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                                                            Π Ρ Ο Σ    

 Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 Υπόψη  

 - Υφυπουργού Κοινωνικής  Ασφάλισης, 
 κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου  

- Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ. Νίκου Φράγκου 

 

 ΚΟΙΝ.:    Τοµέας Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ   

 
 
ΘΕΜΑ:  Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε µε τον Ν.4393/2016- 

Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου.  
 

Αξιότιµοι Κύριοι,  

 

Με την παράγραφο 6.α. του δεύτερου άρθρου του Νόµου 4393/2016 µε θέµα:"Κύρωση της 
Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ . . . " 
προβλέπεται ότι:  

"Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. 
Από την έναρξη ισχύος 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". 

 

Με τις καταργηθείσες, από την έναρξη του νόµου 4387/2016, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
στις 12.5.2016, διατάξεις θεσπίζονταν κρατήσεις σε βάρος των αναδόχων δηµοσίων (και 
ιδιωτικών) έργων και συγκεκριµένα οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις:  

 

 του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940,  

«Εκ κρατήσεως 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασµού πληρωµής εργολάβου, φυσικού 
ή νοµικού προσώπου, είτε ούτος κέκτηται πτυχίον εργολάβου δηµοσίων έργων, είτε µη 
και επί των οπωσδήποτε εκτελουµένων έργων υπό του ∆ηµοσίου, ∆ήµων, Κοινοτήτων 
και Νοµικών εν γένει προσώπων δηµοσίου δικαίου, µη ισχυούσης ως προς τας κρατήσεις 
και τους πόρους εν γένει του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών οιαδήποτε 
εναντίας διατάξεως γενικών ή ειδικών νόµων, καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς». 

ΕΠΕΙΓΟΝ  
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 του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993,  

«Μετά την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 προστίθεται νέα 
περίπτωση β1 ως εξής: 

β1. Εκ κρατήσεως έξι τοις χιλίοις (6‰) υπέρ τρίτων επί παντός ανεξαιρέτως 
λογαριασµού πληρωµής εργολάβου φυσικού ή νοµικού προσώπου είτε ούτος κέκτηται 
πτυχίο εργολάβου ∆ηµοσίων Έργων είτε µη και επί των οπωσδήποτε εκτελουµένων 
έργων υπό του ∆ηµοσίου, ∆ήµων Κοινοτήτων και νοµικών εν γένει προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των εκτελουµένων έργων από τις εταιρείες αναπτύξεως 
έργων υποδοµής του ν. 2160/1993 κατά το µέρος που χρηµατοδοτούνται είτε από το 
Τακτικό Προϋπολογισµό, είτε από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, είτε από 
τον προϋπολογισµό Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. είτε από κοινοτικούς πόρους µη ισχούσης ως 
προς τας κρατήσεις και τους πόρους εν γένει του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. οιασδήποτε εναντίας 
διατάξεως γενικών ή ειδικών νόµων καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς». 

 

 του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940,  

«Εκ ποσοστού 2% επί της αµοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε µελέτης τεχνικής 
φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού 
των αµοιβών υπολογιζοµένου πάντοτε βάσει των κειµένων εκάστοτε διατάξεων περί των 
αµοιβών των ιδιωτών Μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συµφωνηθείσης µείζονος αµοιβής το 
καταβλητέον υπέρ του Ταµείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του ποσού της 
συµφωνίας.» 

 

 των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979,  

«Άρθρον 9. ∆ιά τον υπολογισµόν των υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. δικαιωµάτων επί των 
αµοιβών των ιδιωτών µηχανικών κλπ. περί ων το εδάφιον ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940, λαµβάνονται υπ’όψιν τα εκάστοτε οριζόµενα υπό των 
οικείων διατάξεων κατώτατα όρια αµοιβών µηχανικών οσάκις αι υπό των µελετητών και 
µηχανικών εν γένει καταρτιζόµεναι συµβάσεις βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν.∆. 916/1971 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 
4171/1961 «περί λήψεως γενικών µέτρων διά την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της 
οικονοµίας της Χώρας» προβλέπουν αµοιβήν µικροτέραν των εκάστοτε κατωτάτων 
ορίων.» 

Άρθρον 10. Εν τέλει της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 
2326/1940, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: 

«Κατά πάσαν περίπτωσιν η ως άνω ποσοστιαία εκ 2% κράτησις, η βαρύνουσα τους 
δικαιούχους των αµοιβών ιδιώτας, ησφαλισµένους αυτού, καταβάλλεται προς το Ταµείον 
ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδοτήσεως της µελέτης του έργου». 

