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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
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TMHMA :  Γ΄ 
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ΘΕΜΑ :   Παροχή απόψεων 
ΣΧΕΤ :  Έγγραφό σας 117451/08-06-2017   
      

        Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά µε την κατάργηση ή µη των 

κρατήσεων υπέρ ΤΠΕ∆Ε, ΕΤΑΚ∆Ε και ΕΜΠ που προκαταβάλλουν οι ανάδοχοι, 

λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του ν.4393/2016 σε συσχέτιση µε το ποσοστό 

εργολαβικού οφέλους (18%-28%),  σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:    

    Α. 1.  Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ.6 α. , του ν.4393/2016 (Α.106) 

προστέθηκε στο άρθρο 39 του ν.4387/2016 (Α.85) νέα παράγραφος 14 ως εξής: 

  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. 

  2. α. Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παρ.1 του άρθρου 7, του 

Α.Ν.2326/1940 οι (ως άνω αναφερθέντες) πόροι  του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) αποτελούνται µεταξύ άλλων από ποσοστό 2% 

επί της αµοιβής για την εκπόνηση οποιασδήποτε µελέτης τεχνικής φύσεως και την εκτέλεση 

ή επίβλεψη του σχετικού έργου 

    β. Επιπλέον, ανάλογη πρόβλεψη υφίσταται και για την περίπτωση ιγ της ιδίας 

παραγράφου του ιδίου άρθρου για παρακράτηση 2% επί της αµοιβής κάθε µελέτης 

βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, λατοµικών, ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων πάσης φύσεως. 

Αθήνα          13-  10 -  2017 

Αριθ. Πρωτ: 2/47676/0026 

           

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια  Αττικής  
            Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
            Λ.Συγγρού 80-88 
              117 41 -Αθήνα  
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  3.  Οι διατάξεις στο άρθρο µόνον του ν.546/1943 (Α.284) ορίζουν ότι οι πόροι της 

περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ενισχύονται µε το µισό των  

επιπρόσθετων κρατήσεων και καταβολών όπως αυτές ορίζονται από τα υπό στοιχεία β, γ, 

ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και ιστ, της παρ.1 του Α.Ν. 2326/1940. Επιπλέον οι πρόσθετοι αυτοί 

πόροι εισπράττονται µαζί µε τους  αρχικούς από το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 

2326/1940 και αποδίδονται στο Ε.Μ.Π  στο τέλος κάθε τριµηνίας οικονοµικού έτους µετά 

παρακράτηση ενός επί τοις εκατό για έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.   

  4.  Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Ν∆ 75/1946 καµιά 

πιστοποίηση  πληρωµής εκτέλεσης έργου δεν εγκρίνεται ούτε θεωρείται  από τις δηµόσιες 

δηµοτικές κοινοτικές αρχές  και από Ν.Π.∆.∆.,  αν δεν κατατεθεί απόδειξη πληρωµής  από το 

δικαιούχο εργολήπτη  δηµοσίων έργων  υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (Τ.Π.Ε.∆.Ε.) ποσοστού ένα στα εκατό (1%) από κάθε, χωρίς καµιά εξαίρεση,  

λογαριασµό  πληρωµής εργολήπτη  δηµοσίων  έργων  (φυσικού   ή  νοµικού προσώπου)  ή  

και  από λογαριασµό προσώπου  που δεν έχει την ιδιότητα  του  εργολήπτη  δηµοσίων 

έργων. 

 5. Οι διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 32 του Α.Ν. 2066/1939 (Α.476) ορίζουν ότι 

παρακρατείται ποσοστό 2% επί των πληρωµών που διενεργούνται σε αναδόχους εκτέλεσης 

δηµόσιων έργων υπέρ του τέως Ειδικού Ταµείου Ανεγέρσεως Κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας 

∆ηµοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Κ.∆.Ε).  

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17, του ν.3669/2008 (Α.116)  ορίζεται ότι 

στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της 

προσφοράς περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της 

εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή µνεία στα σχετικά τεύχη µπορεί να διαχωρίζονται 

οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε 

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό 

δηµοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) για τις άλλες περιπτώσεις. 

 7.  Οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4257/2014 (Α.93) µε το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.5 

του άρθρου 9 του ν.4071/2012, ορίζουν ότι στα έργα των ∆ήµων και των Περιφερειών, όταν 

γίνεται ρητή µνεία στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 

17 του ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό 

γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής 

χρηµατοδότησης ,.  

 8.  Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 , περ. θ. του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016 (Α.147), για τις δηµόσιες συµβάσεις έργου στις τιµές του προϋπολογισµού και 

του τιµολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική 

δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται 

ρητή µνεία στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προστίθεται στην εκτιµώµενη αξία της 
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σύµβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό 

(18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης . 

 

 Β. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι :  

α. για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 

εργολάβου ανέρχεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης 

β. λόγω της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε η κράτηση υπέρ Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ως παρακολούθηµα της προηγούµενης καταργείται 

οµοίως και 

γ. οι κρατήσεις υπέρ ΤΠΕ∆Ε και ΕΤΑΚ∆Ε εξακολουθούν να ισχύουν για τα έργα που 

χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους, µε δεδοµένο ότι δεν έχουν καταργηθεί από διάταξη 

νόµου.  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                            Με εντολή Αναπ. Υπουργού    
1) Γραφ. κ. Γεν. ∆/ντη Θησαυροφυλακίου και                   Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
     ∆ηµόσιου Λογιστικού                                                         ΜΑΡΙΑ  ΝΙΦΟΡΟΥ 
2) ∆/νση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής 
     ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων                                                                                                                   
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                                    Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Γραφείου 
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