
 

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 ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ 
(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 
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                                                                                    Προς: 

• Τον Υπουργό Οικονοµικών & 
Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης 
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο 

• Τον Αναπληρωτή Υπουργό  
Οικονοµικών 

      κ. Παντελή Οικονόµου 
• Τον Γεν. Γραµ.  
      κ. Ιωάννη Καπελέρη 
• Τον  Γεν. ∆ντή  
      κ. ∆ηµήτριο Σταµατόπουλου 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 31 του Ν.3986/11 και της επιβολής  
             «τέλους επιτηδεύµατος» στις κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 
 
 
Κύριοι, 

Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις διαµαρτυρόµαστε έντονα για τον τρόπο 

εφαρµογής του ν.3986/2011 στην οποία προβαίνουν οι Οικονοµικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου σας επιβάλλοντας το τέλος επιτηδεύµατος στις Κοινοπραξίες τεχνικών 

έργων που συστήνονται από επιτηδευµατίες. 

 

Αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη του Κράτους για άµεση είσπραξη εσόδων και 

µάλιστα έκτακτων. Όµως αυτά τα βάρη θα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τη 

συµµετοχή που αναλογεί σε κάθε επιτηδευµατία και µέσα στο πλαίσιο που θέτουν 

η φορολογική δικαιοσύνη, η συνταγµατικότητα και η νοµιµότητα. 



 

 

Συγκεκριµένα στηρίζουµε την διαµαρτυρία µας στα εξής: 

 

Οι κοινοπραξίες  για την κατασκευή τεχνικών έργων δεν προέρχονται από 

επιλογή των  επιτηδευµατιών αλλά η σύσταση τους γίνεται αποκλειστικά και µόνο 

για την κατασκευή του έργου λόγω απαίτησης της νοµοθεσίας και κατόπιν 

διαλύονται.  

∆ηλαδή δεν έχουν χαρακτήρα µόνιµης  άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

σε διαρκή βάση, όπως συµβαίνει µε τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες 

ανώνυµες, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες κ.λ.π.) άλλων 

κλάδων επιχειρηµατικής δράσης (π.χ. εµπορικές επιχειρήσεις, παροχής υπηρεσιών, 

κ.λ.π.), οι οποίες συστήνονται κατ’ επιλογή των µετόχων ή εταίρων. 

 

Έτσι ενώ σε όλους τους άλλους κλάδους που κάποιος επιτηδευµατίας επιχειρεί µε 

την ατοµική του επιχείρηση  και αυτόνοµα και εποµένως θα πρέπει να 

επιβαρύνεται ατοµικά και µε τα ανάλογα τέλη επιτηδεύµατος, στον κατασκευαστικό 

κλάδο υποχρεούται από την νοµοθεσία να συστήσει Κοινοπραξία µε άλλους 

επιτηδευµατίες και να φορολογηθεί ξανά µε τα ανάλογα τέλη επιτηδεύµατος. 

Τελικά ο επιτηδευµατίας που έχει ατοµική επιχείρηση επιβαρύνεται διπλά ενώ στην 

ουσία ασκεί το ίδιο επιτήδευµα. 

 

Με βάση τα παραπάνω και επιφυλασσόµενοι για την αντισυνταγµατικότητα της εν 

λόγω διάταξης περί επιβολής «τέλους επιτηδεύµατος», για την οποία, απ’ ότι 

πληροφορούµαστε, θα κρίνει σύντοµα το ΣτΕ µετά από προσφυγές άλλων 

επαγγελµατικών ενώσεων. 

ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ 

Να εξαιρεθούν οι κοινοπραξίες  από το «τέλος επιτηδεύµατος». 

 

Με  τιµή 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 

 


