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ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Σ.ΕΠ.Ε.
Κύριοι Υπουργοί,
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02-07-2018
αποφάσισε να σας αποστείλει επιστολή προκειμένου να επισημάνει προβλήματα που
δημιουργούνται από την αναγκαιότητα χορήγησης της βεβαίωσης Σ.ΕΠ.Ε.

Στις διακηρύξεις ηλεκτρονικών διαγωνισμών, στο άρθρο 22, παρ. 22.Α.2α (λόγοι
αποκλεισμού) αναφέρεται:
«Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.»

Στο άρθρο 23, παρ. 23.3 (Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου
22.Α) αναφέρεται:

«(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
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 από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.»
καθώς και
«(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ)
πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και
2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.»

Υποβάλλοντας, βάσει των παραπάνω, αίτηση στην προαναφερόμενη αρμόδια διεύθυνση
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέχρι πρότινος, αποστέλλονταν ένα τυποποιημένο
έγγραφο το οποίο ανέφερε αδυναμία έκδοσης και παραπέμπονταν ο αιτών σε ένορκη
βεβαίωση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, η οποία ταυτίζεται με την
ανωτέρω παράγραφο δ του άρθρου 23.3 της διακήρυξης. Το συγκεκριμένο έγγραφο

μνημονεύει ως σχετικό την αίτηση του συμμετέχοντα και πρέπει να εκδίδεται για κάθε
διαγωνισμό χωριστά.

Αποτελεί σοβαρό θέμα η ισχύς της ένορκης βεβαίωσης η οποία λαμβάνεται εξάμηνη,
τρίμηνη ή ακόμη και ημερήσια, αναλόγως την ερμηνεία της κάθε Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αναφέρεται ότι, «ελλείψει
αντίθετης πρόβλεψης στη διακήρυξη, η ένορκη βεβαίωση πρέπει να δίδεται την ίδια ημέρα
με την υποβολή της προσφοράς». Επίσης πολλές φορές τίθεται αμφιβολία ακόμη και αν
πρέπει να κατατίθεται από όλους τους συμμετέχοντες ή καλύπτεται από σχετική δήλωση
εντός του Τ.Ε.Υ.Δ., και να ζητείται μόνο από τον προσωρινό μειοδότη.

Στην πιο αυστηρή του μορφή, όπως απαιτήθηκε σε πρόσφατο διαγωνισμό, πρέπει ο κάθε
συμμετέχων σε κάθε διαγωνισμό:
o

να αποστείλει αίτηση στο Σ.ΕΠ.Ε. για χορήγηση βεβαίωσης

o

να λαμβάνει έγγραφη αρνητική απάντηση από το Σ.ΕΠ.Ε.

o

να πηγαίνει ο ίδιος το πρωί της ημέρας του διαγωνισμού σε συμβολαιογράφο ή
στο Ειρηνοδικείο να κάνει ένορκη βεβαίωση

o

να καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα τη βεβαίωση μέχρι τις 10:00, που είναι
η συνήθης ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Δεδομένου ότι η παραπάνω διαδικασία είναι υψηλού κόστους και πολύ χρονοβόρα (αν όχι
αδύνατη χρονικά), η σύγχυση αυτή θα πρέπει αντιμετωπιστεί.

Επιπρόσθετα σε πρόσφατη ανακοίνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε μια
προσπάθεια του, να καλύψει την υποχρέωση αυτή των οικονομικών φορέων που
λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες Δημοσίων Αρχών και Φορέων
αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του
ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης
απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016.
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες όπως χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία
για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

Προτείνουμε την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο (όχι οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ που
δεν έχει καμία νομική ισχύ και συχνά αγνοείται από τις υπηρεσίες), η οποία θα αναφέρει
ότι:
•

Στη φάση του διαγωνισμού η απαίτηση καλύπτεται από σχετική δήλωση εντός του
Τ.Ε.Υ.Δ.

•

Αρκεί η έκδοση και προσκόμιση της αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την
χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016, 2018, που έχει
ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr). Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση
ένορκης βεβαίωσης βάσει της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, με την
αιτιολογία ότι το κράτος μέλος, έχει αρμόδιο φορέα, (βλέπε ΣΕΠΕ), ο οποίος
εκδίδει και χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό στον οικονομικό φορέα, άσχετα αν
προσκομίζει ή όχι τα στοιχεία που ζητούνται στον εκάστοτε διαγωνισμό.

καθώς και όποιο πρόσφορο τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λύσει το θέμα αυτό.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα
του ανάρτησε την ανακοίνωση που σας αναγράφουμε παραπάνω, η εν λόγω ηλεκτρονική
υπηρεσία παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία και θα παρακαλούσαμε να επιλύσετε.

Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος
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