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   Αθήνα, 2  Οκτωβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.1761 

Προς  

Την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

  

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

-Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο   

  

Θέμα:  Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ στους 

 λογαριασμούς πληρωμής  έργων 

 

 

Κύριοι,  

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ,  είναι η Πανελλήνια Οργάνωση που καλύπτει όλο το φάσμα των  

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ατομικών και εταιρικής μορφής έως και  7ης τάξεως, 

μελών του ΜΕΕΠ  καθώς  και των στελεχών τους, μελών του ΜΕΚ,   που ασχολούνται 

με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων στη xώρα και  η μοναδική Ελληνική 

Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα διεθνώς, ως μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Fédération de l’ 

Industrie Européenne de la Construction – F.I.E.C.),  κοινωνικό εταίρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (European 

International Contractors – E.I.C), και της EDA (European Demolition Association).  

Στα   πλαίσια του καταστατικού της σκοπού  για την υπεράσπιση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της αμέσως μετά την ψήφιση του Ν. 

4612/2019,  με τις διατάξεις του δέκατου τέταρτου άρθρου του οποίου 

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» απευθύνθηκε 

στην ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Συγκεκριμένα  ενημερώσαμε τον Πρόεδρο  της ΕΑΑΔΗΣΥ ότι η  νέα 
αυτή κράτηση  δεν αποτελεί προϊόν ιδιωτικής  συμφωνίας,  ότι η  Ένωσή μας 
ουδέποτε συμμετείχε σε διαδικασίες υπογραφής σύμβασης, ούτε σχετική 
σύμβαση της έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αντίθετα,  ο πόρος  έξι τοις 
χιλίοις ( 6%ο)    στους λογαριασμούς δημοσίων έργων υπέρ Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, 
που προστέθηκε προ τριετίας,  αποτελούσε  προϊόν ιδιωτικής συμφωνίας 
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μεταξύ της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ και όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ήτοι  
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, που κυρώθηκε με το 
Νόμο 4412/2016. 

 Επιπλέον,  ζητήσαμε  την άποψη της Αρχής  στα κάτωθι ερωτήματα: 

• Ποια ήταν η γνωμοδότησή  της   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). 

• 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. 

Σε συνέχεια σχετικής  αλληλογραφίας  ο Πρόεδρος της  ΕΑΑΔΗΣΥ  μας 

ενημέρωσε  ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση κατατέθηκε ως εκπρόθεσμη βουλευτική 

τροπολογία  κατά τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου Νόμου στη Βουλή και για 

το λόγο αυτό δεν υποβλήθηκε στην Αρχή  για παροχή προηγούμενης γνώμης, 

συνέστησε δε να απευθύνουμε το ερώτημα στην καθ΄ύλην αρμόδια Μονάδα 

σας.   

Ως εκ τούτου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,  παρακαλούμε όπως 

έχουμε την άποψή σας για τη νομιμότητα της επιβολής της προαναφερόμενης 

κράτησης στους λογαριασμούς πληρωμής  έργων, διότι κατά τη γνώμη της 

Νομικής μας Υπηρεσίας η κράτηση αυτή αποτελεί έμμεσο φόρο υπέρ τρίτων 

και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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