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Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο

Θέμα: «Γηεξεύλεζε θαη παξνρή ζπκβνπιώλ επί ηνπ ζέκαηνο ησλ θξαηήζεσλ 6‰ επί ησλ
ηηκνινγίσλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ πινπνηνύληαη από Γεσηερληθνύο»
χετ.: Απόθαζε Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ 7ε/2016 ζπλεδξίαζε, 8ν ζέκα για την παροτή
οικονομοτετνικών σσμβοσλών στοσς Γεωτετνικούς.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηελ απ’
επζείαο αλάζεζε ζε νηθνλνκηθό ζύκβνπιν ηνπ έξγνπ ηεο παξνρήο Οηθνλνκνηερληθώλ
πκβνπιώλ ζηνπο Γεσηερληθνύο κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ην παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζέζεη
έλα ζέκα πνπ αθνξά πνιινύο Γεσηερληθνύο εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ.
πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ηελ θξάηεζε ηνπ 6 (‰) ηνηο ρηιίνηο επί ησλ ηηκνινγίσλ
δεκνζίσλ έξγσλ πνπ πινπνηνύλ ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ.
ύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ έρνπκε, ε θξάηεζε απηή κέρξη ην 2012 ήηαλ
αληαπνδνηηθή θαη από απηήλ δίλνληαλ επηδόκαηα ζηνπο Μεραληθνύο θαη Γεσηερληθνύο ηνπ
δεκνζίνπ (ην ιεγόκελν Γεσηερληθό επίδνκα) ζε απηνύο πνπ επέβιεπαλ δεκόζηα έξγα θαη
ζπκβάζεηο θαη γεληθόηεξα δίλνληαλ απηά ηα ρξήκαηα γηα λα βειηηώζνπλ ηνπο ηνκείο ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο πνπ δηνηθεί ηα δεκόζηα έξγα. Μέρξη ην 2008 ν ινγαξηαζκόο απηόο
ηεξνύληαλ ζην ΤΠΑΑΣ γηα ηνπο Γεσηερληθνύο θαη ην Τπνπξγείν έθαλε ηελ είζπξαμε. Σν
2008 όκσο απηέο νη θξαηήζεηο κεηαθέξζεθαλ ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ
κηζζνινγίνπ ην 2012 έπαςαλ λα δίλνληαη απηά ηα επηδόκαηα ζηνπο Γεσηερληθνύο θαη ζηνπο
Μεραληθνύο ηνπ δεκνζίνπ, θαζόηη θαηαξγήζεθαλ κε ην εληαίν κηζζνιόγην όια ζρεδόλ ηα
επηδόκαηα.
ύκθσλα κε επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ην ΣΔΔ, ε θξάηεζε απηή ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη θαη ζηνπο κεραληθνύο εξγνιάβνπο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ηα ρξήκαηα απηά
πεγαίλνπλ ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, ρσξίο θακία εκθαλή αληαπνδνηηθόηεηα. Γηα ην

ιόγν απηό νη κεραληθνί έρνπλ πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα κε αίηεκα ηελ θαηάξγεζε απηήο
ηεο θξάηεζεο, ηα νπνία όκσο δηθαζηήξηα αθόκα δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη.
Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έλα θαζαξά νηθνλνκνηερληθό ζέκα κε λνκηθέο πξνεθηάζεηο γηα
απηό θαη δεηάκε ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ ζα δηεξεπλήζεη ην ζέκα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ζα πξνηείλεη ηελ πην
ελδεδεηγκέλε ιύζε γηα ηνπο Γεσηερληθνύο πνπ ζπλερίδνπλ λα επηβαξύλνληαη από απηήλ
ηελ άδηθε θξάηεζε. Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο ηνπ παξαξηήκαηνο καο κε ηνλ νηθνλνκηθό
ζύκβνπιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα απηό ην ζέκα νξίδεηαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ
παξαξηήκαηνο καο θ. Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο – Γαζνιόγνο – εξγνιήπηεο δεκνζίσλ
έξγσλ.
Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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