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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                                                                ΑΘΗΝΑ   11/08/2005
Γ.Γ.Δ.Ε.                                                                                            Α.Π. Δ15/οικ/25358
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Α

www.spep.gr

Θέμα : Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Ενημερότητα Πτυχίου και
Την Έκθεση Δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.

Σας κοινοποιούμε  την με  αρ.  πρωτ.  Δ15/οικ/24298/28-7-05 Απόφαση που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1105/τ.Β/4-8-05 με θέμα :  «Έκδοση Ενημερότητας
Πτυχίου  και  Βεβαιώσεων  ανεκτέλεστου  υπολοίπου  συμβάσεων  δημοσίων
έργων,  υποβολή  Εκθέσεων  δραστηριότητας  ανωνύμων  εταιρειών  και
Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Με την νέα απόφαση απλοποιούνται  και εκλογικεύονται οι διαδικασίες που
επιβλήθηκαν με τον ν.2940/01 σχετικά με την Ενημερότητα Πτυχίου και την
Έκθεση Δραστηριότητας.  

Όσον  αφορά  στην  Ενημερότητα  Πτυχίου  (Ε.Π)  :  Εξαλείφεται  η  περιττή
γραφειοκρατία  και κυρίως ωφελούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον
οι  Ε.Π.  που  θα  εκδίδονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  (Δ/νση  Δ15)  για
αιτήσεις που θα υποβάλλονται  από 1-9-05 και μετά θα ισχύουν για 6 μήνες
ανεξάρτητα  από  τη  λήξη  των  επί  μέρους  δικαιολογητικών.  Μόνο
δικαιολογητικά  που  λήγουν  κατά  τις  οικείες  διατάξεις  (φορολογική  και
ασφαλιστική ενημερότητα) θα προσκομίζονται στους διαγωνισμούς επιπλέον
της ενημερότητας μετά τη λήξη τους.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

• Η εφαρμογή της πιο πάνω Υ.Α.  δεν επηρεάζει τη λήξη των Ε.Π. που
είναι σε ισχύ.

• Οι  αιτήσεις  για  χορήγηση  Ε.Π.  που  θα  υποβληθούν  μέχρι  31-8-05
συνοδεύονται  από  τα  δικαιολογητικά  της  προηγούμενης  Υ.Α.
(Δ15/οικ/10128/25-6-2003) και εξετάζονται βάσει αυτής.

• Οι αιτήσεις για χορήγηση Ε.Π. που θα υποβληθούν μετά την 1-9-05 θα
εξεταστούν  βάσει  της  νέας  Υ.Α.  και  θα  συνοδεύονται  από  όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται   σε αυτή.

Ως προς τις Εκθέσεις Δραστηριότητας :  Σκοπό έχουν τον περιοδικό έλεγχο
των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  ΜΕΕΠ
από την Υπηρεσία Δ15 και τη κίνηση των διαδικασιών έκτατης αναθεώρησης,
αν  δεν  πληρούνται  οι  ελάχιστες  προβλεπόμενες  προϋποθέσεις  για  την
κατάταξη των επιχειρήσεων.
Τονίζεται  ότι  οι  διαδικασίες  και  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  με  τις
διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και για τις Ε.Δ.
έτους 2004.



Τέλος,  σας γνωρίζουμε ότι  η νέα απόφαση είναι  διαθέσιμη στη διεύθυνση
www  .  ggde  .  gr  

Παρακαλούμε  τις  Εργοληπτικές  Οργανώσεις  στις  οποίες  κοινοποιείται  η
εγκύκλιος αυτή να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.

Συνημένα:

1. Η  με  αρ.  πρωτ.  Δ15/οικ/24298/28-7-05  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ
τ.Β΄/1105/4-8-05)

2. Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης Ε.Π.

Κοινοποίηση:
1. Γραφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
2. Γραφ. Υφυπουργού κ. Θ. Ξανθόπουλου
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ
4. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ
5. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντή της Γεν.  Δ/νσης Ποιότητας ΔΕ
6. Δ/νση Δ17

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                           Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος Γραμματέας

  Κ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ


