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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  
κ. Σπ. – Αδ. Γεωργιάδη 
Email: minister.sec@mnec.gr  
 
2) Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κ. Τσιάρα 
Email: grammateia@justice.gov.gr  
 
3) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
κ. Κ. Καραμανλή 
Email: gram-ypourgou@yme.gov.gr  
 
4) Υπουργό Επικρατείας,  
κ. Γ. Γεραπετρίτη, 
Email: ypep@primeminister.gr  
 
5) Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,  
κ. Ά. Σκέρτσο 
Email: depmincoord@primeminister.gr 
   

Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4412/2016 – Επιβολή κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1395/15.7.2020 έγγραφό σας (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3779/15.7.2020), με 

θέμα «Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4412/2016 – Επιβολή κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.». 
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Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, το ύφος του οποίου αντιπαρερχόμαστε, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Με το υπ’ αριθμ πρωτ. 4200/05.08.2019 έγγραφο της Αρχής, με θέμα «Τροποποίηση 

άρθρου 53 ν. 4412/2016 - Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.», απαντήθηκε το με α.π. 

1184/30-7-2019 έγγραφο ερώτημά σας (α.π. ΕΑΑΔΗΣΥ 4122/30-7-2019). Σε συνέχεια της σχετικής 

από μέρους σας αλληλογραφίας, έγινε αντιληπτό ότι εκ παραδρομής το ως άνω έγγραφο δεν είχε 

παραληφθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ταχυδρομείου της ΠΕΔΜΕΔΕ, και γι’ αυτό 

απεστάλη εκ νέου με ορθή επανάληψη ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση, στις 14-5-2020 

(επισυνάπτεται/ συν. 1). 

Στο ως άνω απαντητικό έγγραφο της Αρχής, το οποίο είναι από διμήνου σε γνώση σας, 

αναφέρεται ότι: «Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω έγγραφό σας αναφορικά με την 

επιβολή της νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., η οποία προστέθηκε, στην περ. θ’ της παρ. 7 

του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 

4612/2019, σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση κατατέθηκε ως εκπρόθεσμη 

βουλευτική τροπολογία κατά τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή.  

Κατά συνέπεια, δεν υποβλήθηκε στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για παροχή προηγούμενης γνώμης, κατ’ 

άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' (αα) ν. 4013/2011, καθώς η σχετική αρμοδιότητα της Αρχής ασκείται επί 

διατάξεων σχεδίων νόμων, πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή και όχι επί διατάξεων, οι 

οποίες εισάγονται σε σχέδια νόμων, κατά τη συζήτησή τους, με βουλευτικές τροπολογίες. Ως εκ 

τούτου δεν έχει εκδοθεί Γνώμη της Αρχής σχετική με την ως άνω διάταξη, καθώς η τελευταία 

περιήλθε σε γνώση της με την δημοσίευση του ν. 4612/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Περαιτέρω, για ζητήματα που άπτονται κρατικών ενισχύσεων, παρακαλούμε όπως 

απευθύνετε τα σχετικά ερωτήματά σας στην καθ’ ύλην αρμόδια Κεντρική Μονάδα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών».   

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η Αρχή, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του εν λόγω 

ζητήματος και ανταποκρινόμενη στον θεσμικό ρόλο που της έχει ανατεθεί, έχει εκδώσει και τα 

κάτωθι ενημερωτικά - διευκρινιστικά έγγραφα (συν. 2, 3 και 4) με αριθμ. πρωτ.: α) 

3290/14.6.2019, με θέμα «Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης 

υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ), β) 3965/23-07-2019, με θέμα «Έκδοση Απόφασης 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της 

κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44) και γ) 2184/22.4.2020, με θέμα 

«Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των 

Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: 6ΤΛΘΟΞΤΒ-ΝΓΚ), τα οποία 

άπτονται ζητημάτων σχετικών με την εν θέματι κράτηση και βρίσκονται αναρτημένα και στην 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44?inline=true
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ιστοσελίδα της Αρχής.  

Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα που θίγεται στην επιστολή σας υπ’ αριθμ. πρωτ. 1853/2019 

για τον χρόνο έναρξης ισχύος της κράτησης και τις συμβάσεις που καταλαμβάνει, η Αρχή ήδη με 

το πρώτο ως άνω αναφερόμενο διευκρινιστικό έγγραφό της (α.π. 3290/14-6-2019) ρητώς είχε 

αναφέρει ότι η υποχρέωση για την κράτηση θα τεθεί στις πρότυπες συμβάσεις έργων της Αρχής 

και στο άρθρο 8.1 «με τη ρητή επισήμανση ότι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η 

συλλογή και η απόδοση της κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης 

Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής 

και απόδοσής της». Συνεπώς ήδη από 14/6/2019 η Αρχή είχε λάβει θέση για τον χρόνο εφαρμογής 

της. Το ανωτέρω δε έγγραφο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα σας (https://pedmede.gr/wp-

content/uploads/2019/06/1018-24062019.pdf). 

