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Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2016

ΠΡΟΣ
1. Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων / ∆/νση
Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων
και Αγροτών (∆14)
2. Τοµέα Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ
ΑΝΑΚ.:

Γραφείο
Υπουργού
Κοινωνικής Ασφάλισης &
Αλληλεγγύης

Εργασίας,
Κοινωνικής

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
(γ) Η µε αριθ. πρωτ. 30552/21.10.2016 επιστολή µας
(δ) Το υπ'αριθ. Φ.10043/48900/1236/16.11.2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας

Κύριοι,
Με τα (α) - (γ) είχαµε επανειληµµένως 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, καθώς και τις ανάλογες
καταργηθείσες διατάξεις που προβλέπονταν µε τον Νόµο 4254/2014.
Με το (δ) έγγραφό σας µας ενηµερώσατε ότι σχετικώς έχει αποφανθεί η αρµόδια υπηρεσία
των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ βασιζόµενη σε σχετική
γνωµοδότηση της ολοµέλειας των δικηγόρων της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών του
Ταµείου, ενώ µας πληροφορείτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ενστάσεις ως προς την
ορθότητα της θέσης που περιλαµβάνεται στο ανωτέρω έγγραφο του ΕΤΑΑ θα πρέπει να
υποβληθεί αίτηµα για αναθεώρηση της γνωµοδότησης στην ∆Ε του ΤΣΜΕ∆Ε / ΕΤΑΑ, η οποία
και θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα παραποµπής του θέµατος στο ∆.Σ. του ΕΤΑΑ.
Προφανώς και η αναφερόµενη γνωµοδότηση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη θέση που ως
Σύνδεσµος εκφράζουµε, δεν θεωρείται ορθή από τα Μέλη του Συνδέσµου µας και ως εκ
τούτου ζητούµε να µας κοινοποιηθεί από το ΤΣΜΕ∆Ε για να την αντικρούσουµε και
να υποδείξουµε την κατάλληλη νοµική διαδικασία αντίδρασης στα µέλη µας
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Επί τη ευκαιρία επιτρέψτε µας να εκφράσουµε την άποψη ότι είναι αδόκιµο (από την άποψη
της προφανούς σύγκρουσης συµφερόντων) για µία καταργούµενη κράτηση να καλείται να
αποφασίσει για την εφαρµογή της κατάργησής της ο άµεσος ενδιαφερόµενος φορέας που
µάλιστα θα πληγεί και από την άποψη των εσόδων από την εν λόγω κατάργηση και όχι ο
φορέας που είχε την νοµοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση της κατάργησης δηλαδή το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι και το πλέον αρµόδιο επι των
θεµάτων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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