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                                                                                         Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου  2020 

Αριθ.Πρωτ.1677 

Προς 

Τον  Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ.  Χρήστο Χάλαρη 

 

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

-Υφυπουργό  Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου 

-Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 

-Μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ  

ΘΕΜΑ: Αυθαίρετος επανυπολογισμός και επανακαθορισμός εργατικής 

δαπάνης  κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 

Κύριε Διοικητά, 

 Όπως γνωρίζετε  τα θέματα που συζητούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο 
του ΕΦΚΑ αφορούν κατά κύριο λόγο  στον επανυπολογισμό και 
επανακαθορισμό εργατικής δαπάνης για έργα τα οποία έχουν  από ετών 
τελειώσει  και πρακτικά καλούνται οι Ανάδοχοι Εργολήπτες - μέλη μας 
προκειμένου για την είσπραξη μηδενικών τελικών λογαριασμών να 
πληρώνουν δαπάνες με πολλαπλάσιο συντελεστή εργατικής δαπάνης από τον 
αρχικό, χωρίς καμία τεκμηρίωση και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, χωρίς να 
έχει υπάρξει προηγούμενη τεκμηριωμένη καταγγελία από εργαζόμενο και 
χωρίς να εκκρεμεί υποβολή ΑΠΔ κλπ.  

        Επειδή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η αλλαγή του οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης  παραβιάζει τον υγιή ανταγωνισμό και στην πράξη 
αλλοιώνει την οικονομική προσφορά του Αναδόχου προκύπτει ότι η 
ακολουθούμενη πρακτική της εκ των υστέρων αλλαγής του Συντελεστή 
Εργατικής Δαπάνης, εφόσον συνεχιστεί, συνιστά ρητή παραβίαση της 
ευρωπαϊκής  νομοθεσίας. 

 Δεδομένου ότι  από 20ετίας τουλάχιστον, έχει καθιερωθεί  νομολογιακά 
η έννοια του εύλογου χρόνου για την έγκριση μίας  διαδικασίας στα Δημόσια 
Έργα  ( Βλ. ενδεικτικά ΣΤΕ 2235/90 ) προκειμένου να προστατευτεί το έργο και 
ο Ανάδοχος για την κατασκευή του από αυθαιρεσίες ή και καθυστερήσεις, 
εκούσιες ή ακούσιες, της Δημόσιας Διοίκησης,  θεωρούμε ότι και για τον 
οριστικό  έλεγχο και  καθορισμό   του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  πρέπει 
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να ισχύσει η ίδια έννοια του εύλογου χρόνου καθώς και ο ίδιος χρόνος, όπως 
έχει προσδιοριστεί ανωτέρω.  

 Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί  ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η 
διαδικασία παραγωγής των δημοσίων έργων από μη τεκμηριωμένες εισηγήσεις 
της Δημόσιας Διοίκησης δεδομένου ότι  η  εκ των υστέρων  «διαπίστωση» εκ 
μέρους της Διοίκησης ότι ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει αυξημένο 
Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης μετά από σειρά ετών αντιβαίνει στην αρχή της 
δικαιολογημένης   εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις  Αναδόχου 
και Αναθέτουσας Αρχής, όπως προβλέπει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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