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Αριθ. Πρωτ.25266/ΕΒ/σµ     ΑΘΗΝΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2012 
 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      Π Ρ Ο Σ  
        - Τον Αναπληρωτή Υπουργό  

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
κ. Στ. Καλογιάννη  
 

- Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Έργων  
κ. Στρ. Σιµόπουλο  

 

KOΙN.: ∆ιεύθυνση ∆.15/ΓΓ∆Ε/ΥπΑνΥπ   
 

Θέµα:  Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ  
 

Αξιότιµοι Κύριοι,  

µε την παρούσα σας γνωρίζουµε τις προτάσεις του Συνδέσµου µας για τη βελτίωση της 
λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.  

• Πλήρης δηµοσιότητα – ανάρτηση στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο 
διαδίκτυο – Άµεση αναβάθµιση λογισµικού της ∆ιεύθυνσης ∆.15 µε την αξιοποίηση 
κοινοτικών ή άλλων κονδυλίων - Πρόβλεψη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων 
των Αναθετουσών Αρχών µε την Υπηρεσία του ΜΕΕΠ για άµεσο έλεγχο των δικαιολογητικών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων.   
• Άµεση επίλυση της ανισότητας που δηµιουργεί η εξάµηνη παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ 
που λήγουν έως τις 30/6/2012, έναντι όσων λήγουν αργότερα (άρθρο 141, Ν.4070/2012).  

Γενικά να αρθούν οι αδικίες που προέκυψαν από την διαφορετική αντιµετώπιση πτυχίων που 
έληξαν έως την 30/6/2012 και όσων λήγουν µετά. Επιµέρους περιπτώσεις να 
αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο για να µην υπάρχουν αδικίες.   

Προτείνεται η θέσπιση ρύθµισης ώστε όλα τα πτυχία ΜΕΕΠ που λήγουν εντός του Β’ εξαµή-
νου του 2012 να παραταθούν για έξι µήνες τουλάχιστον, ενώ παράλληλα µέχρι το πέρας της 
παράτασης θα πρέπει να έχουν ρυθµιστεί όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην αναβάθµιση 
της λειτουργίας του ΜΕΕΠ, ώστε και η εν λόγω παράταση να έχει ουσιαστικό αντίκρισµα. 

• ∆είκτες Βιωσιµότητας (ΙΚ/ΣΥ και ΚΕ/ΒΥ).   

∆εδοµένης της σηµερινής αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας προτείνεται η µείωση της τιµής 
στόχου για τους ∆είκτες Βιωσιµότητας (∆.Β.) στο 0,5 το πολύ.  

Παράλληλα προτείνεται ο κατωτέρω προσδιορισµός των παραµέτρων των ∆.Β.:   

«Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, µετά 
την αφαίρεση του Οφειλόµενου Κεφαλαίου, της αναπόσβεστης αξίας των επιβατικών Ι.Χ. 
αυτοκινήτων αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ που έχουν ήδη αποκτηθεί και της αξίας 
κτήσης των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων αξίας κτήσης ανώτερης των 30.000 ευρώ πού θα 
αποκτηθούν.  

«Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.) ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των 
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, αφαιρουµένων των µακροπρόθεσµων  
υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, των µακροπρόθεσµων τραπεζικών  
υποχρεώσεων των επόµενων οικονοµικών χρήσεων, των υπολοίπων οφειλών από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, των τιµολογηµένων απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται 
από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή,  των απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των 
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Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Ι.∆. που υπάγονται στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα και γενικά κατά όλων 
των φορέων που αναθέτουν και εκτελούν ∆ηµόσια Έργα, όπως αυτές προκύπτουν από 
εγκεκριµένους λογαριασµούς ∆ηµοσίων Έργων, των απαιτήσεων από ∆ικαστικές αποφάσεις, 
των απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις εκτελεσθείσες  εργασίες, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στους συνταχθέντες από την διευθύνουσα υπηρεσία Αναθεωρητικούς 
Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και βεβαιώνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των φορέων και 
προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την 
ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί οικονοµικές 
καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων. 

«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού. 
«Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.): Να προβλεφθεί η κατάθεση αναλυτικής κατάστασης 
των Οφειλών σε Τραπεζικά Ιδρύµατα,  πιστοποιηµένη από Ορκωτό Ελεγκτή, στην οποία θα 
εξαιρούνται οι παραγωγικές επενδύσεις.  

• Συνεχής έλεγχος πλασµατικών αποσχίσεων – συγχωνεύσεων – κατάργηση συντελεστή Γ. 

Ως πρώτη επιλογή προτείνεται η κατάργηση του συντελεστή «Γ» από τον τύπο κατάταξης. 
Εάν ωστόσο παραµείνει, προτείνεται η σύσταση υποεπιτροπής στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Επιτροπής ΜΕΕΠ, η οποία θα αναλάβει την διεξαγωγή αυτεπάγγελτων ελέγχων στις 
περιπτώσεις αποσχίσεων και συγχωνεύσεων που αξιολογούνται από την Επιτροπή ως 
ενδεχόµενα πλασµατικές.  

• Αναπροσαρµογή κριτηρίων µε µείωση του κριτηρίου του Κύκλου εργασιών. 

