ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 35614

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2020

ΠΡΟΣ
1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αξιότιµο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Αξιότιµο κ. Γιάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ: Κατάργηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα ∆ηµόσια Έργα, µε την
διαδικασία του Ποσοστού Εργατικής ∆απάνης (2).
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 34423/6-12-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ µε το ίδιο θέµα
β) Το υπ’ αριµ. πρωτ. ∆15/∆/59424/1601/8-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα «Υπολογισµός ασφαλιστικών
εισφορών σε δηµόσια έργα».
Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,

I)

Με το α) σχετικό σας γνωρίσαµε:

- τη διαδικασία καθορισµού, καταβολής - και τυχόν επιστροφής - των ασφαλιστικών
εισφορών στα ∆ηµόσια Έργα,
- τα τραγελαφικά αποτελέσµατα από την διαχρονική στρέβλωση που προκαλεί ο
εξωγενής προσδιορισµός των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλισµένους κατά την
εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων,
- τις εξελίξεις και θεσµικές µεταβολές (καθηµερινή υποχρεωτική ηλεκτρονική
υποβολή Εντύπου Ε12) που καθιστούν και ουσιαστικά και τυπικά απαράδεκτη και
αναχρονιστική τη συνέχιση της υφιστάµενης διαδικασίας υπολογισµού των ασφαλιστικών
εισφορών, αφού τα περιθώρια αδήλωτης εργασίας στις επιχειρήσεις κατασκευής ∆ηµοσίων
Έργων είναι ανύπαρκτα, και τέλος,
- ότι η µέθοδος καταβολής εισφορών, βασιζόµενη στο Ποσοστό Εργατικής ∆απάνης,
εκτός από γραφειοκρατική, αντιπαραγωγική και αντιοικονοµική καθίσταται πλέον και
περιττή διότι ο στόχος του ελέγχου της αδήλωτης εργασίας επιτυγχάνεται µε άλλες
µεθόδους, πιο αποτελεσµατικές.

II)
Με το β) σχετικό οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
µας γνώρισαν ότι τυχόν µεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούµενους
σε ∆ηµόσια Έργα (οι οποίες σήµερα καθορίζονται µε Υπουργικές Αποφάσεις του 1965 και
του 2002) θα εξετασθεί στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από το άρθρο 49 του Ν.
4670/2020 έκδοση Π.∆. για την κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισµού Κύριας Ασφάλισης του
e-ΕΦΚΑ.
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III) Με δεδοµένα:
- την προβλεπόµενη στο άρθρο 49 του Ν.4670/2020 διετή προθεσµία που παρέχει
ο Νοµοθέτης για την κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισµού Κύριας Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ
- την θέληση της Κυβέρνησης για εξορθολογισµό και ελάφρυνση των δυσανάλογων
βαρών που προκαλούν οι υψηλές ασφαλιστικές κρατήσεις (η οποία εκφράστηκε πολύ
πρόσφατα µε την απόφαση µείωσης τους από την 1/1/2021 για όλους τους εργοδότες και
τους µισθωτούς του e-ΕΦΚΑ),
αδυνατούµε να κατανοήσουµε γιατί η πρόταση άρσης των – πλέον στρεβλωτικών διατάξεων διοικητικού προσδιορισµού (εν πολλοίς αυθαίρετου και ατεκµηρίωτου)
των ασφαλιστικών εισφορών στα δηµόσια έργα και η υπαγωγή των επιχειρήσεών µας
στις τυπικές διατάξεις που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις θα πρέπει να παραπεµφθεί
να εξεταστεί µετά από δύο έτη!

Αξιότιµοι Κύριοι,

Οι δυνατότητες που δίδονται µε την εξέλιξη των ψηφιακών συστηµάτων επικοινωνίας των
πολιτών και των οικονοµικών φορέων µε τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι πολλές
και έχει γίνει κοινός τόπος στην ελληνική κοινωνία η προσπάθεια της Κυβέρνησης να
αναβαθµίσει την σχετική επικοινωνία εις όφελος της ταχύτητας, της µείωσης των περιττών
γραφειοκρατικών βαρών και της, εν τέλει, ανάδειξης των πραγµατικών στοιχείων των
οικονοµικών φορέων και πολιτών που η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση οφείλει να γνωρίζει για να
εφαρµόζει τις εκάστοτε ασφαλιστικές και φορολογικές προβλέψεις.

Όµως, αυτή η προσπάθεια ακυρώνεται µε τη γέννησή της όταν δεν συµβαδίζει
ταυτόχρονα µε την άρση των ανάλογων διοικητικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών,
συνθήκη θα καθιστά κενού περιερχοµένου την ψηφιακή αναβάθµιση της επικοινωνίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τους πολίτες και τους οικονοµικούς φορείς.

Σε αυτό το πλαίσιο επισυνάπτουµε εκ νέου τα δύο σχετικά προκειµένου να επανεξετασθεί
το αίτηµά µας µε τη δέουσα προσοχή.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ
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