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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΗ

12/2014

(του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. ββ’ του ν. 4013/2011)

Στην Αθήνα σήμερα, την  18η Σεπτεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκατέσσερα (2014)  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα
γραφεία της,  συνήλθε η  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε  συνεδρίαση
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα
μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Πρόεδρος: Ράϊκος Δημήτριος
2. Μέλη:         Καραμανλής Ευάγγελος 
                         Κουλούρη Ιωάννα 
                         Λουρίκας Δημήτριος  
                         Σταθακόπουλος Δημήτριος 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν. 

Εισηγητές: Φωτεινή Τοπάλη,  Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  Δέσποινα
Κράλλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Γιαμά Αλεξάνδρα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγήτριες Φωτεινή Τοπάλη, Νομικός, Ειδικό
Επιστημονικό  Προσωπικό  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  Δέσποινα  Κράλλη,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός,  Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας
ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης των μελών του Συμβουλίου της Αρχής.

Θέμα: «Διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄ (ββ) του Ν.4013/2011 (Α 204)
επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων με τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΠΔ 472/85(Α΄168),  που  κωδικοποιήθηκε
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στο  άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας  κατασκευής  των  δημοσίων  έργων  (κ.ν.
3669/2008,  Α΄116)  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ΠΔ  90/2014  (Α΄138)  και
αντικατάσταση του άρθρου 5 του ΠΔ 472/85 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 110 της πιο
πάνω κωδικοποίησης»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. Δ17γ/08/89/ΦΝ 433.5/20.08.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (αριθ. πρωτ. Εισερχ. 3429/21-08-2014)

Ι. Εισαγωγή 
1. Το  υποβαλλόμενο  σχέδιο  προεδρικού  διατάγματος  προτείνεται  κατ’  εξουσιοδότηση   της
διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 110 του Ν. 3669/2008, όπως αυτή προστέθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 133 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82) και η οποία προβλέπει τα ακόλουθα:
«Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται  ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι
κατηγορίες  έργων ή οι  εξειδικευμένες εργασίες  του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις
οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι
πτυχιούχοι  τεχνολογικών  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  πρώην  ανώτερων  τεχνικών  σχολών
ημεδαπής  και  αλλοδαπής,  ανάλογα  με  την  ειδικότητά  τους  και  να  τίθενται  οι  ειδικότερες
προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει
από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου και το
χρόνο και το επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους και να
ρυθμίζονται  τα  ειδικότερα  θέματα  που  αφορούν  την  τήρηση  του  Μητρώου.  Το  προεδρικό
διάταγμα  εκδίδεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  των  Επιτροπών  Μ.Ε.Κ.  και  Μ.Ε.ΕΠ.,  οι  οποίες
συνεδριάζουν  από  κοινού  για  το  σκοπό  αυτόν,  ύστερα  από  πρόσκληση  του  προέδρου  της
Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η γνωμοδότηση αφορά την υπόδειξη μιας τουλάχιστον κατηγορίας έργων ή
εξειδικευμένων  εργασιών,  η  οποία  αντιστοιχεί  στο  αντικείμενο  σπουδών  των  συγκεκριμένων
ειδικοτήτων».

2.  Τα  ειδικότερα  θέματα  ρύθμισης  και  λειτουργίας  του  Μητρώου  Εμπειρίας  Κατασκευαστών
(Μ.Ε.Κ.), η ένταξη στο οποίο πιστοποιεί την τεχνική και οικονομική ικανότητα των κατασκευαστών
να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων, επιτρέποντάς τους, με αυτό τον τρόπο, τη συμ-
μετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων νομοθετημάτων και
των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. Ειδικότερα: Σε εκτέλεση
του Ν. 1418/1984 (Α΄23), τα εν λόγω θέματα ρυθμίστηκαν με το Π.Δ. 472/1985 (Α’ 168), το οποίο
στη  συνέχεια  τροποποιήθηκε  με  το  Π.Δ.609/1985  (Ά  223).  Ακολούθως,  με  το  Π.Δ.  368/1994
(Ά 201) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, τόσο το Π.Δ. 472/1985, όσο και το Π.Δ.609/1985.
Με το ν. 3669/2008 (Ά 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων», κωδικοποιήθηκαν όλα τα νομοθετήματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές
υπουργικές αποφάσεις), που έχουν εκδοθεί από το 1984 έως και τον Δεκέμβριο 2007 και τα οποία
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Εν συνεχεία, με τη δημοσίευση
του νόμου 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
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άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 82) και συγκεκριμένα με το άρθρο 133 αυτού, επήλθαν τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 3669/2008 που αφορούν κυρίως σε θέματα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (ΜΕΕΠ), καθώς και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ). Τέλος, με την έκδοση
του Π.Δ. 90/2014 (Α΄138), μετά την έκδοση της υπ'αρ. 13/2013 Γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., αντικατα-
στάθηκε το άρθρο 4 του Π.Δ. 472/1985.

3.  Με το υποβληθέν  σχέδιο Π.Δ. προτείνεται:
α) η τροποποίηση του άρθρου 4 του ΠΔ 472/85 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της
κωδικοποίησης  νομοθεσίας  κατασκευής  των  δημοσίων  έργων  (κ.ν.  3669/2008,  Α΄116)  και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 90/2014 (Α΄138) και
β) η αντικατάσταση του άρθρου 5 του ΠΔ 472/85 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 110 της
κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116).

Ειδικότερα, επιχειρείται, κατ’ αρχάς, η διεύρυνση του κύκλου των δικαιουμένων εγγραφής στο
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), με την προσθήκη ειδικοτήτων διπλωματούχων ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής  (άρθρο 4 του
Π.Δ. 472/85) και πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 5 του Π.Δ. 472/85),
που ασχολούνται με την παραγωγή έργων.  Επιπροσθέτως, τίθενται οι ειδικότερες προϋποθέσεις
εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την απόκτηση
του τίτλου σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου, καθώς και το χρόνο και το
επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους.

Σχετικώς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
3. 1  Με την παράγραφο 1 του άρθρου 109 του Ν.3669/2008 προσετέθη για πρώτη φορά, ως
προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Κ., για όλες τις κατηγορίες επιστημόνων, η παρέλευση τριετίας
από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, με βάση την ειδικότητα του διπλώματος και τον χρόνο
απασχόλησης.
3.2   Με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του Ν.4072/2012, προστέθηκε στο άρθρο 110 του Ν.
3669/2008, η παράγραφος 5, σύμφωνα με την οποία  δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, (με
προεδρικό  διάταγμα,  το  οποίο  εκδίδεται  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού  Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων  μετά  από  γνωμοδότηση  των  Επιτροπών  Μ.Ε.Κ.  και  Μ.Ε.ΕΠ.),  να
επανακαθορίζονται,  συμπληρώνονται  και  τροποποιούνται  οι  κατηγορίες  έργων  ή  οι  εξειδι-
κευμένες εργασίες του Μ.Ε.Κ. στις οποίες μπορούν να εγγράφονται  οι διπλωματούχοι ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην
ανώτερων τεχνικών σχολών ημεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους και να
τίθενται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό διάστημα
που  πρέπει  να  παρέλθει  από  την  απόκτηση  του  τίτλου  σπουδών,  για  την  εγγραφή  ή  την
προαγωγή του  πτυχίου  και  το  χρόνο  και  το  επίπεδο  εμπειρίας  που  πρέπει  να  διαθέτουν  οι
αιτούντες για την εξέλιξή τους και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση
του Μητρώου.
3.3  Βάσει της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, με το υποβληθέν σχέδιο Π.Δ., αναφορικά με τις
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ειδικότητες  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  και  πτυχιούχων  Τ.Ε.Ι.,  που
προστίθενται, θεσπίζονται οι προϋποθέσεις ένταξής τους στις σχετικές βαθμίδες του Μ.Ε.Κ., ιδίως
σε σχέση με το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους και
το επίπεδο εμπειρίας τους.

ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΠΔ 472/85 (Α΄168)  που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της
κωδικοποίησης  νομοθεσίας  κατασκευής  των  δημοσίων  έργων  (κ.ν.  3669/2008,  Α΄116)  και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 90/2014 (Α΄138) και αντικατάσταση του άρθρου 5 του ΠΔ
472/85 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 110 της πιο πάνω κωδικοποίησης.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  :
1. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 110 του 3669/2008 (άρθρο 17 παρ. 7 και 8 του ν.

1418/1984, Α΄23 και άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4070/2012, Α΄82, αντίστοιχα).

2. Του ν.  4013/2011 (Α΄204),  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Του  π.δ.  85/2012  «Ίδρυση  και  μετονομασία  Υπουργείων,  μεταφορά  και  κατάργηση
υπηρεσιών»  και  του  Π.Δ.86/2012  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και
Υφυπουργών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄152).

5. Τις  διατάξεις  του  π.δ.  119/2013  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).

6. Τις  αριθμ.  05/12/13  και  19/12/13  γνωμοδοτήσεις  κοινών  συνεδριάσεων  των  επιτροπών
Μητρώων  Εμπειρίας  Κατασκευαστών  (ΜΕΚ)  και  Μητρώου  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ). 

7. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  διατάγματος  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε
βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την αρ.  γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
9. Την αρ.  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 472/85(Α΄168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
10  του  ΠΔ  368/94  (Α΄201),  κωδικοποιήθηκε  στο  άρθρο  109  της  κωδικοποίησης  νομοθεσίας
κατασκευής  των  δημοσίων  έργων,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν.  3669/2008  (Α’  116)  και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 90/2014 (Α΄138) προστίθενται περιπτώσεις  ως εξής:
«  νγ)  των  διπλωματούχων ισότιμων σχολών της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών Μεταφορών - Γεωργίας, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
Μηχανολόγου Μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από τετραετία, από την άδεια
άσκησης  επαγγέλματος,   στην  κατηγορία  των  ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  ή  στη  δεύτερη
βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  από  εξαετία  από  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  και  εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις ίδιες
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προϋποθέσεις που ισχύουν για διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
νδ)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών Παροχής Θερμότητας και  Αερίου Εξαερισμού,  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο ΤΕΕ στην
βασική  ειδικότητα  του  Μηχανολόγου  Μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ  μετά  από
τετραετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των  ηλεκτρομηχανολογικών και
βιομηχανικών  έργων  ή  στη  δεύτερη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  από  εξαετία  από  την  άδεια
άσκησης  επαγγέλματος  και  εφόσον  αποδεικνύεται  σχετική  εμπειρία,  στην  κατηγορία  των
ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών έργων.
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις ίδιες
προϋποθέσεις  που  ισχύουν  για  διπλωματούχους  μηχανολόγους  μηχανικούς  των  ΑΕΙ  της
ημεδαπής.
νε)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών Βιομηχανικής Διαχείρισης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των βιομηχανικών ενεργειακών έργων.
 Την  προαγωγή  τους  σε  ανώτερες  βαθμίδες  στην  κατηγορία  των  βιομηχανικών  ενεργειακών
έργων,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που  ισχύουν  για  τους  διπλωματούχους  μηχανολόγους
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
νστ)  των  διπλωματούχων ισότιμων σχολών της  αλλοδαπής   με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανολόγου Συστημάτων Κατασκευής  οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα
του μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των βιομηχανικών ενεργειακών έργων.  
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των βιομηχανικών ενεργειακών έργων,
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των
ΑΕΙ της ημεδαπής.
νζ)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών Συστημάτων Παραγωγής, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των βιομηχανικών ενεργειακών έργων και στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στις κατηγορίες των βιομηχανικών ενεργειακών έργων
και  των  υδραυλικών  έργων,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που  ισχύουν  για  διπλωματούχους
μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.

