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ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
3. ∆ιοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
4. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Συντάξεων
και Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
του ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Αναδροµικές διαγραφές Εργοληπτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών
του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών.
Στις 20/01/2021 ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών απέστειλε στους :
1. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ Κωστή Χατζηδάκη
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
3. ∆ιοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
επιστολή σχετικά µε τις διαγραφές, αναδροµικά, εργοληπτών από το Μητρώο µη
Μισθωτών του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών.
Σε συνέχεια του ανωτέρω και µετά από περαιτέρω καταγγελίες εργοληπτών που
έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους ως ατοµικές επιχειρήσεις στην ∆ΟΥ, εκτός
όλων των άλλων που αναφέρουµε στην από 20/01/2021 επιστολή µας, σας
ενηµερώνουµε και για τα παρακάτω:
Οι ανώνυµες τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαµβάνουν την εκτέλεση ∆ηµοσίων
Έργων είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εµπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) στην Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, κατατάσσονται δε στις τάξεις Α1, Α2,1ης έως και 7ης κατηγορίας.
Η τάξη κατάταξης κάθε εταιρείας
τα οποία αναλαµβάνει εξαρτάται
κύκλο εργασιών κλπ. και από
εταιρεία, και είναι εγγεγραµµένοι

και συνεπώς το ύψος του προϋπολογισµού έργων
εκτός από την οικονοµική τους δυνατότητα, τον
τους µηχανικούς, οι οποίοι στελεχώνουν την
στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

Τα µέλη ΜΕΚ κατατάσσονται σε βαθµίδες εµπειρίας ανά κατηγορία έργου. Οι
βαθµίδες εµπειρίας στις οποίες είναι δυνατή η κατάταξη των µελών ΜΕΚ είναι: Α,
Β, Γ, ∆.
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Η συµµετοχή ενός µηχανικού µε βαθµίδα εµπειρίας (ΜΕΚ) στην στελέχωση µιας
εταιρείας ανάληψης ∆ηµοσίων Έργων απαιτεί την ενεργή συµµετοχή του στην
εταιρεία ως µηχανικό. Παρατίθεται απόσπασµα του Ν. 3669/2008 άρθρο 92 παρ.
5.[Οι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελεχώνουν µία µόνο
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.Ε.Π.. Η συµµετοχή τους
πρέπει να είναι ενεργός και παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.Ε.Π.. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. µπορεί να παραπέµπει τα
ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συµµετοχή κρίνεται εικονική ή
ανεπαρκής, στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση της
επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της και να αποδεικνύεται µε βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα].
Επίσης, σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Συµπλήρωσης Αίτησης Εγγραφής ή
Αναθεώρησης Οµόρρυθµων, Ετερόρρυθµων, Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Ατοµικών
Στελεχωµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 1η και 2η Τάξη του Μ.Ε.Ε.Π.» του
ΥΠOΜΕ∆Ι για να συµµετάσχει ένας µηχανικός Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων (ΜΕΚ)
στην στελέχωση εταιρείας ανάληψης ∆ηµοσίων Έργων πρέπει να προσκοµίσει
(µεταξύ άλλων) και Σύµβαση Μίσθωσης Εργασίας θεωρηµένης από την αρµόδια
∆ΟΥ εφόσον δεν είναι µέλος του ∆.Σ. της εταιρείας (τεκµηρίωση:
http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=91 - Οδηγίες Συµπλήρωσης Αίτησης
Εγγραφής ή Αναθεώρησης Οµόρρυθµων, Ετερόρρυθµων, Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και
Ατοµικών Στελεχωµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 1η και 2η Τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π – ∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µηχανικοί κάτοχοι ΜΕΚ που στελεχώνουν τεχνικές
εταιρείες ανάληψης ∆ηµοσίων Έργων εργάζονται ανελλιπώς και ενεργώς ως
µηχανικοί στις τεχνικές εταιρείες τις οποίες στελεχώνουν και σε περίπτωση που
είναι µέλη ∆.Σ. της εταιρείας δεν απαιτείται να υπογράψουν Σύµβαση Μίσθωσης
Εργασίας µε την εταιρεία.
Συνεπώς, το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών δεν
µπορεί να τους διαγράψει αναδροµικά µε την αιτιολογία ότι έχουν διακόψει την
δραστηριότητα της ατοµικής τους επιχείρησης στην ∆.Ο.Υ. γιατί συνεχίζουν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ενεργώς ως µηχανικοί.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι µηχανικοί που στελεχώνουν µε τα πτυχία τους
(ΜΕΚ) τεχνικές εταιρείες ανάληψης ∆ηµοσίων Έργων είναι εταίροι, διαχειριστές και
µέλη του ∆.Σ. των εταιρειών, εκτός πιθανώς κάποιων εταιρειών εισηγµένων στο
χρηµατιστήριο.
Προτείνουµε να σταµατήσει ο ΕΦΚΑ να προβαίνει αναδροµικώς σε διαγραφές
µηχανικών εργοληπτών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω αλλά και σύµφωνα
µε την υπ αριθ. 16 16-03-2018 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ και µε το υπ αριθ. πρωτ.
∆15/∆/οικ3376/73/14-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
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