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Θέµα: Κίνδυνος αναίτιου και αδικαιολόγητου αποκλεισµού διαγωνιζοµένων σε
δηµοπρασίες έργων λόγω απαίτησης προσκόµισης πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ
για µη ύπαρξη καταδίκης για εργατική νοµοθεσία (Ν.4488/2017 άρθρα 39
και 40).
Κύριοι,
Κατόπιν επικοινωνίας του Συνδέσµου µας µε Αναθέτουσες Αρχές για το εν θέµατι ζήτηµα
έχουµε εντοπίσει ήδη διακηρύξεις δηµοπρασιών δηµοσίων έργων (ενδεικτική αναφορά: Α/Α
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 66888 και 66478) που απαιτούν :
"-πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής
(Ισχύει για την περίπτωση παρ. 4 του 22.Α.2 της παρούσας και σύµφωνα µε το άρθρο 39
του ν. 4488/2017).".
Ωστόσο η εν λόγω απαίτηση, δεν περιορίζεται µόνο στον προσωρινό µειοδότη κάθε
διαγωνισµού, αλλά αφορά οριζόντια σε όλους τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς µε
αποτέλεσµα, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή παράλειψη έκδοσης του
πιστοποιητικού, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να κινδυνεύουν µε αποκλεισµό από την
περαιτέρω διαδικασία της δηµοπράτησης και µε απώλεια της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής τους.
Το πρόβληµα δηµιουργείται από το γεγονός ότι το εν λόγω πιστοποιητικό, ενώ στην αρχική
έκδοση του σχεδίου νόµου, είχε, ορθώς, προβλεφθεί να ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές
µόνο για τον προσωρινό ανάδοχο και εάν δεν εκδοθεί εντός 15 ηµερών να τεκµαίρεται η
µη ύπαρξη στοιχείων, τελικώς, στο κείµενο του σχεδίου νόµου που ψηφίσθηκε ως
Ν.4488/2017, η εν λόγω απαίτηση, εξαιτίας µίας µεταφοράς της ρύθµισης σε άλλο άρθρο,
στο οποίο γίνεται λόγος για δυνητικούς δικαιούχους, εσφαλµένα ερµηνεύεται από τις
αναθέτουσες αρχές ότι αφορά σε υποχρέωση όλων των συµµετεχόντων να πρέπει να
κατέχουν το εν λόγω πιστοποιητικό κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, επί ποινή
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

Όµως λόγω της φύσης του πιστοποιητικού - µη ύπαρξη παραβάσεων εργατικής νοµοθεσίας
έως δύο έτη πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού - αυτό συνεπάγεται µία αναίτια και
εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία κατά την οποία κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα πρέπει
να καταθέτει σε καθηµερινή βάση αίτηση στο ΣΕΠΕ! Πιθανολογούµε ότι µε τον τρόπο αυτό
προστίθενται δυσεπίλυτα προβλήµατα τόσο στη λειτουργία του ΣΕΠΕ, που θα είναι αδύνατο
να ανταποκριθεί στον όγκο των αιτήσεων, όσο και στην λειτουργία των τεχνικών
επιχειρήσεων που θα πρέπει να ασχολούνται µε την καθηµερινή υποβολή αίτησης
χορήγησης του συγκεκριµένου πιστοποιητικού καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση κινδυνεύουν
µε αποκλεισµό από τους δηµόσιους διαγωνισµούς.
Προκειµένου να µην αποκλείονται αναίτια και αδικαιολόγητα διαγωνιζόµενοι εξαιτίας αυτού
του λόγου προτείνουµε την επείγουσα παρέµβασή σας ώστε:
- να αποσυνδεθεί η απαίτηση προσκόµισης του εν λόγω πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ από την
απαίτηση κατοχής του την ηµέρα της δηµοπρασίας
- να αναζητείται το πιστοποιητικό από τις αναθέτουσες αρχές και µόνο για τον προσωρινό
µειοδότη και µε ηµεροµηνία έκδοσης λίγο πριν την υπογραφή της σύµβασης όπως ορθά
προέβλεπε η αρχική έκδοση του σχεδίου νόµου
Παρακαλούµε θερµά για τον συντονισµό µεταξύ των Υπηρεσιών που
παραλαµβάνετε την παρούσα ώστε να µην δηµιουργηθεί ακόµη µία γραφειοκρατική και
εντελώς αναίτια παγίδα των διαγωνιζοµένων στις δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων.
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