ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 28422B/ΣM/λµ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2015
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ΕΠΕΙΓΟΝ

ATTICA BANK
Υπόψη
- Προέδρου
- ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
- Μελών ∆.Σ.
ΚΟΙΝ.:Τοµέα Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ
ΑΝΑΚ.:Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κ. ∆ηµ. Στρατούλη

ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη ερµηνεία περί καταργούµενων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε
και ΕΜΠ σε έντυπό σας.
ΣΧΕΤ.:

(α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28422/06-02-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον
Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινοποιούµενη στον Τοµέα
Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ.
(β) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28422Α/30-03-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον
Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινοποιούµενη στον Τοµέα
Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ.

Αγαπητοί κύριοι,
Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει µε τις δύο σχετικές επιστολές µας, προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ∆. Στρατούλη, εκκρεµεί η έκδοση διευκρινιστικής
εγκυκλίου, επί του, εν θέµατι, ζητήµατος, η οποία θα καθορίζει ότι:
• Η από 1/1/2015 κατάργηση των κρατήσεων της περίπτωσης ιθ’ της υποπαραγράφου ΙΑ.3
της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014, αφορά όλες ανεξαιρέτως τις
συµβάσεις έργων.
• Η κράτηση 0,5% υπέρ ΕΜΠ, βάσει του άρθρου µόνου παρ. 1 α’ του Α.Ν. 546/1943 ως
παρακολουθηµατική της καταργηθείσας δια του ανωτέρω νόµου κράτησης 1% υπέρ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, επίσης καταργείται ρητώς από 1/1/2015 και αφορά όλες ανεξαιρέτως τις
συµβάσεις των έργων.
Από πληροφόρηση µελών µας περιήλθε στα χέρια µας το συνηµµένο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΤΣΜΕ∆Ε» της Τράπεζάς σας, στο οποίο αυθαίρετα έχει διατυπωθεί ότι
οι, ως άνω, καταργούµενες κρατήσεις αφορούν τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί από
1.1.2015 και όχι το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων έργων.
Με την παρούσα, διαµαρτυρόµεθα έντονα για αυτή την αυθαίρετη ερµηνεία του Νόµου, η
οποία δεν προκύπτει από καµία θεσµική ρύθµιση και σας ζητούµε να ενεργήσετε άµεσα,
ώστε να διορθωθεί το συνηµµένο έντυπό σας, σύµφωνα µε την ορθή περιγραφή της
κράτησης, η οποία έχει, άλλωστε, διατυπωθεί σε ανάλογο έντυπο της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, το οποίο και σας επισυνάπτουµε.
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Παράλληλα θα πρέπει να προβλέψετε σε συνεργασία µε το ΤΣΜΕ∆Ε, τη διαδικασία
επιστροφής σε άµεσο χρόνο, των, εν θέµατι, κρατήσεων, που εσφαλµένα έχουν
παρακρατηθεί.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.:
i - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΤΣΜΕ∆Ε της ATTICA BANK
ii – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΡΩΝ υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε / ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.∆.Ε.) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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