
 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 

                             ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

     

Με την υπ΄αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013  απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300 Β΄/16-09-2013  

τροποποιούνται τα άρθρα 

1. «Έννοια ενημερότητας πτυχίου-χρόνος ισχύος» 

2. «Περιεχόμενο  ενημερότητας πτυχίου-υποβαλλόμενα δικαιολογητικά» 

3. «Παύση ισχύος ενημερότητας πτυχίου» 

του Κεφαλαίου Πρώτου και 

4. «Έκδοση- περιεχόμενο των βεβαιώσεων για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

συμβάσεων δημοσίων έργων» του Κεφαλαίου Δεύτερου  

Της προγενέστερηςυπ΄αριθμ. Δ15/οικ/24298/2005  απόφασης για την 

ενημερότητα πτυχίου 

Έτσι οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής: 

-Στο άρθρο 1 κεφάλαιο Α  (έννοια ενημερότητας πτυχίου-χρόνος ισχύος) 

 HΥπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ οφείλει να εκδώσει την ενημερότητα 

πτυχίου εντός 20 ημερών από της  υποβολής πλήρους αιτήσεως 

 Αντί για έξι μήνες ορίζεται ετήσια διάρκεια ισχύος της Ε.Π. που αρχίζει 

από: 

-Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία έκδοσης της νέας,  εφόσον η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί σε χρόνο 

μεταξύ 30 και 20 ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας 

-Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  , ανεξάρτητα από την  ημερομηνία 

έκδοσης, εφόσον η αίτηση ανανέωσης  υποβλήθηκε εκτός του ανωτέρω χρονικού 

ορίου ή αφορά έκδοση Ε.Π. 

 Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά,εκτός των βεβαιώσεων ανεκτέλεστου, 

που δεν αναγράφουν χρόνο ισχύος,  πρέπει να έχουν εκδοθεί τις 

τελευταίες 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και όσα 

δικαιολογητικά αναγράφουν χρόνο λήξης ισχύος, πρέπει κατά την 

ημερομηνία έκδοσης της Ε.Π. να είναι σε ισχύ. 

 Εφόσον ο αναγραφόμενος  χρόνος ισχύος στα αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας  έχει λήξει κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Ε.Π., οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό υποβάλλουν επιπλέον υπεύθυνη 

δήλωση  ότι είναι ενήμεροι και θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, αν 

αναδειχθούν ανάδοχοι, ενώ μέχρι  τώρα υπέβαλαν  τις ίδιες τις 

ενημερότητες στους διαγωνισμούς, για δε την  υπεύθυνη δήλωση που 



οφείλουν  να προσκομίζουν  δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής, ακόμα και αν η διακήρυξη το αναφέρει διαφορετικά. 

 Καθορίζεται δεκαπενθήμερη διάρκεια ισχύος του επικυρωμένου 

φωτοαντιγράφου της αιτήσεως για έκδοση  με την 

επ΄αυτούεπισημειωματική βεβαίωση ότι υποβλήθηκε η αίτηση έκδοσης 

ενημερότητας πτυχίου, συνοδευόμενη  από τα κατά νόμο δικαιολογητικά, 

η πληρότητα των οποίων ελέγχθηκε συνοπτικά,  στην περίπτωση που για 

λόγους  που δεν αφορούν τον αιτούντα, δεν εκδοθεί  έγκαιρα η 

ενημερότητα. 

Η δεκαπενθήμερη ως άνω παράταση μπορεί να επιμηκυνθεί για επιπλέον 

χρονικό διάστημα, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω  λόγοι.    

