ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επέρχονται
τροποποιήσεις στην οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Παραλλήλως, αναµορφώνεται
το καθεστώς διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του φορέα, και εισάγονται επιµέρους ρυθµίσεις σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.
Β. Το νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από πέντε (5) Μέρη και τριάντα (30) άρθρα.
Στο Μέρος Α΄ (άρθρα 1 και 2) ορίζεται ο σκοπός και το αντικείµενο του νοµοσχεδίου.
Με το Μέρος Β΄, το οποίο διαρθρώνεται σε τρία Κεφάλαια (άρθρα 3 έως 6,
7 έως 9 και 10 έως 19, αντιστοίχως), ρυθµίζονται, ιδίως, ζητήµατα διοίκησης,
λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως και ζητήµατα σχετικά µε την εταιρεία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Ειδικότερα, µε το άρθρο 3 τροποποιείται η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, ώστε υποψήφιοι να µπορούν να είναι ιδιώτες, δηµόσιοι υπάλληλοι
ή λειτουργοί και εργαζόµενοι σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, και καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. Με το άρθρο 4 θεσπίζεται η χορήγηση στους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. χρηµατικού ποσού, ως επιβράβευση
παραγωγικότητας, µε κριτήριο την ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υ-
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παλλήλου. Με το άρθρο 5 αντιµετωπίζονται ζητήµατα διοίκησης του φορέα.
Κατά το άρθρο 6, η ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του φορέα γίνεται, κατά παρέκκλιση από την κείµενη
νοµοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε ειδικό Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα, µετά από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Με το άρθρο 7 συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, µε αποστολή τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και τη διενέργεια έκτακτων και προγραµµατισµένων ελέγχων, και ορίζεται ο τρόπος
στελέχωσής της. Το άρθρο 8 ρυθµίζει τη λειτουργία της µονάδας. Με το άρθρο 9 εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για την πειθαρχική διαδικασία που κινείται κατά υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με το άρθρο 10 συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.». Η εταιρεία έχει µοναδικό
µέτοχο τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, εξαιρείται από
το πεδίο εφαρµογής του ν. 3429/2005, και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά το άρθρο 11, αποστολή της εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α., µε σκοπό τη διασφάλιση και µεγιστοποίηση της αξίας της, των
προσόδων και της οικονοµικής απόδοσής της. Κατά το άρθρο 12, η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας παραµένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ενώ η εταιρεία ασκεί
τις εξουσίες και τα δικαιώµατα του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως εντολοδόχος, έναντι αµοιβής, και ως αντιπρόσωπός του. Με το άρθρο 13 ρυθµίζεται η λειτουργία της
Γενικής Συνέλευσης και ορίζεται η εφαρµογή συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης. Τα άρθρα 14 και 15 αφορούν στον κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας και στο Διοικητικό Συµβούλιο, αντιστοίχως, ενώ τα άρθρα 16 και 17
ρυθµίζουν ειδικές επιτροπές της εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Επενδυτική Επιτροπή). Το άρθρο 18 ρυθµίζει τη στελέχωση της εταιρείας και το άρθρο 19 επιτρέπει την απόσπαση ή
µεταφορά προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην εταιρεία.
Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 20 έως 26) περιέχει διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το άρθρο 20 ρυθµίζεται η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε
περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» και των οποίων η λειτουργία ανεστάλη. Με το άρθρο 21 επιτρέπεται η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας παρά την ύπαρξη οφειλών χαµηλού ύψους (έως
100 Ευρώ). Το άρθρο 22 καταργεί την υποχρέωση προεγγραφής ή προσκό-

3
µισης βεβαίωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την έναρξη ή µεταβολή εργασιών στη
Φορολογική Διοίκηση, ενώ το άρθρο 23 ρυθµίζει ζητήµατα ασφάλισης προσώπων µε υποχρεωτική υπαγωγή, λόγω ιδιότητας, σε δύο ή περισσότερους
πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση. Με το άρθρο 24 προστίθεται η περίπτωση σπάνιου νοσήµατος του τέκνου στις περιπτώσεις χορήγησης ειδικής
γονικής άδειας. Με το άρθρο 25 παρατείνεται η ισχύς της σύµβασης του
πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. µε αντικείµενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ) έως την ένταξη του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο σύστηµα επικοινωνιών
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II. Με το άρθρο 26 παρατείνεται ο χρόνος διάθεσης ή απόσπασης
ειδικών κατηγοριών προσωπικού στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
Τέλος, το Μέρος Δ΄ (άρθρα 27 έως 29) περιέχει εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις, και το Μέρος Ε΄ (άρθρο 30) ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 3
Α. Με το άρθρο 3 οργανώνεται εκ νέου η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε υποψήφιοι
να µπορούν να είναι ιδιώτες και δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε εν γένει φορείς του δηµοσίου τοµέα.
