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       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. 

 

Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  

Με το Άρθρο 38, της Υ.Α. 55575/Ι.479/7.12.1965 (Κανονισµός ΙΚΑ), έχει επιβληθεί 
στους εργολάβους ∆ηµοσίων Έργων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οικοδοµοτεχνικών 
έργων, όχι βάσει πραγµατικών µισθολογικών  και Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων 
(ΑΠ∆), όπως συµβαίνει µε τους υπόλοιπους εργοδότες, αλλά βάσει µίας αναχρονιστικής και 
λανθασµένης µεθόδου. 

 

Α. Ιστορικό – ∆ιαδικασία καθορισµού, καταβολής και τυχόν επιστροφής των 
ασφαλιστικών εισφορών στα ∆ηµόσια Έργα  

Πιο συγκεκριµένα,  οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται, βάσει συντελεστού εργατικής 
δαπάνης, επί της αξίας των εκτελούµενων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν βάσει 
αναλυτικών λογαριασµών (πιστοποιήσεων), επί τα ποσοστά των ισχυόντων εκάστοτε 
εισφορών (εργοδοτικών & εργαζοµένων). 

∆ηλαδή, βάσει κάποιων πινάκων του ΙΚΑ, ανεπίκαιρων µε την ισχύουσα ικανότητα του 
σύγχρονου µηχανικού εξοπλισµού που έχουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έχουν 
προσδιορισθεί, αυθαίρετα και ανάλογα µε το είδος του εργασιών, σε τι ποσοστό περιέχονται 
οικοδοµικές εργασίες (Ποσοστό Εργατικής ∆απάνης - ΠΕ∆), στον προϋπολογισµό κάθε 
έργου. Και σε κάθε πιστοποίηση εργασιών προς είσπραξη πολλαπλασιάζονται τα ποσοστά 
αυτά επί την αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, επί τα ισχύοντα ποσοστά ασφαλιστικών 
εισφορών οικοδοµοτεχνικών εργασιών. 

Τα ποσοστά αυτά (ΠΕ∆) προσδιορίζονται αρχικά σε προσωρινή µορφή από τα κατά τόπους 
υποκαταστήµατα (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ) και σε οριστική µορφή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
(ΕΦΚΑ – ΙΚΑ).  

Κατά των αποφάσεων ∆ιευθυντών για προσδιορισµό του ΠΕ∆, δύνανται να ασκούνται τα 
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις διοικητικά ένδικα µέσα. Υποτίθεται ότι οι 
ενστάσεις αυτές εξετάζονται, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Το εύλογο χρονικό διάστηµα όµως έχει διαφορετική έννοια για 
τον καθένα εµπλεκόµενο. 

Μετά το πέρας των εργασιών και την προσκόµιση τελικής πιστοποίησης εργασιών (τελικού 
λογαριασµού), και αφού ζητηθούν από τους εργολάβους, Αναλυτικοί Πίνακες Εργασίας, 



 
 

2 

Συµπληρωµατικές Συµβάσεις, Μισθολογικές καταστάσεις, Ηµερολόγια Έργου, Φορολογικά 
Στοιχεία κλπ. και γίνει έλεγχος για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουµένων, 
διεκπεραίωση δηλώσεων απασχολήσεως εργατοτεχνιτών, διεκπεραίωση εκθέσεων 
επιτόπιων ελέγχων των αρµοδίων οργάνων ή άλλων εκκρεµοτήτων και εφόσον όλα 
βαίνουν καλώς και  εάν από τα στοιχεία προκύψει ότι οι καταβληθείσες εισφορές 
υπερβαίνουν τις πράγµατι οφειλόµενες για την ασφάλιση των απασχοληθέντων εργατών, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις και τις Εκθέσεις 
Ελέγχου Οικοδοµικών Εργασιών, οι επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα 
στο δικαιούχο, ύστερα από αίτησή του. 

 

Β. Τραγελαφικά αποτελέσµατα από την διαχρονική στρέβλωση που προκαλεί ο 
εξωγενής προσδιορισµός των ασφαλιστικών εισφορών   

Επισηµαίνουµε τα εξής απαράδεκτα έως ευτράπελα, που συµβαίνουν: 

α) Για δύο σχεδόν ίδια έργα να προσδιορίζονται συντελεστές εργατικής δαπάνης µε µεγάλες 
διαφορές. 

β) Μεγάλες διαφορές τελικά να προκύπτουν, µεταξύ προσωρινού και οριστικού συντελεστή 
εργατικής δαπάνης. 

γ) Απαράδεκτες καθυστερήσεις στον προσδιορισµό οριστικών ποσοστών, λόγω 
προβληµάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

δ) Μη λήψη υπόψη των επιχειρηµάτων των επιχειρήσεων, για την χρήση εξελιγµένου 
εξοπλισµού, που δεν απαιτεί οικοδόµους για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών, κατά 
την συζήτηση των ενστάσεων. 

ε) Απαράδεκτες καθυστερήσεις στον έλεγχο τελικής πιστοποίησης και χορήγησης σχετικής 
βεβαίωσης. 