Στο άρθρο 2 κεφάλαιο Α (δικαιολογητικά νομιμοποίησης): 

 Όπου απαιτείται προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης  διευκρινίζεται ότι δεν 

χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ήΚΕΠ και σε ορισμένα σημεία (όχι σε όλα) αναφέρεται ότι  

απαιτείται  η υπεύθυνη δήλωση να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερών  

 Η βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και το 

πιστοποιητικό ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,  αντί  να εκδίδονται από 

την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης,  

εκδίδονται πλέον από το ΓΕΜΗ 

 

Στο άρθρο 2 κεφάλαιο Β( αποδεικτικά για την καταλληλότητα των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων): 

 Το πιστοποιητικό που βεβαιώνει  ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση εκδίδεται πλέον από το ΓΕΜΗ  και όχι  από την 

αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης 

 Σχετικά με το απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προέδρου 

του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προστίθεται ότι 

«σε περίπτωση που το απόσπασμα  του ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό 

θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση σχετικά με τα αδικήματα στα 

οποία αφορούν οι καταδίκες  που είναι καταχωρημένες στο μητρώο, με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από  αρμόδια διοικητική αρχή ή 

ΚΕΠ» 

 Σχετικά με τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας  από τις αρμόδιες 

Δ.Ο.Υ ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις 

προστίθεται : 

«β. Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων που 
είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης 
περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την 
υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα 



στοιχεία των κοινοπραξιών και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της καθεμιάς και αποδεικτικά 
φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών. 
γ. Για όσες κοινοπραξίες δεν έχει εκδοθεί ΑΦΜ, όπως βεβαιώνεται με υπεύθυνη 
δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης, της οποίας η 
αίτηση εξετάζεται, η εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να προσκομίζει ως αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας της έδρας της κοινοπραξίας αντίγραφο του 
κοινοπρακτικού της, όπως κατατέθηκε στην εφορία. Για την  ως άνω υπεύθυνη 
δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.» 
 

 Σχετικά με τα αποδεικτικά ασφαλιστικής  ενημερότητας της επιχείρησης 

απαιτείται: 

Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας: 

i. της εταιρείας,  
ii. των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει για τα δημόσια  έργα που 

είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση 
βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή 
την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), όπως 
αποδεικνύεται από τον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου, 

iii. των έργων που είναι σε εξέλιξη (από τον χρόνο έναρξης υποχρέωσης 
ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, σύμφωνα με την 
οικεία ασφαλιστική νομοθεσία,  μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, 
ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την 
υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση) και  

iv. των στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. 
 Τα ανωτέρω αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται από τους 
αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (της έδρας της εταιρείας και των 
κοινοπραξιών, του τόπου εκτέλεσης των έργων της εταιρείας, των κοινοπραξιών 
κλπ.).  
 β. Για όσα έργα δεν έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και έχουν ως ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο το συνολικό ποσό της σύμβασης, η εργοληπτική επιχείρηση υποβάλλει  
σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της για τα ανωτέρω. Για την  ως 
άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 

 Σχετικά με τα στοιχεία μη υπέρβασης του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών που η εταιρεία εκτελεί αυτοτελώς ή 
ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος προστίθεται ότι οι 
προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις  δεν απαιτείται να φέρουν  
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
Κ.Ε.Π.» 

 
Το άρθρο 3 (Μεταβολή –Παύση ισχύος- Ανάκληση Ενημερότητας Πτυχίου) 
αλλάζει στο σύνολό του και πλέον έχει ως εξής: 

 
« 1. Η Ε.Π. παύει να ισχύει όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, όπως ορίζεται κατά 
την παρ. 3 περίπτ.β’ του άρθρου 1 της παρούσας. 
 
 2.α. Σε περίπτωση μεταβολής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η 
εργοληπτική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 



από την ημερομηνία λήψης της απόφασης υπό του αρμοδίου οργάνου της, την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδει, το 
συντομότερο δυνατό, νέα Ε.Π., τροποποιημένη μόνο ως προς την ανωτέρω 
μεταβολή. Η εργοληπτική επιχείρηση μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης Ε.Π. 
συμμετέχει στις δημοπρασίες με την εν ισχύ Ε.Π. προσκομίζοντας τα σχετικά 
δικαιολογητικά. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής του Προέδρου ή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, η εργοληπτική επιχείρηση πρέπει να συμπεριλάβει στη γραπτή 
ενημέρωσή της καθώς και κατά τη συμμετοχή της στις δημοπρασίες και τα 
δικαιολογητικά του υπό στοιχείου Β.4 του άρθρου 2 της παρούσας.   
 β. Αν η εργοληπτική επιχείρηση, παρόλο που έχει υποχρέωση κατά τα ανωτέρω, δεν 
προβεί σε εμπρόθεσμη ενημέρωση με υπαιτιότητά της και περιέλθουν στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. στοιχεία ή πληροφορίες για μεταβολή των μελών του Δ.Σ., η 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση γραπτή πρόσκληση 
στην εργοληπτική επιχείρηση, με την οποία θέτει υπόψη της τις πληροφορίες ή τα 
στοιχεία και την καλεί να υποβάλει γραπτά τις αντιρρήσεις της, με τα απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι ανώτερη των 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  
 γ. Αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή οι υποβληθείσες δε γίνουν 
αποδεκτές, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., με απόφαση του Προϊσταμένου της, 
ανακαλεί την Ε.Π. Η ανάκληση ενεργεί από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας ενημέρωσης για την μεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της Ε.Π. 
 Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει 
ακόμα συναφθεί σύμβαση, αποκλείεται του διαγωνισμού. 
 Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στους φορείς που 
δημοπρατούν δημόσια έργα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 
 δ. Στην περίπτωση που η εργοληπτική επιχείρηση ενημερώσει εκπρόθεσμα την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. για μεταβολή των μελών του Δ.Σ., εκδίδεται 
τροποποιημένη Ε.Π. ως προς τα στοιχεία αυτά. Η εν ισχύ Ε.Π. ανακαλείται σύμφωνα 
με την παρ. 2.γ. του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση 
της καταληκτικής ημερομηνίας ενημέρωσης για την μεταβολή των στοιχείων, μέχρι 
την ημερομηνία ενημέρωσης της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. από την 
εργοληπτική επιχείρηση. 
 
 3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. με απόφασή της, μετά από αίτηση της 
εργοληπτικής επιχείρησης, εγκρίνει την είσοδο στελεχών στην εργοληπτική 
επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως κυρώθηκε με το Ν.3669/2008, η εργοληπτική 
επιχείρηση οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης να 
υποβάλει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις 
παρ. 3 και 7.iv. του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας, ήτοι: 

 Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς 
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
νεοεισερχόμενα στελέχη Μ.Ε.Κ. δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 
παράπτωμα και 

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ των νεοεισερχόμενων στελεχών της 
που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδει το συντομότερο 
δυνατόν τροποιητική Ε.Π. Μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης Ε.Π., η 



εργοληπτική επιχείρηση κατά τις δημοπρασίες προσκομίζει στις δημοπρατούσες 
αρχές, επιπρόσθετα της Ε.Π., τα δικαιολογητικά αυτής της παραγράφου. 
 
 4. Σε περίπτωση μεταβολής των κρίσιμων προϋποθέσεων, υπό τις οποίες εκδόθηκε η 
Ε.Π., όπως –μεταξύ άλλων-:  

 κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση ή 

 κήρυξη της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

 διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης ή 

 καταδίκη του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
εργοληπτικής επιχείρησης για ένα από τα αδικήματα της παρ. 4 του στοιχείου 
Β. του άρθρου 2 της παρούσας, 

η Ε.Π. της εργοληπτικής επιχείρησης ανακαλείται σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του 
παρόντος άρθρου από το χρόνο της μεταβολής. 
 
