ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ. 34169

ΑΘΗΝΑ, 24 Σεπτεµβρίου 2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
ΑΝΑΚ.: Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κώστα Καραµανλή
ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
κ. Γιώργο Καραγιάννη

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη ανάδειξη προβληµατικής διάταξης αναγγελίας προσωπικού (Ε12) –
Επείγουσα ανάγκη επίλυσης.
Σχετ.: α) Η µε αριθ. πρωτ. 31744/27.10.2017 επιστολή µας.
β) Η µε αριθ. πρωτ. 31589/01.09.2017 επιστολή µας.

Αξιότιµε κε Υπουργέ,
Με τις δύο ως άνω σχετικές επιστολές του Συνδέσµου µας, είχαµε εγκαίρως επισηµάνει, στην
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τα προβλήµατα που θα ανακύψουν από την
θεσµοθέτηση µίας αντικειµενικά ανεφάρµοστης διάταξης (καθηµερινή αναγγελία προσωπικού – Ε12).
Ήδη τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται ιδιαίτερα οξυµένα και από την αδυναµία λειτουργίας του
ανάλογου ηλεκτρονικού συστήµατος του ΣΕΠΕ.
Παρακαλούµε για την άµεση παρέµβασή σας σύµφωνα µε τις προτάσεις που περιγράφονται στις δύο
συνηµµένες επιστολές του Συνδέσµου, τουλάχιστον για τον τοµέα των οικοδοµικών επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων κατασκευής δηµοσίων έργων, που εµφανίζουν την ιδιαιτερότητα να διατηρούν
ταυτόχρονα πολλά και πολλές φορές αποµακρυσµένα (οδικοί άξονες, αιολικά πάρκα κλπ.), εργοτάξια σε
διαφορετικά σηµεία της Χώρας.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Συνηµ.: 1. Η µε αριθ. πρωτ. 31744/27.10.2017 επιστολή µας
2. Η µε αριθ. πρωτ. 31589/01.09.2017 επιστολή µας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθµ. Πρωτ.: 31744

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Έφη Αχτσιόγλου

2) Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία και αίτηµα αναστολής ισχύος των άρθρων 36 και 37 του
Ν.4488/13.9.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές
Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων,
∆ικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις», λόγω αδυναµίας
εφαρµογής των στα ∆ηµόσια Έργα.

Αξιότιµοι κ.κ.,
επανερχόµαστε για να διαµαρτυρηθούµε έντονα για τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37
του Ν.4488/13.9.2017, στα ∆ηµόσια Έργα, διότι δηλώνουµε αδυναµία εφαρµογής
τους για τους παρακάτω λόγους:

1) Άρθρο 36.
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η ηλεκτρονική αναγγελία στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη
υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και της υπερεργασίας και της νόµιµης κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της.

2) Άρθρο 37.
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η καθηµερινή ηλεκτρονική αναγγελία στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), του απασχολούµενου προσωπικού επί
εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, από τους εργολάβους και
υπεργολάβους, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας απασχόλησης.
Ως εργοδότης δε για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, θεωρείται ο εργολάβος και ο
υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδοµικής εργασίας ή του τεχνικού
έργου.
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3) Επισηµαίνουµε, ότι όσον αφορά τα ∆ηµόσια Έργα, που είναι και το αντικείµενο εργασίας
των µελών του Συνδέσµου µας η εφαρµογή και των δύο άρθρων, απαιτεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, και ως προς το σκέλος των υπερωριών, υπερεργασιών του άρθρου 36 αλλά
και του άρθρου 37 ως έχει και προβλέπεται.

4) Είναι αντικειµενικώς αδύνατο στα οικοδοµικά έργα, πολύ δε περισσότερο στα
∆ηµόσια, να µην υπάρχει ανάγκη, είτε καθηµερινής µεταβολής στις απαιτούµενες
υπερεργασίες ή υπερωρίες, είτε αλλαγής στο απασχολούµενο προσωπικό, λόγω
της πολυπλοκότητας των εργασιών, αλλά και των αναγκών που δηµιουργούνται
από την εκτέλεση των έργων σε καθηµερινή βάση. Και αυτό αφορά και τους
εργολάβους και τους υπεργολάβους.

5) Υπενθυµίζουµε ότι ελάχιστοι εκ των «µικροεργολάβων» που απασχολούνται στα
οικοδοµικά και τεχνικά έργα έχουν οργανωµένα λογιστήρια και υποδοµές για ηλεκτρονικές
αναγγελίες κλπ. Όλες οι απαραίτητες φορολογικές, λογιστικές, εργασιακές και
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά γίνονται από λογιστικά
γραφεία τα οποία δεν έχουν καν ανοίξει πριν από την έναρξη των διαφόρων οικοδοµικών
εργασιών.