στ) Αναίτιες αρνήσεις του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, επιστροφής των διαφορών µεταξύ καταβληθεισών 
εισφορών µε ΠΕ∆ και αναλογούντων βάσει ΑΠ∆, µε αποτέλεσµα τις προσφυγές στα 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. 

 ζ) ∆εκάδες άλλα προβλήµατα, και ζητήµατα αθέµιτων και µη, διαπραγµατεύσεων και 
συζητήσεων. 

Καθίσταται προφανές από τα παραπάνω, το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργείται στις 
επιχειρήσεις µας, αφενός λόγω της αλόγιστης, αδικαιολόγητης και απρόβλεπτης αύξησης 
του κόστους κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων που έχουµε αναλάβει, και αφετέρου λόγω 
των προβληµάτων που µας δηµιουργούνται στην οικονοµική µας ρευστότητα, που ούτως ή 
άλλως είναι προβληµατική λόγω της Οικονοµικής κρίσης. 

 

Γ. Πρόσφατες εξελίξεις και θεσµικές µεταβολές που καθιστούν και ουσιαστικά και 
τυπικά απαράδεκτη και αναχρονιστική την συνέχιση της υφιστάµενης διαδικασίας 
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών.  

Κατά το παρελθόν, όταν είχαµε ζητήσει να επανεξετασθεί αυτό το σοβαρό για τις 
επιχειρήσεις µας θέµα, µας είχαν διατυπωθεί επιχειρήµατα, από πλευράς του αρµοδίου 
Υπουργείου (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.), ότι λόγω του δύσκολου ελέγχου στην 
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Αδήλωτη Εργασία και ειδικά στον τοµέα κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων, η αναφερθείσα 
διαδικασία ήταν ένας τρόπος εξακρίβωσης, ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους παραβάσεις. 

Έκτοτε όµως έχουν γίνει δεκάδες νοµοθετικές παρεµβάσεις και πρόοδοι στον τοµέα 
ελέγχου της Αδήλωτης Εργασίας, που ειδικά στην κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων την 
καθιστά πλήρως απαγορευτική.  

Παραθέτουµε µερικές: 

α) Αύξηση επιτόπιων ελέγχων. 

β) Καθιέρωση υποχρεωτικής Τήρησης Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου 
Προσωπικού, το οποίο συµπληρώνεται πριν από την έναρξη απασχόλησης και ανά πάσα 
στιγµή είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων (Άρθρο 33, Ν. 1836/1989). 

γ) Πρόσφατη αντικατάσταση του παραπάνω βιβλίου µε καθηµερινή ηλεκτρονική Αναγγελία 
(Έντυπο Ε12) του απασχολούµενου προσωπικού στην «ΕΡΓΑΝΗ», µε υποβολή πριν από 
την έναρξη απασχόλησης, η οποία εκ των πραγµάτων είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 
οργάνων (Άρθρο 39, Ν.4488/2017 και Υ.Α. 51524/1262/7.11.2019).  

δ) Αύξηση των προστίµων σε απαγορευτικά ύψη, ανάλογα του µεγέθους των επιχειρήσεων 
και σε περιπτώσεις υποτροπών, για τέτοιου είδους παραβάσεις. 

ε) ∆ιοικητικές κυρώσεις µε επιβολή ποινών που ουσιαστικά «Κλείνουν» µία επιχείρηση 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως αποκλεισµός από την συµµετοχή σε διαγωνισµό 
ανάληψης ∆ηµοσίου Έργου, (Περ.(γ), παρ. (2), άρθρου 73, και περ.(γ), παρ.(2), 
άρθρου 80, και παρ.(3), άρθρου 305 όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 39, του 
Ν.4488/2017).  

 

∆. Προτάσεις άρσης των νοµοθετικών στρεβλώσεων. 

Είναι πρόδηλο νοµίζουµε, ότι τα περιθώρια Αδήλωτης Εργασίας  στις επιχειρήσεις 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων είναι Ανύπαρκτα. Ως εκ τούτου η µέθοδος καταβολής 
εισφορών, βασιζόµενη στο Ποσοστό Εργατικής ∆απάνης, όπως στις αρχές της παρούσης 
περιγράψαµε, εκτός από γραφειοκρατική, αντιπαραγωγική και αντιοικονοµική καθίσταται 
πλέον  και περιττή διότι ο στόχος του ελέγχου της Αδήλωτης Εργασίας επιτυγχάνεται µε 
άλλες µεθόδους, πιο αποτελεσµατικές. 

Κατόπιν όλων αυτών, και στο όνοµα της «Στήριξης της Υγιούς Επιχειρηµατικότητας» την 
οποία πολλάκις επικαλείσθε, παρακαλούµε δια την άρση όλων των σχετικών διατάξεων που 
αφορούν την κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων και υπαγωγή των επιχειρήσεών µας στις 
κανονικές διατάξεις, όπως ισχύουν για τις άλλες επιχειρήσεις. 

 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 

 


