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Αριθ.Πρωτ.2392 

Προς 

-Τον Υπουργό Επικρατείας  

 κ. Νικόλαο Παππά 

-Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

 κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Κοινοποίηση: 

Τπουργό Επικρατείας 

κ. Αλέξανδρο Υλαμπουράρη 

 

Θέμα: Αίτημα για επέκταση της εξαίρεσης  από τις προβλέψεις του Ν. 4281/2014  

περί ΦΠΑ.  

 

Κύριοι  Τπουργοί, 

χετικά με το  άρθρο  20 του κεφαλαίου Δ΄ του σχεδίου Νόμου, που κατατέθηκε στη 

Βουλή προς ψήφιση,  με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση 

συνδεδεμένης με την ΕΡΣ Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής 

Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, 

Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - ύσταση Εθνικού Κέντρου 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Σροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΥΕΚ Α 

82/2012) και άλλες διατάξεις.….»  

θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα  εξής : 

Έκπληξη  προκάλεσε το γεγονός ότι  εξαιρούνται μόνο τα μεγάλα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα  από τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθρ. 1 Ν. 

4281/2014 (ΥΕΚ 160 Α/2014), που αφορούν στο ΥΠΑ και έτσι υπόχρεος καταβολής 

του φόρου  ορίζεται για τα έργα αυτά  ο ανάδοχος του έργου και μάλιστα 

αναδρομικά από 08-08-2014.  

ύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση   η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη  

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της καταβολής του  ΥΠΑ και της 

απρόσκοπτης προόδου των διαγωνιστικών διαδικασιών στις αναθέσεις μελετών και  

δημοσίων έργων   για  να απορροφηθούν κοινοτικά κονδύλια. 



Επειδή είναι δεδομένο ότι η απορρόφηση των  κοινοτικών κονδυλίων και η 

απρόσκοπτη πρόοδος των διαγωνιστικών διαδικασιών δεν  αφορά μόνο στα μεγάλα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και  σε εκατοντάδες μικρότερα, τα οποία 

κινδυνεύουν  να απενταχθούν, αν δεν  έχουν  ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015, 

είναι επιτακτική ανάγκη  να επεκταθούν οι προβλέψεις του άρθρου 20 του υπό 

ψήφιση σχεδίου νόμου  σε όλα τα εκτελούμενα  δημόσια έργα. 

Επιπλέον  θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι οι μικρές και  μεσαίες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις  βρίσκονται εγκλωβισμένες από τη γραφειοκρατία  και αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες αφού, ενώ έχουν καταβάλει το ΥΠΑ για τις ανάγκες των 

έργων, σε προμηθευτές κλπ, τα αιτήματά τους για επιστροφή του φόρου, όπως 

γνωρίζετε,  παραμένουν σε εκκρεμότητα στις Οικονομικές Τπηρεσίες της χώρας και  

δεν ικανοποιούνται εντός των προθεσμιών που  ο  Νόμος ορίζει.  

Κύριοι Τπουργοί, 

Προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η μη καταβολή του 

ΥΠΑ, ζητούμε την επέκταση των προβλέψεων του άρθρου 20 του υπό ψήφιση 

σχεδίου νόμου  σε όλα τα εκτελούμενα  δημόσια έργα και υπό οιονδήποτε φορέα. 

Ελπίζοντας στην άμεση, θετική ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οιαδήποτε  διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