Προτείνεται η αναπροσαρµογή του αναλογούντος κύκλου εργασιών ανά τάξη βάσει της 
µεταβολής του µέσου κύκλου εργασιών ανά τάξη που κατ’ έτος δηλώνεται στις εκθέσεις 
δραστηριότητας που υποβάλλονται στο ΜΕΕΠ. ∆ηλαδή το Υπουργείο, βάσει της δηλωθείσας 
εµπειρίας των εκθέσεων δραστηριότητας, θα ανακοινώνει κατ’ έτος για κάθε τάξη από τις 3η 
έως και την 7η του ΜΕΕΠ την τιµή µεταβολής του µέσου κύκλου εργασιών ανά τάξη και 
βάσει αυτού του ποσοστού θα αναπροσαρµόζεται ο αναλογών κύκλος εργασιών.  

• Μείωση των απαιτήσεων στελέχωσης. 

Προτείνονται τα ακόλουθα ελάχιστα όρια στελέχωσης:  

Βασική κατηγορία 
(Βασική στελέχωση ) 

Πρόσθετη κατηγορία 
(Συµπληρωµατική στελέχωση ) 

Τάξη 
Υφιστάµενα 
Ελάχιστα όρια  

Προτεινόµενα 
Ελάχιστα όρια  

Υφιστάµενα 
Ελάχιστα όρια  

Προτεινόµενα 
Ελάχιστα όρια  

Α1 1 Α 1 Α 1 Α 1 Α 
Α2 1 Β 1 Β 1 Β 1 Α 
1η  1 Γ 1 Γ 1 Β 1 Β 
2η  1 ∆ 1 ∆ 1 Γ 1 Γ 
3η  2 ∆ 1 ∆ + 1 Γ   1 ∆ 1 Γ   
4η  3 ∆ και 1 Γ 2 ∆  2 ∆ 1 ∆  
5η  4 ∆ και 1 Γ 2 ∆ και 1 Γ 3 ∆ 1 ∆ + 1 Γ  
6η  6 ∆ και 4 Γ 3 ∆ και 2 Γ  4 ∆ 2 ∆  

7η  18 ∆ και 14 Γ 

12 ∆ και 10 Γ 
εκ των οποίων  
οι 8 ∆ να είναι 
εγγεγραµµένοι 
σε 3 κατηγορίες 

έργων  
2∆ σε Η/Μ και 

2∆ σε Β/Ε 
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Και επιπλέον:  
1. Η δυνατότητα αντικατάστασης 1∆ µε 2Γ ή 1Γ µε 2Β ή 1Β µε  2Α να γενικευθεί και 

να ισχύει χωρίς περιορισµούς. 
2. Συµπληρωµατικά να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης στελεχών ΜΕΚ Γ΄ και 

∆΄ τάξης µε στελέχωση Μηχανικών 5ετούς και 10ετούς  εµπειρίας αντίστοιχα. 
3. Σε εταιρία οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) η ιδιότητα του 

εταίρου,  διαχειριστή, µετόχου ή µέλους ∆Σ να αποτελεί επαρκή απόδειξη 
στελέχωσης χωρίς την προϋπόθεση αποδεδειγµένης ετήσιας αµοιβής.  

4. Κατάργηση απαίτησης απόδειξης ετήσιας αµοιβής στελεχών βάσει Σ.Σ.Ε., που 
πλέον δεν ισχύει. 

• Γενικά Πτυχία – Ειδικές Κατηγορίες Έργων   

Να διευκρινιστεί ότι οι εργοληπτικές εταιρείας που κατέχουν γενικό πτυχίο (5ης, 6ης και 7ης 
τάξης) µπορούν να εγγράφονται στις εξειδικευµένες κατηγορίες εργασιών.  

• Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισµού συµµετοχής σε διαγωνισµούς. 

• Θέσπιση νέων κατηγοριών εργασιών.   

Τεκµηριωµένες αναλυτικές προτάσεις του Συνδέσµου µας σχετικά µε τη θέσπιση νέων 
κατηγοριών εργασιών θα υποβληθούν µε νεότερο έγγραφό µας.  

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και σχετική συνεργασία µε 
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας.  

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ  

Με τιµή, 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 
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Αριθ. Πρωτ. 20344/ΑΠ/λµ Αθήνα, 7 Απριλίου  2009 

 

 Π Ρ Ο Σ  

 1) Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 

 κ. Γεώργιο Σουφλιά  

 

 2) Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο 

Χαρ.Τρικούπη 182                         

       101 78  Α Θ Η Ν Α  

 

ΘΕΜΑ:   «α)  Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001.  

  β)  Τρόπος υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας - Ειδικά του 

         δείκτη  ΙΚ/ΣΥ» 

Σχετ.:  (i) 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008/ΣΑΤΕ (Αριθ. Πρωτ.: 8357/12-9-2008,  

                1366/12-9-2008, 2327/12-9-2008 ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

 (ii) 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009/ΣΑΤΕ (Αριθ. Πρωτ. 2406/6-2-2009 ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

 

α) Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001. 

Κύριε Υπουργέ, 

Με το 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008 έγγραφό µας, προτείναµε τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στον Ν. 2940/01 σε ό,τι αφορά την κατάταξη και αναθεώρηση 
εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ώστε µε αυτές να προσαρµοστούν οι διατάξεις του προς τα νέα 
δεδοµένα της σηµερινής κατάστασης στον χώρο της κατασκευής των ∆ηµοσίων 
Έργων.  

Μέχρι σήµερα δεν είχαµε καµία απάντηση, αν και κατά την συνάντηση είχαµε τη 
διαβεβαίωση ότι θα εξετασθούν στο επόµενο διάστηµα και θα ενσωµατωθούν σε 
κάποιο Νόµο.  

Προτάσεις υπέβαλαν και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις. Κατά τη συνάντηση µε 
τον κ. Υφυπουργό ζητήσαµε να παραταθεί η ισχύς των πτυχίων για να υπάρξει ο 
αναγκαίος χρόνος, ώστε οι προτάσεις να τύχουν επεξεργασίας και να 
ενσωµατωθούν σε κάποιο νοµοθετικό διάταγµα το προσεχές διάστηµα.  

