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Αθήνα,   15  Ιουλίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.1395   

Προς  
Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,  κ. Γεώργιο Καταπόδη  
 
Κοινοποίηση:  
-Υπουργό Δικαιοσύνης,  κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα  
-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή  
-Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Άκη Σκέρτσο  
 
 
 
Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 53 Ν. 4412/2016- Επιβολή  κράτησης υπέρ  

Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ  
 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

Με τις  υπ΄αριθμ. πρωτ. 1021/2019,   1184/2019,  1853/2019  και 
924/2020 επιστολές, σας θέσαμε ερωτήματα που αφορούν στην νέα κράτηση 
που επιβλήθηκε στους λογαριασμούς πληρωμής  έργων 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». 

Συγκεκριμένα ζητήσαμε όπως μας δώσετε σαφή, επακριβή και 
κατηγορηματική απάντηση, όπως άλλωστε  επιβάλλει  ο ρόλος σας, στο εξής 
ερώτημα: 

 «Η  νέα κράτηση, που επιβλήθηκε στους λογαριασμούς πληρωμής 
Δημοσίων Έργων, ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) υπέρ των 
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ είναι 
νόμιμη ή όχι». 

Υπενθυμίζουμε ότι  η συγκεκριμένη ρύθμιση κατατέθηκε ως εκπρόθεσμη 
τροπολογία κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου στη Βουλή, ενώ ο πόρος  έξι τοις 
χιλίοις ( 6%ο)  στους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων υπέρ Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, 
αποτέλεσε προϊόν ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ και όλων 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ήτοι  ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, 
ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ. Ουδέποτε υπήρξε αντίστοιχη συμφωνία για την επίμαχη 
κράτηση.  
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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μέχρι τούδε πολυγραφότατη  
ΕΑΑΔΗΣΥ καθυστερεί  αδικαιολόγητα για τόσο μεγάλο διάστημα να 
διατυπώσει άποψη επί του ως άνω ερωτήματος, που αφορά  σε μείζον 
οικονομικό ζήτημα   αφαίμαξης των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Οι απαντήσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ επί θεμάτων παρόμοιας σπουδαιότητας 
θα πρέπει να δίνονται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε η Αρχή να 
ανταποκρίνεται στο θεσμικό της ρόλο. 

Ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί ευρύτερα μια αναθεώρηση του σκοπού και 
της λειτουργίας της Αρχής προς μια κατεύθυνση παραγωγική, εποικοδομητική 
και προοδευτική. Σε αυτή την κατεύθυνση  θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τη  
βοήθειά μας  καταθέτοντας την εμπειρία της Ένωσής μας από την συμμετοχή  
της στα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε αυτονόητη την άμεση  και σαφή 

απάντησή σας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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