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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη Κωστή. 

Θέμα: «Υψηλότατοι μισθοί στελεχών Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α..» 

Κυρίε Υπουργέ, 

O Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα μπορούσε, ως 

ένα σύγχρονο δημόσιο εργαλείο, να εξασφαλίσει τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των 

υπηρεσιών του προς όφελος των πολιτών, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αντιθέτως, το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» που κατατέθηκε προς ψήφιση 

ουσιαστικά προχωρά στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του φορέα.  Με πρόσχημα 

την αύξηση της ταχύτητας και της ευελιξίας καταργούνται μια σειρά από διατάξεις που 

προβλέπουν διαδικασίες έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για δαπάνες που αφορούν στον ΕΦΚΑ, ευνοούνται δηλαδή οι προμήθειες 

κατά παρέκκλιση. Προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ που 

αφορά σε 400 ακίνητα αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέσω σύστασης Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού και τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» χωρίς όμως να εξασφαλίζεται 

το δημόσιο συμφέρον. Η δημόσια περιουσία του ΕΦΚΑ αφορά και στις ασφαλιστικές 

εισφορές των πολιτών, καθώς συμμετέχουν στη δημιουργία της μέσω της εργασίας 

τους.  

Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή 

θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) από τον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά 

προωθείται η ανεξέλεγκτη πρόσληψη στελεχών του ιδιωτικού τομέα με πολύ υψηλούς 

μισθούς σε διευθυντικές θέσεις της διοίκησής του, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες 

του Α.Σ.Ε.Π.. Στοχοποιούνται οι υπάλληλοι του φορέα καθώς το πειθαρχικό του 

συμβούλιο προβλέπεται να συγκροτείται με τρία μέλη χωρίς όμως τη συμμετοχή των 

αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του Ε.Φ.Κ.Α.. Διαπιστώνονται δηλαδή ρυθμίσεις 

στο προσχέδιο νόμου που πλήττουν το θεσμικό ρόλο του φορέα καθώς επίσης τις 

εγγυήσεις αξιοκρατίας, διαφάνειας και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης όπως 

καθορίζονται από το Σύνταγμα. Την ίδια χρονική περίοδο που η ελληνική κοινωνία 

προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της υπό τις δύσκολες συνθήκες 

πανδημίας και ακρίβειας προβλέπεται η παροχή πολύ υψηλών μισθών σε 

διευθυντικές θέσεις της Διοίκησης του φορέα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 27 του 

σχεδίου νόμου προβλέπεται: 
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Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3172

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/2/2022



1. Η αύξηση του μισθού του υφιστάμενου διορισμένου διοικητή του ΕΦΚΑ έως και τα 

8.134,56 ευρώ.   

2. Μισθό έως και 8.134,56 ευρώ για ιδιώτες γενικούς διευθυντές που πρόκειται να 

στελεχώνουν πλέον τον ΕΦΚΑ με ταυτόχρονη παράκαμψη των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. 

3. Μισθό έως και 8.134,56 ευρώ για τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών 

Ερευνών. 

4. Μισθό έως και 4.631 ευρώ για ιδιώτες μάνατζερ που πρόκειται να αναλάβουν 

διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ. 

5. Μισθός έως και τα 4.631 ευρώ για τα 43 και πλέον στελέχη της Μονοπρόσωπης 

Εταιρίας «Αξιοποίησης» Ακινήτων του ΕΦΚΑ που θα αναλάβουν τη διαχείριση της 

περιουσίας του φορέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Πως δικαιολογείτε τους τόσο υψηλούς μισθούς στελεχών Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. την 

ώρα που η κοινωνία προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες; 

- Προτίθεστε να αποσύρετε το υφιστάμενο προσχέδιο νόμου που καταθέσατε προς 

ψήφιση, ώστε με ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για 

πραγματικές ριζικές τομές προς τη βελτίωση της λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.;  

- Τι προτίθεστε να πράξετε ουσιαστικά ώστε να αντιμετωπίσετε τον κυκεώνα 

γραφειοκρατίας εξαιτίας του οποίου- επί των δυόμιση ετών διακυβέρνησης της χώρας 

από την παράταξή σας - υπερπολλαπλασιάστηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




