ αρμοδιότθτα αποκλειςτικισ διαχείριςθσ, 

διοίκθςθσ, αξιοποίθςθσ των ακινιτων και των δικαιωμάτων επί ακινιτων του ΕΦΚΑ, εκτόσ 

των ακινιτων που κα παραμείνουν ςτθν διοίκθςθ και διαχείριςθ του τελευταίου για λόγουσ 
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ιδιόχρθςθσ ι κάλυψθσ κτιριακϊν αναγκϊν υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι εποπτευόμενων από αυτό φορζων. Θ 

ςχετικι απόφαςθ για τθν εξαίρεςθ των ακινιτων αυτϊν λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΦΚΑ 

και εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικθσ 

Αλλθλεγγφθσ.  

6. α. Θ Ε.Δ.Α.Ρ.ΑΣ.Ο. Α.Ε. αςκεί επενδυτικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα άρκρα 21  

κ.ε. του ν.2778/1999. 

β. Στο πλαίςιο άςκθςθσ του ςκοποφ τθσ, θ εταιρεία μπορεί να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΕΦΚΑ, όπωσ ενδεικτικά, να 

εκμιςκϊνει τα ακίνθτα που διοικεί και διαχειρίηεται και να παραχωρεί τθ χριςθ τουσ ζναντι 

ανταλλάγματοσ, ι άνευ ανταλλάγματοσ για ανάγκεσ του Δθμοςίου, να εκπονεί πάςθσ 

φφςεωσ μελζτεσ ςχετικζσ με τουσ ςκοποφσ τθσ, να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξθσ, 

ανάπλαςθσ και διαχείριςθσ των ακινιτων, να προβαίνει ςε κάκε πράξθ διαχείριςθσ και 

διάκεςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του ΕΦΚΑ, να ενάγει και ενάγεται και γενικά να 

αςκεί οποιοδιποτε ζνδικο μζςο και να διεξάγει κάκε δίκθ, για τθν προςταςία των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που διοικεί και διαχειρίηεται, να επιχειρεί κάκε πράξθ εκτζλεςθσ 

για τθν προςταςία και επιμελι διοίκθςθ και διαχείριςθ των ακινιτων, να προβαίνει ςε κάκε 

ενδεδειγμζνθ ενζργεια προσ αποτροπι κινδφνου από καταπάτθςθ, βανδαλιςμοφσ, κλοπζσ 

και φκορζσ ι προσ άρςθ επικινδυνότθτασ των επί των ακινιτων  κτιςμάτων, να προβαίνει 

ςε απογραφι, φροντίδα για τθ χαρτογράφθςθ και κτθματογράφθςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του ΕΦΚΑ, ςε ςυγκζντρωςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ των επιμζρουσ ακινιτων 

κακϊσ και ςε καταγραφι με  τθ  δθμιουργία  κατάλλθλα  ενθμερωμζνου  αρχείου όλθσ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ ςτοιχείων του ΕΦΚΑ, να εκποιεί μζροσ των ακινιτων και γενικά να 

διοικεί ςφμφωνα  με  τουσ κανόνεσ  τθσ τακτικισ εκμετάλλευςθσ τθν ακίνθτθ περιουςία που 

περιζρχεται ςτον ΕΦΚΑ με οποιαδιποτε αιτία και να προβαίνει ςε κάκε άλλθ  ενζργεια  και  

πράξθ  που  ανάγεται ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ εταιρείασ, με  γνϊμονα  πάντοτε  τθ 

δθμιουργία  μζςων  και  πόρων  για  το ζργο του ΕΦΚΑ. 

7. α. Τα ζςοδα από τθ διαχείριςθ των ακινιτων, οι τόκοι και τα μερίςματα από τισ 

κατακζςεισ και τισ επενδφςεισ εςόδων από τα ακίνθτα αποτελοφν πόρο του ΕΦΚΑ.  