Ενώ έχει δοθεί εξάµηνη παράταση της ισχύος των πτυχίων (βεβαιώσεις εγγραφής), 
καµία προεργασία δεν έχει γίνει. Ήδη παρήλθαν τρείς µήνες του έτους 2009 και ο 
εναποµένων χρόνος είναι οριακός, ώστε όποιες τροποποιήσεις τελικά επιλεγούν να 
µην µπορούν να εφαρµοστούν κατά την αναθεώρηση εγγραφής Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων.  
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Η σηµερινή οικονοµική κρίση και κυρίως εξ΄αιτίας του ισχύοντος νοµοθετικού 
πλαισίου θα οδηγήσει αφ΄ενός µεν στο κλείσιµο πολλών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων και αφετέρου στην απόλυση σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων.  

Σας ζητούµε να επισπευσθεί η εξέταση των προτάσεών µας και των άλλων 
οργανώσεων για προσαρµογή της νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τα 
σηµερινά δεδοµένα. Ως παράδειγµα, σας αναφέρουµε την εξωπραγµατική απαίτηση 
της τήρησης του δείκτη βιωσιµότητας ∆1 = Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο 
υποχρεώσεων>1,  όταν κράτη, τράπεζες και βιοµηχανικοί κολοσσοί έχουν δείκτη 
βιωσιµότητας µικρότερο του 0,01 έως 0,5. 

 

β) Τρόπος υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας - Ειδικά του δείκτη  ΙΚ/ΣΥ 

Επιπλέον κύριε Υπουργέ, µε το υπ’ αριθ. 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009 έγγραφό µας, σας 
ενηµερώσαµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο η ∆15  υπολογίζει το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων (ΙΚ) για την εύρεση του ∆είκτη Βιωσιµότητας ∆1= ΙΚ/ΣΥ (ΣΥ= Σύνολο 
Βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κλπ) δεν είναι σύννοµος. 

Αν και παρήλθε χρονικό διάστηµα πέραν των πενήντα (50) ηµερών δεν λάβαµε 
καµία απάντηση. 

Συγκεκριµένα στο άρθρο 100 παρ. 8 περίπτωση 1 Ν. 3669/08 ο ∆είκτης 
Βιωσιµότητας ∆1 ορίζεται ως:  

«Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του 
Παθητικού, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (ΣΥ). 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. 

Ενώ η διάταξη ρητά ορίζει ότι τα Ίδια Κεφάλαια λαµβάνονται «όπως αυτά 
αναγράφονται στο σκέλος του παθητικού» εν τούτοις η ∆15 ακολουθώντας τις 
οδηγίες συµπληρώσεως των εντύπων – παράρτηµα ΣΤ – τα οποία συµπληρώνονται 
από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, αφαιρεί από τα ίδια κεφάλαια τις παρατηρήσεις 
των ορκωτών λογιστών τους π.χ. επισφαλείς απαιτήσεις, µη πρόβλεψη ποσών για 
απολύσεις προσωπικού κλπ αντιθέτως δεν προσθέτει π.χ. τις τιµολογηµένες 
απαιτήσεις. 

Υπόψη ότι το παράρτηµα ΣΤ δεν προβλέπεται από καµία διάταξη. 

Επειδή ο τρόπος υπολογισµού των Ιδίων Κεφαλαίων από την ∆15 διαφέρει 
ουσιωδώς από τον προβλεπόµενο από το άρθρο 100 παρ.8 περίπτωση ι του 
Ν.3669/08 και συνεπεία τούτου προκύπτουν δείκτες βιωσιµότητας ∆1 κατά τους δύο 
τρόπους οι οποίοι διαφέρουν κατά 10 έως 30% , δηλαδή όπως υπολογίζει η ∆15 τα 
Ίδια Κεφάλαια δίδουν δείκτη βιωσιµότητας κατά 10 έως 30% µικρότερο από τον 
νόµιµο τρόπο υπολογισµού. 

Στο έγγραφό µας 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009  αποδεικνύαµε µε την παράθεση και 
ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων τον µη σύννοµο τρόπο υπολογισµού των Ιδίων 
Κεφαλαίων και κατά συνέπεια και του δείκτη βιωσιµότητας από την ∆15. 
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Επειδή προετοιµάζονται τα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της εγγραφής του 
συνόλου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των τάξεων 5ης, 6ης και 7ης και του 
µεγαλύτερου αριθµού των λοιπών τάξεων, 

Επειδή ο τρόπος υπολογισµού της ∆15 θέτει τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προ του 
διλήµµατος διαγραφή ή εξεύρεση τρόπου αυξήσεως των Ιδίων Κεφαλαίων µε 
δυσβάσταχτους οικονοµικά όρους και µάλιστα στην σηµερινή οικονοµική κρίση. 

Παρακαλούµε όπως: 

α) Εξετασθούν οι προτάσεις µας ως και των άλλων οργανώσεων, όπως 
αυτές διατυπώθηκαν στο υπ’αριθµ. 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008 έγγραφό µας. 

 β) Μέχρις ότου εξετασθούν οι προτάσεις µας, εκδόσετε τις κατάλληλες 
οδηγίες ώστε ο υπολογισµός του δείκτη βιωσιµότητας ∆1 = ΙΚ/ΣΥ να 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το το άρθ. 100 παρ. 8 περίπτωση ι του Ν. 
3669/08 και όχι σύµφωνα µε τις οδηγίες του συντάκτη του εντύπου 
παράρτηµα ΣΤ το οποίο δεν προβλέπεται από καµία διάταξη. 

