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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 
 
ΘΕΜΑ : Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύµφωνα µε το νόµο 
4186/2013 
 
Σας πληροφορούµε, ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 193 τ. Α΄/ 
17-09-13) ο Ν. 4186/2013, µε θέµα «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
και Λοιπές ∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.» 
 
Στο άρθρο 55 του ανωτέρω νόµου ορίζεται ότι: 
«1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οι οποίες έχουν 
ηµεροµηνία λήξης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύµφωνα µε 
την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 
30.6.2013, παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι 31.12.2013, εφόσον οι 
επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 
αίτηση αναθεώρησης. 
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.» 
 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη του νόµου, όσες επιχειρήσεις κατέχουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., που λήγει από τις 01/01/2013 έως τις 31/12/2013 ή έχουν πάρει 
παράταση, σύµφωνα µε µε την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012 παρατείνονται έως την 31η/12/2013: 
 
- εφόσον έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση αναθεώρησης ή 
- εφόσον υποβάλλουν αίτηση παράτασης έως τις 10/11/2013 και δεν συντρέχουν 
προϋποθέσεις διαγραφής τους από το Μ.Ε.ΕΠ. 
 
Για λόγους διευκόλυνσης των εταιρειών και των Υπηρεσιών δηµοπράτησης ∆ηµόσιων 
Έργων, η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θα θέτει σχετική σηµείωση στις βεβαιώσεις 
εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ., που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 
 



 

 

 Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω σηµείωση δεν είναι σε καµία περίπτωση υποχρεωτική για 
την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.. 
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