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Προς  

Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κα Έφη Αχτσιόγλου 

 

 

Κοινοποίηση :  

Υπουργό Επικρατείας , κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη 

 

Κυρία Υπουργέ,  

 

Διαπιστώσαμε από τις διατάξεις του  άρθρου 39 του σχεδίου νόμου, που 

κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις» ότι είναι εξαιρετικά δυσμενείς και  δυσάρεστες, σε σχέση 

με το ισχύον (ήδη γραφειοκρατικό) καθεστώς, που αφορούν  στο απασχολούμενο 

προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου (άρθρο 39 του 

σχεδίου νόμου).  

Η προτεινόμενη  από εσάς ρύθμιση (ηλεκτρονική αναγγελία του 

απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικό έργο) φορτώνει 

με απίστευτη γραφειοκρατία και κόστος  τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, η ρύθμιση είναι πρακτικώς ανεφάρμοστη για τα οικοδομικά και  

τεχνικά έργα, όπου το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται, αφενός ξεκινά 

χαράματα την εργασία του στα διάφορα εργοτάξια (σε ποιά χρονική στιγμή λοιπόν, 

πρακτικά, θα γίνει η ηλεκτρονική αναγγελία; πότε θα υπογραφθεί η σύμβαση 

πρόσληψης για εργασία 2 ημερών; την προηγούμενη ημέρα;), αφετέρου πάρα πολλές 

φορές δεν είναι συνεπές ως προς την ανάληψη εργασίας του. 

Επίσης προκύπτει από την διατύπωση της διάταξης ότι θα οφείλει ο 

εργοδότης (και ο υπεργολάβος του ) να προβαίνει σε  υπογραφή σύμβασης με το 

τεχνικό προσωπικό (ακόμα και για χρονική απασχόληση 2 ημερών) την οποία και θα 

αναγγέλλει ηλεκτρονικά, και, με την λήξη της εργασίας θα προβαίνει σε ηλεκτρονική 

αναγγελία λήξης σύμβασης. 

Είναι σαφές από το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 39 ότι 

οι εισηγητές του νομοσχεδίου δείχνουν να αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας των 

οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς επίσης δεν γνωρίζουν τι είναι και πώς 

λειτουργεί ένα εργοτάξιο.  Συνεπώς όλο το περιεχόμενο της διάταξης είναι 

λανθασμένο.  Σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα εργοτάξια κατασκευής τεχνικών έργων 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες (καιρικές και 

άλλες) ενώ η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος σε μόνιμη βάση δεν είναι δεδομένη.  



Ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας (και του προσωπικού που την εκτελεί), 

καθώς και της διασποράς των εργοταξίων, είχε θεσπιστεί νομοθετικά αυτή η ειδική 

μεταχείριση για τον κατασκευαστικό  κλάδο, σε αντίθεση με την απολύτως 

λανθασμένη  φράση της αιτιολογικής έκθεσης «.. η ειδική μεταχείριση δεν δικαιολογείται 

από κάποιο αποχρώντα λόγο, συνεπώς κρίνεται απαραίτητο και ο συγκεκριμένος κλάδος να 

αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με τους υπόλοιπους». 

Το σύστημα είναι  απολύτως αποδοτικό, με την μέχρι σήμερα λειτουργία του, 

με την τήρηση ημερολογίου έργου και την υποβολή στο τέλος κάθε επόμενου μήνα 

των καταστάσεων του απασχολούμενου προσωπικού, συνοδευόμενες από τις 

υπεύθυνες δηλώσεις, και άρα και εύκολα ελεγχόμενο από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σε κάθε εργοτάξιο τηρείται βιβλίο καταγραφής 

προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπου καθημερινά καταγράφεται 

ο κάθε εργαζόμενος (με πλήρη στοιχεία). Το βιβλίο αυτά είναι  διαθέσιμο ανά πάσα 

στιγμή σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό. 

Συνεπώς η διάταξη αυτή δεν  προσφέρει τίποτα στο έργο των ελεγκτικών 

μηχανισμών, αλλά αντίθετα επιβαρύνει με  σημαντικό κόστος (πχ. λογιστηρίου) και 

με τεράστια (αν και πρακτικώς ανεφάρμοστη) γραφειοκρατία κυρίως τις μικρές και 

μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Δεν τέθηκε ποτέ στο παρελθόν ούτε ως πρόταση (από αρμόδια 

Επαγγελματική Οργάνωση) ούτε σε διαβούλευση (από το αρμόδιο Υπουργείο) η 

ανάγκη τέτοιας ρύθμισης.  Εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας και την ενόχληση 

μας για την αιφνιδιαστική κατάθεση παρόμοιων νομοθετικών διατάξεων, που στην 

ουσία δυσχεραίνει την άσκηση του επαγγέλματος των μελών μας, που οδηγείται σε 

αφανισμό. 

Θεωρούμε κα Υπουργέ, ότι λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης τόσο του 

εργοληπτικού κλάδου όσο και της εθνικής οικονομίας θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας 

τις προτάσεις μας και θα προβείτε στις αναγκαίες νομοθετικές διορθώσεις (απόσυρση 

της συγκεκριμένης διάταξης, άρθρο 39 του νομοσχεδίου). 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 


