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                                                                                       Αθήνα, 18  Νοεμβρίου 2019 
Αριθ.Πρωτ.1600 
 
Προς 
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση  
 
 
Θέμα: Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης 
οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου  
 
Κύριε Υπουργέ, 

            
Με την παρούσα  θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η από 07.11.2019 εκδοθείσα  

απόφασή σας σχετικά με την  υποχρέωση αναγγελίας  του απασχολούμενου 
προσωπικού επί εκτέλεσης  τεχνικού έργου  δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και δεν 
επιλύει τα προβλήματα, που είχαμε επισημάνει στις  υπ αριθμ. πρωτ. 1367/24.09.2019 
και 1388/27.09.2019   επιστολές μας.  
           Πρέπει να γίνει κατανοητό  ότι ο προγραμματισμός για τις  καθημερινές 
παρουσίες των εργαζομένων είναι δύσκολος έως αδύνατος, αφού  τα εργοτάξια 
κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 
λειτουργούν σε «ιδιαίτερες συνθήκες», όπως: 

• Ύπαρξη σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής ή ηπειρωτικής χώρας  

• Μη ηλεκτροδότηση ή σύνδεση με το διαδίκτυο, λόγω τεχνικών περιορισμών 

• Ανάγκη μεταβάσεως προσωπικού σε άλλο εργοτάξιο της ίδιας επιχείρησης, 
λόγω εκτάκτων αναγκών 

• Εργασίες που προγραμματίζονται, αλλά στην πορεία διαφοροποιούνται, λόγω 
εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (εναλλαγή συνεργείων κ.λ.π.). 

             Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι στα δημόσια έργα, όπως και στα ιδιωτικά,  το ΙΚΑ 
προσδιορίζει το ποσοστό εργατικής δαπάνης επί του προϋπολογισμού του έργου, το 
οποίο σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται και  είτε καλύπτει τελικά  το σύνολο της 
εργατικής δαπάνης ή μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο Ανάδοχος καταβάλλει την 
τυχόν επιπλέον διαφορά. 
           Κύριε Υπουργέ, η Ένωσή μας έχει ταχθεί υπέρ της απόλυτης νομιμότητας, της 
διαφάνειας και της πάταξης της αδήλωτης εργασίας και για το λόγο αυτό  ζητούμε  
τροποποιητικές βελτιώσεις  της αποφάσεώς σας προτείνοντας: 

• είτε η αναγγελία να γίνεται με το πέρας του ωραρίου εκάστης ημέρας, όταν 
πραγματικά οι υπόχρεοι θα είναι σε θέση να ενημερώσουν την υπηρεσία για 
το προσωπικό που απασχολήθηκε 

•  είτε να εφαρμοστούν  και στα  δημόσια τεχνικά έργα  οι διατάξεις που 
προβλέπονται για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία ή 
αντιπαροχή. 

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/


 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

              Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή οιασδήποτε μορφής διευκρινίσεων 
προκειμένου να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας στην προστασία των εργαζομένων 
και στην αντιμετώπιση του φαινομένου  της αδήλωτης εργασίας στον κλάδο με 
εφαρμόσιμες πρακτικές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.  
 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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