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Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Αρ. Πρωτ.: 05/ΕΞ

Κατεπείγον αίτημα διευκρίνισης της εφαρμογή της παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του
Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) για την κατάργηση των πόρων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 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. 123/ΕΞ/20.10.2016 νέο έγγραφό μας για το θέμα.
3. Το αρ. πρωτ. 134/ΕΞ/11.11.2016 νέο έγγραφό μας για το θέμα.
4. Η με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30.12.2016 σχετική Εγκύκλιός σας.
5. Το με αρ. πρωτ. Φ.10060/οικ.43622/1523/6.10.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου σας.
ΘΕΜΑ:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Καταρχάς, ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη διαχείριση των
σημαντικών θεμάτων του Υπουργείου σας.
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.
Κατόπιν και των πολλών αιτημάτων μας (αλλά και άλλων Φορέων) διευκρινίσατε την κατάργηση
της εν λόγω εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με την ανωτέρω Εγκύκλιο (βλ. 4ο σχετ.).
Δυστυχώς, όπως μας ενημερώνουν οι εταιρείες – μέλη μας, υπάρχουν Υπηρεσίες οι οποίες,
ακόμα και σήμερα, απαιτούν καταχρηστικώς την καταβολή των ανωτέρω εισφορών υπέρ
ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, προκειμένου να εγκρίνουν τη διενέργεια πληρωμών μελετητικών υπηρεσιών,
επικαλούμενες το συνημμένο 5ο σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου σας, με το οποίο «ερμηνεύεται» διαφορετικά η σχετική διάταξη του Ν. 4393/16 και
καλούνται οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς να ζητούν εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ για όλες τις πληρωμές
που αφορούν συμβάσεις που συνήφθησαν πριν τις 13/5/2016.
Δια του παρόντος, επανερχόμαστε στο θέμα και ζητούμε, εκ νέου και μετ’ επιτάσεως, τη ρητή
διευκρίνιση και την ενημέρωση όλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών περί αυτού που
πράγματι ορίζει ο νόμος, δηλαδή ότι μετά την 6η Ιουνίου 2016 δεν καταβάλλονται
κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ στις διενεργούμενες πληρωμές μελετητικών και
συμβουλευτικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύναψης αυτών.

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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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 τον νόμο που την προέβλεψε (παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 2326/1940) με αμοιβές και όχι με συμβάσεις και την εξέλιξη αυτών. Για τον λόγο
αυτόν, 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 στον 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 ενοποιήθηκαν όλοι οι
ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Ταμεία και ξεκίνησε 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 και τεχνικών,
εν γένει, επιχειρήσεων της χώρας μας, οι οποίες την παρούσα περίοδο αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά
τους, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Καλέργης
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Κοινοποίηση:
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
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