νη)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Αεροναυπηγών  Μηχανικών,  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του
μηχανολόγου μηχανικού στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,  μετά από τετραετία από την άδεια
άσκησης  επαγγέλματος  στην  κατηγορία  των  ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  ή  στην  δεύτερη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των
ηλεκτρομηχανολογικών έργων από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται
σχετική εμπειρία, στα έργα Σηράγγων και Γεωτρήσεων. 
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με
τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ
της ημεδαπής.
νθ)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Αεροναυπηγών  Μηχανικών,  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του
μηχανολόγου  μηχανικού  και  έχουν  ισοτιμία  και  αντιστοιχία   με  τους  Μηχανολόγους
Αεροναυπηγούς Μηχανικούς, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τριετία από την άδεια
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άσκησης  επαγγέλματος,  στην  κατηγορία  των  ηλεκτρομηχανολογικών  και  βιομηχανικών  και
ενεργειακών έργων όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα συμπεριλαμβανομένα
σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία
των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων όπως και στην κατηγορία
των υδραυλικών έργων για τα συμπεριλαμβανομένα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. 
Την  προαγωγή  τους  σε  ανώτερες  βαθμίδες,  στην  κατηγορία  των  ηλεκτρομηχανολογικών  και
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ της
ημεδαπής.
ξ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Χημικών
Μηχανικών με ειδικότητα στην Τεχνολογία Ανόργανων Ουσιών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ
στην  βασική  ειδικότητα  του  χημικού  μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.  μετά  από
τετραετία,  από  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος,   στην  κατηγορία  των  βιομηχανικών  και
ενεργειακών έργων και  για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών στερεών και
αερίων αποβλήτων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από εξαετία, από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των βιομηχανικών και
ενεργειακών έργων και  για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών στερεών και
αερίων αποβλήτων.
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών
έργων  και  για  έργα  καθαρισμού  και  επεξεργασίας  νερού  και  υγρών  στερεών  και  αερίων
αποβλήτων,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που  ισχύουν  για  τους  διπλωματούχους  χημικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
ξα)  των  διπλωματούχων   ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών Τεχνολογίας Υδάτινων Πόρων οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα
του χημικού μηχανικού,  στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία της εξειδικευμένης εργασίας καθαρισμού και επεξεργασίας νερού
και  υγρών  στερεών  και  αερίων  αποβλήτων  ή  στην  δεύτερη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  αν  έχει
συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική
εμπειρία, στην κατηγορία της εξειδικευμένης εργασίας καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και
υγρών στερεών και αερίων αποβλήτων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
ξβ) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Ηλεκτρολόγών Μηχανικών Ηλεκτρικών Μηχανών,
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με ειδίκευση στη Χρησιμοποίηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
 Μηχανικών Ηλεκτροδότησης Βιομηχανικών Αστικών και Αγροτικών εγκαταστάσεων

οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών ενεργειακών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
μετά  από  εξαετία  από  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  και  εφόσον  αποδεικνύεται  σχετική
εμπειρία στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών ενεργειακών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 
ξγ)  των  διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος,
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τριετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στα έργα
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια

6



άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία στην κατηγορία των έργων
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Την προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
ηλεκτρονικούς μηχανικούς. 
ξδ)  των  διπλωματούχων   ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικών  Μεταλλείων  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του
μεταλλειολόγου  μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  πενταετία  από  την  άδεια
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων σηράγγων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
μετά από επταετία από την άδεια άσκησης  επαγγέλματος και  εφόσον αποδεικνύεται  σχετική
εμπειρία στην κατηγορία των έργων σηράγγων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
μεταλλειολόγους μεταλλουργούς μηχανικούς. 
ξε)  των  διπλωματούχων   ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
μηχανικών γεωδαισίας, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του αγρονόμου
τοπογράφου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά
από επταετία  από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία
στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς. 
ξστ)  των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής,  με  άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικών γεωπλαισίων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  τετραετία  από  την  άδεια  άσκησης
επαγγέλματος, στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα
του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία  από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται
σχετική εμπειρία στην κατηγορία των οικοδομικών και υδραυλικών έργων.
Την  προαγωγή τους  σε  ανώτερες  βαθμίδες,  για  έργα  οικοδομικά  και  υδραυλικά,  με  τις  ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
ξζ) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Μηχανικών Μηχανικής Ακρίβειας
 Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας
 Μηχανικών Οικοδομών με ειδικότητα στο Θερμοαεριοεφοδιασμό και Εξαερισμό
 Μηχανικών Αυτοκινήτων
 Μηχανικών Μηχανών και Συσκευών Υφαντουργίας
 Μηχανολόγων Μηχανικών με ειδικότητα στους κινητήρες εσωτερικής καύσεως

οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά οκταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
βιομηχανικών έργων.
Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για βιομηχανικά έργα, με τις ίδιες προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους μηχανολόγους μηχανικούς. 
ξη) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Μηχανικών Τεχνολογίας Υλικών
 Χημικών Μηχανικών με ειδικότητα στην ανόργανη Χημική Τεχνολογία
 Χημικών Μηχανικών με ειδικότητα στη Χημεία και Τεχνολογία Ξυλείας

οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του  χημικού  μηχανικού,  στην  πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά επταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία της
εξειδικευμένης εργασίας καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων
Αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και
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υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χημικούς
μηχανικούς 
ξθ)  των  διπλωματούχων   ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
μηχανικών  συστημάτων  ελέγχου  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του
ηλεκτρολόγου  μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  τετραετία  από  την  άδεια
άσκησης  επαγγέλματος,  στην  κατηγορία  των  ηλεκτρομηχανολογικών  και  βιομηχανικών
ενεργειακών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα (Β΄) του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την
άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών ενεργειακών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 
 ο)  των  διπλωματούχων   ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Τηλεπικοινωνιακών  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών με ειδίκευση στις Επικοινωνιακές Τεχνικές και
Τεχνολογίες, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,  μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,  στην
κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 
οα)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι οποίοι εντάσσονται στο
ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά
τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των βιομηχανικών ενεργειακών
έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και  εφόσον αποδεικνύεται  σχετική εμπειρία,  στην κατηγορία των βιομηχανικών
ενεργειακών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 
οβ) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Ενεργειακών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων      
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνικών Συστημάτων 
 Μηχανικών Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων

οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά επταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
βιομηχανικών ενεργειακών έργων.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 
ογ) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Μηχανικών  Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών
 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,  μετά τριετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
έργων  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  ή  στη  δεύτερη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  αν  έχει  συμπληρωθεί
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία,
στην κατηγορία των έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
ηλεκτρονικούς μηχανικούς.
οδ) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 Μηχανικών Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής
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 Τηλεπικοινωνιακών  Μηχανικών 
 Μηχανικών Συστημάτων Ρομποτικής 
 Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  Ιατρικών Μηχανημάτων

οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά επταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Της  προαγωγής  τους  σε  ανώτερες  βαθμίδες,  για  έργα  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  με  τις  ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς. 
οε) των διπλωματούχων  ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 Μηχανικών  της επιστήμης των Υλικών με Ειδικότητα στα Κεραμικά Υλικά και   στην Ύαλο
 Γεωλόγων και Γεωφυσικών Μηχανικών

οι  οποίοι  εντάσσονται  στο  ΤΕΕ  στην  βασική  ειδικότητα  του  μεταλλειολόγου  μεταλλουργού
μηχανικού,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  μετά  τετραετία  από  την  άδεια  άσκησης
επαγγέλματος στην κατηγορία των έργων αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων (ΑΠΟΚ.ΜΕΤ
& ΓΕΩ), ή στη δεύτερη βαθμίδα (Β΄) του Μ.Ε.Κ.,  αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των έργων
αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων (ΑΠΟΚ.ΜΕΤ & ΓΕΩ).
Την προαγωγή τους σε  ανώτερες  βαθμίδες,  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για  τους
μεταλλειολόγους μεταλλουργούς μηχανικούς. 

Άρθρο 2
To  άρθρο  5  του  π.δ.  472/1985  (Α΄168),  όπως αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  60  του  π.δ.
609/1985 (Α΄223) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 110 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής
των δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:
 «Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ»
1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλ-
λοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων γίνεται μετά από πενταετία, εκτός εάν ορίζε-
ται διαφορετικός χρόνος κατά ειδικότητα, από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος με βάση
την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών
τους, στις εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:
α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών
και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
β) Των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων υπομηχανικών
στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και
στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό
πίεση.
γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οι-
κοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περι-
λαμβανόμενα σε αυτήν δομικά έργα.
δ)  Των πτυχιούχων ΤΕΙ  του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και  των πτυχιούχων πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλι-
κών Έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.
ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ,
Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιΐας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.
στ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και
Μηχανολογικών κατασκευών – εγκαταστάσεων και παραγωγής, όπως και των πτυχιούχων πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, στις κα-
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τηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι
ΤΕΙ  των  Τμημάτων  Μηχανολογίας  και  Μηχανολογικών  κατασκευών  και  οι  πτυχιούχοι  πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυ-
λικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.
ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιού-
χων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα και εγκατα-
στάσεις ναυπηγείων.
η) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστι-
κών συστημάτων, όπως και των Ηλεκτρονικών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑ-ΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα έργα γεωτρήσεων.