β. Θ  Εταιρεία  για  τθν  κάλυψθ  των  δαπανϊν  λειτουργίασ  τθσ  δικαιοφται  ποςοςτό  επί  

των  ειςπράξεων  από τθν   εν γζνει διαχείριςθ των ακινιτων, που ορίηεται κάκε φορά με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν  Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
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Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Επίςθσ θ Εταιρία δικαιοφται πάγιο διαχειριςτικό δικαίωμα επί 

των χρθματικϊν ποςϊν που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον  ΕΦΚΑ για τθν 

πραγματοποίθςθ κατ’ εντολι των αγορϊν ακινιτων ι εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων ι εκπόνθςθ 

μελετϊν. 

γ. Ρόρουσ τθσ εταιρείασ αποτελοφν και χρθματοδοτιςεισ από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ 

πόρουσ για τθν εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων, αναπτυξιακϊν, υποδομισ, γενικότερου 

δθμόςιου ενδιαφζροντοσ ι κοινισ ωφζλειασ ςχετικά με τθν ακίνθτθ περιουςία. 

8.  Πργανα διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι α)θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, β) Το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο και γ) Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ. 

9. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων αποτελείται από τον μζτοχο τθσ Εταιρείασ ι 

εκπρόςωπο αυτοφ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων αποτελεί το ανϊτατο όργανο τθσ 

Εταιρείασ.  

10. α.Θ Εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί 

και εκπροςωπεί τθν εταιρεία, κατά τουσ όρουσ του νόμου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ., κατά 

τουσ όρουσ του νόμου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ.  

β. Το διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ αποτελείται από πζντε (5) μζλθ, με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, και ςυγκεκριμζνα από: α)Τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο και 

ζνα (1) μζλοσ, που ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ  Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τρία (3) μζλθ, εκπροςϊπουσ του μετόχου, που ορίηονται με 

απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα αναπλθρωματικά μζλθ ορίηονται με απόφαςθ του 

οργάνου που ορίηει τα τακτικά.  Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι `Ελλθνεσ 

Ρολίτεσ και διακζτουν τισ ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία που απαιτοφνται για να αςκιςουν 

αποτελεςματικά το ζργο τουσ. 

11. Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ρροζδρου και 

Διευκφνοντασ ςυμβοφλου είναι τριετισ  και παρατείνεται κάκε φορά μζχρι τθν εκλογι νζου 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οριςμοφ νζου Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ  Συμβοφλου.  

12.  Το Διοικθτικό Συμβοφλιο  είναι αρμόδιο να αποφαςίηει για κάκε πράξθ που αφορά 

τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ και τθν επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ και να αποφαςίηει για κάκε 

κζμα που αφορά τθν Εταιρεία, με εξαίρεςθ τα ηθτιματα, τα οποία, κατά το νόμο ι το 

καταςτατικό αυτό, υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  Τα μζλθ του Δ.Σ. 

υποχρεοφνται να μθν ενεργοφν πράξεισ  ανταγωνιςτικζσ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ. 
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13. Ο  Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνων Σφμβουλοσ   

α- εκπροςωπεί τθν Εταιρεία δικαςτικϊσ  και  εξωδίκωσ .  

β- προεδρεφει  τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

γ- προεδρεφει των εργαςιϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και καταρτίηει τθν θμεριςια 

διάταξθ των ςυνεδριάςεϊν του και ειςθγείται τα κζματα  τθσ  θμεριςιασ  διάταξθσ του  

Δ.Σ.,   

δ- προϊςταται των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ, ελζγχει και ςυντονίηει τθ λειτουργία τουσ,  

ε- επιμελείται τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Δ.Σ. 

ςτ- υπογράφει τα ζγγραφα τθσ Εταιρείασ,  

η- ειςπράττει τισ απαιτιςεισ, ενεργεί αναλιψεισ, υπογράφει τισ εντολζσ πλθρωμισ για  

τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ και τισ υπόλοιπεσ πλθρωμζσ.  Για τθν υπογραφι οριςμζνων 

εγγράφων μπορεί να εξουςιοδοτεί υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ. 

