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  Κοζάνη  , 8-8-2016  
  Αρ.  Πρωτ. :   

 

  Προς: 

Πληροφορίες  : Πέτρος Αλμπάνης Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   

 
Θέμα : Κατάργηση κρατήσεων επί των αμοιβών των μελετών και των 

επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων 

 

Για ενημέρωσή σας σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται για τις διατάξεις της 

παραγράφου 6α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016 και την κατάργηση της 

είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ, καθώς και ποιες συμβάσεις, αναθέσεις έργων – 

μελετών  υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους αναφέρουμε τα εξής: 

Όπως γνωρίζεται με την παρ. 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016  (ΦΕΚ Α’ 

106/6.6.2016) ορίζεται: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α` 85) προστίθεται νέα 

παράγραφος 14 ως εξής:“14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι 

πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β` του ν. 

2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της 

περίπτωσης ε` του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 

παρ.1 της περίπτωσης ιγ` του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 

7 παρ.1 της περίπτωσης ιη` του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, 

καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008”». Καταργήθηκε δηλαδή η κράτηση 

του 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

Η κράτηση υπερ ΕΜΠ έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 546/1943 «Περί των 

εσόδων περιουσίας Ε.Μ. Πολυτεχνείου», το οποίο αναφέρει: Οι πόροι της περιουσίας τυο 

Ε.Μ.Πολυτεχνείου ενισχύονται: α) Δι` επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως 

αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχείο β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και 

ιστ  του  Αναγκ. Νόμου υπ’ αριθ. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των 

διατάξεων  τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού 

μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά 

ταις διατάξεσι του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το Ε.Μ.Π.  εις το τέλος εκάστης 

τριμηνίας εκάστου οικονομικού έτους μετά παρακράτησιν ενός επί τοις εκατόν δι` 

έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως…». 

mailto:tee_koz@tee.gr


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 

   : 24610-39803 
Μπουσίου & Εστίας 3 24610-30103  : tee_koz@tee.gr [2] 
501 31,  Κοζάνη. 24610-28030 Url : http://www.tdm.tee.gr 

Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 440/1945 (ΦΕΚ Α’170/4.7.1945) 

ορίζεται: «Η υπέρ του Μετσοβίου  Πολυτεχνείου βάσει  του Ν. 546 του 1943     πρόσθετος  

κράτησις  εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων 

 Μηχανικών  και Εργοληπτών  Δημοσίων `Εργων  επιβάλλεται   επί των πόρων τούτων ως 

καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων   διατάξεων». Η κράτηση υπέρ ΕΜΠ 

δηλαδή ορίζεται «εις το ήμισυ» της εκάστοτε κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 

Επομένως μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ Α’ 106/6.6.2016) εφόσον 

καταργείται η κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ συνακόλουθα δεν ισχύει και η κράτηση υπέρ 

ΕΜΠ επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι ΥΔΟΜ των Δήμων της Περιφέρειας Δ. 

Μακεδονίας θα πρέπει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να εφαρμόσουν την ισχύουσα 

νομοθεσία και να μην απαιτούν την καταβολή των καταργηθέντων κρατήσεων. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 
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