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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΘΗΝΑ          24 / 04 / 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    Αρ. Πρωτ.  Δ24 / οικ / 5520
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ &
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ     ΠΡΟΣ:       Τους αποδέκτες 
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΕ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε.                  του πίνακα διανομής

Ταχ. Διεύθυνση   : Ιπποκράτους 196-198
Ταχ. Κώδικας   : 114 71
Πληροφορίες   : Νικ. Κωστούλας
Τηλέφωνο   : 210 - 64.42.900 - 64.19.854

Θέμα: « Παράταση    ισχύος  βεβαιώσεων   εγγραφής   στο  Μ.Ε.ΕΠ.   και   τροποποίηση   του 
  χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων  και   εκθέσεων  δραστηριότητας   των 
  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) ».

   Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α’ 59), με θέμα «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Στην παρ. 4 του άρθρου 107 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

″ 4) Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) ως εξής:
«5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εμπροθέσμως 
υποβάλει και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη 
αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), παρατείνεται η ισχύς της 
βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Η 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα 
παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»″.

   Με βάση την ανωτέρω διάταξη του νόμου για όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατέχουν 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στις τάξεις 3η έως και 7η, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη 
ισχύος του νόμου, ήτοι 30/03/2018 και :
α) έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την 
ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους    ή 
β)  έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης 
ισχύος του πτυχίου τους    ή 
γ)  πρόκειται   να   υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση   τακτικής   αναθεώρησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα   στο   άρθρο 97   του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και δεν συντρέχουν 
προϋποθέσεις   διαγραφής τους από το Μ.Ε.ΕΠ., η ισχύς του πτυχίου τους παρατείνεται έως 
την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παρ. 20 του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 (Α΄  74).

Για λόγους διευκόλυνσης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των Αναθετουσών Αρχών καθώς 
και για λόγους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η Υπηρεσία αυτή θα θέτει στις πρωτότυπες Βεβαιώσεις Εγγραφής, σχετική 
σημείωση παράτασης της ισχύος τους, έως 30/09/2018. 

ΑΔΑ: ΨΚΘΥ465ΧΘΞ-ΘΕΧ



Εγκύκλιος 7 για Ν_4530_2018 2

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείμενες διατάξεις και ιδίως οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του 
Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Πτυχία χωρίς την εν λόγω σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι στην παρ. 5 του άρθρου 107 ορίζεται:

″ 5) Η παρ. 7 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. από την 3η έως την   
7η τάξη, υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση 
δραστηριότητας πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών 
τους καταστάσεων, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα λοιπά προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση 
Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (Β΄ 1105). Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαδικασία
υποβολής των ανωτέρω στοιχείων»″.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γρ. Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπ. Υποδομών

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρ/νη Γεν. Δ/νσης Προδιαγραφών, 
    Μητρώων & Απαλλοτριώσεων                         
2. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων
2. Προϊστάμενο Τμήματος Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΗ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε.
3. Χρονολογικό Αρχείο 
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                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

   Συνοδεύει την Εγκύκλιο 7 με αριθ. πρωτ. Δ24/οικ/5520/24 - 04 -2018

ΤΕΕ - ΝΙΚΗΣ 4
102 48 – ΑΘΗΝΑ
210-32.91.200
tee@central.tee.gr

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64
546 32 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
231027.88.17-18
info@geotee.gr

ΠΕΔΜΕΔΕ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ  23
106 80 – ΑΘΗΝΑ
THΛ. 210-36.14.978
info@pedmede.gr

ΠΕΔΜΗΕΔΕ - ΑΧΑΡΝΩΝ 35
104 39 – ΑΘΗΝΑ
THΛ. 210-82.32.210
info@pedmiede.gr

ΠΕΣΕΔΕ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4
106 78 – ΑΘΗΝΑ
THΛ. 210-38.14.735
info@pesede.gr

ΣΑΤΕ - ΦΕΙΔΙΟΥ 14
106 78 – ΑΘΗΝΑ
THΛ. 210-33.01.814
info@sate.gr

ΣΤΕΑΤ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ 4
106 71 - ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-36.17.109
FAX : 210-36.17.321
info@steat.gr

mailto:tee@central.tee.gr
mailto:info@geotee.gr
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