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Θέμα: Επείγνλ αίηεκα άξζεο εκπνδίωλ ζηελ πιεξωκή θξαηήζεωλ. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

Γλωξίδεηε όηη νη κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πξνο ηνπο δεκόζηνπο θνξείο, πξνθαηαβάινπλ ζπγθεθξηκέλα πνζά 

γηα θξαηήζεηο, κε δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη θαη κέζω ηεο Attica Bank.  

Όπωο ζα έρεηε ελεκεξωζεί κε ηνλ λόκν Ν. 4254/2014 - ΦΕΚ Α 85 (Υπνπαξάγξαθνο Γ.5, 

ζεκείν Α.6) θαηαξγήζεθαλ θάπνηεο κε αληαπνδνηηθέο εηζθνξέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε 

θξάηεζε 1% ππέξ ηνπ Ε.Μ.Π. επί ηωλ ακνηβώλ κειεηώλ.  

Τν ζύζηεκα είζπξαμεο απηήο ηεο θξάηεζεο-εηζθνξάο από ηελ Τξάπεδάο ζαο δελ έρεη 

πξνζαξκνζζεί ζηε λέα λνκνζεζία θαη, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη θνηλό έληππν κε ηελ είζπξαμε ηεο 

θξάηεζεο ππέξ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ (2%), ππνρξεώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κειεηεηέο λα 

θαηαβάινπλ θαη ηελ θξάηεζε ππέξ Ε.Μ.Π. πξνθεηκέλνπ λα δερζεί ην ζύζηεκα ηελ αλαγθαία 

θξάηεζε γηα ην ΤΣΜΕΔΕ. Αληηιακβάλεζηε όηη απηό έρεη νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο καο, πνιιέο εθ 

ηωλ νπνίωλ είλαη πειάηεο ζαο, ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ είζπξαμε ηωλ ινγαξηαζκώλ 

από ηνπο δεκόζηνπο θνξείο θαη πνιιέο θνξέο καο νδεγεί ζην λα πξαγκαηνπνηνύκε άζθνπεο 

δαπάλεο, θαηαβάιινληαο ηελ θαηαξγεζείζα θξάηεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζνπκε λα 

εηζπξάμνπκε έλα ινγαξηαζκό, ηνλ νπνίν ζίγνπξα έρνπκε κεγάιε αλάγθε γηα λα 

αληηκεηωπίζνπκε ηελ παξνύζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Σε απηό λα πξνζζέζεηε θαη ηελ 

ηαιαηπωξία ζηελ νπνία ππνβαιιόκαζηε, δηαπιεθηηδόκελνη κε ηνπο ππαιιήινπο ζαο νη νπνίνη 

δελ γλωξίδνπλ ηνλ λόκν θαη δελ κπνξνύλ λα παξέκβνπλ ζην ζύζηεκα. 

Παξαθαινύκε λα αλαιάβεηε άκεζα όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πξνο επίιπζε ηνπ 

αλωηέξω ζνβαξόηαηνπ πξνβιήκαηνο θαη δηεπθόιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηελ 

νπνία έρεη κεγάιε αλάγθε ε ρώξα καο θαηά ηελ παξνύζα πεξίνδν. 
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