ι) των πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, του Τεχνολογικού  Ιδρύματος
Σερρών, καθώς και των πτυχιούχων τμήματος που προέκυψε από μετονομασία – συγχώνευση
του παραπάνω τμήματος,  στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. και εφόσον αποδεικνύεται σχετική
εμπειρία:

 μετά πενταετία από την άσκηση επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων Οδοποιίας
(ΟΔΟ), 

 μετά εξαετία από την άσκηση επαγγέλματος,  στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων
(ΥΔΡ)

 μετά  επταετία  από  την  άσκηση  επαγγέλματος,  στην  κατηγορία  των  Λιμενικών  έργων
(ΛΙΜ)

Την προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς (άρθρο 107 του Ν. 3669/2008)

ια)  των  πτυχιούχων  Μηχανικών  Γεωτεχνολογίας  και  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.,  του  ΤΕΙ  Δυτικής
Μακεδονίας  καθώς  και  των  πτυχιούχων  τμήματος  που  προέκυψε  από  μετονομασία  –
συγχώνευση  του  παραπάνω  τμήματος,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.  και  εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία:
μετά  από  πενταετία,  από  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος,   στην  κατηγορία  των  έργων
Αποκαλύψεων Μεταλλείων (ΜΕΤ) και Γεωτρήσεων (ΓΕΩ),  ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων Πρασίνου
(ΠΡΑ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις  ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.
ιβ)  των  πτυχιούχων  Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.,  του  ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας
καθώς  και  των  πτυχιούχων  τμήματος  που  προέκυψε  από  μετονομασία  –  συγχώνευση  του
παραπάνω  τμήματος,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.  μετά  από  επταετία,  από  την  άδεια
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των Βιομηχανικών και Ενεργειακών έργων (Β/ΕΝ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.
ιγ)  των πτυχιούχων Τεχνολογίας Γεωπονίας Γεωργικών Μηχανών και  Αρδεύσεων Τ.Ε.  του ΤΕΙ
Λάρισας,  καθώς και των πτυχιούχων τμήματος που προέκυψε από μετονομασία – συγχώνευση
του παραπάνω τμήματος, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. και εφόσον αποδεικνύεται σχετική
εμπειρία:
 μετά από εξαετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων Πρασίνου
(ΠΡΑ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
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πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.
ιδ)  των  πτυχιούχων  του  Προγράμματος  Σπουδών  Επιλογής  ΠΣΕ,  Ενεργειακής  και
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ΤΕ, του ΤΕΙ Κρήτης, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. και εφόσον
αποδεικνύεται  σχετική εμπειρία,   μετά από εξαετία,  από την  άδεια άσκησης  επαγγέλματος,
στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (Η/Μ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.
ιε) των πτυχιούχων Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ,  του ΤΕΙ Κρήτης και των πτυχιούχων
τμήματος που προέκυψε από μετονομασία – συγχώνευση του παραπάνω τμήματος, στην πρώτη
βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.  μετά  από  εξαετία  από  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  και  εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των έργων Πρασίνου (ΠΡΑ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.
ιστ)  των  πτυχιούχων  Μηχανικών  Περιβαλλοντικών  Κατασκευών   ΤΕ,   ισότιμων  σχολών  της
αλλοδαπής,,  στην  πρώτη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.  μετά  από  εξαετία  από  την  άδεια  άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των έργων Πρασίνου
(ΠΡΑ).
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πτυχιούχους ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικούς.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η  ισχύς  του  παρόντος  διατάγματος  αρχίζει  από  τη  δημοσίευσή  του  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος

Αθήνα, ......../.......... /2014    

III.   Αρμοδιότητα της Αρχής

1. Στο άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (ββ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «η Αρχή γνωμοδο-
τεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δη-
μόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όρ-
γανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα τα προεδρικά διατάγματα,
κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρ-
χής. Η γνώμη αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων κατά την αποστολή τους προς
επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελί-
δα της».

2. Το υποβληθέν από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχέδιο προεδρικού δια-
τάγματος, στο βαθμό που περιέχει διατάξεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, όπως ειδι-
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κότερα αναλύεται ανωτέρω (I  Εισαγωγή, παρ.2),  εμπίπτει  στην γνωμοδοτική αρμοδιότητα της
Αρχής, κατ΄ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ (ββ) του Ν. 4013/2011.

ΙV. Εκτίμηση της Αρχής επί της αναγκαιότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων

Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 199  “Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις”
του Ν. 4281/14 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα,
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” ΦΕΚ-160 Α/8-8-14:
“2. Καταργούνται οι διατάξεις : .... γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην:
αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7
εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11, 17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40,
του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι
1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67,70 έως 75,79 έως 81,82-91, 92 έως
101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την
έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 του ν.4281/14,
ββ) της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη
δημοσίευση του παρόντος (ν.4281/14) νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και
δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των
διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου
201 (ν.4281/14)”.