Κατά τούτο, επισηµαίνεται ότι οι προϊστάµενοι γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης του εν λόγω φορέα δεν είναι όργανα της διοίκησής του, αλλά υπάλληλοι νοµικού προσώπου και ότι, εποµένως, υπόκεινται στις διατάξεις
του άρθρου 103 του Συντάγµατος. Στην περίπτωση κατά την οποία επιλεγούν για τις οικείες θέσεις ιδιώτες ή πρόσωπα που δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου, τα διοριζόµενα δε πρόσωπα αποκτούν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου επί θητεία.
Ως προς τη δυνατότητα στελέχωσης της δηµόσιας διοίκησης µε προσωπικό επί θητεία, έχει διαµορφωθεί πάγια νοµολογία της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία, από τις διατάξεις του άρθρου 103
του Συντάγµατος «συνάγεται ότι οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των
δηµοσίων εν γένει υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
κατ’ αρχήν, απαιτείται να πληρούνται µε τακτικούς υπαλλήλους, δεν αποκλείεται όµως και η πλήρωση αυτών, εξαιρετικώς, µε υπαλλήλους επί θητεία, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους απολαύουν όλων των εγγυήσεων της µονιµότητας. Η παρέκκλιση όµως αυτή από τον κανόνα περί
πληρώσεως των οργανικών θέσεων µε τακτικούς υπαλλήλους είναι ανεκτή
συνταγµατικώς, αν δικαιολογείται από την ιδιάζουσα φύση, την ειδική απο-

4
στολή και το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων ορισµένης υπηρεσίας ή θέσεως, κατά την κρίση γι’ αυτό του νοµοθέτη, του κύρους των σχετικών διατάξεων ελεγχοµένου συνταγµατικώς υπό την ως άνω έννοια.» (ΟλΣτΕ
956/2011, 1849/2008, 1770/1983 κ.ά).
Δικαιολογητική βάση του ανωτέρω κανόνα είναι η διασφάλιση της αδιατάρακτης λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας (βλ. Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου µέσω ιδιωτών, 2021, σελ. 253, όπου και περαιτέρω
παραποµπές).
Υπό το φως των ανωτέρω, φαίνεται να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση της
πλήρωσης συλλήβδην όλων των θέσεων προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ’ αναφοράν προς «την ιδιάζουσα φύση, την ειδική αποστολή και το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων ορισµένης
υπηρεσίας ή θέσεως», στοιχείο το οποίο, κατά τα ανωτέρω, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.
Περαιτέρω, εφόσον κριθεί θεµιτή κατά το Σύνταγµα η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µε υπαλλήλους επί θητεία, «ο υπάλληλος επί θητεία απολαύει
κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή µέχρι την εκπνοή του χρόνου για
τον οποίο διορίσθηκε στην κατεχόµενη από αυτόν θέση και εφόσον η θέση
αυτή εξακολουθεί να υφίσταται (δεν έχει καταργηθεί µε νόµο), της ίδιας όπως και ο µόνιµος υπάλληλος συνταγµατικής προστασίας, µη δυνάµενος να
απολυθεί χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται κατά
τα δύο τρίτα, τουλάχιστον, από µονίµους υπαλλήλους, υποκείµενη σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 103 του Συντάγµατος» (ΟλΣτΕ
956/2011. Ως προς τους µετακλητούς υπαλλήλους, βλ. ΟλΣτΕ 1770/1983).
