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ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης - ΛΑ.Ο.Σ. 

 
ΠΡΟΣ :  YΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Θέµα: « Επιβολή τέλους επιτηδεύµατος στα εργοτάξια, µε τον χαρακτηρισµό ως 
«υποκαταστήµατα», των εργοληπτικών τεχνικών εταιρειών». 
 
Κύριε Υπουργέ, 
οι εργοληπτικές οργανώσεις  τεχνικών εταιρειών  της χώρας, από κοινού διαµαρτύρονται εγγράφως 
προς κάθε αρµόδια αρχή, για την λανθασµένη από τις αρµόδιες υπηρεσίες ερµηνεία του Νόµου, που 
χαρακτηρίζει τα εργοτάξια των κατασκευαστικών επιχειρήσεων υποκαταστήµατα και υποχρεώνει αυτές 
στην καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος, τονίζουν δε στο υπόµνηµά τους, ότι τα εργοτάξια για την 
κατασκευή τεχνικών έργων δεν συνιστούν υποκαταστήµατα κατά την έννοια της φορολογικής 
νοµοθεσίας διότι είναι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που στήνονται αποκλειστικά και µόνο για την 
κατασκευή του έργου και κατόπιν διαλύονται. ∆εν έχουν, δηλαδή, χαρακτήρα µόνιµης εγκατάστασης µε 
σκοπό την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, όπως συµβαίνει µε τα 
υποκαταστήµατα άλλων κλάδων επιχειρηµατικής ζωής του τόπου. Υπογραµµίζουν δε, ότι τέτοιες 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις σε πολλές περιπτώσεις συστήνονται αναγκαστικά, ιδίως 
όταν τα έργα που αναλαµβάνουν οι εργολήπτες αφορούν  την κατασκευή πολλών µικρών έργων σε όλη 
την επικράτεια (π.χ. κατασκευή 28 Περιφερειακών Ιατρειών της ∆ΕΠΑΝΟΜ, τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων οικίσκων, είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε για οικισµούς Αθιγγάνων είτε 
για αποκατάσταση σεισµοπλήκτων κ.α.).  
Επίσης, τέλος επιτηδεύµατος, λόγω της αναδροµικής επιβολής του, ζητείται σήµερα για πάρα πολλές 
περιπτώσεις εργοταξιακής εγκατάστασης, τα έργα των οποίων έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και 
είτε δεν έχει γίνει εµπρόθεσµα η προβλεπόµενη ∆ήλωση Μεταβολής για την διακοπή της 
δραστηριότητας εργοταξίου, είτε καθυστερεί η οριστική παραλαβή των έργων για διάφορους λόγους 
που δεν οφείλονται στους Αναδόχους, µε συνέπεια το εργοτάξιο να παραµένει τυπικά ενεργό, στην 
ουσία όµως ανενεργό.  
Ερωτάσθε  κύριε  Υπουργέ : 
- Προτίθεται το Υπουργείο σας να παρέµβει ώστε να δοθεί λύση στο θέµα της απαίτησης για 

καταβολή τέλους επιτηδεύµατος στα εργοτάξια, καθώς αυτά µε κανέναν τρόπο δεν µπορούν 
να θεωρηθούν υποκαταστήµατα των κατασκευαστικών εταιρειών; 
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