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Αριθ. Πρωτ.28976Β/ΣM/λµ  Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2015  
  

 Π Ρ Ο Σ  τον 

 Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων,  

κ. Αναστ. Πετρόπουλο   

 

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

    

ANAK.:  Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών ∆ικτύων, 
κ. Χ. Σπίρτζη  

      

ΘΕΜΑ:  Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-
2015 - Απροθυµία αποσαφήνισης της άµεσης και γενικής ισχύος της 
κατάργησης. 

ΣΧΕΤ.: (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) 

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  

καταρχήν σας ευχόµαστε µία γόνιµη θητεία στο κυβερνητικό πόστο που σας ανατέθηκε. 

 

Με τις σχετικές επιστολές µας, είχαµε εγκαίρως ζητήσει από τους προκατόχους σας την 
έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου, το συντοµότερο εφικτό, στην οποία να 
αποσαφηνίζονται κατ' ελάχιστον ότι:  

• 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.  

 

Ωστόσο, το Υπουργείο, αρνείται να λάβει σαφή θέση περί της άµεσης και συνολικής ισχύος 
της κατάργησης των ως άνω κρατήσεων, αφού µέχρι και σήµερα, παρότι έχουν µεσολαβήσει 
οκτώ και πλέον µήνες, ακόµη δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος 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 προ της 1/1/2015, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από καµία θεσµική 
ρύθµιση!!! 

Αυτή η απρόθυµη στάση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, διαφαίνεται και από την απάντηση 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
που επισυνάπτουµε, ως σχετικό (στ), απάντηση στην οποία, το πλέον αρµόδιο Υπουργείο, 
ΑΡΝΕΙΤΑΙ να λάβει σαφή θέση σε ερώτηµα για την ισχύ των σχετικών κρατήσεων και 
απλώς δηλώνει ότι ".. Άποψή µας είναι ότι, ...."! 

Παρόµοιας λογικής έγγραφα έχουν συνταχθεί και στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, φορέας που, εύκολα 
αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι ο αρµόδιος να αποφασίσει για τον τρόπο που θα ισχύσει η υπέρ 
αυτού καταργηθείσα κράτηση! 
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Από τα παραπάνω, κατά την άποψή µας, γίνεται φανερό ότι η πλέον έγκυρη θέση σχετικά 
µε την ισχύ των εν θέµατι καταργήσεων είναι αυτή που έχουµε υποβάλλει ήδη από τις 
6-2-2015, σύµφωνα µε την οποία η ισχύς της κατάργησης είναι ενιαία και πλήρης σε 
όλες ανεξαρτήτως τις δηµόσιες συµβάσεις. Προς τούτο συνηγορεί και η πρόθεση του 
νοµοθετικού σώµατος, το οποίο, προκειµένου να υποβοηθήσει την οξύτατα πληγείσα 
ρευστότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, ουδέποτε διέκρινε το πεδίο ισχύς των  
καταργούµενων κρατήσεων σε προ και µετά την 1-1-2015 αλλά και η σαφέστατα 
εκφρασµένη άποψη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας για την αντιµετώπιση 
παρόµοιων καταργούµενων κρατήσεων, όπως αυτή της κατάργησης κρατήσεων 
υπέρ ΜΤΠΥ από 1/1/2015.  

Σύµφωνα λοιπόν µε το σχετικό (β) καµία κράτηση σχετική µε τις καταργούµενες 
κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ δεν πραγµατοποιείται από την 1/1/2015, ανεξαρτήτως εάν 
οι συµβάσεις έχουν υπογραφεί προ της 1/1/2015.  

Επιπλέον µε την (γ) σχετική επιστολή της Β' ∆/νσης Εφάπαξ Παροχών Τοµέας ΤΠ∆ΚΥ, 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. 

• για 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.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 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, από 
ορισµένες Υπηρεσίες. 

 

Σε αναµονή των σχετικών ενεργειών των Υπηρεσιών σας.  

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
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Συνηµµένα & Σχετικά:  

α. 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, µε 
(2) 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.)". 
 

  β. Το υπ'αριθµ. 12387/11.2.2015/10-2-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων / ∆νση 
∆ιαχείρισης Περιουσίας / Τµήµα Παρακολούθησης Πόρων προς όλα τα Υπουργεία. 

γ. 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».  

δ. Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28422Α/30-03-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινοποιούµενη στον Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ. 

ε. Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28422Β/02-04-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΑΤΤΙCA BANΚ 
κοινοποιούµενη στον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Τοµέα 
Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ. 

στ. Το υπ'αριθµ. 22354/1091/9-6-2015 έγγραφο του ΥΠΕΣ προς τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
Α.Ε.  

ζ. Η υπ'αριθµ. 28976Α/18-6-2015 επιστολή µας. 

 


