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μέλος: 

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο 

Κατρούγκαλο 

Σχετ.:  1. Η με αρ. πρωτ. ΓΕ16/18.02.2015 επιστολή μας 

 2. Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 27/16.04.2015 επιστολή μας 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 60/15 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Με τις ανωτέρω σχετικές επιστολές μας είχαμε ενημερώσει το Υπουργείο σας για την 

αναγκαιότητα επίλυσης σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μελετητικών-

συμβουλευτικών επιχειρήσεων, χωρίς -δυστυχώς- ανταπόκριση. Με την παρούσα, και αφού 

ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό για τη χώρα έργο σας, ζητούμε την 

ενασχόληση και παρέμβασή σας για τα κάτωθι θέματα: 

1. Κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 

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.  

Αμέσως μετά τη ψήφιση του εν λόγω νόμου, απευθυνθήκαμε -πολλάκις- τόσο στο Υπουργείο 

σας, όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών, και ζητήσαμε διευκρινίσεις για τους λόγους της 

επιλεκτικής αυτής 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), χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση μέχρι 

σήμερα. 

Επανερχόμαστε στο θέμα αυτό και ζητάμε να καταργηθεί αμέσως η κράτηση 2% επί των 

πληρωμών των μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, όπως 

επιβάλλεται από τις θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων 

μεταξύ συναφών επιχειρήσεων. Άλλως, ζητούμε να διευκρινιστεί στον κλάδο των μελετητικών 

επιχειρήσεων η σκοπιμότητα της διακριτικής αυτής μεταχείρισης. 

2. Συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του ΕΤΑΑ 

Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί τις μελετητικές-συμβουλευτικές εταιρείες της χώρας μας, οι 

οποίες απασχολούν άνω των 5.000 μηχανικών/μελετητών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.  

Με το δεδομένο αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπούνται οι μελετητικές επιχειρήσεις, 

τουλάχιστον στις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ, όταν μάλιστα εισφέρουν στο 

Ταμείο το 2% του κύκλου εργασιών τους, ως ανωτέρω. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε να προβείτε στην τροποποίηση της παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του 

Ν. 3655/08, έτσι ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

να υπάρχει και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, δηλαδή των μελετητικών επιχειρήσεων.  
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μέλος: 

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 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υφυπουργό για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 

2. Πρόεδρο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 

3. Τομέα Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ 

4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

5. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 

 


