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Αριθ. Πρωτ.28976A/ΣM/λµ  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015  
  

 Π Ρ Ο Σ  τον 

 Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων,  

κ. ∆ηµ. Στρατούλη   

 

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

    

ANAK.:  Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. 
Γ. Σταθάκη  

      

ΘΕΜΑ:  Συµπληρωµατικά στοιχεία στην από 28976/17-6-2015/επιστολή µας.  

ΣΧΕΤ.:  α) Η υπ'αριθµ. 28976/17-6-2015 επιστολή µας  

 β) Το υπ' αριθµ. 9604/1312/20.2.2015 έγγραφο της Β' ∆/νσης Εφάπαξ 
Παροχών Τοµέας ΤΠ∆ΚΥ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας µε θέµα: «Κατάργηση κοινωνικών πόρων-Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) 
– ορθή επανάληψη – συµπλήρωση εγγράφου». 
 

Κύριε Υπουργέ,  

επιπλέον των επιχειρηµάτων που σας υποβάλλαµε µε την α) σχετική χθεσινή επιστολή µας, 
σας κοινοποιούµε την συνηµµένη β) σχετική επιστολή της Β' ∆/νσης Εφάπαξ Παροχών 
Τοµέας ΤΠ∆ΚΥ, µε την οποία ήδη από τις 20-2-2015 έχει δοθεί η σαφέστατη εντολή 
στους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών να ΜΗΝ παρακρατούν 
καταργούµενους από την 1/1/2015 κοινωνικούς πόρους, σύµφωνα µε τον 
Ν.4254/2014.  

 

Επιπρόσθετα, στο ίδιο έγγραφο σηµειώνεται ότι :  

• για  όσες συµβάσεις έχουν υπογραφεί µέχρι την έναρξη ισχύος των άνω διατάξεων, δηλαδή 
µέχρι 31/12/2014, εφόσον οι συµφωνηθείσες από αυτές υπηρεσίες (έργα ή προµήθειες) 
έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και δεν έχει όµως πληρωθεί το συµφωνηθέν 
ποσό αλλά εκδίδεται το ένταλµα πληρωµής µετά την 1/1/2015, θα πρέπει να γίνει κανονικά 
η προβλεπόµενη κράτηση. 

• γα όσες συµβάσεις έχουν µεν υπογραφεί µέχρι 31/12/2014, αλλά οι συµφωνηθείσες 
υπηρεσίες παρέχονται, είτε στο σύνολό τους (π.χ. έργο που η σύµβαση υπογράφηκε το 
2014 αλλά το έργο θα εκτελεστεί και θα πληρωθεί µετά την 1/1/2015), είτε τµηµατικά (π.χ. 
έργα ή προµήθειες που υπογράφηκε η σύµβαση µέχρι 31/12/2014, αλλά τµήµατα αυτών 
εκτελούνται µετά την 1/1/2015 και αντίστοιχα αποπληρώνονται), για τα τµήµατα αυτά δεν 
θα γίνεται η προβλεπόµενη κράτηση.  

 

Θεωρούµε ότι πρέπει επειγόντως να δώσετε την εντολή στις Υπηρεσίες σας εκδοθεί 
άµεσα  ερµηνευτική εγκύκλιος, στην οποία θα προβλέπονται:  

• 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.  
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• 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.  

 

ενώ επίσης θα πρέπει να προβλέπονται και εκείνες οι διαδικασίες επιστροφής των 
κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και υπέρ ΕΜΠ, που παρατύπως έχουν ζητηθεί και 
κρατηθεί, από την 1/1/2015 και µετά. 

 
Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 