θ- διορίηει  τουσ  πλθρεξοφςιουσ  δικθγόρουσ,  

κ- αποφαςίηει  τθν     πρόςλθψθ του αναγκαίου προςωπικοφ  

ι- ενεργεί κάκε πράξθ αρμοδιότθτάσ του που προβλζπεται από τον Νόμο ι το 

Καταςτατικό αυτό.  

ια- ζχει  τθν  ανϊτατθ  εποπτεία λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ και ενθμερϊνει ςχετικά το 

Δ.Σ. 

Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται από 

τον Αντιπρόεδρο. 

14. α. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του 

άρκρου αυτοφ, εξειδικεφονται τα μζςα για επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ εταιρείασ και οι 

δραςτθριότθτεσ που αςκεί και ρυκμίηεται κάκε άλλο ηιτθμα ςχετικά με τθν οργάνωςθ και 

τθ λειτουργία τθσ Εταιρίασ. 

Β. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηεται το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ.  
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Άρθρο 62 Σύςταςη Εταιρύασ Διαχεύριςησ Αμοιβαύων Κεφαλαύων Διευρυμϋνου 

Σκοπού Αςφαλιςτικών Οργανιςμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και ςυγχώνευςησ ςε αυτόν 

εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε. 

 

1. Συνιςτάται Εταιρία με τθν ονομαςία Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Διευρυμζνου Σκοποφ Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν Ανϊνυμθ Εταιρεία (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. ΑΕ) με 

αποκλειςτικό μζτοχο  τον ΕΦΚΑ. Θ Εταιρία τελεί υπό τθν εποπτεία του Δθμοςίου, που 

αςκείται από κοινοφ από τον Υπουργό Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

2. Θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. ΑΕ λειτουργεί χάριν του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κατά τουσ 

κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, με τθ μορφι Ανϊνυμθσ Εταιρίασ και διζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, εκτόσ αν διαφορετικά ορίηεται ςτον 

παρόντα νόμο, είναι δε αόριςτθσ διάρκειασ. 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. ΑΕ ορίηεται ςε *** Ευρϊ και αποτελείται 

από μία μετοχι που ανικει ςτον ΕΦΚΑ.   

4. α. Σκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ αξιοποίθςθ τθσ κινθτισ περιουςίασ του ΕΦΚΑ, 

ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπωσ ιςχφει. 

β. Μζςα για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ είναι, μεταξφ άλλων, θ διαχείριςθ, 

ςυγκρότθςθ και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων, θ διαχείριςθ διακεςίμων κεφαλαίων 

ςτο Κοινό Κεφάλαιο Αςφαλιςτικϊν Φορζων και ΝΡΔΔ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ 

αξιοποίθςθ κεφαλαίων του ΕΦΚΑ, όπωσ ενδεικτικά θ αγορά και πϊλθςθ κινθτϊν αξιϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνων και τίτλων ελλθνικοφ δθμοςίου, θ παροχι υπθρεςιϊν και 

ςυμβουλϊν, θ ςφνταξθ μελετϊν χρθματοοικονομικισ φφςθσ για τθ διατιρθςθ και 

επενδφςεισ κεφαλαίων.  

4. Στθν εταιρία μεταβιβάηεται αυτοδίκαια θ κινθτι περιουςία, κινθτζσ αξίεσ και 

μετρθτά των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν, κατά τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 5 και του 

ΕΦΚΑ, εκτόσ από τα αναγκαία για τθν λειτουργία και τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του 

τελευταίου. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηεται το μζροσ τθσ κινθτισ περιουςίασ του 

ΕΦΚΑ, θ διαχείριςθ του οποίου παραμζνει ςε αυτόν. 



-Απόρρθτο-  
 

166 
 

5. α. Στθν Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. ςυγχωνεφονται αυτοδίκαια, από τθν δθμοςίευςθ του 

νόμου, με απορρόφθςι από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. ΑΕ , οι ακόλουκεσ εταιρείεσ: 

-ι Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχείριςθ Ειδικοφ Κεφαλαίου Αςφάλιςθσ (ΦΕΚ Σφςταςθσ 

273/8.12.1999),  

-ιι θ Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν 

(ΦΕΚ Σφςταςθσ 8835/27.9.2000) 

β. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα και οι λεπτομζρειεσ τθσ απορροφιςεωσ. 