6) Εξ άλλου λόγω της φύσεως της εργασίας των ηµεροµίσθιων εργατών απασχολουµένων
στα έργα, πολλές φορές η πρόσληψή τους γίνεται επί τόπου των έργων σε καθηµερινή
βάση και µάλιστα όχι από τους εργολάβους αλλά από υπεργολάβους. Με πολλές
καθηµερινές αλλαγές και δεν πρόκειται για µόνιµο προσωπικό, για τον λόγο αυτό και οι
σχετικές εργασίες έχουν εξαιρεθεί από την ανάρτηση και αναγγελία µόνιµου προσωπικού.
Είναι προφανές ότι ηλεκτρονική αναγγελία από επί τόπου των έργων είναι
αδύνατη.

7) Οι προηγούµενες διατάξεις που καταργήθηκαν µε τα εν λόγω άρθρα προέβλεπαν την
τήρηση σχετικών βιβλίων, τα οποία πρακτικά µπορούσαν να ενηµερώνονται και επί τόπου
των έργων, όµως η ηλεκτρονική αναγγελία, όπως διαµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές,
είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη.

8) Σας υπενθυµίζουµε τέλος, ότι λόγω του ισχύοντος καθεστώτος είσπραξης από
το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, προκαταβολικά των ασφαλιστικών εισφορών µηνιαίως, σύµφωνα
µε ποσοστά εργατικής δαπάνης, δεν υπάρχουν περιθώρια εισφοροδιαφυγής στον
κλάδο των ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων, παρά αυτά που σκόπιµα διαδίδονται.
Κατόπιν αυτών, αιτούµεθα την άµεση αναστολή της ισχύος των εν λόγω άρθρων,
µε σκοπό την κατάργησή τους, τουλάχιστον για τον Κλάδο των ∆ηµοσίων Έργων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 31589/ΣΓ

ΑΘΗΝΑ, 01 Σεπτεµβρίου 2017
ΠΡΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

1.

Υπουργό

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Έφη Αχτσιόγλου
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
ΚΟΙΝ.:

1. Πολιτικά κόµµατα
- ΣΥΡΙΖΑ
- Ν.∆.
- ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη
- Χ.Α.
- Κ.Κ.Ε.
- ΑΝ.ΕΛ.
- ΕΝ.ΚΕ.
- Το Ποτάµι
2. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και
Μέλη ∆ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων Ελληνικού Κοινοβουλίου
3. Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία επί των άρθρων 39 και 41 του κατατεθειµένου νοµοσχεδίου
µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις,
Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, ∆ικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και
άλλες διατάξεις».

Αξιότιµοι κ.κ.
Για µία ακόµη φορά δυστυχώς γίνεται κατάθεση νοµοσχεδίου άνευ ενηµέρωσης ή
διαβούλευσης µε τους φορείς τους οποίους αφορά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
αδιέξοδα µε εκ των πραγµάτων ανεφάρµοστες ή αυταρχικές διατάξεις, που καθόλου δεν
προάγουν στην ανάταξη της οικονοµικής κατάστασης της Χώρας.
Πιο συγκεκριµένα διαµαρτυρόµεθα έντονα και παρακαλούµε για την άµεση προ ψήφισής
τους, διόρθωση των άρθρων 39 και 41 του κατατεθειµένου νοµοσχεδίου µε τίτλο
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, ∆ικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις», για
τους εξής λόγους:
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1) Άρθρο 39.
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η καθηµερινή ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, από τους εργολάβους
και υπεργολάβους, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας απασχόλησης.
Σας πληροφορούµε ότι ελάχιστοι εκ των «µικροεργολάβων» που απασχολούνται στα
οικοδοµικά και τεχνικά έργα έχουν οργανωµένα λογιστήρια και υποδοµές για ηλεκτρονικές
αναγγελίες κλπ.
Όλες

οι

απαραίτητες

φορολογικές,

λογιστικές,

εργασιακές

και

ασφαλιστικές

τους

υποχρεώσεις που πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά γίνονται από λογιστικά γραφεία τα οποία
την ώρα έναρξης των διαφόρων οικοδοµικών εργασιών δεν έχουν καν ανοίξει!
Εξ άλλου, λόγω της φύσεως της εργασίας των ηµεροµίσθιων εργατών απασχολουµένων
στα έργα, πολλές φορές η πρόσληψή τους γίνεται επί τόπου των έργων σε καθηµερινή
βάση και µάλιστα όχι από τους εργολάβους αλλά από υπεργολάβους. Εκ των πραγµάτων
διαπιστώνονται πολλές καθηµερινές αλλαγές, ενώ δεν πρόκειται για µόνιµο προσωπικό, για
τον λόγο αυτό και οι σχετικές εργασίες έχουν εξαιρεθεί από την ανάρτηση και αναγγελία
µόνιµου προσωπικού.
Είναι προφανές ότι ηλεκτρονική αναγγελία από επί τόπου των έργων είναι
αδύνατη.
Όµως επισηµαίνουµε ότι µε την καταργούµενη διάταξη του άρθρου 33 του ν.1836/89
υπάρχει υποχρέωση τήρησης επί τόπου των έργων, σε καθηµερινή βάση του Βιβλίου
Ηµερήσιων

