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ΘΕΜΑ: Αδυναµία συµµετοχής σε διαγωνισµούς λόγω βεβαίωσης ΕΦΚΑ.
Αξιότιµοι κ.κ.
Από την έναρξη εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων περί του ασφαλιστικού έχουν
δηµιουργηθεί αρκετά προβλήµατα, γεγονός αναµενόµενο έως ένα βαθµό.
Στο χώρο των εργοληπτικών εταιρειών µία βασική αλλαγή είναι ότι για όλους τους
Μηχανικούς που στελεχώνουν τα εργοληπτικά πτυχία, εκδίδονται µηνιαία ειδοποιητήρια, τα
οποία και θα πρέπει να πληρωθούν µέχρι τέλος του επόµενου µηνός.
Σήµερα οι ασφαλιστικές ενηµερότητες εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και µόνο, µε τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Πληρωµή οφειλών µέχρι και τον τελευταίο µήνα.
2. ∆ύο µε τρεις εργάσιµες ηµέρες για να φανούν οι πληρωµές στο σύστηµα.
3. Ατοµική εξουσιοδότηση για κάθε στέλεχος για την έκδοση ενηµερότητας ή από τον
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
4. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι για ένα µήνα.
∆ηλαδή, π.χ. οι εισφορές του 05/2017, άρχισαν να αναρτώνται στο site του ΕΦΚΑ από
26.06.2017, κατά συνέπεια κάθε εργοληπτική εταιρεία θα πρέπει να συγκεντρώσει τα
σχετικά ειδοποιητήρια και να τα πληρώσει έως την Παρασκευή 30.06.2017, ενώ αυτή η
πληρωµή θα φανεί στο σύστηµα του ΕΦΚΑ γύρω στις 05.07.2017 και τελικώς η
ασφαλιστική ενηµερότητα θα έχει ισχύ έως 31.07.2017.
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Με άλλα λόγια οι εργοληπτικές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε µία διαρκή εγρήγορση και
ενασχόληση µε τα ειδοποιητήρια και την πληρωµή τους, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιες ότι
οι πληρωµές τους θα φανούν εγκαίρως στο σύστηµα του ΕΦΚΑ, ακόµη και εάν αυτές έχουν
εγκαίρως ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους.
Το αποτέλεσµα είναι ότι εµφανίζεται σηµαντική η πιθανότητα να µην µπορέσει να
ανταποκριθεί η εταιρεία στις υποχρεώσεις της εγκαίρως χωρίς δική της υπαιτιότητα, τόσο
όσον αφορά στη συµµετοχή της σε διαγωνισµούς όσο και στην επικαιροποίηση αντίστοιχων
δικαιολογητικών για διαδικασίες που ήδη τρέχουν.
Επειδή το όλο πρόβληµα άρχισε να δηµιουργείται από το ηλεκτρονικό σύστηµα του πρ.
ΤΣΜΕ∆Ε και τελικώς αφορά µία διαδικασία που είναι εντελώς γραφειοκρατική,
αναχρονιστική και δηµιουργεί εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία των εργοληπτικών
εταιρειών ζητάµε την αύξηση της ισχύος της ασφαλιστικής ενηµερότητας για έξι µήνες για
τις περιπτώσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς, όπως δηλαδή ίσχυε και προ της 01/01/2017,
ώστε να µην αποτελεί ο νέος νόµος αρνητική παράµετρο στην άσκηση της εργοληπτικής
επιχειρηµατικότητας των Μελών µας.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

2

