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Μέλος & Εκπρόσωπος: 

      
 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο  

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: 123/ΕΞ 

 

ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αίτημα έκδοσης Εγκυκλίου για την εφαρμογή της παρ. 6α του δεύτερου 
άρθρου του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) και την οριστική παύση της καταχρηστικής 

επιβάρυνσης των μελετητικών επιχειρήσεων. 

ΣΧΕΤ.: 1. Το αρ. πρωτ. 66/ΕΞ/28.06.2016 έγγραφό μας (αίτημα επείγουσας έκδοσης σχετικής 
Εγκυκλίου). 

 2. Το αρ. πρωτ. 60656/28.09.2016 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Όπως γνωρίζετε, με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) 

καταργήθηκε ο πόρος του ΤΣΜΕΔΕ που συνίστατο στην κράτηση (2%) επί των αμοιβών των μελετών 

και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (κατάργηση περιπτώσεων ε’ και ιγ’ της παρ. 1 

του άρθρου 7 του ν. 2326/1940). 

Ο χρόνος έναρξης ισχύος της κατάργησης αυτής συμπίπτει κατά τη διατύπωση της παραπάνω 

διάταξης με την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή με την ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ 

(6.6.2016).  

Περαιτέρω, με την ανωτέρω κατάργηση της κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ καταργείται και η 

παρακολουθηματική αυτής κράτηση ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (βλ. άρθρο 

μόνον του Ν. 546/1943 και άρθρο 4 του α.ν. 440/1945) 1. 

Δυστυχώς, όπως μας ενημερώνουν οι εταιρείες – μέλη μας, υπάρχουν κάποιες Υπηρεσίες (κυρίως 

Ο.Τ.Α. και Πολεοδομίες) οι οποίες απαιτούν την καταβολή των ανωτέρω κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 

ΕΜΠ, προκειμένου να εγκρίνουν τη διενέργεια πληρωμών μελετητικών υπηρεσιών, επικαλούμενες την 

έλλειψη σχετικής Εγκυκλίου, με αποτέλεσμα οι μελετητικές εταιρείες να αναγκάζονται καταχρηστικώς 

να πληρώνουν, στην παρούσα δυσμενέστατη οικονομική περίοδο, τις εν λόγω καταργηθείσες 

κρατήσεις, προκειμένου να εισπράξουν την αμοιβή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε με το 1ο σχετικό έγγραφό μας την άμεση παρέμβασή σας για την 

έκδοση σχετικής Εγκυκλίου οριστικής διευθέτησης του θέματος, χωρίς -δυστυχώς- να υπάρξει 

ανταπόκρισή σας μέχρι σήμερα. 

Με αφορμή το συνημμένο 2ο σχετικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση μας, με το οποίο η Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς της 

και ταυτόχρονα εντελώς δογματικά και χωρίς έρεισμα στη διατύπωση του νόμου, ερμήνευσε τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4393/16 και «απαίτησε» την πληρωμή των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 

ΕΜΠ για τις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν τις 06/06/2016, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι η μη 

απόδοση αυτών επιφέρει τις συνέπειες του νόμου (!), επανερχόμαστε στο θέμα και ζητούμε, εκ νέου 

και μετ’ επιτάσεως, την έκδοση εγκυκλίου για την ενημέρωση όλων των δημοσίων αρχών 

και υπηρεσιών περί αυτού που πράγματι ορίζει ο νόμος και αυτό είναι ότι δεν 

καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ στις διενεργούμενες, μετά την 6η 

                                                           

1 Επισημαίνεται και δέον να το διερευνήσετε ότι η κράτηση υπέρ ΕΜΠ έχει ήδη καταργηθεί με την Υποπαράγραφο 

Γ.5, σημείο Α.6 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ Α’ 85), αλλά λόγω ενός προδήλου συντακτικού σφάλματος στη διάταξη 

αυτή συνεχίζονταν η καταβολή της. 
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Ιουνίου 2016, πληρωμές μελετητικών και συμβουλευτικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της 

ημερομηνίας σύναψης αυτών. 

Η ανωτέρω ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του νόμου περί της πλήρους κατάργησης των εν 

λόγω κρατήσεων ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης των συμβάσεων, είναι μονοσήμαντη, καθώς η 

καταργηθείσα κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ως τρίτου συνδέθηκε από το νόμο που την προέβλεψε (παρ. 1 

του άρθρου 7 του ν. 2326/1940) με αμοιβές και όχι με συμβάσεις και την εξέλιξη αυτών. Για το λόγο αυτό 

και όταν ακόμα ίσχυε ούτε προβλεπόταν καταβολή της κράτησης προκαταβολικά στο χρόνο 

υπογραφής της σύμβασης ή σε χρόνο άλλο από την πραγματική είσπραξη ούτε το ΤΣΜΕΔΕ αποκτούσε 

αξίωση είσπραξης του πόρου από τον μελετητή εκ της υπογραφής της συμβάσεώς του με τον 

εργοδότη του ή ακόμα εκ της υποβολής του Πινακίου αμοιβής του, αλλά μόνο στο χρόνο της αληθούς 

είσπραξης αμοιβής με την οποία και συνδέθηκε αποκλειστικά η υποχρέωση καταβολής του πόρου. 

Πέραν αυτού, η παραπάνω ερμηνεία επιτάσσεται και από το ότι από 1/1/2017 ενοποιούνται όλοι οι 

ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Ταμεία και ξεκινά η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ), του οποίου οι πόροι καθορίζονται ρητώς στον Ν. 4387/2016 και, σε κάθε περίπτωση, δεν 

δύναται να περιλαμβάνουν -κατ’ εξαίρεση- απευθείας χρηματοδότηση με καταβολή ποσοστού επί του 

κύκλου εργασιών των μελετητικών και, εν γένει, των τεχνικών επιχειρήσεων. 

Εκφράζοντας την αγωνία, αλλά και την αγανάκτηση, των εκατοντάδων μελετητικών επιχειρήσεων 

της χώρας μας, οι οποίες την παρούσα περίοδο αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά τους, παρακαλούμε για 

την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 
Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Παναγής Τονιόλος 

 

  

 

 

Κοινοποίηση: 

1. κ.κ. Πρόεδρο & Μέλη Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ 

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

 

 

 