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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Αρ. Πρωτ. 20099/ΑΠ/κσ ΑΘΗΝΑ, 5 Φεβρουαρίου 2009 

 

 Π Ρ Ο Σ    

 Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 κ. Γεώργιο Σουφλιά  

 Χαρ.Τρικούπη 182                       

 101 78 Α Θ Η Ν Α    

 ΚΟΙΝ.  Γραφείο Νοµικού Συµβούλου   

 Γ.Γ.∆.Ε. του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 κ. Χρήστο Μητκίδη 

 Χαρ.Τρικούπη 182                       

 101 78 Α Θ Η Ν Α 

 

ΘΕΜΑ: «Τρόπος Υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας – Ειδικά του 

∆είκτη ΙΚ/ΣΥ». 

Κατά την κατάταξη των εργοληπτικών Επιχειρήσεων και την αναθεώρηση της 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ ελέγχεται και η τήρηση των δεικτών βιωσιµότητας. 

 

1. Με την παρ.26 περίπτωση ε του άρθρου 4, του Ν2940/01 ορίζεται ως ελάχιστη 

προϋπόθεση κατάταξης Εργοληπτικής Επιχείρησης στις τάξεις (3ης), 4ης, 5ης, 6ης 

και 7ης η τήρηση των δεικτών βιωσιµότητας όπως προκύπτουν από τις σχέσεις των 

οικονοµικών µεγεθών και καθορίζονται από την υποπερίπτωση αα και ββ ήτοι. 

αα. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (ΙΚ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του 

Παθητικού, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (ΣΥ). 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. Ο δείκτης αυτός 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος της µονάδας ΙΚ/ΣΥ>1. 
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 Ερωτάται: Ποιο είναι το «Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ); Αυτό το οποίο 

αναγράφεται στο σκέλος του παθητικού του ισολογισµού χωρίς καµιά 

αφαίρεση; Στον ορισµό του δείκτη δεν γίνεται καµία µνεία για τυχόν 

αφαιρέσεις κάποιων ποσών σε αντιδιαστολή µάλιστα µε τον ορισµό του 

«Συνόλου των Υποχρεώσεων» (ΣΥ) όπου γίνεται ρητή µνεία, ποιες 

υποχρεώσεις δεν συνυπολογίζονται, (δηλαδή αφαιρούνται). 

 

2. Στην παρ. 29 περίπτωση β, για τον υπολογισµό του κλάσµατος α2 στον τύπο 

κατάταξης και υπολογισµού της βαθµολογίας, γίνεται χρήση του «Συνόλου Ιδίων 

Κεφαλαίων» (ΙΚ) αλλά µε πρόσθετους περιορισµούς και η διατύπωση είναι: 

β.  «Ως αριθµητής του κλάσµατος α2 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο 

σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο 

ΜΕΕΠ, ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", µετά την αφαίρεση των Ειδικών 

Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που 

δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των "ποσών που 

προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου". Τα πιο πάνω οικονοµικά 

στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 (έχει 

τροποποιηθεί) ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από 

ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για τον 

διαχωρισµό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 

Επιχειρήσεων  και τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί και 

δεν αφαιρείται από το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση 

ορκωτού ελεγκτή.» 

 

3. Από τη σύγκριση της παρ.26 και 29 φαίνεται ότι ο νοµοθέτης ανάλογα µε τον 

σκοπό και τη βαρύτητα κάθε απαίτησης, για την κατάταξη µιας επιχείρησης, όρισε 

διαφορετικά πως θα χρησιµοποιείται το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ήτοι στον 

υπολογισµό του δείκτη βιωσιµότητας ΙΚ/ΣΥ ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (ΙΚ) 

λαµβάνεται αυτό που αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού χωρίς καµία 

προσθήκη ή αφαίρεση κάποιου ποσού.  

Αντίθετα για τον υπολογισµό της βαθµολογίας µε τον τύπο της παρ. 29 όπου 

υπεισέρχεται ο «συντελεστής α2 ως κλάσµα την «Ιδίων Κεφαλαίων», όπως 

ορίζονται στην παρ. 29 περίπτωση β’, προς τα «Ίδια Κεφάλαια», όπως ορίζονται για 

κάθε τάξη στην παρ. 33, τα Ίδια Κεφάλαια δεν παίρνονται από το σκέλος του 
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Παθητικού όπως αναγράφονται στον ισολογισµό, αλλά αφαιρούνται από το 

αναγραφόµενο ποσό τα ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά στο τµήµα που δεν έχει 

φορολογηθεί, τα ποσά του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και τα ποσά που προορίζονται 

για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

4. Για την ενιαία εφαρµογή του Ν. 2940/01 εκδόθηκαν: 

4.1 Η Εγκύκλιος 25/10.10.2001 Αριθµ. Πρωτ. ∆15/ΟΙΚ/15151 µε την οποία 

παρέχονται οδηγίες εφαρµογής του Ν. 2940/01 και στις οδηγίες για την 

παρ. 26 αναφέρει ως τρόπους εφαρµογής και προσδιορισµού του «Συνόλου 

Ιδίων Κεφαλαίων» (ΙΚ) τους αναγραφόµενους στον Ν.2940/01 παρ.26 

περίπτωση αα και ββ. 

