
 
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
Αρ.Πρωτ.  792/239/191/27241/3423     Αθήνα 20, Φεβρουαρίου 2014 
 
 
  Π Ρ Ο Σ  τον  

 Υφυπουργό Οικονοµικών  
 κ. Γ. Μαυραγάνη  
   

           
ΘΕΜΑ: Κίνδυνοι από την διαδικασία φορολόγησης Αφορολόγητων Αποθεµατικών  

  Τεχνικών και Οικονοµικών Επιχειρήσεων (Ν.4172/23.7.2013, Άρθρο 72). 
   Αίτηµα Επείγουσας Συνάντησης  
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Το θέµα της φορολόγησης των Αφορολόγητων Αποθεµατικών έχει δηµιουργήσει µεγάλη 
αναστάτωση στον κλάδο µας. 
 
Οι τεχνικές εργοληπτικές εταιρείες, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης ∆.15 
(Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι έχουν οδηγηθεί σε κλείσιµο, σε ποσοστό πάνω από 40%, ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία των εναποµενουσών αντιµετωπίζει τεράστιες οικονοµικές δυσχέρειες, εξαιτίας 
του ανύπαρκτου Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και της συνεχιζόµενης επί έξι 
τουλάχιστον έτη πρωτοφανούς µείωσης της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας.  
   
Η εφάπαξ φορολόγηση αποθεµατικών που προέρχονται από χρήση περασµένων δεκαετιών θα 
δηµιουργήσει αξεπέραστα προβλήµατα  στις ενεργές επιχειρήσεις, αφού καµία τεχνική 
εταιρεία εντός συνθηκών παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης η οποία βαίνει διαρκώς 
εντονότερη επί έξι συναπτά έτη, δεν µπορεί να ανταπεξέλθει σε µία άδικη, αιφνιδιαστική και 
αµφιλεγόµενης συνταγµατικότητας φορολογική ρύθµιση.  
 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 



Είµαστε πεπεισµένοι ότι η εν λόγω αναδροµική φορολόγηση θα αποτελέσει την ταφόπλακα 
του κλάδου που, όλοι γνωρίζουµε, ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της Χώρας. 
 
Παρακαλούµε για άµεση συνάντηση µαζί σας εντός των προσεχών δύο (2) ηµερών 
προκειµένου να εξευρεθεί βιώσιµη λύση, ούτως ώστε και ο κρατικός προϋπολογισµός να 
ωφεληθεί και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν.  

 
Με τιµή, 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
 

 


