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Αθήνα, 24  Δεκεμβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ. 1853   

 
Προς  
Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  
 
Κοινοποίηση: 
 Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,  κ. Γεώργιο Καταπόδη  
 
Θέμα: Κράτηση υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ στους λογαριασμούς πληρωμής 
δημοσίων έργων  
 
Κύριε Υπουργέ,  

Όπως γνωρίζετε  με το άρθρο Δέκατο Τέταρτο του Ν.4612/2019 (ΦΕΚ A` 

77/23.05.2019)  προστέθηκε  φράση στο τέλος της περίπτωσης θ` της παρ. 7 του 

άρθρου 53 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), σύμφωνα με την οποία 

επιβάλλεται  νέα κράτηση  που  βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, 

ποσοστού 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.  Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε  ότι η  
Ένωσή μας ουδέποτε συμμετείχε σε σχετικές διαδικασίες υπογραφής σύμβασης.  

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 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. 

Τέλος,  και δεδομένου  ότι στις προβλέψεις του ως άνω Νόμου δεν 

υφίσταται μεταβατική διάταξη, διαπιστώνουμε ότι δημιουργείται σύγχυση στις 

Υπηρεσίες της χώρας  σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω άρθρου του Νόμου. 

             Συγκεκριμένα δεν υφίσταται πρόβλεψη ότι η ως άνω διάταξη έχει 

εφαρμογή σε συμβάσεις που υπεγράφησαν μετά την 23.05.2019 (ημερομηνία 

δημοσιεύσεως του Ν.4612/2019) και όχι σε λογαριασμούς που εξοφλούνται 

μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, ανεξαρτήτως του πότε έχει υπογραφεί 

η σύμβαση. 

Για τους  λόγους  αυτούς  ζητούμε άμεσα την έκδοση διευκρινιστικής 

εγκυκλίου  εκ μέρους σας προκειμένου να τύχει  ομοιόμορφης εφαρμογής  η 

πρόβλεψη της προαναφερόμενης διάταξης. 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

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