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         Προς:      1) Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

        κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

              2) Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

        κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου 

 

 

 

Θέμα: Διασφάλιση οργανικών θέσεων των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων 

Μηχανικών, που εργάζονται στον e-ΕΦΚΑ, μετά την ψήφιση του Νόμου 4892/2022   
 

 

 Κύριοι Υπουργοί,        

           Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ και η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ αποτελούν τις Ομοσπονδίες που 

εκπροσωπούν του Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς 

αντίστοιχα, στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄και Β΄ 

Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).   

Μετά την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4892/2022, αναμένεται να συσταθεί η 

Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

e-ΕΦΚΑ», με μοναδικό μέτοχο τον e-ΕΦΚΑ.  

Ως αποστολή της υπό σύσταση Εταιρείας αναφέρεται η αξιοποίηση των 

διαθέσιμων ακινήτων, διαφαίνεται όμως ότι αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες των 

τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Στέγασης της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ, δηλαδή των Διευθύνσεων: 

Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης και 

Διεύθυνσης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ. Δηλαδή θα αναλάβει την υποστήριξη κάθε 

λειτουργίας των μονάδων του Φορέα, στους τομείς συντήρησης και  επισκευής των 

κτηριακών εγκαταστάσεων και γενικότερα της στέγασης, μεταστέγασης, μετακόμισης, 

χωροθέτησης και  εκτέλεσης του συνόλου των Δημοσίων έργων του ΕΦΚΑ, 

αφαιρώντας έτσι το αντικείμενο των τριών σημερινών Διευθύνσεων της Διοίκησης του 

e-ΕΦΚΑ. 

 Ο συγκεκριμένος Νόμος αναφέρει την δυνατότητα μετακίνησης στην εταιρεία 

αυτή προσωπικού αορίστου χρόνου από τον e-ΕΦΚΑ, αγνοώντας το γεγονός ότι το 

95% των υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 

Κατηγορίας και του κλάδου Πτυχιούχων  Μηχανικών Τ.Ε. Κατηγορίας, είναι 

μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Για του μόνιμους υπαλλήλους δεν υπάρχει στο Νόμο 

καμία μέριμνα. Σημειώνεται ότι όλο το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ εξαιρείται της 

κινητικότητας στο Δημόσιο, συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα κατόπιν αίτησής τους να 

μετακινηθούν σε άλλο Φορέα του δημοσίου.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι υπηρετούντες Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ στις Τεχνικές 

Διευθύνσεις,  αλλά και το σύνολο των υπαλλήλων τους, να διακατέχονται πλέον από 



έντονο αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον. 

Διότι, σε περίπτωση που οι Διευθύνσεις αυτές δεν συμπεριληφθούν στο νέο 

Οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, τότε καταργούνται οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων 

και αυτοί οδηγούνται αντικειμενικά σε απόλυση.  

 Οι Ομοσπονδίες μας είχαν επισημάνει κατά το στάδιο της δημόσιας 

διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν και μάλιστα 

έδωσαν και προτάσεις οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψη. 

Ο Υπουργός κος Χατζηδάκης δεσμεύτηκε προφορικά ότι δεν θα θιγεί κανένας 

υπάλληλος, ωστόσο δεν έκανε δεκτή την τροπολογία που θα διασφάλιζε τις θέσεις 

εργασίας των υπαλλήλων. 

Επειδή η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. οφείλει άμεσα να προχωρήσει στη διευθέτηση 

κάθε εκκρεμότητας που προέκυψε και να διασαφηνίσει τις προθέσεις της, ζητούμε 

άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε με προτάσεις την οριστική 

και δίκαιη επίλυση του προβλήματος και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 

Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών. 

 

 

Οι Ομοσπονδίες  

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.                             
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Για το ΔΣ 

 

 