Άρθρον 14. Αι, δια των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος επερχόµεναι µεταβολαί δεν 
έχουν εφαρµογήν ως προς τον υπολογισµόν του ύψους των αντιστοίχων πόρων του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δι’ ους εξακολουθούν ισχύουσαι αι µέχρι της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος κείµεναι περί αυτού διατάξεις.». 
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 του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940,  

«Εκ καταβολής 2% επί της αµοιβής εκάστης µελέτης βιοµηχανικών, ηλεκτρολογικών και 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, εκπονουµένων είτε υπό µετόχων του 
Ταµείου, είτε υπό πάσης φύσεως Εταιρειών ή Τεχνικών Γραφείων, τη εντολή δηµοσίων 
εν γένει, δηµοτικών, κοινοτικών και λιµενικών αρχών και παρά παντός νοµικού 
προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και παντός ιδιώτου.» 

 

 του άρθρου 11 του ν. 915/1979,  

 «Η περίπτωσις ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940, ως 
συνεπληρώθη υπό της παραγράφου 2 του άρθρου µόνου του Ν. 1889/1951, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 «ιγ. Εκ καταβολής ποσοστού δύο επί τοις εκατόν (2%) επί της αµοιβής εκάστης µελέτης 
βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, λατοµικών, ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, εκπονουµένων είτε υπό µετόχων του Ταµείου, είτε υπό 
πάσης φύσεως εταιρειών ή τεχνικών γραφείων, τη εντολή δηµοσίων εν γένει δηµοτικών, 
κοινοτικών και λιµενικών Αρχών και παρά παντός Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ή 
Ιδιωτικού ∆ικαίου και παντός ιδιώτου άνευ περιορισµού τίνος, ως προς το ανώτατον 
όριον κρατήσεως»». 

 

 του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940,  

«ιη. Εξ εισφοράς δύο επί τοις εκατόν (2%) επί των τεκµαρτών καθαρών κερδών των 
προερχοµένων εκ των δηµοσίων έργων ή των έργων ∆ήµων ή Κοινοτήτων και Νοµικών 
εν γένει Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, ως και επί οιασδήποτε φύσεως 
ιδιωτικών τεχνικών έργων και οικοδοµών, βαρυνούσης τους υπαγοµένους εις την 
ασφάλισιν του Ταµείου εργολήπτας, ως και τας πάσης µορφής Εργοληπτικάς Εταιρείας 
δια τα εισοδήµατά των τα προερχόµενα εκ της εκτελέσεως των ως άνω αναφεροµένων 
έργων. 

∆ια την είσπραξιν των κατά την παρούσαν περίπτωσιν δικαιωµάτων του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου». 

  

 του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004,  

 «2. Η διάταξη της περίπτωσης δ’ του εδαφίου 6 της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 
2084/1992 (ΦΕΚ 165Α’) καταργείται. Τα ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Λογαριασµό 
Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) από το Ταµείο Συντάξεως και 
Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών δεν αναζητούνται, καθώς επίσης και τα ποσά που δεν 
έχουν αποδοθεί σε εφαρµογή της καταργούµενης περίπτωσης». 

 

καθώς και  

 

 του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008, 
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«1. Οι Κοινωνικοί Πόροι υπαγόµενοι στη ρύθµιση του προηγούµενου άρθρου είναι οι 
εξής: 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Ταµείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Κλάδος Σύνταξης 

α) 1‰ στον προϋπολογισµό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδοµικών, 
εξαιρουµένων των έργων που εκτελούνται από το ∆ηµόσιο και τους ∆ήµους και τις 
Κοινότητες 

β) Από ένσηµο 

γ) 1 ‰ στην αξία των εισαγοµένων µηχανηµάτων από την αλλοδαπή για εκτέλεση 
έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών και λιµενικών 

δ) Ποσοστό 1% επί πιστοποιήσεων παντός ∆ηµοσίου Έργου 

………………………………………………………………………………………………» 

 

∆εδοµένου ότι στις προβλέψεις του Ν.4393/2016 περί κατάργησης των πόρων δεν υπάρχει 
οιαδήποτε διευκρίνιση ή µεταβατική διάταξη ως προς το ποιες συµβάσεις και διαγωνιστικές 
διαδικασίες καταλαµβάνει, είναι βέβαιο ότι από την 12.5.2016 παύει η καταβολή των ως άνω 
καταργηθεισών κρατήσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις συµβάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες, 
περιλαµβανοµένων και των εν εξελίξει.  

 

Προκειµένου να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις και διαφοροποιηµένες ερµηνείες περί τούτου, 
παρακαλούµε θερµά για την όσο το δυνατό συντοµότερη έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου 
του Υπουργείου σας για την πρακτική και οµοιόµορφη εφαρµογή των καταργούµενων 
κρατήσεων, ώστε οι ως άνω διατάξεις να µην εφαρµόζονται ανοµοιόµορφα και εν τέλει 
αυθαίρετα εις βάρος της ισότιµης αντιµετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, συνθήκη 
που το ∆ηµόσιο οφείλει να εξασφαλίζει. 

 

Προς τούτο σας ζητάµε στην ερµηνευτική εγκύκλιο να αποσαφηνίζεται πλήρως ότι η 
εφαρµογή κατάργησης των κρατήσεων αφορά όλες ανεξαιρέτως τις συµβάσεις έργων.  

 

    Με τιµή, 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                                                     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 


