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Προς τον
Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Χρ. Σπίρτζη

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Λάβαμε το με Α.Π. 9001/24/04/2013 έγγραφό σας σχετικά με την είσπραξη της εισφοράς

ποσοστού 2% επί των αμοιβών μελετών, επιβλέψεων και συναφών υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι:

 Η κράτηση 2% επί των αμοιβών μελετών κ.λπ. επιβάλλονταν με την παρ. 4 του ΝΔ 2726/53,

σύμφωνα με την οποία: "…Ποσοστόν μέχρι 2% κρατείται επίσης υπό του Τ.Ε.Ε. διά τας

πάσης φύσεως σχετικάς δαπάνας αυτού…" και δεν συνιστούσε κοινωνικό πόρο (υπάρχει και

σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ 338/88),

 Όπως ρητώς αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο 32/2012 του αρμοδίου Υπουργείου

με το Ν. 4093/12 "…στην παράγραφο Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η

προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού

2% υπέρ ΤΕΕ επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή

άλλη υπηρεσία Μηχανικού…",

εκτιμούμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα διατήρησης της υποχρέωσης είσπραξης ποσοστού 2%

επί  των καταβαλλομένων αμοιβών για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο νομοθέτης ήθελε να συνεχίσει να υφίσταται κράτηση 2% επί των

αμοιβών μελετών, αλλά υπό την έννοια του κοινωνικού πόρου ή του δημοσίου εσόδου,

όφειλε να προχωρήσει σε νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προφανώς ο ΣΕΓΜ,

αλλά πιστεύουμε τόσο το ΤΕΕ όσο και σύνολο των μελετητών, δεν θα ήταν σύμφωνοι.

Με τα επιχειρήματα αυτά συμβουλεύουμε τα μέλη μας για να αντιμετωπίσουν προβλήματα

καθυστέρησης πληρωμών που ανακύπτουν σε ορισμένους φορείς, μετά από την επιστολή

σας, σε μια αφάνταστα δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου κάθε καθυστέρηση είσπραξης

δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στις μελετητικές επιχειρήσεις και δυσχεραίνει



περαιτέρω τις συνθήκες απασχόλησης των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον

μελετητικό κλάδο.

Τέλος, με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι, συνεπείς προς την πάγια θέση μας ότι

πρέπει να καταργηθούν όλες οι κρατήσεις μη σαφούς ανταποδοτικότητας επί των αμοιβών

μελετών και συναφών υπηρεσιών, έχουμε ζητήσει με σχετική επιστολή μας προς τα

αρμόδια Υπουργεία, την κατάργηση των κρατήσεων 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ, της

πληρωμής χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.ά., καθώς και της επιβάρυνσης με το κόστος

δημοσίευσης των προκηρύξεων στον τύπο.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου


