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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

Τον

Αναπληρωτή
Ασφαλίσεων,

Υπουργό

Κοινωνικών

κ. ∆ηµήτρη Στρατούλη
ΚΟΙΝ.:

Τοµέας Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ:

Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε και υπέρ ΕΜΠ από 1-12015 - Αυθαίρετες ερµηνείες εφαρµογής τους.

ΣΧΕΤ.:

Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28422/06-02-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ.
Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινοποιούµενη στον Τοµέα Μηχανικών
και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ

Κύριε Υπουργέ,
µε την σχετική επιστολή µας, είχαµε ζητήσει την έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου, το
συντοµότερο εφικτό, στην οποία να αποσαφηνίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής:
• 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.
Μέχρι και σήµερα, παρότι έχουν µεσολαβήσει σχεδόν δύο µήνες, δεν έχει περιέλθει σε
γνώση µας, σχετική ενέργεια των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας, µε αποτέλεσµα
πολλοί συνάδελφοι εργολήπτες να υποχρεώνονται από ορισµένες Υπηρεσίες στην πληρωµή
της κράτησης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 1% και υπέρ ΕΜΠ 0,5% για συµβάσεις που έχουν συναφθεί πρό
της 1/1/2015, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από καµία θεσµική ρύθµιση!!!
Κύριε Υπουργέ,
Αντιλαµβάνεστε εύκολα ότι οι συνάδελφοι εργολήπτες στην αγωνία τους να εισπράξουν τους
λογαριασµούς των έργων που εκτελούν, υποκύπτουν στις σχετικές αυθαίρετες συµπεριφορές
και πιέσεις ορισµένων Υπηρεσιών, αφού στην περίπτωση που διαµαρτυρηθούν για την
παράνοµη κράτηση, δεν θα εισπράξουν καθόλου τα χρήµατά τους.
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Επαναλαµβάνουµε και πάλι ότι η έλλειψη διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου σας για
την πρακτική και οµοιόµορφη εφαρµογή των καταργούµενων κρατήσεων αφήνει 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 και πάλι την έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου, στην
οποία πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων αποσαφηνίσεων 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.
Σε αναµονή των σχετικών ενεργειών σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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