Β. Ως προς τη διαδικασία επιλογής των προϊσταµένων, ορίζεται η συγκρότηση τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρο, ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νοµικής Σχολής. Η ρύθµιση παραλλάσσει
σε σχέση µε την γενική ρύθµιση του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Κώδικας
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.). Ως προς τη συµµετοχή µέλους ΔΕΠ Νοµικής Σχολής, οίκοθεν νοείται ότι προϋποτίθεται η συναίνεση του τελευταίου.
2. Επί των άρθρων 6 και 12
Κατά το άρθρο 6, η ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. γίνεται κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται
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από το Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα, µετά από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Κατά την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, η εν λόγω εξαιρετική ρύθµιση δικαιολογείται προς το σκοπό απορρόφησης των προτεινόµενων οργανωτικών και
λειτουργικών αλλαγών, και ιδίως του ψηφιακού µετασχηµατισµού του eΕ.Φ.Κ.Α., και προς αντιµετώπιση των ιδιαίτερων λειτουργικών αναγκών (µέγεθος, πολυδιάσπαση, οργανωτικά χαρακτηριστικά κ.ά.) που προέκυψαν, µεταξύ άλλων, από τη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων (σελ. 43 και 34).
Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι ο Κανονισµός του φορέα
θα αποτελεί, για τις οικείες δηµόσιες συµβάσεις, το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, το οποίο και θα ενσωµατώνει τις απαιτήσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση διαµόρφωσης πλήρους συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων ειδικώς για ένα νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, πρέπει να διασφαλίζεται καθεστώς οµοιόµορφης και αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων σχετικά µε τη συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς, καθώς το γενικώς ισχύον δίκαιο αποτυπώνει τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης και του Συντάγµατος (αρχή της διαφάνειας,
του ανταγωνισµού και της ίσης µεταχείρισης). Ασφαλέστερη θα ήταν, ενδεχοµένως, η ρητή αποτύπωση των παρεκκλίσεων και, κατά τα λοιπά, η εφαρµογή των γενικών διατάξεων (βλ., συναφώς, και τη γνώµη Α1/2022 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων).
Περαιτέρω, µπορεί να τεθεί το ερώτηµα αν η παρέκκλιση αφορά και στις
δικονοµικές διατάξεις του ν. 4412/2016, περιλαµβανοµένων όσων αφορούν
στην αρµοδιότητα της ΑΕΠΠ, καθώς έχουν διαµορφωθεί στον νόµο ως ενιαίο σύνολο. Συναφώς, µπορεί να υπάρξει προβληµατισµός αν, τηρουµένου
του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. (β) του Συντάγµατος, δύναται να δοθεί εξουσιοδότηση, και δη σε όργανα ν.π.δ.δ., για τη διαµόρφωση δικονοµικού καθεστώτος, το οποίο ρυθµίζει την άσκηση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας.
Αντίστοιχοι προβληµατισµοί ισχύουν για τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7
κατά το µέρος που η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. από
την Εταιρεία Ακινήτων e-Ε.Φ.Κ.Α. εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του ν.
4412/2016 (βλ., συναφώς, την Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις», ν. 4876/2021).
3. Επί του άρθρου 18
Σύµφωνα µε το άρθρο 18, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νοµιµότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων για τη στελέχωση της Εταιρείας
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Ακινήτων e-Ε.Φ.Κ.Α., µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η
εν λόγω προθεσµία, τεκµαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα. Δοθέντος ότι ο συνταγµατικά επιβαλλόµενος έλεγχος που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. επί των προσλήψεων υπαλλήλων στο Δηµόσιο και τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πρέπει να είναι αποτελεσµατικός (άρθρο 103 παρ.
7 Σ), προβληµατισµός µπορεί να γεννηθεί αν το διάστηµα των 20 ηµερών είναι επαρκές για την άσκηση του οικείου ελέγχου.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022
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