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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 

                                                              Σμήμα  Δξςπηπέηηζηρ Σηλεθωνικά   

(Απθπ. 31, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ παξνρή πηζηνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο κε θαηαλνεηφ ηξφπν ζηα εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ζέκαηα αζθάιηζεο, ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ. 

 Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ πξνο απάληεζε ή 

επίιπζε θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ. 

 Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. 

 Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

 

                    Σμήμα Δξςπηπέηηζηρ Ηλεκηπονικού Σασςδπομείος και άλλων Μοπθών  επικοινωνίαρ 

(Απθπ. 31, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε θέληξνπ ιήςεο αηηεκάησλ θαη εξσηήζεσλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ζπληφκσλ κελπκάησλ (SMS), FAX, θ.ιπ. 

 Ζ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζηα αηηήκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ζπληφκσλ κελπκάησλ (SMS),FAX, θ.ιπ. πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αζθάιηζεο, 

ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ. 

 Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ πξνο απάληεζε ή 

επίιπζε θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ. 

 Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. 

 Ζ καδηθή ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Σμήμα Δξςπηπέηηζηρ και Δνημέπωζηρ 

(Απθπ. 31, ΠΓ 8/2019) 

  Η ιεηηνπξγία Κέληξνπ Δπίζθεςεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιηζεο, 

ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ. 

  Ζ ππνβνήζεζε πνιηηψλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

θαη ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζε ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα. 

  Ζ παξαπνκπή ησλ πνιηηψλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

  Ζ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

  Ζ δηάζεζε, γηα δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ, εληχπσλ θαη αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 

Φνξέαο. 
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  Ο έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ε ππνβνήζεζε απηψλ γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπο. 

  Ζ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα βειηηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην Φνξέα. 

  Ζ δηάζεζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

  Ζ θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπρλφηεξσλ εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ θαζψο θαη ε αλάξηεζή ηνπο 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

                              Σμήμα Γιασείπιζηρ Λειηοςπγίαρ Πεπιθεπειακών Τπηπεζιών   

(Απθπ. 32, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σνπηθψλ Γηεπζχλζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ε 

Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο 

 Ο ζπληνληζκφο ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε ζπγθέληξσζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

 Ζ επηκέιεηα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο Τπεξεζίεο θαη ε 

δηαβίβαζε απηψλ ζηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε Τπεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο  

 

                                           Σμήμα Τποζηήπιξηρ Πεπιθεπειακών Τπηπεζιών  

 (Απθπ. 32, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ δηαξθήο επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Σνπηθψλ 

Τπεξεζηψλ πνπ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

ΔΦΚΑ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ πξνηάζεσλ, πξνβιεκάησλ 

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

άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

 Ζ κειέηε, εηζήγεζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε Γεκφζηα Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζε Γεκφζηνπο, Ηδησηηθνχο Φνξείο θαη Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ θαζψο θαη ε παξαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

 Ζ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ (Intranet) 

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΤΤ 

                                                Σμήμα ςνηονιζμού (Άπθπ. 33, ΠΓ 8/2019) 

 Ο ζπληνληζκφο ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ΠΤΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε  ιήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 
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 Ζ ζπιινγή απφ ηηο Σνπηθέο Γηεπζχλζεηο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απηεπάγγειηε 

ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε 

 Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ Σνπηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε ζχληαμε 

κεληαίσλ θαη εθηάθησλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ θαη Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγίαο κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη απνζηνιή ζηα ΠΔΚΑ ή ζηηο θαηά αξκνδηφηεηα Σνπηθέο 

Τπεξεζίεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ 

 Ο ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Καη’ Οίθνλ Φξνληίδαο πληαμηνχρσλ 

 

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Τποζηήπιξηρ ΠΤΤ 

(Άπθπ. 33, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο ΠΤΤ θαη 

ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, θαηά ην ππνρξεσηηθφ σξάξην θαη πέξαλ απηνχ, θαζψο θαη ε 

απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο, ηηο 

απνδεκηψζεηο ππεξσξηαθήο θαη πξφζζεηεο απαζρφιεζεο, ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη ηα έμνδα θίλεζεο γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο έδξαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ 

 Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο ΠΤΤ 

 Ζ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρσξηθή 

ηεο αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ΠΤΤ θαη ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή κε αλαιψζηκα 

πιηθά θαη ε δηαρείξηζε απηψλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ θηεξηαθψλ, ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ θαη ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο ΠΤΤ θαη ησλ 

Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή 

 Ζ ζχληαμε ηξηκεληαίσλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ θηεξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΔΚΑ θαη ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο ΠΤΤ, 

ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζε εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ ηεο ΠΤΤ θαη ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 

ππάγνληαη ζε απηή, θαζψο θαη ε ζχληαμε πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ 

 Ζ ζχληαμε πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πάγηνπ εμνπιηζκνχ 

 Ζ ηήξεζε βηβιίνπ ζπληεξήζεσο γηα θηεξηαθέο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ (ειεθηξηθφ, 

ειεθηξνληθφ, κεραλνγξαθηθφ, κεραλήκαηα, απηνθίλεηα θαη κεραλάθηα) ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο ΠΤΤ θαη 

ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, θαη ε δηαβίβαζε αληηγξάθσλ ηνπ ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΦΚΑ 

 Ζ δηαθίλεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, ε ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο 

  Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία 

  Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο 

  Ζ κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζε ησλ πάζεο θχζεσο αδεηψλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ 
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 Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ ςνηονιζμού και Τποζηήπιξηρ ΠΤΤ 

              (Άπθπ. 33, ΠΓ 8/2019) 

 Σν Σκήκα πληνληζκνχ θαη Τπνζηήξημεο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πληνληζκνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Τπνζηήξημεο 

 

Απμοδιόηηηερ Σμημάηων Οικονομικήρ Γιασείπιζηρ ΠΤΤ 

(Άπθπ. 33, ΠΓ 8/2019) 

 Ο έιεγρνο ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο ΠΤΤ, θαη ησλ 

Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή 

 Σηιρ δαπάνερ αςηέρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι και οι ληξιππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ηος 

κλάδος ςγείαρ ηων ενηασθένηων ΦΚΑ ζηον ΕΦΚΑ (Άπθπ. 43, Ν. 4611/2019) 

 Ο έιεγρνο, ε πιεξσκή θαη εθθαζάξηζε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηδηφθηεησλ κε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 

αθηλήησλ ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ππεξεζηαθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΤ 

 Ο έιεγρνο, ε πιεξσκή θαη εθθαζάξηζε ησλ έθηαθησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο 

ΠΤΤ θαη ησλ Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή θαζψο θαη ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ 

θ.ιπ. 

 Ο έιεγρνο ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ έθηαθησλ ακνηβψλ (απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο), ησλ 

εμφδσλ ησλ εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΔΚΑ, ηνπ ΚΔΑΟ, ηεο ΠΤΤ θαη ησλ Σνπηθψλ 

Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή 

 Σελ θαηαλνκή ησλ θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέσο NAT θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε θαη αζθάιηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

 Σε βεβαίσζε θαη εθθαζάξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ ή ακνηβψλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ηερληθήο θχζεσο εξγαζίεο ησλ 

αθηλήησλ ηνπ NAT 

 Ζ ηακεηαθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ πνπ 

αλήθνπλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΤ 

 Ζ ζχληαμε θαη απνζηνιή κεληαίσλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε κηζζψκαηα θαη δαπάλεο ζρεηηθέο κε θηεξηαθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (ιεηηνπξγηθέο, ζπληήξεζεο θαη ινηπέο δαπάλεο), ησλ θηεξίσλ ρσξηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΠΤΤ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηεξίσλ φπνπ ζηεγάδνληαη ηα ΠΔΚΑ θαη ην ΚΔΑΟ 

 Τα ημήμαηα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ, ωρ ππορ ηιρ οικονομικέρ απμοδιόηηηερ, 

ελέγσονηαι και εποπηεύονηαι από ηη Γενική Διεύθςνζη Οικονομικών Υπηπεζιών 

ΕΦΚΑ (Άπθπ. 43, Ν. 4611/2019)  

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Σ.Τ 

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Γιοικηηικού και Πληποθόπηζηρ Πολιηών ΣΤ 

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ ΠΤΤ 

 Ζ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο θαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο ΠΤΤ γηα 

έθηαθηεο αλάγθεο ή ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ 

 Ζ ζπγθξφηεζε θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ησλ ΤΔ-ΚΔ.Π.Α. 

