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Προς

 Τον Υπουργό EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κον Γ. Κατρούγκαλο
 Τον Υπουργό ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Κον Χ. Σπίρτζη
Κοινοποίηση:
 Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κον Ν. Φράγκο
 Γ.Γ. Υποδομών
Κον Γ. Δέδε
 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Υπ’ όψη κου Προέδρου & κας Αντιπροέδρου
 Πρόεδρο Τομέα Μηχ. & Ε.Δ.Ε. (ΤΣΜΕΔΕ)
Κον Κ. Μακέδο

Αρ. Πρωτ. 354

Θέμα:

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Παράκληση για έκδοση ερμηνευτικής – «εφαρμοστικής» εγκυκλίου για τις κρατήσεις
που βαρύνουν τους Λογαριασμούς – Πιστοποιήσεις Δημόσιων Έργων.
Σειρά Φορέων απαιτούν από τα Μέλη μας καταργηθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Κύριοι Υπουργοί,

Με τους νόμους Ν. 4387/2016, Ν.4393/2016 και Ν.4254/2014 καταργήθηκαν από ενάρξεως ισχύος
των νόμων αυτών, ως γνωστό, σειρά κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι οποίες βάρυναν τους
Λογαριασμούς – Πιστοποιήσεις Δημόσιων Έργων.
Συγκεκριμένα:
- Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ:
α. κράτηση 1% ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων
(άρθρο 7 παρ. 1β Ν. 2326/1940). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1.1.2015 (Ν.4254/2014 από 1. 1. 2015
καταργούνται οι διατάξεις «… των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν.
2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ». Επομένως η υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κράτηση του πόρου 1%
(περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940) έχει ήδη καταργηθεί για όλες
ανεξαιρέτως τις συμβάσεις έργων). Για την κατάργηση των μηχανοσήμων έχει εκδοθεί το
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1472/01.04.2015.
β. κράτηση 2‰ που βαρύνει μόνο τους εργολήπτες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ
καθώς και τις εργοληπτικές εταιρίες κάθε μορφής (άρθρο 12 Ν. 915/1979, άρθρο 34 παρ. 3 Ν.
2238/1994), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016. Με την παρ 6.α. του
δεύτερου άρθρου του Νόμου 4393/2016 προβλέπεται ότι: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85)
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προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισύ́ος του παρόντος
καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β ́
του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης
ε ́του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης
ιγ ́ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη ́ του
ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.
3655/2008»).
γ. κράτηση 6‰, ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων
(άρθρο 27 παρ. 34 Ν.2166/93). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016)
-Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ. α του Ν. 546/1943). Κατά
την άποψή μου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ διότι θεσπίστηκε με τον Ν. 546/1943 ως η μισή της κράτησης του
Ν.2326/40 για το ΤΣΜΕΔΕ 1%, η οποία καταργήθηκε.
-Κράτηση υπέρ ΤΕΕ σε ποσοστό 2‰ (άρθρο 35 ΠΔ 27/1926). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Οι εισφορές που από
την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της
συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2-) εκ των
καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη παύει να ισχύει. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Η.6.4 του Ν. 4093/2012) (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ.,
Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 32/ Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463/14.11.2012)
-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% (άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1.1.2015 (Ν. 4254/2014, Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014)
-Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 3 παρ. 1β Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ. 1 Ν.
2262/52, εγγρ. ΤΑΔΚΥ/6642/2000 – Για Έργα ΟΤΑ). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1.1.2015 (Ν. 4254/2014, Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014)

Πλείστοι όσοι Φορείς, παρά την ρητή κατάργηση των ως άνω κρατήσεων, επιμένουν να απαιτούν,
από τα Μέλη μας την προκαταβολή των ήδη κατηργημένων κρατήσεων, προκειμένου να
πληρωθούν οι Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις των έργων που εκτελούν, επικαλούμενοι την αναμονή
έκδοσης εφαρμοστικών εγκυκλίων από τα αρμόδια Υπουργεία, τις οποίες συνήθως τα Μέλη μας
καταβάλουν, υπό το κράτος εκβιασμού, προκειμένου να εισπράξουν το εργολαβικό αντάλλαγμα.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, προκειμένου να σταματήσουν
οι άσκοπες προστριβές μεταξύ Φορέων και αναδόχων, αλλά και προκειμένου να σταματήσει η
παρά νόμον εκβιαστική επιβάρυνση των Μελών μας.

Ευελπιστούμε σε αποδοχή του δίκαιου αιτήματός μας και παραμένουμε στην διάθεσή Σας.

Με τιμή
Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Γάγαλης

Ευάγγελος Γαλάνης
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