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Δημήτρη Στρατούλη
Κοιν.: τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. ΓΕ16/18.02.2015 επιστολή μας
Αθήνα, 16 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 27/15
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη απόφασή σας για τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις
Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (βλ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241/9.4.2015), και σε συνέχεια της ανωτέρω
επιστολής μας, σας αναφέρουμε τα εξής:
Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί τις μελετητικές εταιρείες της χώρας μας, οι οποίες απασχολούν σήμερα
άνω των 2.000 μηχανικών/μελετητών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
Με το δεδομένο αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπούνται οι μελετητικές επιχειρήσεις στο
ΤΣΜΕΔΕ, όταν μάλιστα αυτές εισφέρουν στο Ταμείο το 2% του κύκλου εργασιών τους. Όπως γνωρίζετε
με το Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ) καταργήθηκε 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 διατηρήθηκε σε ισχύ η κράτηση του 2% για τις
μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται σημαντικά παράπονα και
μομφές στην αγορά περί επιλεκτικής ρύθμισης και διαφορετικής μεταχείρισης εργοληπτικών και
μελετητικών επιχειρήσεων, καθόσον 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. Η συνεχιζόμενη απουσία, δε, εκπροσώπου μας στην Διοικούσα Επιτροπή
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιτείνει την ανωτέρω δυσαρέσκεια των μελών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε να προβείτε στην τροποποίηση της παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του Ν.
3655/08, έτσι ώστε στην Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να υπάρχει
και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, δηλαδή των μελετητικών επιχειρήσεων.
Τέλος, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό συνάντησής μας, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου
να συζητήσουμε και να σας διατυπώσουμε τις απόψεις του ΣΕΓΜ για διάφορα θέματα/προβλήματα του
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (αναθεώρηση και εξορθολογισμός παροχής εγγυήσεων, καταβολή κρατήσεων, κ.ά.).
Ευχόμενοι την άμεση ανταπόκρισή σας, διατελούμε στη διάθεσή σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
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