ΑΔΑ: ΨΕΔ9465ΧΠΙ-ΧΗΘ
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 Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο, ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

 Ζ ππνδνρή, ε θαζνδήγεζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, θαζψο θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ χπαξμε 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πηλαθίδσλ θαζνδήγεζεο 

 Ζ επηκέιεηα γηα ηε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, ηε ζπληήξεζε ηνπο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ ΑκεΑ 

 Ζ θξνληίδα γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη εξγνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη 

ησλ ρψξσλ ππνδνρήο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ησλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

 Ζ ηήξεζε βηβιίνπ ζπληεξήζεσο γηα θηεξηαθέο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ (ειεθηξηθφ, 

ειεθηξνληθφ, κεραλνγξαθηθφ, κεραλήκαηα, απηνθίλεηα θαη κεραλάθηα) θαη ε δηαβίβαζε αληηγξάθσλ ηνπ ζηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΦΚΑ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε αλαιψζηκα πιηθά θαη ε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ ΠΤΤ, θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζε απηψλ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παγίσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο ΠΤΤ γηα ηελ έγθξηζε, 

πιεξσκή θαη εθθαζάξηζε 

 Ζ δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

 Ζ παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ) 

 Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία 

  ε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ε θαηαγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θαζψο 

θαη ε απνζηνιή ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε επηηφπην ή νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηα αξκφδηα ΠΔΚΑ θαη ησλ 

ινηπψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ζηηο θαηά ρσξηθή αξκνδηφηεηα Σνπηθέο Τπεξεζίεο 

 

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Μηηπώων και Αζθαλιζηικού Βίος ΣΤ 

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ θαη ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ηνπ κε θάζε είδνπο κεηαβνιέο 

 Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), ε κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε 

ΑΜΚΑ θαη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εηζαγσγή, κεηαβνιή θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΑΜΚΑ 

 Ο ρεηξηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Κνηλνχ Μεηξψνπ Δηζθεξφλησλ θαη ηνπ Μεηξψνπ πληαμηνχρσλ 

 Ζ έθδνζε αζθαιηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ε έθδνζε θαη ε αληηθαηάζηαζε βηβιηαξίσλ πγείαο θαζψο θαη ε έθδνζε 

Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζελείαο (ΔΚΑΑ) 

 Ζ ζεψξεζε ηνπ «Βηβιίνπ Ζκεξεζίσλ Γειηίσλ Απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ ζε Αγξνηηθέο Δξγαζίεο θαη 

Αιηεία» ή ηνπ αληίζηνηρνπ ηνχηνπ 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε απνζηνιή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ησλ 

Μεηξψσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ πξνο επίιπζε 

 Ζ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

 Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Ηζηνξηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θπζηθή κνξθή, θαζψο 

θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ Αζθαιηζηηθνχ Βίνπ κε θάζε είδνπο κεηαβνιέο 

 Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ Μεηξψνπ θαη Αζθαιηζηηθνχ Ηζηνξηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ησλ 

ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΚΑ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 Ζ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο θαη ε εμέηαζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα 

ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ 

ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ) 
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 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε      

                                            

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Αζθάλιζηρ και Διζθοπών ΣΤ 

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ο ρεηξηζκφο θαη ε εμέηαζε αηηεκάησλ θαη ζεκάησλ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε θαη ε έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ 

ππαγσγή ή φρη ζηελ αζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Ζ ηήξεζε, ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ εξγνδνηηθψλ θαθέισλ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο Γεκνζίσλ, Ηδησηηθψλ Φνξέσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 Ζ δηνξγάλσζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε Γεκφζηα Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 Ζ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία 

 Ζ δηαρείξηζε αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ΔΟΥ, Διβεηίαο, ησλ ρσξψλ κε ηηο 

νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΚΑ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 Ζ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ λφκηκσλ κέηξσλ γηα ηελ απηεπάγγειηε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, ε έθδνζε πξάμεο Δπηβνιήο 

Δηζθνξψλ (ΠΔΔ) θαη Πξφζζεησλ Σειψλ (ΠΣ) θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα ηδησηηθά θηεξηαθά έξγα θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ 

ηνπο 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηερληθά έξγα πνπ αθνξνχλ ζε θαηάξηηζε 

χκβαζεο ή Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ή Σειηθνχ Λνγαξηαζκνχ κέρξη πνζνχ χςνπο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ηνπο 

  Ζ δηεθπεξαίσζε, κεηά απφ παξαγγειία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΚΔΑΟ, ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο θαηά νθεηιεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ηνπηθή ηνπο αξκνδηφηεηα 

 Ζ δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΠΔΚΑ, εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, χζηεξα 

απφ εηδηθή εληνιή ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Διέγρσλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο αζθαιηζηηθψλ 

βηβιηαξίσλ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 

 Ζ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ 

γηα ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ 

ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ) 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ ςνηάξεων ΣΤ 

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απνλνκή θχξηαο ζχληαμεο 

 Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ θχξηαο ζχληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ΔΟΥ, Διβεηίαο, ησλ ρσξψλ κε 

ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΚΑ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 Ο έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αηηεκάησλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έθδνζε 

ζπληάμεσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ρξφλνπ αζθάιηζεο 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ πληαμηνδφηεζεο 

(ΑΓ) 

ΑΔΑ: ΨΕΔ9465ΧΠΙ-ΧΗΘ



 17 

 Ζ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ 

γηα ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ 

ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ) 

 Ζ ηήξεζε θαη ε ελεκέξσζε αηνκηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαθέισλ 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 

Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Παποσών ΣΤ 

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ δηαπίζησζε ησλ αηπρεκάησλ, ε έξεπλα θαη ζπγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ, ε 

εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθιήζεθαλ απηά, ν ραξαθηεξηζκφο απηψλ σο εξγαηηθά ή κε 

θαη ε παξαπνκπή ζηελ Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή 

 Ζ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα έθδνζε ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, ε 

ρνξήγεζε επηδνκάησλ αζζέλεηαο, απνιχηνπ αλαπεξίαο, εμσηδξπκαηηθνχ, κεηξφηεηαο θαη ινηπψλ παξνρψλ 

(εμφδσλ θαηαζθελψζεσλ, επηδνκάησλ αλεξγίαο, δψξνπ εθεκεξηδνπσιψλ, πξνζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, 

θ.ιπ.) 

 Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ γηα έθδνζε ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, ε ρνξήγεζε επηδνκάησλ αζζέλεηαο, απνιχηνπ 

αλαπεξίαο, εμσηδξπκαηηθνχ, κεηξφηεηαο θαη ινηπψλ παξνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ΔΟΥ, 

Διβεηίαο, Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ΓΚΑ 

 Ο έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αηηεκάησλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έθδνζε 

ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ αζζέλεηαο, απνιχηνπ αλαπεξίαο, εμσηδξπκαηηθνχ, κεηξφηεηαο 

θαη ινηπψλ παξνρψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ρξφλνπ αζθάιηζεο 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ πληαμηνδφηεζεο 

(ΑΓ) θαη ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Παξνρψλ (ΑΓΠ) 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) θαη ηνπ 

πξνυπάξρνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε απνζηνιή Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ πληαμηνδφηεζεο (ΑΓ) ζηελ 

αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ επηδνκάησλ αζζέλεηαο, απνιχηνπ αλαπεξίαο, εμσηδξπκαηηθνχ, κεηξφηεηαο θαη ινηπψλ 

παξνρψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 θαη ηνπ πξνυπάξρνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε απνζηνιή 

ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ Παξνρψλ (ΑΓΠ) ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαη’ νίθνλ Φξνληίδαο πληαμηνχρσλ 

 Ζ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ 

γηα ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ 

ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ) 