Βάσει των ως άνω ρυθμίσεων και των αλλαγών που επέρχονται με αυτές, ιδίως δε σχετικώς με
την κατάργηση των άρθρων 109 και 110 του Ν. 3669/2008, η Αρχή επισημαίνει τον βραχύβιο
χαρακτήρα  των  τροποποιήσεων  που  προβλέπονται  στο  υποβληθέν  σχέδιο  Προεδρικού
Διατάγματος, καθώς, τόσο το άρθρο 4, όσο και το άρθρο 5 του Π.Δ. 472/85, έχουν κωδικοποιηθεί
στα άρθρα 109 και 110, αντιστοίχως, του Ν. 3669/2008.

V. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1.  Προοίμιο Οδηγίας 2004/18, Σκέψη 2
Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των
αρχών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή  περιφερειακής  διοίκησης  και  άλλων  οργανισμών  δημοσίου
δικαίου,  υπόκειται  στην  τήρηση  των  αρχών  της  συνθήκης,  ιδίως  στην  αρχή  της  ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στην αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, καθώς και  στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης
μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή
της  αναλογικότητας  και  η  αρχή  της  διαφάνειας.  Εντούτοις,  για  δημόσιες  συμβάσεις  που
υπερβαίνουν κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις κοινοτικού συντονισμού των
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εθνικών διαδικασιών για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις
αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν τα αποτελέσματά τους και να εγγυώνται το άνοιγμα των
δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. […]

2.    ΠΔ 60/2007 

Άρθρο 44
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

(άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Είναι  δυνατόν  να  ζητείται  από  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  επιθυμεί  να  συμμετάσχει  σε
δημόσια σύμβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να
προσκομίζει  ανάλογη  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό,  όπως  προσδιορίζονται  στο
Παράρτημα ΙΧ  Α για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα  ΙΧ  Β  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις  προμηθειών και  στο  Παράρτημα ΙΧ  Γ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών,  και
σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασής  του.  Ειδικώς,
προκειμένου  για  τις  διαδικασίες  σύναψης  των  δημοσίων  συμβάσεων  υπηρεσιών,  όταν  οι
υποψήφιοι  ή  οι  προσφέροντες  πρέπει  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν
την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 50
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.  Οι  προϋποθέσεις  εγγραφής  στους  επίσημους  καταλόγους  εγκεκριμένων  εργοληπτών,
προμηθευτών  ή  παρόχων  υπηρεσιών  πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένες  στα  άρθρα  43
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46
παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48.
Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και
επικαλούνται  πόρους  που  τους  διαθέτουν  άλλες  επιχειρήσεις  του  ομίλου.  Σε  αυτή  την
περίπτωση,  πρέπει  να  αποδεικνύουν  στην  αρχή  που  συντάσσει  τον  επίσημο  κατάλογο  ότι
διαθέτουν  αυτούς  τους  πόρους  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ισχύος  του  πιστοποιητικού  που
πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο
διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την
εγγραφή  τους.  Με  προεδρικά  διατάγματα  που  εκδίδονται  από  τους  αρμόδιους  Υπουργούς
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
 2.   Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν
πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από  τον  αρμόδιο  οργανισμό  πιστοποίησης.  Στα  πιστοποιητικά  αυτά  μνημονεύονται  τα
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η
σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες
αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα
άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1  σημεία
β) και γ), και 46 παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος
2  σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ)
για τους παρόχους υπηρεσιών.
   4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την
πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να
ζητείται,  για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι
αναθέτουσες  αρχές  των  άλλων  κρατών  μελών  εφαρμόζουν  την  παράγραφο  3  και  το  πρώτο
εδάφιο  της  παρούσας  παραγράφου  μόνον  προς  όφελος  των  οικονομικών  φορέων  που  είναι
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 
ΜΗΤΡΩΑ (1)

(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 44, ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν
παράρτημα και σε περίπτωση που έχουνε επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα
που τα ανατικατέστησαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα επαγγελματικά  μητρώα, καθώς και οι  δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε
κάθε κράτος μέλος  είναι: […]
−  στην  Ελλάδα:  το  «Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων-ΜΕΕΠ  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) […] 

3.  Ν. 3669/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.)

Άρθρο 107
Τήρηση του Μ.Ε.Κ.

