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ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/29-05-2013), µε θέµα 
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις.» 

 
Σας πληροφορούµε ότι µε το άρθρο 66 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/29-05-
2013), µε θέµα «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις.», ρυθµίστηκαν θέµατα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.). 
 
Πιο συγκεκριµένα : 

 Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού του ∆είκτη Βιωσιµότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / 
Σύνολο Υποχρεώσεων), των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης. 

 Μειώθηκαν οι ελάχιστες τιµές του ∆είκτη Βιωσιµότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / 
Σύνολο Υποχρεώσεων) και του ∆είκτη Βιωσιµότητας 2 (Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις), των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης 

 Καθορίστηκαν οι συνέπειες µη κάλυψης των ελάχιστων ορίων των ∆εικτών 
Βιωσιµότητας, κατά την ετήσια υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων, των 
εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης και η διαδικασία που τηρείται σε αυτή την περίπτωση 
και  

 Καθορίστηκε, ότι οι προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να έχουν 
ηµεροµηνία λήξης περιόδου, τη λήξη του  τελευταίου ηµερολογιακού τριµήνου 
πριν τη υποβολή της αίτησης. 

 
Αναλυτικότερα : 
1. Με την παράγραφο 1 τροποποιείται ο τρόπος υπολογισµού του ∆είκτη 
Βιωσιµότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων) των εταιρειών 3ης έως 7ης 
τάξης και πιο συγκεκριµένα: 
α. Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης, λαµβάνεται πλέον το µέγεθος που 
αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής 
επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση των Ειδικών 
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Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει 
φορολογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».  
Με την µεταβολή αυτή τα ίδια Κεφάλαια, για τον υπολογισµό του ∆είκτη 
Βιωσιµότητας 1, ταυτίζονται µε τα Ίδια Κεφάλαια που λαµβάνονται υπόψη για την 
κάλυψη του ελάχιστου ορίου Ιδίων Κεφαλαίων και τον υπολογισµό του Τύπου 
Κατάταξης. 
β. Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των 
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρούµενων των βεβαιωµένων από ορκωτό ελεγκτή 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από δηµόσιες συµβάσεις έργων.  
Με την τροποποίηση αυτή, πέραν των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων που δεν 
αφορούν τραπεζικό δανεισµό, που εξαιρούνταν ήδη από το Σύνολο Υποχρεώσεων, 
αφαιρούνται από τον παρανοµαστή του ∆είκτη Βιωσιµότητας 1 και οι εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις από δηµόσιες συµβάσεις έργων. 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης, που δεν αφορούν τραπεζικό 
δανεισµό, βεβαιώνονται από  τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας. 
 
Όσον αφορά τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις από δηµόσιες συµβάσεις έργων,  
διευκρινίζεται ότι : 
 

 εκκαθαρισµένες απαιτήσεις είναι αυτές που είναι καταχωρηµένες στα τηρούµενα 
βιβλία και προκύπτουν από εγκεκριµένο λογαριασµό ή τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση (καταψηφιστική ή αναγνωριστική) και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία 
λήξης διαχειριστικής περιόδου, ήταν ανεξόφλητες. Στις εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται και: 
• οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας ή οι τόκοι που επιδικάζονται από τη δικαστική 

αρχή,  
• οι απαιτήσεις, για τις οποίες έχει κινηθεί η δικαστική διαδικασία και 

τελεσιδίκησαν έως την υποβολή της αίτησης συν οι αντίστοιχοι, ως την 
ηµεροµηνία λήξης περιόδου των οικονοµικών καταστάσεων, τόκοι 

Η αντίστοιχη καταχώρηση των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων στα τηρούµενα 
βιβλία θα πρέπει να είναι ως ακολούθως : 
α) Για τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις, που προκύπτουν από εγκεκριµένους 

λογαριασµούς και η εταιρεία είχε υποχρέωση, ως την ηµεροµηνία λήξης 
περιόδου των οικονοµικών καταστάσεων, να εκδώσει τιµολόγιο, απαιτείται 
ισόποση καταχώρηση στο Λογαριασµό «Πελάτες»,  

β) Για τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις που προκύπτουν  από εγκεκριµένους 
λογαριασµούς και για τις οποίες  η εταιρεία δεν είχε υποχρέωση, ως την 
ηµεροµηνία λήξης περιόδου των οικονοµικών καταστάσεων, να εκδώσει  
τιµολόγιο : 
i) αν αφορούν εκτελεσθείσες εργασίες, απαιτείται καταχώρηση του 