6.  α. Τα ζςοδα τθσ εταιρίασ, με τθν επιφφλαξθ του επομζνου εδαφίου, αποτελοφν πόρο 

του ΕΦΚΑ.  

β. Θ  Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. για  τθν  κάλυψθ  των  δαπανϊν  λειτουργίασ  τθσ  δικαιοφται  

ποςοςτό  επί των ειςπράξεων από τθ διαχείριςθ τθσ κινθτισ περιουςίασ του φορζα, που 

ορίηεται κάκε φορά με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν  Οικονομικϊν και Εργαςίασ. Επίςθσ θ 

Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. δικαιοφται πάγιο διαχειριςτικό δικαίωμα επί των χρθματικϊν ποςϊν 

που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ για τθν πραγματοποίθςθ κατ’ εντολι επενδφςεων  ι εκτζλεςθ 

ζργων ι εκπόνθςθ μελετϊν. 

7. Πργανα διοίκθςθσ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. είναι α) θ Συνζλευςθ των μετόχων, β) Το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο και γ) Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ. 

8. α.Θ Εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί 

και εκπροςωπεί τθν εταιρεία, κατά τουσ όρουσ του νόμου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ., κατά 

τουσ όρουσ του νόμου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ.  

β. Το διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ αποτελείται από πζντε (5) μζλθ, με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, και ςυγκεκριμζνα από: α)Τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο και 

ζνα (1) μζλοσ, που ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ  Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τρία (3) μζλθ, εκπροςϊπουσ του μετόχου, που ορίηονται με 

απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα αναπλθρωματικά μζλθ ορίηονται με απόφαςθ του 

οργάνου που ορίηει τα τακτικά.  Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι `Ελλθνεσ 

Ρολίτεσ και διακζτουν τισ ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία που απαιτοφνται για να αςκιςουν 

αποτελεςματικά το ζργο τουσ. 
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9. Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ρροζδρου και 

Διευκφνοντασ ςυμβοφλου είναι τριετισ  και παρατείνεται κάκε φορά μζχρι τθν εκλογι νζου 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οριςμοφ νζου Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ  Συμβοφλου.  

10.  Το Διοικθτικό Συμβοφλιο  είναι αρμόδιο να αποφαςίηει για κάκε πράξθ που αφορά 

τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ και τθν επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ και να αποφαςίηει για κάκε 

κζμα που αφορά τθν Εταιρεία, με εξαίρεςθ τα ηθτιματα, τα οποία, κατά το νόμο ι το 

καταςτατικό αυτό, υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  Τα μζλθ του Δ.Σ. 

υποχρεοφνται να μθν ενεργοφν πράξεισ  ανταγωνιςτικζσ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ. 

11. Ο  Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνων Σφμβουλοσ   

α- εκπροςωπεί τθν Εταιρεία δικαςτικϊσ  και  εξωδίκωσ .  

β- προεδρεφει  τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

γ- προεδρεφει των εργαςιϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και καταρτίηει τθν θμεριςια 

διάταξθ των ςυνεδριάςεϊν του και ειςθγείται τα κζματα  τθσ  θμεριςιασ  διάταξθσ του  

Δ.Σ.,   

δ- προϊςταται των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ, ελζγχει και ςυντονίηει τθ λειτουργία τουσ,  

ε- επιμελείται τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Δ.Σ. 

ςτ- υπογράφει τα ζγγραφα τθσ Εταιρείασ,  

η- ειςπράττει τισ απαιτιςεισ, ενεργεί αναλιψεισ, υπογράφει τισ εντολζσ πλθρωμισ για  

τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ και τισ υπόλοιπεσ πλθρωμζσ.  Για τθν υπογραφι οριςμζνων 

εγγράφων μπορεί να εξουςιοδοτεί υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ. 