Περαιτέρω με το τελευταίο διευκρινιστικό έγγραφό της (α.π. 2184/22.4.2020) η Αρχή 

διατύπωσε εκ νέου την θέση «[…] η υπό εξέταση διάταξη της περ. θ) της παρ. 7 του άρθρου 53 

του ν.4412/2016, καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις νέων διαδικασιών ανάθεσης, ήτοι 

εκείνων που εκκινούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της (23.05.2019) και δη μετά και τη 

δημοσίευση της οικείας Υπουργικής Απόφασης (04-07-2019), η οποία καθορίζει τις σχετικές 

λεπτομέρειες, θα πρέπει δε να συμπεριλαμβάνεται ρητά στο άρθρο 8.1 των τευχών 

διακήρυξης έργων, με σχετική παραπομπή στην ως άνω υπουργική απόφαση». Επιπλέον στο 

ίδιο έγγραφο η Αρχή έλαβε την θέση ότι «η κράτηση του ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που έχει προβλεφθεί ρητά στο άρθρο 53 του 

ν. 4412/2016, αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Βιβλίου Ι και, κατ’ επέκταση, δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ». Το έγγραφο αυτό της Αρχής, πέραν του ότι είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της και αναρτήθηκε και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως προαναφέρθηκε, απεστάλη σε όλη τη 

Δημόσια Διοίκηση προς ενημέρωση, και αναδημοσιεύτηκε εκτεταμένα σε πλήθος σχετικών 

ιστοσελίδων. Μια απλή δε αναζήτηση στο διαδίκτυο καταδεικνύει τη δημοσιότητα που 

λαμβάνουν τα ενημερωτικά-διευκρινιστικά έγγραφα της Αρχής. 

Τέλος, το ανωτέρω ζήτημα εφαρμογής της Υ.Α. στις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, μεταξύ 

άλλων, έχει τεθεί υπόψη των αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και στη νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, με σχετικό 

ενημερωτικό μας έγγραφο.  

Σημειωτέον ότι, σε ένα ιστορικό χαμηλό υποστελέχωσης (στο περίπου 47% της οργανικής 

της σύνθεσης), η Αρχή διάγει έναν καθημερινό αγώνα ενημέρωσης και στήριξης των 

αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, σε στενή συνεργασία με όλους τους φορείς και 
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οργανώσεις/ εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου, γεγονός το οποίο θα έπρεπε και η δική σας 

Ένωση να γνωρίζει και να σέβεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε άδικα και κακόπιστα τα διαλαμβανόμενα στη σχετική 

επιστολή σας, καθώς, όπως αποδεικνύεται, η Αρχή έχει εγκαίρως και με σειρά εγγράφων 

ενημερώσει τον τεχνικό κόσμο για το εξέχον ζήτημα της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ενώ έχει 

ενημερώσει σχετικώς και τα αρμόδια Υπουργεία. Προς αποκατάσταση δε της αλήθειας, σας 

καλούμε να αναρτήσετε την παρούσα στην ιστοσελίδα σας, προκειμένου να ενημερωθούν τα 

μέλη σας για τις ενέργειές μας. 

                                     

 

Συνημμένα: 

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4200/05.08.2019 έγγραφο της Αρχής, με θέμα «Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4412/2016. 

Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» - ορθή επανάληψη ως προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, με συνημμένο το αποδεικτικό του συστήματος ότι εστάλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου info@pedmede.gr στις 14/05/2020. 

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290/14.6.2019 έγγραφο της Αρχής, με θέμα «Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. 

Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ).  

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3965/23-07-2019 έγγραφο της Αρχής, με θέμα «Έκδοση Απόφασης Υπουργού Υποδομών & 

Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: 

ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44). 

4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2184/22.04.2020 έγγραφο της Αρχής, με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και 

απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της 

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (ΑΔΑ: 6ΤΛΘΟΞΤΒ-ΝΓΚ).  

    

Ο Πρόεδρος 

      

                                       Γεώργιος Καταπόδης 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

3. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 

4. Διεύθυνση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων 

5. Διεύθυνση Συντονισμού 

6. Διεύθυνση Ελέγχου  

7. Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 
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