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ΘΕΜΑ: ∆ιάρκεια έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της 

Υπηρεσίας. 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Κατά τη διάρκεια έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας 
εργοληπτικού πτυχίου ανώνυµης εταιρείας – µέλους του Συνδέσµου µας 
λόγω µείωσης των ιδίων κεφαλαίων της, η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. έκρινε 
αντίθετα προς τα ρητώς οριζόµενα στην παρ. 27 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/1984 (όπως ισχύει σήµερα), ότι οι δείκτες βιωσιµότητας 
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εφαρµόζονται και στην έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της 
υπηρεσίας. Ως δικαιολογητικός λόγος για την απόφαση της Επιτροπής 
ΜΕ.ΕΠ. προβλήθηκε ο «κίνδυνος» ορισµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
να προκαλέσουν σκοπίµως έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της 
υπηρεσίας (π.χ. απολύοντας εικονικά ορισµένα στελέχη τους και µη 
αντικαθιστώντας τα), ώστε να αποφύγουν την τακτική αναθεώρηση και 
συνακολούθως την εφαρµογή των δεικτών βιωσιµότητας. 

Ο κατά τα άνω προβληθείς «κίνδυνος» είναι στην πραγµατικότητα 
ανύπαρκτος, διότι στηρίζεται στην εσφαλµένη προϋπόθεση ότι τα 
αποτελέσµατα της έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της 
υπηρεσίας διαρκούν και αυτά τρία έτη, όπως δηλ. η τακτική αναθεώρηση 
και ως εκ τούτου µία εργοληπτική επιχείρηση θα µπορεί στο διηνεκές να 
αποφεύγει τις τακτικές αναθεωρήσεις του πτυχίου της, προκαλώντας 
τεχνητά έκτακτες αναθεωρήσεις µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Τούτο 
είναι εσφαλµένο. Πρόβλεψη για τριετή διάρκεια της κατάταξης µιας 
εργοληπτικής επιχείρησης υπάρχει στην ισχύουσα νοµοθεσία µόνο για 
την τακτική αναθεώρηση (παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984). 
Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τα αποτελέσµατα της έκτακτης 
αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας, ούτε και θα ήταν έλλογο 
να υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη, εφόσον η έκτακτη αναθεώρηση µε 
πρωτοβουλία της υπηρεσίας συνιστά µία έκτακτη παρέµβαση της 
υπηρεσίας οσάκις περιέρχονται σε γνώση της πληροφορίες που 
καθιστούν αναγκαίο τον επανέλεγχο της επιχείρησης. Η έκτακτη 
αναθεώρηση, όµως, δεν υποκαθιστά την τακτική αναθεώρηση και ως εκ 
τούτου τα αποτελέσµατά της έχουν προσωρινό χαρακτήρα και διαρκούν 
µέχρι την επόµενη τακτική, οποτεδήποτε είναι αυτή προγραµµατισµένη 
να γίνει. 

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και 
δεν απαιτείται ιδιαίτερη νοµοθετική ρύθµιση. Είναι όµως αναγκαίο να 
αποτυπωθούν σε σχετική υπηρεσιακή εγκύκλιο, ώστε να διευκρινισθεί το 
καθεστώς που διέπει την τακτική και τις έκτακτες αναθεωρήσεις των 
εργοληπτικών πτυχίων και να αποφεύγονται προδήλως παράνοµες 
αποφάσεις, οι οποίες µόνο σύγχυση και αναστάτωση προκαλούν. 

Κατά συνέπεια, παρακαλούµε κύριε Υπουργέ, όπως εκδώσετε εγκύκλιο, 
στην οποία θα διευκρινίζονται τα κατά τα άνω αυτονόητα, ότι  

α) Τα αποτελέσµατα της έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της 
υπηρεσίας δεν έχουν τριετή διάρκεια, αλλά διαρκούν µέχρι την επόµενη 
τακτική αναθεώρηση. 
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β) Kατά την έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας δεν 
ελέγχονται οι δείκτες βιωσιµότητας.  

γ) Η έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας δεν δύναται 
να υποκαταστήσει ή να καταργήσει την τακτική αναθεώρηση, η οποία 
πρέπει να διεργείται κατά τον καθορισµένο χρόνο. 

 

                                           Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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