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Τοµέας Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ

Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε και υπέρ ΕΜΠ από 1-12015 - Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Κύριε Υπουργέ,
Με την περίπτωση ιθ’ της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν.
4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» καταργήθηκαν (µεταξύ πολλών άλλων)
από 1.1.2015 οι διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ιστ’ του άρθρου 7 του α.ν.
2326/1940 υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.
Με τις καταργηθείσες, από την 1/1/2015, διατάξεις θεσπίζονταν κρατήσεις σε βάρος των
αναδόχων δηµοσίων (και ιδιωτικών) έργων, χωρίς να υπάρχει στο νόµο οιαδήποτε
διευκρίνιση ή µεταβατική διάταξη ως προς το ποιες συµβάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες
καταλαµβάνει. Ελλείψει, συνεπώς, τέτοιας διάταξης, είναι βέβαιο ότι από 1-1-2015 παύει η
καταβολή των καταργηθεισών κρατήσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις συµβάσεις και
διαγωνιστικές διαδικασίες, περιλαµβανοµένων και των εν εξελίξει (σχετικά επισυνάπτουµε το
από 15-1-2015 ενηµερωτικό σηµείωµα του νοµικού µας συµβούλου).
Ωστόσο η έλλειψη επεξηγηµατικής / διευκρινιστικής εγκυκλίου έχει επιτρέψει σειρά
υποκειµενικών ερµηνειών στα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης σχετικά µε την πρακτική
εφαρµογή κατάργησης των κρατήσεων.
Παραδειγµατικά αναφέρουµε ότι παρότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη στον νόµο ζητείται σε
κάποιες περιπτώσεις η καταβολή της καταργηθείσας (!!) κράτησης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε για την
πληρωµή λογαριασµών συµβάσεων που είχαν συναφθεί προ της 1/1/2015, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις ζητείται να καταβάλλεται και η παρακολουθηµατική της ρητώς καταργηθείσας
κράτησης υπέρ ΕΜΠ, 0,5%, η οποία είχε προσδιοριστεί και επιβληθεί ως ποσοστό της
καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (σχετικά επισυνάπτουµε το από 26-1-2015
ενηµερωτικό σηµείωµα του νοµικού µας συµβούλου).
Κύριε Υπουργέ, εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι η έλλειψη διευκρινιστικής εγκυκλίου του
Υπουργείου σας για την πρακτική και οµοιόµορφη εφαρµογή των καταργούµενων
κρατήσεων δηµιουργεί σηµαντικές αβεβαιότητες, οι οποίες µε την σειρά τους αφήνουν
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µεγάλο πεδίο υποκειµενικών κρίσεων και τελικά οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζονται
ανοµοιόµορφα και εν τέλει αυθαίρετα εις βάρος της ισότιµης αντιµετώπισης των
εργοληπτικών επιχειρήσεων, συνθήκη που το ∆ηµόσιο οφείλει να εξασφαλίζει.
Κατόπιν των ανωτέρω σας ζητάµε την έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου,
συντοµότερο εφικτό, στην οποία να αποσαφηνίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής:

το

• 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.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.:
i - Το από 15-1-2015 ενηµερωτικό σηµείωµα του νοµικού συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:
"Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε από 1-1-2015."
ii - Το από 26-1-2015 ενηµερωτικό σηµείωµα του νοµικού συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:
"Κατάργηση κράτησης υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)".
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