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ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία και αίτηµα αναστολής ισχύος των άρθρων 36 και 37 του 
 Ν.4488/13.9.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές 
 Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, 
 ∆ικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις», λόγω αδυναµίας 
 εφαρµογής των στα ∆ηµόσια Έργα. 

 

Αξιότιµοι κ.κ., 

επανερχόµαστε για να διαµαρτυρηθούµε έντονα για τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 
του Ν.4488/13.9.2017, στα ∆ηµόσια Έργα, διότι δηλώνουµε αδυναµία εφαρµογής 
τους  για τους παρακάτω λόγους: 

 

1) Άρθρο 36. 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η ηλεκτρονική αναγγελία στο πληροφοριακό σύστηµα  
«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη 
υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και της υπερεργασίας και της νόµιµης κατά την 
ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της. 

 

2) Άρθρο 37. 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η καθηµερινή ηλεκτρονική αναγγελία στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), του απασχολούµενου προσωπικού επί 
εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, από τους εργολάβους και 
υπεργολάβους, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας απασχόλησης. 

Ως εργοδότης δε για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, θεωρείται ο εργολάβος και ο 
υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδοµικής εργασίας ή του τεχνικού 
έργου. 
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3) Επισηµαίνουµε, ότι όσον αφορά τα ∆ηµόσια Έργα, που είναι και το αντικείµενο εργασίας 
των µελών του Συνδέσµου µας η εφαρµογή και των δύο άρθρων,  απαιτεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, και ως προς το σκέλος των υπερωριών, υπερεργασιών του άρθρου 36 αλλά 
και του άρθρου 37 ως έχει και προβλέπεται.   

 

4) Είναι αντικειµενικώς αδύνατο στα οικοδοµικά έργα, πολύ δε περισσότερο στα 
∆ηµόσια, να µην υπάρχει ανάγκη, είτε καθηµερινής µεταβολής στις απαιτούµενες 
υπερεργασίες ή υπερωρίες, είτε αλλαγής στο απασχολούµενο προσωπικό, λόγω 
της πολυπλοκότητας των εργασιών, αλλά και των αναγκών που δηµιουργούνται 
από την εκτέλεση των έργων σε καθηµερινή βάση. Και αυτό αφορά και τους 
εργολάβους και τους υπεργολάβους. 

 

5) Υπενθυµίζουµε ότι ελάχιστοι εκ των «µικροεργολάβων» που απασχολούνται στα 
οικοδοµικά και τεχνικά έργα έχουν οργανωµένα λογιστήρια και υποδοµές για ηλεκτρονικές 
αναγγελίες κλπ. Όλες οι απαραίτητες φορολογικές, λογιστικές, εργασιακές και 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά γίνονται από λογιστικά 
γραφεία τα οποία δεν έχουν καν ανοίξει πριν από την έναρξη των διαφόρων οικοδοµικών 
εργασιών. 

 

6) Εξ άλλου λόγω της φύσεως της εργασίας των ηµεροµίσθιων εργατών απασχολουµένων 
στα έργα, πολλές φορές η πρόσληψή τους γίνεται επί τόπου των έργων σε καθηµερινή 
βάση και µάλιστα όχι από τους εργολάβους αλλά από υπεργολάβους. Με πολλές 
καθηµερινές αλλαγές και δεν πρόκειται για µόνιµο προσωπικό, για τον λόγο αυτό και οι 
σχετικές εργασίες έχουν εξαιρεθεί  από την ανάρτηση και αναγγελία µόνιµου προσωπικού. 

Είναι προφανές ότι ηλεκτρονική αναγγελία από επί τόπου των έργων είναι 
αδύνατη. 

 

7) Οι προηγούµενες διατάξεις που καταργήθηκαν µε τα εν λόγω άρθρα προέβλεπαν την 
τήρηση σχετικών βιβλίων, τα οποία πρακτικά µπορούσαν να ενηµερώνονται και επί τόπου 
των έργων, όµως η ηλεκτρονική αναγγελία, όπως διαµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές, 
είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη. 

 

8) Σας υπενθυµίζουµε τέλος, ότι λόγω του ισχύοντος καθεστώτος είσπραξης από 
το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, προκαταβολικά των ασφαλιστικών εισφορών µηνιαίως, σύµφωνα 
µε  ποσοστά εργατικής δαπάνης, δεν υπάρχουν περιθώρια εισφοροδιαφυγής στον 
κλάδο των ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων, παρά αυτά που σκόπιµα διαδίδονται. 

Κατόπιν αυτών, αιτούµεθα την άµεση αναστολή της ισχύος των εν λόγω άρθρων, 
µε σκοπό την κατάργησή τους, τουλάχιστον για τον Κλάδο των ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Με τιµή, 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