αντίστοιχου κόστους παραγωγής στο Λογαριασµό «Παραγωγή σε εξέλιξη» 
ή , για όσες εταιρείες δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, στο Λογαριασµό 
«Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια». Το ύψος της 
εκκαθαρισµένης απαίτησης προκύπτει από τον εγκεκριµένο λογαριασµό, 

ii) αν αφορούν τόκους και όχι εκτελεσθείσες εργασίες, δεν απαιτείται η 
καταχώρησή τους στα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία. Το ύψος της 
εκκαθαρισµένης απαίτησης προκύπτει από τον εγκεκριµένο λογαριασµό, 
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γ) Γι΄ αυτές που προκύπτουν από µη εγκεκριµένους λογαριασµούς και για τις 
οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις: 
i) αν αφορούν εκτελεσθείσες εργασίες, απαιτείται καταχώρηση του 

αντίστοιχου κόστους παραγωγής, στο Λογαριασµό «Παραγωγή σε 
εξέλιξη» ή, για όσες εταιρείες δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, στο 
Λογαριασµό «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια». Το ύψος της 
εκκαθαρισµένης απαίτησης προκύπτει από την τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση. 

ii) αν αφορούν τόκους και όχι εκτελεσθείσες εργασίες, δεν απαιτείται η 
καταχώρησή τους στα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία. Το ύψος της 
εκκαθαρισµένης απαίτησης προκύπτει από την τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση. 

 δηµόσιες συµβάσεις έργων είναι οι συµβάσεις έργων, που συνάπτουν οι φορείς 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) 
ανεξάρτητα αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρµογής της διάταξης 
αυτής.  

 
Η βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας, για τις εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις, θα καταγράφει αναλυτικά τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις από συµβάσεις 
δηµοσίων έργων, κατά την ηµεροµηνία λήξης περιόδου των οικονοµικών 
καταστάσεων (προσωρινών ή οριστικών) ως ακολούθως  :  
• α/α Εκκαθαρισµένης απαίτησης 
• Τίτλος έργου 
• Φορέας Έργου 
• Αριθµός Λογαριασµού 
• Ηµεροµηνία λογαριασµού 
• Ηµεροµηνία έγκρισης λογαριασµού  
• Αριθµός Τιµολογίου 
• Ηµεροµηνία Τιµολογίου 
• Αριθµός / Ηµεροµηνία ∆ικαστικής Απόφασης (Εφόσον η απαίτηση 

προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση) 
• Ποσό Λογαριασµού 
• Τόκοι 
• Ποσό εκκαθαρισµένης απαίτησης (άθροισµα ποσού λογαριασµού και τόκων) 
Σύνολο Εκκαθαρισµένων Απαιτήσεων 
 
Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τις εγκρίσεις λογαριασµών και τις 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τις βεβαιώσεις του Ο.Ε.Λ. που θα 
υπολογίζουν τους τόκους από την ηµεροµηνία υποβολής της αντίστοιχης ανά 
λογαριασµό όχλησης, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης περιόδου των οικονοµικών 
καταστάσεων µε τις οποίες εξετάζεται η επιχείρηση (στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
έγκριση λογαριασµού). 
 
2. Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι ελάχιστες τιµές των ∆εικτών 
Βιωσιµότητας, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις 3ης – 7ης τάξης ως ακολούθως : 

 Η ελάχιστη τιµή ∆είκτη Βιωσιµότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων) 
είναι 0,6 και  

 Η ελάχιστη τιµή ∆είκτη Βιωσιµότητας 2 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) είναι 0,8. 
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3. Με την παράγραφο 3 θεσµοθετείται, επιπλέον της υποχρέωσης τήρησης των 
δεικτών βιωσιµότητας κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση των εταιρειών 3ης έως 7ης 
τάξης  και κατά τις ετησίως υποβαλλόµενες εκθέσεις δραστηριότητας και οικονοµικών 
καταστάσεων, η υποχρέωση των εταιρειών να καλύπτουν τους ∆είκτες Βιωσιµότητας, 
όπως ορίστηκαν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66. 
 