 

4.2 Για την ενιαία παρουσίαση από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των 

δικαιολογητικών κατάταξης και τον ευχερή έλεγχο αυτών, εκδόθηκαν 

«Οδηγίες Συµπλήρωσης Εντύπων Τεχνικών ∆ελτίων Αναθεώρησης 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΟΤ∆ΑΕΕΠ)» Α3 για την 3η τάξη και Α4-Α5, 

για τις τάξεις 4ης έως 7ης όπου υπάρχουν και τα «ΕΝΤΥΠΑ» των τεχνικών 

δελτίων. 

 

4.2.1.Στο Κεφάλαιο Γ, σελ 7 και 8, των ΟΤ∆ΑΕΕΠ η οδηγία ορίζει την 

υποβολή ειδικής βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή (ΟΕΛ) σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του παραρτήµατος ΣΤ. 

 Στις οδηγίες συµπλήρωσης του υποδείγµατος αναγράφει ποια στοιχεία 

θα βεβαιώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής  (ΟΕΛ) και µεταξύ αυτών 

προσδιορίζει και τα Ίδια Κεφάλαια ως ακολούθως: 

 «Ίδια Κεφάλαια (µετά την αφαίρεση των Αφορολόγητων Αποθεµατικών 

Τεχνικών Επιχειρήσεων, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των Ποσών 

που προσδιορίζονται για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Στην στήλη 

βάσει παρατηρήσεων – Ν. 2940/01 «αφαιρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις του πιστοποιητικού του ΟΕΛ» που τροποποιούν 

βέβαια τα Ίδια Κεφάλαια», όπως αυτά αναγράφονται στη στήλη του 

Παθητικού του ισολογισµού. 
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4.2.2 Με την προσθήκη αυτή από τον «συντάκτη του εντύπου» µε την 

οδηγία να αφαιρούνται από τα ίδια Κεφάλαια και τυχόν παρατηρήσεις 

του πιστοποιητικού δηλαδή του Ορκωτού Ελεγκτή καταργήθηκε η 

διάταξη της παρ. 26 περίπτωση ε υποπερίπτωση αα, όπου ρητά ορίζεται 

ποιο είναι το µέγεθος του «Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων» και 

εξουσιοδότησε τον Ορκωτό Ελεγκτή µε τις παρατηρήσεις του, να 

τροποποιηθεί το µέγεθος των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

4.3 Οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή δεν είναι νοµοθετηµένες στην 

περίπτωση της κατάταξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Ενδεχοµένως 

όµως σε άλλες Υπηρεσίες να έχει καθορισθεί διαφορετικά και να αποτελούν 

αυτές στοιχεία για τον σχηµατισµό κρίσεως. Άλλωστε ο δείκτης 

βιωσιµότητας δεν είναι «φυσικό µέγεθος» αλλά ορισµός για ένα «χώρο 

επαγγελµατικής δραστηριότητας». 

 

4.4 Στην παράγραφο των οδηγιών για την συµπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ Β5 (σελ. 50 

και 51) ΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ παρέχονται οδηγίες για τον 

υπολογισµό του δείκτη βιωσιµότητας. Για κάθε µέγεθος υπάρχει ένας 

κωδικός αριθµός. 

 Στον κωδικό 312, ο οποίος αναφέρεται στο «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» 

πάλι ο «συντάκτης των οδηγιών» ορίζει ότι τα «Ίδια Κεφάλαια» θα 

ληφθούν από το σκέλος του Παθητικού του ισολογισµού λαµβάνοντας 

υπόψη και τις τυχόν παρατηρήσεις που αναγράφονται στο 

Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας. Η οδηγία 

όµως συµπλήρωσης είναι αντίθετη µε τη ρητή διάταξη Ν.2940/01 παρ.26 

περίπτωση 3 υποπερίπτωση αα. Από τις γνωστές παρατηρήσεις των ΟΕΛ και 

τα ποσά τα οποία αφαιρούν από τα Ίδια Κεφάλαια είναι : 

  α) Η µη πρόβλεψη αποζηµίωσης για το προσωπικό 

  β) Οι απαιτήσεις οι οποίες θεωρούνται επισφαλείς 

 Στον Ν.2940/01 δεν προβλέπεται η αφαίρεση των παρατηρήσεων των ΟΕΛ. 

Γεννάται βέβαια το ερώτηµα γιατί στη περίπτωση αυτή να µην αφαιρούνται 

και οι «τιµολογηµένες απαιτήσεις» από το µέγεθος των «υποχρεώσεων»; 
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5. Η ∆ιεύθυνση ∆15 υπολογίζει το ∆είκτη Βιωσιµότητας «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

(ΙΚ)» προς «Σύνολο Υποχρεώσεων (ΣΥ)» (ΙΚ/ΣΥ) λαµβάνοντας ως ποσό του 

Συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων αυτό που αναγράφεται στο σκέλος Παθητικού µετά 

την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 

Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του 

Οφειλόµενου Κεφαλαίου και του  ποσού που προορίζονται για Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου και τα ποσά των παρατηρήσεων του Ορκωτού 

Ελεγκτή. Ο τρόπος όµως αυτός του καθορισµού του ποσού του «Συνόλου Ιδίων 

Κεφαλαίων» και η εισαγωγή του στον υπολογισµό του δείκτη βιωσιµότητας είναι 

αντίθετος προς τη ρητή διάταξη της παρ.29 περίπτωση ε υποπερίπτωση αα του 

άρθρου 4 του Ν.2940/07, δεν είναι σύννοµος και βασίζεται στις οδηγίες «του 

συντάκτη» των οδηγιών συµπλήρωσης των εντύπων παρουσίασης κατά 

ενιαίο τρόπο των δικαιολογητικών κατάταξης τα οποία υποβάλλουν οι 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. 

