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Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.1388 

Προς 

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση  

 

Κοινοποίηση:  

- Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

 κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

-Υφυπουργό παρά τω  Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο -Γεώργιο  Σκέρτσο  

 

 

Θέμα : Υποχρέωση υποβολής  εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1367/24.09.2019 επιστολής μας  θα θέλαμε να 

επισημάνουμε και τα ακόλουθα. 

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3520 Β/2019 της αποφάσεώς σας με 

τίτλο «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του 

Υπουργείου σας εξέδωσε ανακοίνωση ότι το Έντυπο 12-Ημερήσιο Δελτίο 

απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή Τεχνικού 

‘Εργου - θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες 

υπηρεσίες μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και 

ΕΦΚΑ.  

 Το γεγονός αυτό  έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και τεράστιο φόρτο 

στα μέλη μας, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.  

Οι υπηρεσίες συνήθως εδρεύουν στις πρωτεύουσες των Νομών και ως εκ 

τούτου η  καθημερινή αυτοπρόσωπη μετάβαση  υπαλλήλων των Εργοληπτικών  

Επιχειρήσεων  για να καταθέτουν χειρόγραφα το Έντυπο 12 είναι  πρακτικώς  από 

δύσκολη έως αδύνατη.  

Πολλές Επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι ατομικές, μικρές, μικρομεσαίες και  

ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι ελάχιστος και καθιστά πάρα πολύ 

δύσκολη την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, επ΄απειλή τεραστίων ποσών 

προστίμων.  

Αντίστοιχη αναστάτωση έχει προκληθεί και στις υπηρεσίες που δέχονται 

καθημερινά εκατοντάδες Έντυπα, προσθέτοντας αναίτια όγκο εργασίας στο ήδη 

επαυξημένο πρόγραμμά τους. 

 Πιστεύουμε  πως η δυνατότητα υποβολής του Εντύπου με ηλεκτρονικό 
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ταχυδρομείο (e-mail) θα ήταν μια προσωρινή μεν λύση στο οξύτατο πρόβλημα που 

έχει ανακύψει, αλλά θα απέμπλεκε όλη τη διαδικασία από την τεράστια και 

χρονοβόρα γραφειοκρατία.  

Θα προτείναμε την καταγραφή όλων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ανά 

Περιφέρεια των κατά τόπους Υποκαταστήματων ΣΕΠΕ ώστε να αναρτηθούν στους 

σχετικούς ιστότοπους δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους υπόχρεους άμεσης 

αποστολής των σχετικών αρχείων ηλεκτρονικά  μέχρι την ώρα 10.00 εκάστης 

ημέρας. Η διαδικασία αυτή θα διευκόλυνε και τον έλεγχο που τυχόν θα επιθυμούσαν 

να εκτελέσουν οι υπηρεσίες σας, αφού θα έχουν εκ των προτέρων τα στοιχεία των 

εργαζομένων.  

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι  η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 

τις Εταιρείες του κλάδου γίνεται προκαταβολικά σύμφωνα με τον Συντελεστή 

Εργατικής Δαπάνης  και ως εκ τούτου ο κατασκευαστικός κλάδος  είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την εργατική νομοθεσία. 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής  

εγκυκλίου ώστε να πάψει να υφίσταται η συγκεκριμένη γραφειοκρατική, 

αντιεπιχειρηματική  και αντιαναπτυξιακή κατάσταση.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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