Ειδικότερα στις επιχειρήσεις που δεν θα καλύπτουν τα ελάχιστα όρια δεικτών 
βιωσιµότητας, µε τις οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν: 

 έως τις 30/06/2013 (για τις εταιρείες των οποίων η διαχειριστική τους χρήση 
έληξε στις 31/12/2012)  και  

 έως τις 31/12/2013  (για τις εταιρείες των οποίων η διαχειριστική τους χρήση θα 
λήξει στις 30/06/2013)  

δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ, εντός 
τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της υποχρέωσης υποβολής τους, 
προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις βεβαιωµένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από 
τις οποίες θα προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των δεικτών βιωσιµότητας. 
Οι προσωρινές αυτές οικονοµικές καταστάσεις, θα πρέπει να τηρούν τους όρους της 
παραγράφου  4 της παρούσας εγκυκλίου που ακολουθεί. 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης των ελάχιστων ορίων των δεικτών, κατά τα ανωτέρω, οι 
εταιρείες, µετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., πρέπει να 
υποβάλουν πλήρη φάκελο για αναθεώρησή τους στο Μ.Ε.ΕΠ. και η εξέταση της 
αίτησης έκτακτης αναθεώρησης, µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, θα ολοκληρώνεται 
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. Οι προσωρινές 
οικονοµικές καταστάσεις που θα υποβάλουν οι εταιρείες, για την έκτακτη 
αναθεώρησή τους, θα πρέπει να τηρούν τους όρους της παραγράφου  4 της 
παρούσας εγκυκλίου που ακολουθεί. 
 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση όπου, µετά την έκτακτη αναθεώρηση που θα κινήσει η 
Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µια εργοληπτική επιχείρηση υποβιβασθεί ή 
διαγραφεί, λόγω µη τήρησης των ως άνω αναφεροµένων δεικτών, δύναται να 
επανακαταταχθεί στο Μ.Ε.ΕΠ., κάνοντας χρήση του συντελεστή κατάταξης Γ΄ της 
τάξης πτυχίου που κατείχε προ του υποβιβασµού ή διαγραφής της, υποβάλλοντας 
στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση µε τα στοιχεία των 
οικονοµικών της καταστάσεων της επόµενης οικονοµικής της χρήσης (για τις εταιρείες 
που η διαχειριστική τους χρήση λήγει στις 31/12/2012 µε τις οικονοµικές καταστάσεις 
της 31/12/2013 και για τις εταιρείες που η διαχειριστική τους χρήση λήγει στις 
30/06/2013 µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2014).  
 
Επίσης, ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη 
διαδικασία της παρούσας παραγράφου. 
 
4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, που 
υποβάλλουν οι εταιρείες, για την εγγραφή ή αναθεώρησή τους στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, πρέπει να έχουν ηµεροµηνία λήξης περιόδου, το 
τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Κατ΄ εφαρµογή της 
διάταξης αυτής, όσες αιτήσεις, εγγραφής ή αναθεώρησης, που κρίνονται µε 
προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, υποβάλλονται: 

 εντός του χρονικού διαστήµατος 01/01 έως 31/03, πρέπει η λήξη της περιόδου 
των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων να είναι η 31η/12 του 
προηγούµενου έτους,  
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 εντός του χρονικού διαστήµατος 01/04 έως 30/06, πρέπει η λήξη της περιόδου 
των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων να είναι η 31η/03 του ίδιου έτους,  

 εντός του χρονικού διαστήµατος 01/07 έως 30/09, πρέπει η λήξη της περιόδου 
των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων να είναι η 30η/06 του ίδιου έτους,  

 εντός του χρονικού διαστήµατος 01/10 έως 31/12, πρέπει η λήξη της περιόδου 
των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων να είναι η 30η/09 του ίδιου έτους. 

 
Της Εγκυκλίου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι της ∆/νσης Μητρώων και Τεχνικών 
Επαγγελµάτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε (www.ggde.gr). 

 
Ανακοίνωση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
1. Γραφείο κου Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  
2. Γραφείο κου Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. κ. Στ. Καλογιάννη 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

3. Γραφείο κου Γενικού Γραµµατέα Γ.Γ.∆.Ε.  
  
Κοινοποίηση   
1. Γενική ∆ιευθύντρια Ποιότητας ∆ηµ. Έργων  
2. ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού και 
Κωδικοποίησης (∆17) 

 

3. ∆/νση ∆ιοικητικού  (∆16) Τµήµα Γραµµατείας  
4. ∆/νση Πληροφορικής (µε e-mail για ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε) 

 

  
Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης ∆15  
2. Προϊστάµενο Τµήµατος Α΄/∆15  
3. Χρονολογικό Αρχείο  

 