 

Επειδή υποβάλλονται αιτήσεις για αναθεώρηση εγγραφής στο ΜΕΕΠ παρακαλούµε 

όπως εξετάσετε το θέµα και εκδόσετε κατάλληλες οδηγίες για την ορθή εφαρµογή 

της διάταξης για τον υπολογισµό των δεικτών βιωσιµότητας ειδικά του δείκτη 

ΙΚ/ΣΥ>1 όπου το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» θα λαµβάνεται από το σκέλος 

του Παθητικού του ισολογισµού χωρίς καµία αφαίρεση ή προσθήκη κάποιου 

ποσού. 

 

                                            Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
 

 

 

 

Συνηµµένα: 

1) Σελίδες 7, 8, 50, 51 των Οδηγιών 

2) Υπόδειγµα ΣΤ’ σελ.2 
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λ αναπροσαρµοσµένο αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου,  

λ υπολογισµός του διορθωτικού συντελεστή 1,3 µε βάση το αναπροσαρµοσµένο 

αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου εφόσον το πάγιο αυτό αναγράφεται από την αιτούσα 

εργοληπτική επιχείρηση στο Τεχνικό της ∆ελτίο. 

 - "Για τα αυτοκινούµενα ΜΕ, πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης τελών 

χρήσης από αρµόδια ∆ΤΥ (Νοµαρχία)". Πιο συγκεκριµένα και σε ότι αφορά τα µηχανήµατα 

έργων, για τα οποία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν άδεια 

κυκλοφορίας, απαιτείται να έχουν πληρωθεί τα τέλη χρήσης που προβλέπονται στο άρθρο 20 

του Ν. 2052/92, όπως τροποποιήθηκε στο άρθρο 26 του Ν. 2682/99, δηλαδή, η αιτούσα 

εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

παραστατικών, δηλαδή τη βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης µηχανηµάτων. 
- "Ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για τιµολογηµένες απαιτήσεις". Πιο 

συγκεκριµένα, ο ορκωτός ελεγκτής θα βεβαιώνει τις απαιτήσεις από πελάτες που 

προέρχονται από τιµολογήσεις δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, οι οποίες περιλαµβάνονται 

στους λογαριασµούς : Πελάτες (Κ.Λ. 30), Γραµµάτια Εισπρακτέα (Κ.Λ. 31), και Επιταγές 

Εισπρακτέες (Κ.Λ. 33.90) στην οικονοµική κατάσταση µε την οποία κρίνεται (προσωρινή ή 

οριστική).  

∆εν υποβάλλεται στην περίπτωση πού η βεβαίωση έχει ήδη υποβληθεί µε την Έκθεση 

∆ραστηριότητας και η επιχείρηση κρίνεται µε τα οικονοµικά στοιχεία της αντίστοιχης 

χρήσης. 

- "Ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας µετά 

την τροποποίησή τους από τυχόν  παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ΟΕΛ " (Υπόδειγµα 

στο Παράρτηµα  ΣΤ) Πιο συγκεκριµένα, ο ορκωτός ελεγκτής θα βεβαιώνει την αξία των 

οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης,  βάσει του Ισολογισµού (στην στήλη «Βάσει 

ισολογισµού») και µετά την ενσωµάτωση στον υπολογισµό τους  τυχόν παρατηρήσεων και 

κατ΄ εφαρµογή του Ν. 2940/2001 (στη στήλη «Βάσει παρατηρήσεων – Ν. 2940/2001», στην 

οικονοµική κατάσταση µε την οποία κρίνεται (προσωρινή ή οριστική). Σηµειώνεται ότι για 

τα πάγια στοιχεία η αξία πού καταγράφεται στη στήλη «Βάσει Ισολογισµού» είναι η 

αναπόσβεστη αξία. Επίσης στα πάγια από  χρηµατοδοτική µίσθωση και σε κοινοπραξίες δεν 

συµπληρώνεται η στήλη «Βάσει Ισολογισµού» Τα στοιχεία πού βεβαιώνει ο ορκωτός 

ελεγκτής είναι τα ακόλουθα : 

λ Αφορολόγητα Αποθεµατικά Τεχνικών Επιχειρήσεων 

λ Οφειλόµενο Κεφάλαιο  

λ Ποσά Προοριζόµενα Για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
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λ Ίδια Κεφάλαια (µετά την αφαίρεση των  Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 

Επιχειρήσεων, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των Ποσών πού  προορίζονται για 

αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.)Στη στήλη «Βάσει παρατηρήσεων – Ν. 2940/2001» 

αφαιρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του πιστοποιητικού πού τροποποιούν τα Ίδια 

Κεφάλαια, 

λ Οικόπεδα – Γήπεδα  

λ Κτίρια 

λ Ίδιος Μηχανολογικός Εξοπλισµός (βάσει αναπόσβεστης αξίας και προσαύξησής της 

30%)  

λ Ίδιος Μηχανολογικός Εξοπλισµός (βάσει εκτίµησης από Ορκωτό Εκτιµητή)  

λ Μηχανολογικός Εξοπλισµός από Κοινοπραξίες (Βάσει ποσοστού συµµετοχής) 

λ Ίδια Ακίνητα από χρηµατοδοτική µίσθωση (προσµετράται η συνολική αξία της 

σύµβασης)  

λ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Από Χρηµατοδοτική µίσθωση (προσµετράται το ανεξόφλητο 

υπόλοιπο της σύµβασης κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χωρίς τυχόν τόκους) 

λ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Από Χρηµατοδοτική µίσθωση Κοινοπραξιών (βάσει 

ποσοστού συµµετοχής) (προσµετράται το ανεξόφλητο υπόλοιπο της σύµβασης κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χωρίς τυχόν τόκους) 

λ Σύνολο Ενεργητικού 

λ Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 

λ Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

λ Ίδια Κεφάλαια  

λ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

λ Σύνολο Υποχρεώσεων (µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες πού δεν αφορούν τραπεζικό 

δανεισµό) 

λ Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

λ Απαιτήσεις εξαιρουµένων των τιµολογηµένων απαιτήσεων για δηµόσια και ιδιωτικά 

έργα. 

