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Εξάµηνη παράταση εργοληπτικών πτυχίων.

Αξιότιµε κύριε Μητκίδη,
Με το άρθρο 46 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α’ 263/23-12-2008) δόθηκε παράταση έξι µηνών
στην προθεσµία υποβολής της αίτησης τακτικής αναθεώρησης των εργοληπτικών
επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ. Ήδη, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει διευκρινισθεί
«…..ότι ο χρόνος λήξης της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ, όπως προσδιορίζεται στο εδάφιο
«…..η οποία λήγει, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008
(ΦΕΚ 116 Α), εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009», είναι αυτός της λήξης της
εξηκονθήµερης προθεσµίας µετά την παρέλευση της αναγραφόµενης στο εργοληπτικό
πτυχίο ηµεροµηνίας λήξης του, εντός της οποίας η εργοληπτική επιχείρηση δύναται να
υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης».
Ωστόσο, δεν έχει διευκρινισθεί αρµοδίως η αληθής έννοια του όρου «λήξη του πτυχίου»
στην αµέσως εποµένη πρόταση «…., εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετικό αίτηµα
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του πτυχίου».
Συνέπεια των ανωτέρω είναι η δηµιουργία των εξής ερωτηµάτων:
1. Τελικός καταληκτικός χρόνος υποβολής του σχετικού αιτήµατος εξάµηνης παράτασης
είναι ο χρόνος λήξης της βεβαίωσης εγγραφής ή αυτός µε την προσµέτρηση και 60 ηµερών;
2. Ως χρόνος λήξης του πτυχίου µετά την λήψη της εξάµηνης παράτασης νοείται ο χρόνος
λήξης της ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής και επιπλέον έξι µήνες ή και ο επιπλέον κατά 60
ηµέρες;
∆ηλαδή, η αίτηση αναθεώρησης πρέπει να υποβληθεί:
2α. Μέχρι την λήξη της 6µηνης παράτασης, η οποία θα αναγράφεται στην βεβαίωση
εγγραφής; ή
2β. Μέχρι την λήξη της 6µηνης παράτασης, η οποία θα αναγράφεται στην βεβαίωση
εγγραφής συν 60 ηµέρες;
∆εδοµένου ότι είναι δυνατόν να δοθούν πολλαπλές ερµηνείες και επειδή το εν λόγω ζήτηµα
είναι ζωτικής σηµασίας για τις εργοληπτικές εταιρείες-µέλη µας παρακαλούµε για τις
απαιτούµενες διευκρινίσεις ώστε να µπορούµε υπεύθυνα να ενηµερώσουµε τα µέλη µας.
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