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Αθήνα, 25  Ιουνίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.  1021 

Προς  
Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,  κ. Γεώργιο Καταπόδη  
 
 
Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 53 Ν. 4412/2016- Επιβολή νέας κράτησης υπέρ  

Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
Μεγάλη έκπληξη μας προκάλεσε η τροποποίηση του άρθρου 53 Ν. 

4412/2016, μετά την ψήφιση του Ν. 4612/2019,  όπου με τις διατάξεις του 
άρθρου δέκατου τέταρτου προστέθηκε νέα κράτηση στους λογαριασμούς 
πληρωμής  έργων και συγκεκριμένα «ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) 
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ 
τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου)  που απασχολούνται στο 
Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ 
βαθμού». 

Η νέα αυτή κράτηση  δεν αποτελεί προϊόν ιδιωτικής  συμφωνίας και ως 
εκ τούτου θεωρείται κρατική ενίσχυση.  Σας ενημερώνουμε ότι η  Ένωσή μας 
ουδέποτε συμμετείχε σε σχετικές διαδικασίες υπογραφής σύμβασης, ούτε 
ενημερώθηκε ούτε τέτοια σύμβαση της κοινοποιήθηκε  μέχρι σήμερα. 

Απεναντίας,  ο πόρος  έξι τοις χιλίοις ( 6%ο)    στους λογαριασμούς 
δημοσίων έργων υπέρ Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, που προστέθηκε προ διετίας,  
αποτελούσε  προϊόν ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ και 
όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ήτοι  ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, 
ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ. 

Κατόπιν αυτών  και επειδή προτιθέμεθα να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα 
δικαιώματά μας για τα νομικά ζητήματα που θέτει η διάταξη αυτή, θα θέλαμε  
να έχουμε την άποψή σας στα κάτωθι ερωτήματα: 

• Ποια ήταν η γνωμοδότηση της  Αρχής για τη νομιμότητα  επί της  ως 

άνω  διάταξης του σχεδίου Νόμου που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις 

(άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011). 
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• Σε ποιο άρθρο της κοινοτικής Οδηγίας προβλέπεται ότι επιτρέπεται να 

επιβαρύνεται ο Ανάδοχος που εκτελεί δημόσια έργα με επιπλέον 

κρατήσεις και εισφορές, που αποτελούν κρατική ενίσχυση. 

Παρακαλούμε λοιπόν όπως μεριμνήσετε για τα θέματα της δικαιοδοσίας 
σας. 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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