∆: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆εν 

περιέχεται 

στο Τ.∆.  Α5. 

  

∆εν προσκοµίζονται όσα έχουν υποβληθεί µε τις Εκθέσεις ∆ραστηριότητας  

Στα εν λόγω έγγραφα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

- "Αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος επιχείρησης ή στελεχών των οποίων η 

εµπειρία συνυπολογίζεται στην εµπειρία της αιτούσας επιχείρησης, για τις τρεις 

τελευταίες χρήσεις  καθώς και τους συνηµµένους πίνακες" που έχουν υποβληθεί στις 
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Στην έβδοµη στήλη αναγράφεται η ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης της αιτούσας 

επιχείρησης µε την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Στην όγδοη στήλη αναγράφεται η συνολική αξία της σύµβασης χωρίς τους τόκους της 

επιχείρησης µε την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Στην ένατη στήλη αναγράφεται η συνολική αξία των καταβληθέντων µισθωµάτων, µε 

βάση την σύµβαση της επιχείρησης µε την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αφαιρούµενων των τόκων .  

Στην δέκατη στήλη αναγράφεται  το υπόλοιπο της σύµβασης χωρίς τους τόκους, αν από 

την συνολική της αξία αφαιρεθούν τα καταβληθέντα µισθώµατα. 

Στην εντέκατη στήλη αναγράφεται αυτόµατα η αξία του εξοπλισµού η οποία θα 

προσµετρηθεί στο συνολικό µέγεθος της αξίας του εξοπλισµού της αιτούσας επιχείρησης 

βάσει του ποσοστού συµµετοχής της εταιρείας στην κοινοπραξία.  

Η απόδειξη των αναγραφόµενων στον Πίνακα προκύπτει από τα περιεχόµενα του  

Παραρτήµατος Γ11, τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο τέλος των Οδηγιών 

Συµπλήρωσης. 

Στην περίπτωση που οι γραµµές του Πίνακα δεν αρκούν για τα στοιχεία της αιτούσας 

επιχείρησης η επιχείρηση θα ακολουθεί την Γενική Οδηγία #4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5 : ΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 Σε περίπτωση συγχώνευσης η επιχείρηση που συµπληρώνει το Έντυπο Α4 για την 

εξαγωγή του Συντελεστή Κατάταξης Γ που της αναλογεί, δεν συµπληρώνει τον Πίνακα  

αυτό. 

309 Στον κωδικό αυτό συµπληρώνεται το οικονοµικό µέγεθος του συνόλου Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού (κωδικός ∆), όπως ακριβώς αναγράφεται στο σκέλος του Συνόλου 

Ενεργητικού της αιτούσας επιχείρησης, στην οριστική οικονοµική κατάσταση της τελευταίας  

χρήσης ή κατ’ επιλογή της στην προσωρινή οικονοµική κατάσταση η οποία θα πρέπει να έχει 

προσκοµιστεί από την επιχείρηση στην ενότητα των Γενικών ∆ικαιολογητικών λαµβάνοντας  

υπόψη και τις τυχόν παρατηρήσεις πού αναγράφονται στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας. 

310 Στον κωδικό αυτό συµπληρώνεται το οικονοµικό µέγεθος των Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων (κωδικός Γ, λογαριασµός ΙΙ), όπως αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού 

της αιτούσας επιχείρησης, στην οριστική οικονοµική κατάσταση της τελευταίας  χρήσης ή 

κατ’ επιλογή της στην προσωρινή οικονοµική κατάσταση και η οποία θα πρέπει να έχει 

προσκοµιστεί από την επιχείρηση στην ενότητα των Γενικών ∆ικαιολογητικών λαµβάνοντας  
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υπόψη και τις τυχόν παρατηρήσεις πού αναγράφονται στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας. 

311 Στον κωδικό αυτό συµπληρώνεται το οικονοµικό µέγεθος του Συνόλου των Υποχρεώσεων 

(κωδικός Γ), όπως αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού της αιτούσας επιχείρησης, στην 

οριστική οικονοµική κατάσταση της τελευταίας  χρήσης ή κατ’ επιλογή της στην προσωρινή 

οικονοµική κατάσταση η οποία θα πρέπει να έχει προσκοµιστεί από την επιχείρηση στην 

ενότητα των Γενικών ∆ικαιολογητικών λαµβάνοντας  υπόψη και τις τυχόν παρατηρήσεις πού 

αναγράφονται στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας. Ορίζεται 

σαν σύνολο υποχρεώσεων η άθροιση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, εξαιρουµένων των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων που δεν αφορούν 

τραπεζικό δανεισµό.  

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων η αιτούσα επιχείρηση 

υποχρεούται να προσκοµίσει στο φάκελο της στην υπηρεσία, βεβαίωσης ορκωτού 

ελεγκτή για τα ανωτέρω, η οποία τοποθετείται στο Παράρτηµα Ε του Φακέλου. (Βλέπε 

τέλος Οδηγιών Συµπλήρωσης).  

