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Θέκα: «Δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ από ην ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γηα 

ζπιινγή ηνπ πόξνπ 6‰ ππέξ Γεσηερληθώλ» 

 

Κύξηε Πξόεδξε / Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ’, ηεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πξνβιέπεηαη όηη ηζρύνπλ ηα 

αθόινπζα: «ζ) Σηηο ηηκέο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ, ηόζν ηεο ππεξεζίαο όζν 

θαη ηεο πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε, θαζώο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη 

όθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Αλ γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ζηελ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο πνζνζηό γεληθώλ εμόδωλ θαη 

νθέινπο, πνπ νξίδεηαη ζε δεθανθηώ ηνηο εθαηό (18%) αλεμαξηήηωο πεγήο ρξεκαηνδόηεζεο 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κε αξ.πξ. 8371/27.7.2016 ζπκθωλία κεηαμύ Εξγνιε-

πηηθώλ Ελώζεωλ θαη Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπωο ηζρύεη ή ηςσόν μελλονηικέρ ζςμθυνίερ.».  

Με βάζε ινηπόλ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε λόκνπ θαη ηε ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ επήιζε 

κεηαμύ ησλ Εξγνιεπηηθώλ Ελώζεσλ θαη ηεο Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ν Υπνπξγόο Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ εμέδσζε ηελ ππ. αξ. πξση. ΔΝΣγ/νηθ.42217/ΦΝ466 (ΑΔΑ: 7Ι10465ΦΘΞ-9ΙΗ) 

Απόθαζε κε ηελ νπνία θαζόξηζε ηηο ιεπηνκέξεηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο έληνθνπ 

Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ από ην Τ.Ε.Ε. γηα ηε ζπιινγή ηνπ πόξνπ 6‰ ππέξ ησλ 

Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ηνπ Δεκνζίνπ θαζώο θαη ηελ απόδνζε απηνύ ηνπ πόξνπ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο. Σηελ ελ ιόγσ Υ.Α. ηνλίδεηαη ην γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαζόηη ηα εηζπξαηηόκελα 

ρξήκαηα ύςνπο 6‰ πξνέξρνληαη από ην όθεινο ησλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Με βάζε ινηπόλ ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαηππώλεηαη 

ζε απηέο, ππάξρεη αλάινγα ε δπλαηόηεηα γηα ηε ζύλαςε «τυχόν μελλοντικών 

συμυωνιών» πξνο όθεινο θαη ησλ Γεσηερληθώλ κειώλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ καο. Εδώ ζα 
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πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλόο όηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο κειώλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ 

καο πνπ είλαη εξγνιήπηεο Δαζνηερληθώλ, έξγσλ πξαζίλνπ θαη άιισλ Γεσηερληθήο θύζεσο 

έξγσλ θαη από ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ δεκόζηνη ππάιιεινη κέιε ηνπ Επηκειεηεξίνπ 

καο θαη ηεο ΠΟΓΕΔΥ (θαη’ αληηζηνηρία κε ηελ ΕΜΔΥΔΑΣ) πνπ απαζρνινύληαη κε ηελ 

επίβιεςε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ. 

 

Κύξηε Πξόεδξε / Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Έσονηαρ λοιπόν ςπότη όλα ηα ανυηέπυ ηο Επιμεληηήπιο μαρ θα μποπούζε να 

μεζολαβήζει για ηη ζύνατη ανάλογυν ζςμθυνιών μεηαξύ Οπγανώζευν 

Γευηεσνικών Επγοληπηικών Επισειπήζευν και ηηρ ΠΟΓΕΔΥ με θεμαηοθύλακα καη’ 

αναλογία ηο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για ηην είζππαξη και απόδοζη ηος 6‰ ζε Γευηεσνικούρ 

δημοζίοςρ ςπαλλήλοςρ πος απαζσολούνηαι ζηην επίβλετη ηηρ ςλοποίηζηρ 

Γευηεσνικήρ θύζευρ έπγυν. Επηπξόζζεηα, ε ζπκθσλία απηή, κε ηελ θαηάιιειε 

λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε, ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη γηα ηηο Γεσηερληθέο κειέηεο. 

Κιείλνληαο ηελ πξόηαζε καο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη από ηελ ελ ιόγσ Υ.Α. 

σθειείηαη νηθνλνκηθά θαη ην Τ.Ε.Ε. θαη ε ΕΜΔΥΔΑΣ (παξ. 6 θαη 8 ηεο Υ.Α.), νπόηε ζε 

πεξίπησζε αλάινγεο ζπκθσλίαο θαη’ αλαινγία ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη όθεινο ηόζν γηα 

ην ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όζν γηα ηελ Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.. Ελώ ζε θάζε πεξίπησζε ζέινπκε λα ζαο 

επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή δηόηη ζηε ζπκθσλία πνπ επεηεύρζε κεηαμύ ηεο Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ 

θαη ησλ Εξγνιεπηηθώλ Ελώζεσλ, κεηέρνπλ νη ελώζεηο ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 

ΠΕΣΕΔΕ θαη ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ζε νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη Εξγνιεπηηθέο 

Επηρεηξήζεηο ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθώλ νη νπνίνη κε ηε ζπκθσλία απηή θαη ηελ απνπζία 

άιιεο αλάινγεο ζπκθσλίαο από ην ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ρξεκαηνδνηνύλ 

από ηα θέξδε ηνπο απηόλ ηνλ Τξαπεδηθό Λνγαξηαζκό πνπ δεκηνπξγήζεθε ππό ηελ 

επνπηεία ηνπ Τ.Ε.Ε. πξνο όθεινο δεκνζίσλ ππαιιήισλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ.  
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