ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 29166Α/ΣΜ/µβ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015
ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Επικρατείας
κ. Νίκο Παππά

ΕΠΕΙΓΟΝ

2. Τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη
ΚΟΙΝ.:

Πολιτικά Κόµµατα
- ΣΥΡΙΖΑ
- Ν∆
- Χ.Α
- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ∆ΗΜΑΡ)
- ΚΚΕ
- ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
- ΑΝΕΛ
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΘΕΜΑ:

Άρθρο 20 του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση
συνδεδεµένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’
44/2015) – Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄
82/2012) και άλλες διατάξεις".

Σχετ.:

α) Η υπ’ αριθµ.πρ.: 29166/30 Ιουλίου 2015 επιστολή του ΣΑΤΕ
β) Η υπ'αριθµ. πρ.: 28628/20 Μαρτίου 2015 επιστολή του ΣΑΤΕ

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Με το α) σχετικό είχαµε εγκαίρως επισηµάνει ότι οι προβλέψεις του άρθρου 20 του εν θέµατι
νοµοσχεδίου- µε τις οποίες επιχειρείται να δοθεί λύση στο πρόβληµα που ο Σύνδεσµός µας
έχει αναδείξει από τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου του 2014, κατόπιν της ψήφισης του
άρθρου 1 του Ν.4281/2014, µε το οποίο, για ορισµένες κατηγορίες έργων, αποφασίστηκε,
ξαφνικά, η µη πληρωµή του ΦΠΑ στους αναδόχους εκτέλεσης αυτών των έργων - είναι
επιλεκτική και αφορά ελαχιστότατο µόνο µέρος των εκτελούµενων έργων.

∆εν µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί εµµένετε σε αυτή την επιλογή την στιγµή που ο
Σύνδεσµός µας έχει επαρκώς αποδείξει τα καταστροφικά αποτελέσµατα από την µη πληρωµή
του ΦΠΑ σε σειρά δηµοσίων συµβάσεων (κυρίως µικροµεσαίων εργοληπτικών
επιχειρήσεων), ενώ έχει από νωρίς προτείνει ικανοποιητική λύση που δεν εξαιρεί κανενός
είδους σύµβαση δηµοσίου έργου ή και πηγής χρηµατοδότησης αυτού.
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Επισυνάπτουµε τις α) και β) σχετικές επιστολές µας, στις οποίες και περιλαµβάνεται η
προτεινόµενη από εµάς νοµοτεχνική διατύπωση που θα πρέπει να λάβει το άρθρο
20 του εν θέµατι νοµοσχεδίου ώστε να επιλυθεί το σοβαρότατο πρόβληµα που έχει
δηµιουργήσει η µη καταβολή του ΦΠΑ και ζητάµε την πλήρη αποδοχή της.

Με τιµή,

Συν.:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Η υπ'αριθµ. πρ.: 28628/20 Μαρτίου 2015 επιστολή του ΣΑΤΕ
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