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ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Επικρατείας
κ. Νίκο Παππά
2.
Υπουργό
Οικονοµίας,
Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού
κ. Γιώργο Σταθάκη
3. Τον Αναπλ. Υπουργό
Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί 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" - Συµµετοχή ΣΑΤΕ
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
µε την παρούσα συµµετέχουµε στην δηµόσια διαβούλευση του άρθρου 20 του εν θέµατι
νοµοσχεδίου, το οποίο και αφορά τις επιχειρήσεις - µέλη µας που εκτελούν τα δηµόσια έργα
στην Ελλάδα.
Με την πρόταση θέσπισης του εν λόγω άρθρου 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.
Ωστόσο από την ανάγνωση του άρθρου που προτείνεται γίνεται εµφανές ότι, η άρση της
ρύθµισης που θεσπίστηκε µε το άρθρο 1 του Ν.4281/2014 είναι επιλεκτική και αφορά µικρό
µόνο µέρος των εκτελούµενων έργων.
∆εν µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί γίνεται αυτή η επιλογή την στιγµή που ο Σύνδεσµός
µας έχει επαρκώς αποδείξει τα καταστροφικά αποτελέσµατα από την µη πληρωµή του ΦΠΑ
σε σειρά δηµοσίων συµβάσεων, ενώ έχει από νωρίς προτείνει ικανοποιητική λύση που δεν
εξαιρεί κανενός είδους σύµβαση δηµοσίου έργου ή και πηγής χρηµατοδότησης αυτού.
Επισυνάπτουµε την υπ'αριθµ. πρ.: 28628/20.3.2015 επιστολή µας, στην οποία και
περιλαµβάνεται η προτεινόµενη από εµάς νοµοτεχνική διατύπωση που θα πρέπει να λάβει το
άρθρο 20 ώστε να επιλύεται το σοβαρότατο πρόβληµα που έχει δηµιουργήσει η µη καταβολή
του ΦΠΑ και παρακαλούµε για την αποδοχή της.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
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