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ΕΠΕΙΓΟΝ
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Υπουργείο
Εργασίας,
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπόψη
- Υπουργού κ. Γιώργου Κατρούγκαλου
- Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου
- Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκου
Φράγκου
ΚΟΙΝ.: 1. Τοµέα Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ
Υπόψη
- ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. ∆/νση Οικονοµικής Εποπτείας &
Επιθεώρησης
Νοµικών
Προσώπων
Υπουργείου
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ:

Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε µε τον Ν.4393/2016 και
τον Ν. 4254/2014.

Σχετ.:

(α) Η µε αριθ. πρωτ. 30126/07.06.2016 επιστολή µας
(β) Η µε αριθ. πρωτ. 28976Β/07.10.2015 επιστολή µας

Κύριοι,

Με το σχετικό (α) είχαµε εγκαίρως επισηµάνει τις καταργηθείσες µε το Νόµο 4393/2016
κρατήσεις σε βάρος των αναδόχων δηµοσίων (και ιδιωτικών) έργων, από την έναρξη ισχύος
του Νόµου 4387/2016 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 12.5.2016, ενώ µε το (β) σχετικό
τις ανάλογες καταργηθείσες διατάξεις που προβλέπονταν µε τον Νόµο 4254/2014.

∆εδοµένου ότι στις προβλέψεις τόσο του Νόµου 4393/2016 όσο και του Νόµου 4254/2014
περί καταργήσεως των πόρων δεν υπάρχει οιαδήποτε διευκρινιστική, µεταβατική διάταξη ως
προς το ποιες συµβάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες περιλαµβάνονται, είναι βέβαιο ότι από
την 01.01.2015 για τις καταργηθείσες διατάξεις του Νόµου 4254/2014 και από 12.05.2016
για τις καταργηθείσες κρατήσεις µε το Νόµο 4393/2016 παύει η καταβολή των αντίστοιχων
κρατήσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις συµβάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες
περιλαµβανοµένων και των εν εξελίξει έργων.
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Το ανωτέρω είχε εγκαίρως επισηµανθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον Σύνδεσµό µας, µε τα δύο σχετικά έγγραφα και
προκειµένου να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις και διαφοροποιηµένες ερµηνείες περί τούτου,
παρακαλούσαµε 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.

∆υστυχώς το Υπουργείο εξ όσων γνωρίζουµε, δεν έχει αντιµετωπίσει συνολικά το ζήτηµα και
διαπιστώνεται η ανά περίπτωση διαφοροποιηµένη ερµηνεία του νόµου, γεγονός που
συνεπάγεται άνιση µεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές
αφού η κάθε Αναθέτουσα Αρχή πράττει, είτε από µόνη της, είτε κατόπιν υπηρεσιακής
αλληλογραφίας, κατά το δοκούν.

Ως πιο πρόσφατο παράδειγµα, υπέπεσαν στην αντίληψη του Συνδέσµου τα υπ’
αριθµ.80656/28.9.2016 και Φ10060/οικ.43622/1523/6.10.2016
έγγραφα του Τοµέα
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίστοιχα, στα οποία, αυθαίρετα και αδικαιολόγητα, κατά την
άποψή µας, δίδεται η ερµηνεία ότι οι καταργηθείσες κρατήσεις αφορούν συµβάσεις που
υπογράφονται µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου 4393/2016 και όχι κάθε πληρωµή που
έπεται της δηµοσίευσης του νόµου.

Κατά την άποψη του νοµικού µας συµβούλου η ως άνω θέση είναι ατεκµηρίωτη νοµικά και
προς τούτο σας επισυνάπτουµε πρόσφατο ενηµερωτικό του σηµείωµα, ενώ σας
ενηµερώνουµε ότι ήδη οι εργοληπτικές επιχειρήσεις προασπίζοντας τα νόµιµα συµφέροντά
τους προχωρούν σε δικαστικές διεκδικήσεις των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών
υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και λοιπών τρίτων.

Ως εκ τούτου παρακαλούµε και πάλι προκειµένου να διασφαλισθεί η ισότιµη µεταχείριση των
εργοληπτικών επιχειρήσεων και να τηρηθεί το πνεύµα και το γράµµα του νόµου για την
άµεση έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου σας, υπό νοµική µέριµνα, ώστε να
αποσαφηνίζεται πλήρως ότι η κατάργηση των κρατήσεων των αντίστοιχων νόµων αφορά
όλες ανεξαιρέτως τις συµβάσεις έργων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου ΣΑΤΕ της 30.9.2016 µε θέµα:
“Κατάργηση κρατήσεων δηµοσίων έργων”.

2

