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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΘΕΜΑ: «Ημιτελή η νομική κάλυψη του άρθρου 33, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 

του ΕΦΚΑ, που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Εργασίας»   
 

Με Δελτίο Τύπου μας, στις 30 Ιουλίου 2018, ζητούσαμε από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εργασίας, να προχωρήσει στη νομική κάλυψη του συνόλου των συναδέλφων 

μας, που απασχολούνται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΦΚΑ και μάλιστα κατά τα 

πρότυπα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τη Τρίτη 13 

Νοεμβρίου 2018, κατατέθηκε στη Βουλή, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, όπου στο 

άρθρο 33, προβλέπεται η νομική κάλυψη και προστασία των συναδέλφων μας ελεγκτών των 

Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.), αλλά δυστυχώς, όχι κατά τα 

πρότυπα της Α.Α.Δ.Ε.. Αυτό το γεγονός, μας δημιουργεί πολλές απορίες, για τους λόγους 

που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Α.Α.Δ.Ε., έχουν άλλο πλαίσιο νομικής κάλυψης και 

προστασίας, από αυτό που έχουν οι του ΕΦΚΑ, αλλά και οι του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ).  Γιατί συμβαίνει αυτή η διάκριση και σε τι αποσκοπεί αλήθεια ; 

Υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι για τους μεν κι άλλοι για τους δε ; Επιπλέον, στον ΕΦΚΑ, 

ελεγκτικό έργο δεν επιτελούν μόνο οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στα Π.Ε.Κ.Α., 

ανάλογο έργο παρέχουν και οι ελεγκτές των τμημάτων εσόδων (κοινών επιχειρήσεων και 

οικοδομοτεχνικών έργων) των τοπικών μας μονάδων, που επίσης γίνονται δέκτες 

κρουσμάτων βίας αλλά κι απειλών.  Γιατί συμβαίνει, άραγε,  αυτός ο αποκλεισμός τους, από 

τη νομική κάλυψη που θα έχουν οι άλλοι υπηρετούντες συνάδελφοι μας στα Π.Ε.Κ.Α. ; 

Επειδή πιστεύουμε, ότι σ' αυτά τα πράματα, δεν χωρούν ημίμετρα και αποκλεισμοί, ιδίως 

όταν οι συνάδελφοί μας ελεγκτές, τόσο των Π.Ε.Κ.Α. όσο και των τοπικών τμημάτων 

εσόδων ανά την επικράτεια, αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις στον αγώνα που δίνουν 

για την πάταξη της ανασφάλιστης και "μαύρης" εργασίας, ζητάμε από το Υπουργείο 

Εργασίας να προβεί σε σχετική νομοπαρασκευαστική βελτίωση, ώστε να μην υπάρξουν δύο 

ταχυτήτων υπάλληλοι ελεγκτές, όπως  -δυστυχώς- πάει να συμβεί με το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο. 
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