 5. α. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, αποφασίσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την υποβάθμιση της 
εταιρείας σε κατώτερη τάξη και εφόσον το συνολικό ανεκτέλεστο, που αναγράφεται  
στην Ε.Π., υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο ανεκτέλεστου της νέας κατάταξης, 
η εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να προσκομίζει στις δημοπρατούσες αρχές 
νεότερες βεβαιώσεις ανεκτέλεστου από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι δεν 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της νέας κατάταξης. 
Με αίτησή της, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών, η εργοληπτική 
επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας Ε.Π.  
 β. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίσει την υποβάθμιση της 
εργοληπτικής επιχείρησης σε τάξη κατώτερη της 3ης τάξης, η Ε.Π. παύει να ισχύει και 
η εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει στις δημοπρασίες με τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται για την τάξη της. 
 
 6. Δεν απαιτείται ενημέρωση και έκδοση νέας Ε.Π. σε περίπτωση αλλαγής, καθόσον 
χρόνο είναι σε ισχύ η Ε.Π. των προϋποθέσεων των παρ. 5, 6, 7 και 8 του στοιχείου Β. 
του άρθρου 2 της παρούσας. 
 
 7. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. στοιχεία ή 
πληροφορίες ότι η εργοληπτική επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησής της για 
έκδοση Ε.Π. υπέβαλε ελλιπή στοιχεία ανεκτέλεστου ή δεν προσκόμισε ασφαλιστική ή 
φορολογική ενημερότητα για έργα και κοινοπραξίες, όπως υποχρεούται σύμφωνα με 
τις παρ. 6, 7 και 8 του στοιχείου Β. του άρθρου 2 της παρούσας, η υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. αποστέλλει άμεσα γραπτή πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση, με 
την οποία θέτει υπόψη της τις πληροφορίες ή τα στοιχεία και την καλεί να υποβάλει 
γραπτά τις απόψεις της, με τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, 
εντός  προθεσμίας, τριάντα (30) ημερών. 
 Σε περίπτωση που η εργοληπτική επιχείρηση δεν καταθέσει, κατά τα ανωτέρω, τις 
απόψεις της μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή διαπιστωθεί ότι 
 το ανεκτέλεστο, συμπεριλαμβανομένων των έργων που δεν είχε δηλώσει, όπως 
υποχρεούται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών,η Ε.Π. ανακαλείται, σύμφωνα με 
την παρ. 2.γ. του παρόντος άρθρου από το χρόνο έκδοσής της. 
 



 8. Σε περίπτωση έκδοσης τροποποιημένης Ε.Π., οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν 
υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 8 της 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄1105) Υπουργικής Απόφασης.» 

 
Στο Δεύτερο κεφάλαιο , άρθρο 4 για το ανεκτέλεστο : 
 Τροποποιείται μόνο η παρ. 1  και γίνεται: 
1. «Όλοι οι φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, εκδίδουν κατόπιν αιτήσεως 

των αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσεων και μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης, Βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο εργασιών των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη(από την 
υπογραφή της σύμβασης-ανεξάρτητα αν έχει γίνει έναρξη εργασιών-
μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης ή την οριστική διακοπή –διάλυση 
της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά 
περίπτωση) οι οποίες υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
για την έκδοση της Ε.Π. 

Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση ορίζεται η έναρξη εργασιών διαφορετικά 
από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 46 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Κατασκευής  Δημοσίων Έργων, όπως κυρώθηκε με το Ν. 3669/08, το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών της σύμβασης αυτής συνυπολογίζεται στο 
ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων από την έναρξη εργασιών 
(και όχι από την υπογραφή της σύμβασης) μέχρι την έκδοση βεβαίωσης 
περάτωσης ή την οριστική διακοπή-διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή 
την υποκατάσταση αναδόχου κατά περίπτωση.» 

 
Οι επόμενες παράγραφοι παραμένουν ίδιες. 
 
Η νέα υπουργική απόφαση θα εφαρμόζεται στις ενημερότητες των οποίων η αίτηση 
έκδοσης θα υποβληθεί ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ήτοι ένα μήνα 
μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2013, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης δ΄της παρ. 3 του άρθρου 1. 

 
 

 

 
 

 

 


