ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».
Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη ποσού 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη για κάθε
εργαζόμενο ιδιωτικών επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη λόγω της
κακοκαιρίας «Ελπίς», του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και
εργοδότη προς κάθε άλλο πλην του e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής
ασφάλισης. (άρθρο 20)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
II.
Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Κοινωνικής Ασφάλισης [(e-Ε.Φ.Κ.Α.)/φορέας Γενικής Κυβέρνησης]
1.

Φορέα

Ετήσια δαπάνη ποσού 450,2 χιλ ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως εξής:

25,2 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση μιας (1) επιπλέον θέσης συνεργάτη
στο γραφείο του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 5)
425 χιλ. ευρώ περίπου από τη
σύσταση
δώδεκα
(12)
θέσεων
προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της συνιστώμενης Μονάδας Εσωτερικών
Ερευνών. (άρθρο 7).
2.
Δαπάνη ύψους έως 1 εκατ. ευρώ, από την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου
της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» (άρθρο 10 παρ.6)
3.

Ετήσια δαπάνη από:

τον καθορισμό σε μεγαλύτερο ύψος των αποδοχών των Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων καθώς και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
(άρθρο 27)
την καταβολή χρηματικού ποσού, στους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ως επιβράβευση παραγωγικότητας, για
την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Το ύψος την εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί επακριβώς, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
αμειβόμενων υπαλλήλων, ύψος χρηματικού ποσού, κ.λπ.). (άρθρο 4)
την καταβολή αποδοχών στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικών
Ερευνών. (άρθρο 7)
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την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Μονάδας Εσωτερικών
Ερευνών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 7)
4.
Δαπάνη από την :
καταβολή αμοιβής στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» για τη
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις τις οποίες διεξάγει
καθώς και τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά (αριθμός υποθέσεων κ.α.) και την έκδοση σχετικής
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του e-Ε.Φ.Κ.Α.(άρθρο 12
παρ.6)
αυτοδίκαιη παράταση της από 14.4.2016 σύμβασης του πρώην Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. με αντικείμενο «Παροχή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και
εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)». (άρθρο 25)
5.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη:
σε περίπτωση πρόσληψης ιδιωτών για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 3)
από τη δυνατότητα ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας. (άρθρο 6)
6.
Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού για τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών. (άρθρο 7)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του e - Ε.Φ.Κ.Α.
7.
Απώλεια εσόδων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 37 εκατ. ευρώ περίπου,
λόγω μη είσπραξης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και
εργοδότη προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., των εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, των
οποίων η λειτουργία ανεστάλη λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς». (άρθρο 20)

Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
προϋπολογισμού του e - Ε.Φ.Κ.Α.
III. Επί του Προϋπολογισμού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Ετήσια δαπάνη από την:
καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου
του Διευθύνοντος Συμβούλου) καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων. (άρθρο 15)
κάλυψη του κόστους αμοιβής των συνιστώμενων σαράντα (40) θέσεων
προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. και των τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη
εντολή στο βαθμό που δεν είναι αποσπασμένοι από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 18)
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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