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ΕΛΟΤ 1429:2008  - QA-C-1439/16 

Αριθµ. Πρωτ.:31854Β    Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2017 
        
       Π Ρ Ο Σ 
       Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  
       Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- 
       Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
        
     ΚΟΙΝ.:  1. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
       2. ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού και 
       Καλής Νοµοθέτησης Υπουργείου  
       Υποδοµών και Μεταφορών  
 
     ΑΝΑΚ. :  1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,  
       Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
       Αλληλεγγύης  
       2. Γραφείο Υφυπουργού Κοινωνικής 
       Ασφάλισης  
       
Θέµα: Γραφειοκρατική αντιµετώπιση του ζητήµατος που ανέδειξε ο ΣΑΤΕ - 

Εξακολουθεί στο ακέραιο ο κίνδυνος αναίτιου και αδικαιολόγητου 
αποκλεισµού διαγωνιζοµένων σε δηµοπρασίες έργων λόγω απαίτησης 
προσκόµισης πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ για µη ύπαρξη καταδίκης για 
εργατική νοµοθεσία (Ν.4488/2017 άρθρα 39 και 40). 

Σχετ.:  (α) Η υπ'αριθµ. 31854/30-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ  

  (β) To υπ'αριθ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού 
Γραµµατέα ΣΕΠΕ.  

 

Κύριοι, 

Με το (α) σχετικό εντοπίσαµε το πρόβληµα που συνδέεται µε την εκ της διατύπωσης του 
νόµου προερχόµενη ανάγκη κάθε εργοληπτική επιχείρηση να πρέπει καταθέτει σε 
καθηµερινή βάση αίτηση στο ΣΕΠΕ για την έκδοση πιστοποιητικού περί µη ύπαρξης 
παραβάσεων εργατικής νοµοθεσίας έως δύο έτη πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

Στην ίδια επιστολή επισηµαίναµε ότι το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από το γεγονός ότι το εν 
λόγω πιστοποιητικό, ενώ στην αρχική έκδοση του σχεδίου νόµου, είχε, ορθώς, προβλεφθεί 
να ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές µόνο για τον προσωρινό ανάδοχο και εάν δεν 
εκδοθεί εντός 15 ηµερών να τεκµαίρεται η  µη ύπαρξη στοιχείων, τελικώς, το κείµενο του 
σχεδίου νόµου που ψηφίσθηκε ως Ν.4488/2017, ερµηνεύεται από τις αναθέτουσες αρχές, 
ότι αφορά σε υποχρέωση όλων των συµµετεχόντων να πρέπει να κατέχουν το εν λόγω 
πιστοποιητικό κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής.  

Η οριζόντια εφαρµογή της διάταξης σε όλους τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς έχει ως  
αποτέλεσµα, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή παράλειψη έκδοσης του 
πιστοποιητικού, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να κινδυνεύουν µε αποκλεισµό από την 
περαιτέρω διαδικασία της δηµοπράτησης και µε απώλεια της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής τους.  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
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Παρά τις προτάσεις που ο Σύνδεσµός µας, σας υπέβαλλε µε το (α) σχετικό, ώστε το 
πρόβληµα να ξεπεραστεί άµεσα, τυχαία πληροφορηθήκαµε το (β) σχετικό µε το οποίο όχι 
µόνο δεν επιλύεται το πρόβληµα αλλά προστίθενται οικονοµικά βάρη στις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις από την αδυναµία του κρατικού µηχανισµού να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που του έχει ορίσει ο Νόµος.   

Συγκεκριµένα, από το έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα προκύπτει η ανάγκη οι χιλιάδες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις να προχωρούν κάθε ηµέρα σε έκδοση ένορκης βεβαίωσης ! 

Ταυτόχρονα, στο ίδιο έγγραφο διατυπώνεται η ανετοιµότητα της δηµόσιας διοίκησης να 
ανταπεξέλθει στις θεσµικές της υποχρεώσεις, άρα, εύλογα, προκύπτουν δυο ερωτήµατα: 

i) Αφού δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό, γιατί νοµοθετήθηκε η ισχύς του από την 14η 
Νοεµβρίου 2017;   

ii) Αφού δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό και υπάρχει η διαβεβαίωση ότι βρίσκεται "προς 
ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ" γιατί 
δεν δίνεται αναβολή της έναρξης ισχύος της διάταξης, έως ότου η διοίκηση επιτύχει την 
δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του πιστοποιητικού;  

Κατόπιν αυτών και προκειµένου να µην αποκλείονται αναίτια και αδικαιολόγητα 
διαγωνιζόµενοι εξαιτίας της αδυναµίας έκδοσης του πιστοποιητικού αλλά και να µην 
δηµιουργούνται παράλογες πρόσθετες οικονοµικές επιβαρύνσεις κατά την άσκηση της 
εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας προτείνουµε και πάλι την επείγουσα παρέµβασή σας  
ως εξής:  

είτε  

α) Θεσµοθέτηση παράτασης έναρξης ισχύος των εν θέµατι προβλέψεων του άρθρων 39 και 
40 του Ν.4488/17,  

είτε  

β) να αρκεί σχετική αναφορά περί ύπαρξης ή µη καταδίκης για εργατική νοµοθεσία στο 
ΤΕΥ∆ που αποτελεί Υπεύθυνη δήλωση ενώπιον ∆ιοικητικής Αρχής και εν συνεχεία να 
αναζητείται το πιστοποιητικό από τις αναθέτουσες αρχές και µόνο για τον προσωρινό 
µειοδότη και µε ηµεροµηνία έκδοσης λίγο πριν την υπογραφή της σύµβασης όπως ορθά 
προέβλεπε η αρχική έκδοση του σχεδίου νόµου. 

 

Είµαστε σε αναµονή των ενεργειών σας ώστε να µην δηµιουργηθεί ακόµη µία 
γραφειοκρατική και εντελώς αναίτια παγίδα των διαγωνιζοµένων στις 
δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων.  

 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


