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         Π Ρ Ο Σ 

1. Υπουργό ΥΜΕ∆Ι  

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη  
 

2. ∆/νση Μητρώων και Τεχνικών 
Επαγγελµάτων - ∆.15  

     

  

ΘΕΜΑ:   Απόφαση Υπουργού ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Τροποποίηση της 
∆15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄102/31.01.2006) µε θέµα: «∆ιαδικασία τήρησης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) . . . .».  

 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 511Β/2014 η εν θέµατι Υπουργική σας Απόφαση, η οποία ισχύει από 
31-12-2013 και επιφέρει αλλαγές στα θέµατα της τακτικής αναθεώρησης των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριµένα, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του Ν. 3669/08 αντικαθίστανται και πλέον: 

Η αίτηση για τακτική αναθεώρηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, εντός του 
τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία λήξης ισχύος του πτυχίου και στην περίπτωση 
αυτή, ως έναρξη ισχύος της νέας βεβαίωσης θεωρείται ο χρόνος λήξης της προηγούµενης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο λήψης της απόφασης της επιτροπής. Αν δε, η απόφαση εκδοθεί 
µετά την λήξη ισχύος της παλαιάς βεβαίωσης παρατείνεται η ισχύς της τελευταίας µέχρι την 
έκδοση της απόφασης και όχι πέραν των 90 ηµερών από τη λήξη ισχύος της. 

Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και µετά την ηµεροµηνία λήξης του πτυχίου, εντός 60 
ηµερών. Στη περίπτωση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει, για 90 ηµέρες από τη λήξη 
της εργοληπτικής βεβαίωσης, ενώ η νέα εργοληπτική βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της επιτροπής ΜΕΕΠ. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

µε τις ως άνω µεταβολές που επιφέρει η νέα Υπουργική σας Απόφαση για τα ΜΕΕΠ, 
συνεπάγεται ότι και στην περίπτωση που υποβάλει κάποια επιχείρηση εµπρόθεσµα την 
αίτησή της  στερείται το πτυχίο της µετά από 90 ηµέρες από τη λήξη του, ακόµα και αν η 
υπαιτιότητα καθυστέρησης είναι του Υπουργείου και της Επιτροπής ΜΕΕΠ και όχι της 
εργοληπτικής επιχείρησης.  

Εκτιµούµε ότι η εν λόγω επίπτωση διέλαθε της προσοχής των αρµόδιων ∆/νσεων του  
Υπουργείου σας, αφού προφανώς πρόκειται για ατυχέστατη και πασιφανώς άδικη ρύθµιση, η 
οποία επιπροσθέτως και προεχόντως έρχεται και σε αντίθεση µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
[Άρθρ. 9 παρ. 16 Ν. 1418/1984 κ’ παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 της υπουργικής 
απόφασης ∆15/ΟΙΚ/1056/20.1.2006 (ΦΕΚ Β’ 31.1.2006) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.]. Είναι 
δεδοµένο ότι η εργοληπτική δραστηριότητα µίας επιχείρησης δεν µπορεί να παρουσιάζει 
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χρονικά κενά λόγω υπαιτιότητας καθυστέρησης της Υπηρεσίας και να προκαλείται παύση της 
δραστηριότητάς της από καιρού εις καιρόν λόγω στέρησης του πτυχίου της. Αντιλαµβάνεστε 
ότι δεν µπορεί να υπάρξει επιβίωση καµίας εργοληπτικής επιχείρησης όταν κάθε δύο ή τρία 
έτη υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόµενο αναιτιολόγητης και άδικης στέρησης του πτυχίου της.   

Με την παρούσα αιτούµαστε την επί το ορθό τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ώστε η 
νέα εργοληπτική βεβαίωση των επιχειρήσεων να αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξης 
της προηγούµενης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.   

Με τιµή 
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