
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

Τίτλος:  
 
«Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης»  
 
Υποέργα: 
 
ΥΠ1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Π/Υ: 526.442,00€ 
 
Υπουργείο Ευθύνης: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φορέας Υλοποίησης: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

526.442,00€ 

Ταμείο: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Περιγραφή: 

Η Πράξη εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας που 

προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) και αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 

Υπουργείου και της εν γένει αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. 

 

Στόχοι: 

Η Πράξη έχει ως στόχο τη διοικητική κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής 

ύλης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, και συγκεκριμένα τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα 

Διοικητικής Κωδικοποίησης που εμπεριέχει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων νόμων και των 

απολύτως απαραίτητων για τις ανάγκες της κωδικοποίησης κανονιστικών διαταγμάτων και 

αποφάσεων του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή όλες τις διατάξεις που εμπίπτουν 

άμεσα ή έμμεσα στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των 

υπηρεσιών της. 

 

Αποτελέσματα: 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της πολυπλοκότητας και της 

ατελούς εφαρμογής των νόμων, την ενοποίηση και απλοποίηση του δικαίου, την αποφυγή της 

πολυδιάσπασης του νόμου, τη μείωση της πολυνομίας και κακονομίας και κατ' επέκταση στην 
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ουσιαστική και επιτυχή υποστήριξη των καθ' ύλην, άμεσων ή/και έμμεσων, αρμοδιοτήτων της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών της. Τα διοικητικά όργανα θα 

είναι σε θέση να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ευκρινώς, δυνάμει ισχυόντων κανόνων δικαίου, οι 

οποίοι θα υφίστανται ενοποιημένοι και συνεπώς άμεσα προσβάσιμοι, γεγονός που θα συντείνει 

στην εμπέδωση της διαφάνειας και του κλίματος εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες αρχές. 

Αντιστοίχως, τόσο οι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αποκτήσουν σαφή γνώση 

των υποχρεώσεών τους, η οποία λειτουργεί ως αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη άσκηση 

των δικαιωμάτων τους και τη συμμόρφωσή τους προς τις νομικές απαιτήσεις. 

 

 

     
 

 

 