 Ζ ηήξεζε θαη ε ελεκέξσζε αηνκηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαθέισλ 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 

Σμήμα Γπαμμαηειακήρ Τποζηήπιξηρ ΤΔ-ΚΔΠΑ 

 (Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ πιεξνθφξεζε-ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο βαζκνχ 

αλαπεξίαο απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Αλαπεξίαο 

 Ζ παξαιαβή αηηήζεσλ θαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 Ζ θαηαρψξηζε αηηήζεσλ ζην ΟΠ/ΔΦΚΑ 

 Ζ ειεθηξνληθή ζάξσζε ηαηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζην ΟΠ/ΔΦΚΑ 
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 Ο ζρεκαηηζκφο αηνκηθνχ θπζηθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ε αξρεηνζέηεζε 

 Ζ κέξηκλα γηα ηπρφλ ινηπέο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο ησλ αηηνχλησλ (ειεθηξνληθή 

δηαβίβαζε ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ άιιν εκείν Τπνβνιήο θ.ιπ.) 

 Ζ εθηχπσζε Πηλαθίσλ ησλ αλά Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή εμεηαδφκελσλ πεξηζηαηηθψλ, ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζρεηηθή ζπλεδξίαζε 

 Ζ ελεκέξσζε εμεηαδφκελσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα θαη ψξα εμέηαζήο ηνπο 

 Ο νξηζκφο γξακκαηέσλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 

 Ζ αλαδήηεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αλά Πηλάθην εμεηαδνκέλσλ 

  Ζ θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ γλσκάηεπζεο ζην ΟΠ/ΔΦΚΑ θαηά ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο 

 Ο έιεγρνο νξζφηεηαο γλσκάηεπζεο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε 

 Ζ θνηλνπνίεζε Γλσζηνπνίεζεο Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ζηνπο αηηνχληεο 

 Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο 

 Οη ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ (έθηαθηε απνπζία ηαηξνχ κέινπο ΤΔ θ.ιπ.) 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ θπζηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαθέισλ εμεηαδνκέλσλ κε ηπρφλ 

ζηνηρεία κεηαβνιψλ 

 

  Απμοδιόηηηερ Αποκενηπωμένος Σμήμαηορ Κοινωνικήρ   Αζθάλιζηρ  

 (Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε θχξηαο ζχληαμεο, 

ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ αζζέλεηαο, απνιχηνπ αλαπεξίαο, εμσηδξπκαηηθνχ, κεηξφηεηαο 

θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ (εμφδσλ θαηαζθελψζεσλ, επηδνκάησλ αλεξγίαο, δψξνπ εθεκεξηδνπσιψλ, 

πξνζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, θ.ιπ.) 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηηο αξκφδηεο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ πληαμηνδφηεζεο 

(ΑΓ) θαη ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Παξνρψλ (ΑΓΠ) 

 Ο έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αηηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη παξνρψλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έθδνζε ζπληάμεσλ θαη ηε ρνξήγεζε παξνρψλ θαζψο θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

ρξφλνπ αζθάιηζεο 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ, ηνπ Κνηλνχ Μεηξψνπ Δηζθεξφλησλ, ηνπ Μεηξψνπ πληαμηνχρσλ 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο 

 Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), ε κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε 

ΑΜΚΑ θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εηζαγσγή, κεηαβνιή θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΑΜΚΑ 

 Ζ έθδνζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ε έθδνζε θαη ε αληηθαηάζηαζε βηβιηαξίσλ πγείαο, θαζψο θαη ε έθδνζε 

Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζελείαο (ΔΚΑΑ) 

 Ζ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο, αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ 

 Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θπζηθή κνξθή θαζψο 

θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ Αζθαιηζηηθνχ Βίνπ κε θάζε είδνπο κεηαβνιέο 

 Ο ρεηξηζκφο θαη ε εμέηαζε αηηεκάησλ θαη ζεκάησλ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη ε ιήςε φισλ ησλ λφκηκσλ κέηξσλ γηα ηελ απηεπάγγειηε ππαγσγή ζηελ 

