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Αθήνα   
Αριθ.  Eσωτ. Πρωτ.: 237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Αναφορών 
                      Αθήνα 
KOIN. : 1.Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης

                2.Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ 
ΕΦΚΑ),poseika@otenet.gr

ΘΕΜΑ:  Θέσεις και προτάσεις του ΠΟΣΕ/ΕΦΚΑ επί του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του 
e-ΕΦΚΑ.
ΣΧΕΤ: Η  με αρ. πρωτ. 1390/09-02-2022 Αναφορά.
        

Σε απάντηση της  σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το 
Βουλευτή  κ.  Γ. Καρασμάνη το με αρ. πρ. 055/2022 /31-1-2022 υπόμνημα της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ), 
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας  γνωρίζουμε τα εξής:

• Όσον αφορά την τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στον e- ΕΦΚΑ, με τη 
ρύθμιση του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 εισάγεται η δυνατότητα ως προϊστάμενοι Γενικών 
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) να τοποθετούνται στελέχη με τριετή θητεία, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία 
εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η πρόσληψη 
γίνεται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ υποψηφίων και του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, με βάση προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνονται σε απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που καλούνται να φέρουν 
εις πέρας τα στελέχη αυτά, καθώς και η αποστολή του φορέα, επιτάσσουν την πρόβλεψη ειδικής 
διαδικασίας με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, ενώ για όλα τα θέματα της 
κατάστασης των προϊσταμένων αυτών που δεν ρυθμίζονται με το σχετικό άρθρο εφαρμόζεται ο 
Υπαλληλικός Κώδικας (ν.3528/2007, Α΄ 26). 

• Όσον αφορά την κατάργηση της συμμετοχής αιρετών εκπροσώπων στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του προαναφερόμενου νόμου εισάγονται 
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παρεκκλίσεις από την πειθαρχική διαδικασία του Υπαλληλικού Κώδικα για τις διαδικασίες που 
κινούνται κατά υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ προς δύο (2) κατευθύνσεις, αφενός τη σύντμηση των 
προθεσμιών και επιτάχυνση και αφετέρου την αμεροληψία των πειθαρχικών οργάνων. Ως προς 
τις προθεσμίες, λαμβάνεται ως βάση η πρόβλεψη του Υπαλληλικού Κώδικα και προβλέπονται οι 
προθεσμίες συντετμημένες, ως επί το πλείστον κατά το ήμισυ, τόσο για την ολοκλήρωση της 
πειθαρχικής διαδικασίας, όσο και για την περάτωση της πειθαρχικής ανάκρισης και την άσκηση 
της πειθαρχικής δίωξης, με σκοπό την εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων και την ταχεία 
διεκπεραίωση των νέων.

Παράλληλα, στην κατεύθυνση της αμεροληψίας, προβλέπεται ότι το πρωτοβάθμιο 
πειθαρχικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ γίνεται τριμελές, αποτελούμενο εφεξής από έναν δικαστικό 
λειτουργό, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και έναν διευθυντή από την 
Ε.Α.Δ., σε αντίθεση με την ισχύουσα παρ. 2 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007, η οποία 
προβλέπει τη συμμετοχή και δύο (2) αιρετών μελών ως εκπροσώπων των υπαλλήλων.

Τέλος, καθορίζεται ότι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διενεργείται από υπάλληλο 
εκτός e-ΕΦΚΑ, ενώ, για την οικονομία της διαδικασίας, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που 
έχει προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα από τη νέα Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών και ζητείται 
περαιτέρω διερεύνηση, η διενέργεια Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνεται από την ίδια τη Μονάδα. 

• Όσον αφορά τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων, με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου 
συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, υπαγόμενη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, με αποστολή τη διενέργεια έκτακτων και προγραμματισμένων ελέγχων, μετά από 
καταγγελίες πολιτών, πληροφορίες ή αιτήματα εν γένει, που αφορούν μεταξύ άλλων στη 
διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων ή ακόμα και ποινικών αδικημάτων και υποθέσεων 
διαφθοράς, σύμφωνα με μεθοδολογία που προβλέπεται στον Κανονισμό της. Ως επικεφαλής της 
Μονάδας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ή 
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται άπαξ για 
ισόχρονο διάστημα, ο οποίος απολαμβάνει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Για τη στελέχωση της Μονάδας, επιλέγονται ιδίως άτομα με ελεγκτική 
εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4873/2021 (Α΄ 248), με απόσπαση ή μετάταξη που 
υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
ταχεία και πλήρη λειτουργικότητά της.

Οι εξουσίες της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών προβλέπονται διευρυμένες, κατά το 
πρότυπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε φακέλους 
και συστήματα. Ιδίως, η μη χορήγηση ή η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών πληροφοριών ή 
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στοιχείων και γενικά η παρακώλυση του έργου της Μονάδας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Ως προς την πορεία των ερευνών, εφόσον από το πόρισμα προκύπτει τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος, ο επικεφαλής της Μονάδας παραγγέλλει στο αρμόδιο 
πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η παραγγελία αυτή είναι δεσμευτική 
για το τελευταίο. Εάν, από την άλλη, η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η 
παραγγελία προς το πειθαρχικό όργανο μπορεί να αφορά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής 
Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) ή ακόμα και να σταλεί ο φάκελος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στις πιο 
πολύπλοκες περιπτώσεις, για τη συνέχιση των ερευνών. Τέλος, εάν υπάρχουν ενδείξεις για 
διάπραξη ποινικών αδικημάτων, αντίγραφο του πορίσματος αποστέλλεται στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικές του ενέργειες.

 Τέλος, ως προς τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με το άρθρο 11 του ν.4892/2022 
προβλέπεται  ότι αποστολή της εν λόγω εταιρίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της 
υγιούς επιχειρηματικής λογικής, με στόχο τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, 
των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. προς 
τελικό όφελος των ίδιων των ασφαλισμένων. Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, η 
Εταιρεία αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση του e-Ε.Φ.Κ.Α., κάθε δικαιοπραξία στο όνομα 
και για λογαριασμό του, κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης 
και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, τη μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων, την εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε 
συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη 
διοίκηση και διαχείρισή της, την εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και 
διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων, καθώς και όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές 
ή παρεπόμενες πράξεις για τους ανωτέρω σκοπούς.

                                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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