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      Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 
Αριθ.Πρωτ.674 
Προς 
Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου   
 
Κοινοποίηση:΄ 
-Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 
-Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 κα Στυλιανή Βρακά  
-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη    
-Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  
Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων  
 
Θέμα:  Κατάργηση κρατήσεων επί λογαριασμών πληρωμής δημοσίων έργων 
 
Κυρία  Υπουργέ, 

Με την παρ. 6α  του άρθρου δεύτερου  Ν. 4393/2016  προβλέπεται η 
κατάργηση πόρων – κρατήσεων  που αφορούν, εκτός των  άλλων,  στις πληρωμές 
λογαριασμών  δημοσίων έργων. 

Στην ως άνω διάταξη  δεν αναφέρεται ρητά η κατάργηση της κράτησης υπέρ 
του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) και υπέρ του Ειδικού 
Ταμείου Ανεγέρσεως Κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΚΔΕ). 

Στην παρ. 2 του άρθρου 4  ΝΔ 75/46 προβλέπεται  ότι  καμία πιστοποίηση 
πληρωμής εκτέλεσης έργου δεν εγκρίνεται ούτε θεωρείται, αν δεν κατατεθεί απόδειξη 
πληρωμής από το δικαιούχο εργολήπτη δημοσίων έργων υπέρ του ΤΠΕΔΕ  ποσοστού 
(1%) από κάθε, χωρίς καμιά εξαίρεση λογαριασμό πληρωμής εργολήπτη δημοσίων 
έργων.  

Όμως με το άρθρο 75 Ν. 4387/2016, περί «Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής  
Ασφάλειας», το ΤΠΕΔΕ, όπως και τα λοιπά Ταμεία Προνοίας,  εντάσσεται στο 
ΕΤΕΑΕΠ και παύει να υφίσταται. 

Επιπλέον στην παρ. 1β του άρθρου 32 Α.Ν. 2066/1939 ορίζεται ότι 
παρακρατείται ποσοστό 2% επί των πληρωμών που διενεργούνται σε αναδόχους 
εκτέλεσης δημοσίων έργων υπέρ του ΕΤΑΚΔΕ.   Όμως ούτε το ΕΤΑΚΔΕ υφίσταται 
πλέον.  

Παρότι τα ως άνω Ταμεία έχουν πλέον καταργηθεί, ζητείται από τις 
Υπηρεσίες   να καταβάλλουν τα μέλη μας  τις ανωτέρω κρατήσεις υπέρ αυτών των 
Ταμείων  επί του ποσού  κάθε λογαριασμού  πληρωμής. 

Η άποψη αυτή μάλιστα έχει εκφραστεί και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 
2/47676/0026/2017 έγγραφο της  Δ/νσης  Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής 
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού  Λογιστηρίου  του Κράτους, όπου στην 
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παρ. Β.γ. αναφέρεται ότι «οι κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ εξακολουθούν να 
ισχύουν για τα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους με δεδομένο ότι δεν 
έχουν καταργηθεί».  

Έτσι οι ως άνω κρατήσεις εξακολουθούν να επιβάλλονται μέχρι σήμερα επί 
των λογαριασμών πληρωμής δημοσίων έργων υπέρ καταργημένων Ταμείων και  τα 
μέλη μας  υφίστανται  σοβαρή οικονομική ζημία. 
             Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής λησμονήθηκε  να αναφερθεί  στις διατάξεις του  
Ν. 4393/2016  η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ. 

Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των μελών μας 
για διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
  Ζητούμε την άμεση κατάργηση των ως άνω κρατήσεων και αναμένουμε την 
ικανοποίηση του δικαίου αιτήματός μας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
         Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
 
 
 
 
 
 