θ- διορίηει  τουσ  πλθρεξοφςιουσ  δικθγόρουσ,  

κ- αποφαςίηει  τθν     πρόςλθψθ του αναγκαίου προςωπικοφ  

ι- ενεργεί κάκε πράξθ αρμοδιότθτάσ του που προβλζπεται από τον Νόμο ι το 

Καταςτατικό αυτό.  

ια- ζχει  τθν  ανϊτατθ  εποπτεία λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ και ενθμερϊνει ςχετικά το 

Δ.Σ. 

Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται από 

τον Αντιπρόεδρο. 
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12. α. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του 

άρκρου αυτοφ, εξειδικεφονται τα μζςα για επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ εταιρείασ και οι 

δραςτθριότθτεσ που αςκεί και ρυκμίηεται κάκε άλλο ηιτθμα ςχετικά με τθν οργάνωςθ και 

τθ λειτουργία τθσ Εταιρίασ. 

β. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηεται το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ. 

 

Άρθρο 63 Νϋοι Πόροι Αςφαλιςτικού Συςτόματοσ 

 

Το άρκρο αυτό κα διαμορφωκεί ςτθ βάςθ πορίςματοσ διυπουργικισ επιτροπισ που ζχει 

ςυςτακεί με απόφαςθ του ΚΥΣΚΟΙΠ για το ςκοπό αυτό.   

 

Άρθρο 64 Ευθύνη διοικούντων προςώπων Ανωνύμων Εταιριών για 

ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ προσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ και τουσ  εργαζομϋνουσ 

 

1.Οι παράγραφοι 1, 2, και 4 του άρκρου 31 του ν.4321/2015 «υκμίςεισ για τθν 

επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ ρφκμιςθ οφειλϊν, τροποποίθςθ ΚΦΕ, ΦΡΑ κλπ) (ΦΕΚ 32 Αϋ) 

τροποποιοφνται ωσ ακολοφκωσ, προςτίκεται νζα παράγραφοσ 5 και θ παράγραφοσ 5 

αναρικμείται ςε παράγραφο 6: 

«1. Τα πρόςωπα που είναι νόμιμοι εκπρόςωποι, πρόεδροι, διαχειριςτζσ, διευκφνοντεσ 

ςφμβουλοι, εντεταλμζνοι ςτθ διοίκθςθ και εκκακαριςτζσ των νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 3 του ν. 4174/2013, Κϊδικασ 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Αϋ 170), κατά το χρόνο τθσ διάλυςθσ ι ςυγχϊνευςισ τουσ, 

ευκφνονται προςωπικά και αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον για τθν καταβολι των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, πρόςκετων τελϊν, προςαυξιςεων και λοιπϊν επιβαρφνςεων που 

οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ προσ τουσ Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, κακϊσ και για κάκε είδουσ λθξιπρόκεςμθ απαίτθςθ των 

εργαηομζνων των νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων αυτϊν που πθγάηουν από τισ ςυμβάςεισ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που ζχουν ςυνάψει οι πρϊτοι με αυτά και ζχουν επιδικαςκεί με 
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εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ, ανεξάρτθτα από το χρόνο βεβαίωςισ τουσ. Στα νομικά 

πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που ςυγχωνεφονται, ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρον μαηί με τα πιο πάνω πρόςωπα, για τθν πλθρωμι των κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο οφειλόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λθξιπρόκεςμων μζχρι διετίασ 

εργοδοτικϊν οφειλϊν του διαλυόμενου νομικοφ προςϊπου και εκείνο ι εκείνθ θ νομικι 

οντότθτα που το απορρόφθςε ι το νζο νομικό πρόςωπο ι θ νζα νομικι οντότθτα που 

ςυςτικθκε, ανεξάρτθτα από το χρόνο βεβαίωςισ τουσ. Θ προςωπικι και αλλθλζγγυα 

ευκφνθ των προςϊπων που ζχουν τισ παραπάνω ιδιότθτεσ για τθν καταβολι των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, πρόςκετων τελϊν, προςαυξιςεων,  λοιπϊν επιβαρφνςεων και 

λθξιπρόκεςμων μζχρι διετίασ εργοδοτικϊν οφειλϊν που οφείλονται από τα νομικά 

πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ υπάρχει και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του νομικοφ 

προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που εκπροςωποφν. 