312 Στον κωδικό αυτό συµπληρώνεται το οικονοµικό µέγεθος του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων 

(κωδικός Γ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού της αιτούσας επιχείρησης, 

στην οριστική οικονοµική κατάσταση της τελευταίας  χρήσης ή κατ’ επιλογή της στην 

προσωρινή οικονοµική κατάσταση η οποία θα πρέπει να έχει προσκοµιστεί από την 

επιχείρηση στην ενότητα των Γενικών ∆ικαιολογητικών λαµβάνοντας  υπόψη και τις τυχόν 

παρατηρήσεις πού αναγράφονται στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 

εταιρείας. 

313 Συµπληρώνεται αυτόµατα και αποτελεί τον πρώτο δείκτη βιωσιµότητας της αιτούσας 

επιχείρησης και προέρχεται από το πηλίκο του κωδικού 312 (Ίδια Κεφάλαια) προς τον 

κωδικό 311 (Σύνολο Υποχρεώσεων). Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το πηλίκο αυτό θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερο της µονάδας, και εφόσον αυτό δεν συµβαίνει η αιτούσα 

επιχείρηση δεν έχει δικαίωµα κατάταξης σε καµία τάξη του ΜΕΕΠ. 

314 Συµπληρώνεται αυτόµατα και αποτελεί τον δεύτερο δείκτη βιωσιµότητας της αιτούσας 

επιχείρησης και προέρχεται από το πηλίκο του κωδικού 309 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) 

προς τον κωδικό 310 (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις). Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση 

το πηλίκο αυτό θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο της µονάδας, και εφόσον αυτό δεν συµβαίνει 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  

ΑΡ. ΜΕΕΠ                             :  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ     : 

    Ποσά Ισολογισµού 

Μετά τις 
παρατηρήσεις - 
Εφαρµογή Ν. 

2940/2001 

1 Ειδικά Αφορολόγητα Αποθεµατικά Τεχνικών Επιχειρήσεων     

2 Οφειλόµενο Κεφάλαιο     

3 Ποσά για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου     

4 Ίδια Κεφάλαια (Ελάχιστη Προϋπόθεση Κατάταξης Ν. 2940/2001) 1      

5 Οικόπεδα-Γήπεδα2     

6 Κτίρια2     

7 
Ίδιος Μηχανολογικός Εξοπλισµός (Βάσει αναπόσβεστης αξίας και προσαύξησης 

της 30%)3 
    

8 Ίδιος Μηχανολογικός Εξοπλισµός (Βάσει εκτίµησης από Ορκωτό Εκτιµητή)3     

9 Μηχανολογικός Εξοπλισµός στις Κοινοπραξίες (Βάσει ποσοστού συµµετοχής)3     

10 Ίδια Ακίνητα από χρηµατοδοτική Μίσθωση4     

11 Μηχανολογικός Εξοπλισµός από χρηµατοδοτική Μίσθωση 5     

12 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός από χρηµατοδοτική Μίσθωση Κ/ξιών (Βάσει 

ποσοστού συµµετοχής) 5 
    

13 Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

14 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

15 
Σύνολο Υποχρεώσεων (µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες που δεν αφορούν 

τραπεζικό δανεισµό) 
    

16 Ίδια Κεφάλαια (∆είκτη Βιωσιµότητας)     

17 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού      

18 Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις     

19 Σύνολο Ενεργητικού     



 

 

 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (∆νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων)                              77 

                                                                                              

20 
Απαιτήσεις (µετά την αφαίρεση των τιµολογηµένων Απαιτήσεων για ∆ηµόσια και 

Ιδιωτικά  Τεχνικά Έργα) 
    

1. Ίδια Κεφάλαια Μείον Ειδικά   Αφορολόγητα Αποθεµατικά Τεχνικών Επιχειρήσεων που δεν έχουν φορολογηθεί, Μείον Οφειλόµενο Κεφάλαιο, 

Μείον Ποσά προορισµένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

2. Στη στήλη "Ποσά Ισολογισµού" καταγράφεται η αναπόσβεστη αξία. Στη στήλη "Μετά τις παρατηρήσεις" συµπληρώνεται η επιλεχθείσα αξία µεταξύ 

της αξίας κτήσης και της αντικειµενικής αξίας για τα "Οικόπεδα - Γήπεδα" και η επιλεχθείσα αξία µεταξύ της αξίας κτήσης, της αντικειµενικής αξίας και 

του κόστους ιδιοκατασκευής για τα "Κτίρια" 

3. Στη στήλη "Ποσά Ισολογισµού" καταγράφεται η αναπόσβεστη αξία. Στη στήλη "Μετά τις παρατηρήσεις" σηµειώνεται ότι στην περίπτωση εκτίµησης 

εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων η αξία  δεν µπορεί να υπερβεί το 75% της αξίας κτήσης αυτών. Στη περίπτωση που υπολογίζεται η 

αναπόσβεστη αξία + 30%, η αξία δεν µπορεί να υπερβαίνει την αξία κτήσης. 

4. Λαµβάνεται υπόψη η αξία της σύµβασης. 

5. Λαµβάνεται υπόψη το ανεξόφλητο υπόλοιπο της σύµβασης κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς  τυχόν τόκους 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται, προκειµένου να υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων 
(∆15) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2940/01 και του Π∆105/04 (σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και 

Εγκυκλίων)  και αφορά τον Ισολογισµό Χρήσης ............................. έχοντας λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του 
Πιστοποιητικού και τα λοιπά οικονοµικά στοιχεία. 

………………………………………….  Την  ..…./….../………... 

ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 












