∆ελτίων

Απασχολούµενου

Προσωπικού,

στο

οποίο

αναγράφονται

κατά

περίπτωση, υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοδοµικού/τεχνικού έργου τα στοιχεία του
ιδιοκτήτη του έργου, τα στοιχεία του εργολάβου η/και του/των υπεργολάβων και τα
στοιχεία των στεγασµένων επιχειρήσεων.
Το βιβλίο αποτελείται από κάθετες στήλες µε τα παρακάτω στοιχεία:


Ηµεροµηνία



Αύξων αριθµός



Ονοµατεπώνυµο εργαζόµενου



Ειδικότητα εργαζόµενου



ΑΜ ΙΚΑ εργαζόµενου



Μικτό ηµεροµίσθιο



Ώρες εργασίας (έναρξη – λήξη)



Ηµέρα ανάπαυσης



Υπογραφή εργαζόµενου



Υπογραφή εργοδότη



Παρατηρήσεις
2

∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η τήρηση ακόµη και αυτού του βιβλίου είναι εύκολη,
υπό τις παραπάνω συνθήκες που περιγράψαµε. Πολλές φορές ακόµη και αυτό είναι
αδύνατο. Η σχετική διάταξη πολλές φορές ανεστάλη νοµοθετικά και επανήλθε ακριβώς
λόγω της δυσκολίας τήρησής της. Όµως πολύ περισσότερο η καθηµερινή ηλεκτρονική
πληροφόρηση είναι «ουτοπία» και αποτέλεσµα θα έχει την επιβολή προστίµων για µη
εφαρµογή ανεφάρµοστων διατάξεων.
Ζητούµε την άρση του εν λόγω άρθρου ή άλλως να υπάρχει η δυνατότητα ή της
καθηµερινής ηλεκτρονικής πληροφόρησης ή της συνέχισης τήρησης του Βιβλίου
Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού.

2) Άρθρο 41.
Με το άρθρο αυτό αποκλείονται από τις Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, οι επιχειρήσεις στις
οποίες µέσα σε διάστηµα δύο ετών, απλά και µόνον επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα,
πρόστιµα για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, που χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την
ΥΑ2063/∆1632/2011 ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή δύο πράξεων
επιβολής προστίµου που αφορούν την αδήλωτη εργασία.
Επίσης κατά την εκτέλεση ενός ∆ηµοσίου έργου όταν το ελεγκτικό όργανο επιβάλει δύο
φορές κυρώσεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, υποχρεωτικά η επιχείρηση
οδηγείται σε «έκπτωση».
∆ηλαδή αφήνουµε στα ελεγκτικά όργανα την εξουσία, να κλείνουν µία επιχείρηση, γιατί
ουσιαστικά για κλείσιµο πρόκειται, όταν επιχείρηση που απασχολείται κατά κόρον µε τα
∆ηµόσια Έργα, όπως είναι τα µέλη του Συνδέσµου µας, αποκλείεται από την εκτέλεση
αυτών ή όταν κηρυχθεί «έκπτωτη», γίνει κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών,
µε επακόλουθο την πτώχευση και κλείσιµο.
Είναι αδιανόητο όλες αυτές οι συνέπειες να είναι επακόλουθο της ανεξέλεγκτης εξουσίας,
ελεγκτικών οργάνων, χωρίς καν να δίδεται η δυνατότητα απολογίας της επιχείρησης ή
προσφυγής σε ένδικα µέσα. Και πως είναι εξασφαλισµένη η δικαίωση των επιχειρήσεων σε
περιπτώσεις διαφθοράς και εκβιασµών;
Ζητούµε την άρση του εν λόγω άρθρου ή η επιβολή του αποκλεισµού από
∆ηµόσιες Συµβάσεις ή κήρυξης εκπτώτου του Αναδόχου να γίνεται κατόπιν
τελεσίδικων ∆ικαστικών Αποφάσεων και όχι απλά µε την επιβολή προστίµων.
Σας επισηµαίνουµε ότι λόγω του ισχύοντος καθεστώτος είσπραξης από το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ,
προκαταβολικά των ασφαλιστικών εισφορών µηνιαίως, σύµφωνα µε

ποσοστά εργατικής

δαπάνης, δεν υπάρχουν περιθώρια εισφοροδιαφυγής στον κλάδο των δηµόσιων τεχνικών
έργων, παρά αυτά που σκόπιµα διαδίδονται.
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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