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Αθήνα,  19 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου 
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης» 

 

Βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 4241/127/30.01.2019 της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός 
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόμενος στο 
ποσό των 650,00 ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών επίσης αυξάνει, 
οριζόμενο στο ποσό των 29,04 ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ισχύει ήδη από την 
01.02.2019. 

Με αφορμή την ανωτέρω κανονιστική μεταβολή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει ήδη δεχτεί σημαντικό 
αριθμό ερωτημάτων, σε σχέση με τις συνέπειες της μεταβολής του εργατικού κόστους σε 

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
ή/και φύλαξης που τελούν σε εξέλιξη (και στις οποίες, προφανώς, το κόστος εργασίας έχει 
υπολογισθεί στη βάση του προϋφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου). 

 

Στη βάση των ανωτέρω, επισημαίνονται, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, τα 
κάτωθι: 

1. Καταρχάς επισημαίνεται ότι η ως άνω ρύθμιση της αναπροσαρμογής του κατώτατου 
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου δεν αποτελεί «αφεαυτού» ρύθμιση του δικαίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ωστόσο έμμεσα εντάσσεται στο κανονιστικό πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης 
καθώς, για τις διαδικασίες αυτές, το άρθρο 68, παρ. 1 του ν. 3863/2010 ορίζει ότι στις 
οικονομικές προσφορές οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν πρέπει, μεταξύ άλλων, 
να αναφέρουν:  

 [… γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, 

  δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων, 

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.19 14:31:48
EET
Reason:
Location: Athens

http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ



 

2 

  ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 …..]   
 

Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι οι οικονομικοί φορείς «Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 
να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 

 

2. Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και των 
εθνικών Δικαστηρίων1, το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης είναι εκείνο που ισχύει 
κατά τον χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης. Από την εν λόγω νομολογιακά 
διαμορφωθείσα γενική αρχή προκύπτει ότι τυχόν νομοθετικές ή κανονιστικές μεταβολές 
που εμφιλοχωρούν, ενώ ήδη εξελίσσονται διαδικασίες ανάθεσης, δεν επηρεάζουν τις 
διαδικασίες αυτές, εκτός και αν έχουν, ρητώς, αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα 
αυτό, και, δεδομένου ότι οι διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης δεν 
περιλαμβάνουν ρητή διάταξη περί αναδρομικής εφαρμογής, οι εν εξελίξει διαδικασίες 
ανάθεσης δύνανται να ολοκληρώνονται υπό το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο 
δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης.  Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισημαίνεται, 
ωστόσο, ότι, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται ως άνω, οι αποδοχές 
των εργαζόμενων υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει των οριζομένων στην υπ’ 
αριθμ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργική Απόφαση. 
 

3. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στην περίπτωση που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι σε εκκρεμείς διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν 
την ευχέρεια, συνεκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε υπό 
ανάθεση σύμβασης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 2 ή ενδεχομένως και της παρ. 
5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, εφόσον κρίνουν αιτιολογημένα ότι η εν θέματι 
κανονιστική μεταβολή έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της 
σχεδιασθείσας -με βάση το προϋφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο- διαδικασίας, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν 
ανατεθεί. 
 

4. Στην περίπτωση, ωστόσο, κατά την οποία, δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία 
υποβολής προσφορών, κρίνεται σκόπιμο η αναθέτουσα αρχή να προβαίνει σε: 
 

 τροποποίηση των όρων της οικείας διακήρυξης, όταν αυτό απαιτείται για τον 
επαναπροσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, τηρώντας τις αναγκαίες 
απαιτήσεις δημοσιότητας και θέτοντας εκ νέου προθεσμία για την υποβολή 
προσφορών ή  
 

 παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών, με σαφή 
παραπομπή στην εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης (πρβλ. αρ. 60 & 121 ν. 
4412/2016), ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν επαρκή χρόνο 
να υποβάλουν τις προσφορές ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλλει να 
δύνανται τις αποσύρουν και να υποβάλουν νέες. 

                                                 
1 Πρβλ, ενδεικτικά: ΔΕΕ Τ-151/2016, ΝΣΚ Γνμδ 297/2012 
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5. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί μετά την 
έναρξη εφαρμογή στη βάση του προϊσχύσαντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον 
κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο, εξυπακούεται ότι εφαρμόζονται οι 
διατάξεις 129 έως 134 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των ειδικότερων σε αυτά 
οριζομένων προϋποθέσεων, σε συνδυασμό και συμπληρωματικώς με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.    

 

                    Η Αντιπρόεδρος 

 

 

Χ. Μπουσουλέγκα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

1) Προεδρία της Δημοκρατίας 

2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω 
ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) 
- Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ 
Γραφεία Προμηθειών) 
- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) 
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

- Υπουργείο Εξωτερικών 

- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης 

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Υπουργείο Υγείας 

- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες 
Αρχαιοτήτων) 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Υπουργείο Τουρισμού 

 

 

3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)   
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 

 

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(ΜΟΔ Α.Ε.) 
 

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 
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6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γρ. 
Γενικού Γραμματέα) 
 

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές 
Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα 
Προμηθειών) 
 

8) Ανεξάρτητες Αρχές  (Γραφεία κ. Προέδρων) 
 

9) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης 
Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 

5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 

9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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