2. Αν κατά το χρόνο διάλυςθσ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ δεν ζχουν εξοφλθκεί 

όλεσ οι κατά τα ανωτζρω υποχρεϊςεισ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ 

προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και τουσ εργαηομζνουσ του, οι, κατά το χρόνο 

διάλυςθσ αυτϊν, μζτοχοι ι εταίροι κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν με ποςοςτό ςυμμετοχισ 

τουλάχιςτον δζκα (10%) τοισ εκατό ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με το νομικό 

πρόςωπο ι τθ νομικι οντότθτα για τθν καταβολι των οφειλόμενων αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, προςκετϊν τελϊν, προςαυξιςεων, λοιπϊν επιβαρφνςεων και λθξιπρόκεςμων 

μζχρι διετίασ εργοδοτικϊν οφειλϊν. Επίςθσ και κάκε πρόςωπο που υπιρξε μζτοχοσ ι 

εταίροσ κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν με ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον δζκα (10%) τοισ 

εκατό, ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με το νομικό πρόςωπο ι τθ νομικι 

οντότθτα για τθν καταβολι των οφειλόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, προςκετϊν τελϊν, 

προςαυξιςεων, λοιπϊν επιβαρφνςεων και ωσ άνω εργοδοτικϊν οφειλϊν που 

δθμιουργικθκαν κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ ιδιότθτασ του μετόχου ι εταίρου. Οι 

ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου αυτισ δεν ιςχφουν για νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν ι αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο ςε άλλο 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε.. 

«3. Τα πρόςωπα που κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ευκφνονται προςωπικά και 

αλλθλζγγυα για τισ οφειλζσ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ προσ Φ.Κ.Α., κατ’ 

εξαίρεςθ, είναι δυνατό να εξοφλιςουν ι να ρυκμίςουν αυτοτελϊσ κατά τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ περί ρυκμίςεωσ οφειλϊν διατάξεισ τισ οφειλζσ του νομικοφ προςϊπου προσ 

τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Φ.Κ.Α.), που υπιρχαν κατά τθν ανάλθψθ των 
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κακθκόντων τουσ, κακϊσ και αυτζσ που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ 

τουσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςισ τουσ.» 

4. Ρρόςωπα ευκυνόμενα για τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν οφειλϊν και των ωσ άνω 

εργοδοτικϊν οφειλϊν εκ μζρουσ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ, 

ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, δφνανται να αςκιςουν ζναντι των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και των αςκοφντων των ανωτζρω κάκε είδουσ απαιτιςεων από τισ ςυμβάςεισ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ εργαηομζνων, παράλλθλα με το νομικό πρόςωπο ι τθ νομικι 

οντότθτα, οποιοδιποτε δικαίωμα κα είχε ςτθ διάκεςι του το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι 

οντότθτα. 

5. Οι ωσ άνω διατάξεισ για τθν προςωπικι, αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ευκφνθ των 

ανωτζρω προςϊπων των νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 

ςτο άρκρο 3 του ν. 4174/2013, για κάκε είδουσ λθξιπρόκεςμθ μζχρι δφο ετϊν απαίτθςθ 

των εργαηομζνων των νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων αυτϊν που πθγάηουν από τισ 

ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που ζχουν ςυνάψει οι πρϊτοι με αυτά, καταλαμβάνουν 

και απαιτιςεισ γεγενθμζνεσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ, εάν θ εδϊ 

προβλεπόμενθ διετία ςυμπλθρϊνεται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του.»    

3. Οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ ιςχφουν από τθν θμερομθνία κατάργθςθσ του άρκρου 

115 του ν. 2238/1994 για τα πρόςωπα που ιταν υπεφκυνα με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 4 του ν. 2556/1997 (Αϋ270), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 

69 του ν. 2676/1999 (Αϋ 1). Για τα υπόλοιπα πρόςωπα ιςχφει από τθν δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ νόμου. 

 


