
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 4 - 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. 848 / 241 / 193 / 24477 / 2957           Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 
 
 

Προς: 
 

• Τον Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι 
        κο Μαυρουδή Βορίδη  
         

Κοινοποίηση: 
• Τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι 

κο Ιωάννη Μαγκριώτη  
• Τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Έργων, κο Ιωάννη Οικονοµίδη 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη και ατεκµηρίωτη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών 

µείωσης του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% και 28% σε 12%.  
 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
πληροφορηθήκαµε ότι στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, 

την αποκεντρωµένη διοίκηση και την µεταναστευτική πολιτική – ενσωµάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» που βρίσκεται στην Βουλή για ψήφιση, περιλαµβάνεται µεταξύ των άλλων στο 

άρθρο 23 παρ.4 πρόταση για τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του 

Ν.3669/2008 µε την οποία προβλέπεται αφ’ ενός η µείωση του ποσοστού Γενικών 

Εξόδων & Οφέλους Εργολάβων (Γ.Ε. &Ο.Ε.) από 18% σε 12% και αφ’ ετέρου η 

κατάργηση του ποσοστού 28% των Γ.Ε. & Ο.Ε που αφορά κατασκευή έργων εξ 

ιδίων πόρων, πιθανώς µετατρέποντας και αυτό σε 12%. Σηµειωτέον ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό αφορά εισφορές & κρατήσεις υπέρ τρίτων (ασφαλιστικά 

ταµεία κλπ). 
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Σας γνωρίζουµε ότι η προτεινόµενη αυθαίρετη και ατεκµηρίωτη τροποποίηση µας 

βρίσκει τελείως αντίθετους. Θεωρούµε ότι τα ποσοστά 18% και 28% των Γ.Ε & Ο.Ε., στις 

σηµερινές συνθήκες µε τις αυξηµένες απαιτήσεις στην κατασκευή των δηµοσίων έργων, 

απαιτήσεις που έχουν περάσει στα τιµολόγια και τις ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων, οι 

αυξηµένες δαπάνες για µεταφορές, η εξασφάλιση υψηλότατων εγγυητικών επιστολών κλπ 

υποχρεώσεων, είναι τελείως ανεπαρκή και εδώ και πολύ καιρό είναι πάγιο αίτηµα µας η 

αύξηση τους. Αντί αυτού, βλέπουµε σήµερα πρόταση για µείωση τους και µάλιστα σε σχέδιο 

νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών για αλλαγή διάταξης ενός νόµου που είναι 

αποκλειστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

πιστεύοντας ότι η πρόταση αυτή µπήκε στο προαναφερθέν σχέδιο νόµου χωρίς ενηµέρωσή 

σας και χωρίς την σύµφωνη γνώµη σας και προκειµένου να µην ανέβουν ακόµα περισσότερο 

οι τόνοι αντιπαράθεσης την δύσκολη για όλους µας αυτή περίοδο, παρακαλούµε για την 

οριστική απόσυρση της συγκεκριµένης διάταξης.                 

                                                 Με τιµή  


