
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80 ΑΘΗΝΑ,  ΤΗΛ.: 210 3614 978 , FAX : 210 364 1402 
23 ASKLIPIOU str. GR 106 80 ATHENS, TEL : +30210 361 4978, FAX : +30210 364 1402 

E-mail : info@pedmede.gr  Internet : http://www.pedmede.gr 
 

 

 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.1367 

Προς 

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση  

 

Θέμα : Υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2074/2017 επιστολή της Ένωσής μας ζητήσαμε 

από την προκάτοχό σας την απόσυρση του άρθρου του σχεδίου Νόμου που 

αφορούσε στην αναγγελία του απασχολούμενου  προσωπικού  επί εκτέλεσης 

οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  

Επανερχόμαστε στο  θέμα, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3520 Β/2019 

της αποφάσεώς σας με τίτλο « Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ».  

Η προαναφερόμενη απόφαση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στον 

κατασκευαστικό τομέα, διότι  τα εργοτάξια κατασκευής τεχνικών έργων, στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, λειτουργούν σε «ιδιαίτερες συνθήκες», όπως: 

-Ανάγκη μεταβάσεως προσωπικού σε άλλο εργοτάξιο της Εταιρείας, 

λόγω εκτάκτων αναγκών 

-Μη ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο, λόγω τεχνικών περιορισμών 

-Εργασίες που προγραμματίζονται, αλλά στην πορεία 

διαφοροποιούνται, λόγω εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (εναλλαγή 

συνεργείων κ.λ.π.). 

Όπως αντιλαμβάνεστε ο προγραμματισμός για τις παρουσίες των 

εργαζομένων γίνεται δύσκολος ακόμα και από την προηγούμενη ημέρα.  

Το  ελεγκτικό σύστημα που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, ήτοι η τήρηση 

ημερολογίου έργου και η υποβολή στο τέλος κάθε επόμενου μήνα των 

καταστάσεων απασχολούμενου προσωπικού, συνοδευόμενων από υπεύθυνες 

δηλώσεις  ήταν απολύτως αποδοτικό και εφαρμόσιμο.  

Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται βιβλίο καταγραφής στο οποίο καθημερινά 

καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των απασχολουμένων και το βιβλίο αυτό 

είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό. 

Οι νέες διατάξεις  δεν προσφέρουν περισσότερα στοιχεία στους 

ελεγκτές, ενώ επιβαρύνουν με σημαντικό κόστος διαχείρισης  και απώλεια 

χρόνου όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κυρίως δε όταν πρόκειται για  
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μικρότερα έργα που εκτελούνται από τις μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις  και 

δυσχεραίνουν την άσκηση του επαγγέλματος των μελών μας. 

Θεωρούμε κύριε Υπουργέ ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψιν τα ανωτέρω 

και θα προβείτε στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην 

αναστολή της ανωτέρω άκρως γραφειοκρατικής και αντιεπιχειρηματικής  

νομοθετικής ρύθμισης και στην  αντικατάστασή της με πλέον ευέλικτους 

τρόπους ελέγχου.   
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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