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                                                                                                 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2022
   
Αριθ.Πρωτ. 1007  
 
Προς  
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  
 κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
 
 
Θέμα: Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία- Αίτημα 
κατάργησης του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης στα Δημόσια Έργα  
 
Κύριε Υπουργέ, 

        Η  Ένωσή μας   χαιρετίζει  με ικανοποίηση την απόφασή σας που θεσπίζει την 

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 

2022-2027. 

       Τα ιδιαιτέρως εκσυγχρονιστικά μέτρα που προβλέπονται στην ως άνω απόφαση 

και  εστιάζουν  στη συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με τα 

διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό 

στην οργάνωση της εργασίας, ιδίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της 

υιοθέτησης νέων και σύγχρονων τεχνολογιών. 

      Ο συνδυασμός των προβλέψεων που διαλαμβάνονται στην  απόφασή σας και  της 

εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας   καλύπτουν πλέον   όλες τις  προϋποθέσεις  

για την κατάργηση του αναχρονιστικού  θεσμού του Συντελεστή Εργατικής 

Δαπάνης  (Σ.Ε.Δ) στα Δημόσια Έργα στα πλαίσια του πλήρους εκσυγχρονισμού και 

της ψηφιοποίησης του Κλάδου.  

       Το μέτρο αυτό, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει,  είναι  καταχρηστικό,  

παρωχημένο και ευάλωτο, αφού  παρέχει τη δυνατότητα «άσκησης ελέγχου και 

εποπτείας» στα έργα από ορισμένους «καρεκλοκένταυρους» απασχολούμενους στον 

ΕΦΚΑ, γεγονός που  δεν συνάδει με το ψηφιακό άλμα που υλοποιεί η Κυβέρνηση. 

       Θεωρούμε αυτονόητη την  κατάργηση του Σ.Ε.Δ.,  ως τελευταίο βήμα για  την 

ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης στο συγκριμένο τομέα, αφού, όλα τα έργα πλέον, και 

δη  ο μεγάλος αριθμός των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ θα 

παρακολουθούνται και θα ελέγχονται ηλεκτρονικά,  των αποτελεσμάτων, μη 

επιδεχομένων αμφισβήτηση.   

      Επιπλέον, η κατάργηση του Σ.Ε.Δ. θα επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση 

προσωπικού που απασχολείται σήμερα στον  καθορισμό και τον έλεγχο των εργατικών 

δαπανών και  θα απαλλάξει ταυτόχρονα τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  από 

πρόσθετες και ανώφελες  γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. 
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        Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε,  κύριε Υπουργέ, την πραγματοποίηση του 

τελευταίου εκσυγχρονιστικού βήματος στην άσκηση της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας, με την άμεση κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης 

προκειμένου να περάσει ο Κλάδος στην επόμενη εποχή, αυτή της ψηφιοποίησης και 

του πλήρους εκσυγχρονισμού.  

                                                           Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                      

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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