αζθάιηζε 

 Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο Γεκνζίσλ, Ηδησηηθψλ Φνξέσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο 
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 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε αλαιψζηκα πιηθά, ε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Σνπηθή Γηεχζπλζε θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο 

 Ζ δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

 Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαζψο θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ χπαξμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαη’ νίθνλ Φξνληίδαο πληαμηνχρσλ 

 Ζ παξαιαβή θαη ε δηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηεχζπλζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη 

γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο 

 

  Απμοδιόηηηερ  Σμήμαηορ ςνηάξεων και Παποσών Ναςηικών  

 (Απθπ. 43, Ν.4611/2019) 

 Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο λαπηηθνχο ζηελ 

Σνπηθή Γηεχζπλζε Α΄ Πεηξαηψο, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο Σνπηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΦΚΑ, γηα ηελ απνλνκή 

θχξηαο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, αληθαλφηεηαο, λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ή ζαλάηνπ. 

 Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Σνπηθή Γηεχζπλζε Α΄ 

Πεηξαηψο, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο Σνπηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΦΚΑ, γηα ηε ρνξήγεζε εμφδσλ θεδείαο ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ λαπηηθψλ, έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ Ν.Α.Σ. ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 Ζ δηαβίβαζε αηηεκάησλ ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.) γηα ηε δηαπίζησζε ηεο λαπηηθήο ππεξεζίαο θαη 

ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ. 

 Ζ παξαιαβή απφ ην Ν.Α.Σ. ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο αλαιπηηθά γηα ηελ πξαγκαηηθή ππεξεζία, ηε ζπλζεηηθή 

ππεξεζία θαη ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ θαη ηνπ πνζνχ ζχληαμεο πξηλ ηελ 12.5.2016 πνπ αθνξά ζηε λαπηηθή ππεξεζία, θαζψο 

θαη ε κέξηκλα γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο πνπ αθνξά ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ζχληαμεο ζηηο πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ηνπ 

λαπηηθνχ ή άιινπ επαγγέικαηνο. 

 Ζ παξαιαβή απφ ην Ν.Α.Σ. ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αηηήζεηο γηα 

απνλνκή ζχληαμεο ιφγσ αληθαλφηεηαο ή λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, θαζψο θαη ε έθδνζε απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ 

αηπρήκαηνο. 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηηο αξκφδηεο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ πληαμηνδφηεζεο 

(ΑΓ) θαη ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ Παξνρψλ (ΑΓΠ). 

 Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ θχξηαο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, ζαλάηνπ, αληθαλφηεηαο ή λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ λαπηηθψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ζ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ κέζνπ 

γηα ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ επί ελζηάζεσλ 

ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ). 

 Ζ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε αηνκηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαθέισλ. 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 
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Δνοποιημένα Σμήμαηα  

(Απθπ. 34, ΠΓ 8/2019) 

  Σκήκα Γηνηθεηηθνχ, Αζθάιηζεο θαη Δηζθνξψλ, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ Γηνηθεηηθνχ θαη 

Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ θαη Αζθάιηζεο θαη Δηζθνξψλ 

 Σκήκα πληάμεσλ θαη Παξνρψλ, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ πληάμεσλ θαη Παξνρψλ 

 

Απμοδιόηηηερ Γπαθείων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 

(Απθπ. 35, ΠΓ 8/2019) 

 Ζ παξαιαβή αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε δηαβίβαζή ηνπο ζηελ Σνπηθή Γηεχζπλζε γηα ηε ρνξήγεζε 

ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ 

 Ζ παξαιαβή θαη δηαβίβαζε ζηελ Σνπηθή Γηεχζπλζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο, πξνζθπγψλ θαη γεληθά θάζε ελδίθνπ 

κέζνπ 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ, ηνπ Κνηλνχ Μεηξψνπ Δηζθεξφλησλ θαη ηνπ Μεηξψνπ πληαμηνχρσλ, 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΦΚΑ 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαζψο θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ χπαξμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

 Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείσλ, ε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο 

 

 

 

 

  

 

ΑΔΑ: ΨΕΔ9465ΧΠΙ-ΧΗΘ




