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Θέμα:

Κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων επί της αμοιβής των μελετητικών
υπηρεσιών.

Σχετ.:

Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 14/13/22.04.2013 επιστολή μας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την ανωτέρω σχετική επιστολή, σας είχαμε ενημερώσει για την αναγκαιότητα κατάργησης
των μη ανταποδοτικών και αναχρονιστικών κρατήσεων που επιβάλλονται στις αμοιβές των
δημοσίων συμβάσεων μελετών.
Στο Ν. 4254/2014 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6) ορίζεται ότι «Α. Από 1.7.2014,
καταργούνται: ...6. Η απόδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν.
440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση
Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.». Από τη διάταξη αυτή
διαφαίνεται σαφώς η πρόθεση κατάργησης της κράτησης 1% υπέρ του ΕΜΠ, αλλά θα πρέπει
να γίνει διόρθωση της συγκεκριμένης παραγράφου, έτσι ώστε να διαγραφεί η αναφορά στη
Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία προφανώς οφείλεται
σε σφάλμα κειμενογράφησης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη διευθέτηση του θέματος αυτού,
καθόσον η συγκεκριμένη διάταξη, ως έχει, θα δημιουργήσει προβλήματα και θα συνεχίσουν οι
φορείς να βαρύνουν τις μελετητικές επιχειρήσεις με την εν λόγω κράτηση.
Περαιτέρω, με το Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ) καταργείται από
1/1/2015 η κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για κάποιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και
η κράτηση 1% επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων, ενώ διατηρείται σε ισχύ η
κράτηση του 2% για τις μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων. Επειδή, ήδη στην αγορά
διατυπώνονται σημαντικά παράπονα και μομφές περί μη τήρησης των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων, και προκειμένου να ενημερώσουμε σχετικώς τα
μέλη μας, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους λόγους της συγκεκριμένης επιλεκτικής
ρύθμισης και της διαφορετικής μεταχείρισης εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων
(υπενθυμίζουμε ότι οι δύο επιχειρηματικοί κλάδοι απολαμβάνουν τα ίδια σημαντικά προνόμια
από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με κυριότερο την παροχή εγγυήσεων για την ανάληψη και την εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων).
Τέλος, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την άμεση κατάθεση τροπολογίας, με την
οποία να καταργηθεί και η πλέον αναχρονιστική κράτηση του τέλους χαρτοσήμου, η οποία
επιβάλλεται τόσο επί των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και επί
της συνολικής αμοιβής κάθε μελέτης (η κράτηση 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ
(ΟΑΕΕ) καταργήθηκε με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ.3, σημείο 2.Β του 4254/2014).
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Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε αμέσως στα παραπάνω εύλογα αιτήματά μας,
διατελούμε στη διάθεσή σας.
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