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γίνεται με αίτηση των ενδιαφε-
ρόμενων τεχνικών διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή
έργων σε οποιοδήποτε στάδιο (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη).
Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μία από τις βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπει η πα-
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ράγραφος 5 και για καθεμιά από τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 100 του παρόντος και στις εξειδικευμένες εργασίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 103 του παρόντος.
2. Η τήρησή του Μ.Ε.Κ. γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3. Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες, η επέκταση σε άλλες κατηγορίες και
η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Κ..
Κατά τα λοιπά για την τήρηση του Μ.Ε.Κ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του
παρόντος Κώδικα.
4. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που ζητεί επίσης την
κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία βαθμίδα.
Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων σπουδών, λεπτομερές βιο-
γραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις του, πιστοποιητικό Δή-
μου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σημείωμα βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς του, δήλωση του
ν.1599/1986 για τις απασχολήσεις του στο κύκλωμα παραγωγής έργων, με μνεία κάθε συγκεκρι-
μένου έργου του χρόνου και του είδους της απασχόλησης που θα συνοδεύεται από σχετικές βε-
βαιώσεις αν δεν προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία από πιστοποιητικά του Μ.Ε.Κ. και κάθε άλλο
πρόσφορο στοιχείο. Η εγγραφή και κατάταξη στο Μ.Ε.Κ. ισχύει μέχρις ότου γίνει τυχόν ανακα-
τάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή διαγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 11.
Για την εγγραφή και κατάταξη στο Μ.Ε.Κ. κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 96 του παρόντος.
5. Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις (4). Οι διπλωμα-
τούχοι ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα
εμπειρίας μετά τριετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει κατάταξη
απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του επαγγέλ-
ματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη
βαθμίδα μετά πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος
που απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα
σε βαθμίδα και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του
Μ.Ε.Κ..
6. Η επέκταση της εγγραφής σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλει και  όλα τα σχετικά συμπληρωματικά
στοιχεία. Αίτηση για επέκταση σε άλλες κατηγορίες και για εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα είναι
απαράδεκτη πριν περάσει ένα (1) έτος από την απόρριψη σχετικού αιτήματος.
7. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των διπλωματούχων ή πτυχιούχων ΑΕΙ απαιτείται για
όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εν-
νιά (9) έτη απασχόληση σε μελέτη. Αν η απασχόληση είναι εναλλασσόμενη, ο χρόνος απασχόλη-
σης σε επίβλεψη και μελέτη ανάγεται σε χρόνο κατασκευής για τη συμπλήρωση των τριών (3)
ετών κατά τη σχετική αναλογία των πιο πάνω συνολικών απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση.
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Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ΄ βαθμίδα στη Δ΄ για όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται απα-
σχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απα-
σχόληση.
8. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών απαιτεί-
ται για όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επί -
βλεψη. Για την αναγωγή των ετών εναλλασσόμενης απασχόλησης ισχύει το δεύτερο εδάφιο της
προηγούμενης παραγράφου. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ΄ βαθμίδα στη Δ΄ απαιτείται απα-
σχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απα-
σχόληση.
9. Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη φορά
στην Α΄ και Β΄ βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα προϋπηρεσία σε κατασκευή, επίβλε-
ψη ή μελέτη, επιτρέπεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από την προϋπηρεσία τους
για την προαγωγή μέχρι τη Γ΄ βαθμίδα, μετά από παραμονή δύο (2) ετών στην Α΄ και δύο (2) ετών
στη Β΄ βαθμίδα. Η εκτίμηση της προϋπηρεσίας γίνεται με αναγωγή του χρόνου απασχόλησης σύμ-
φωνα με τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8.
10. Κατά τα λοιπά για την επέκταση και εξέλιξη εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου
96 του παρόντος.
11. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιο-
δότησης από το ΤΣΜΕΔΕ.
12. Για την αυτοδίκαιη διαγραφή εκδίδει κατ’ έτος σχετική διαπιστωτική πράξη η επιτροπή Μ.Ε.Κ..
13. Με τις ενδείξεις του Μ.Ε.Κ. παρακολουθείται η εξέλιξη της εμπειρίας των εγγεγραμμένων,
ώστε να μπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες.
14. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται
από την υπηρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της επόμενης παραγράφου.
15. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό Μ.Ε.Κ.. Το πιστο-
ποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημόσιων Έργων. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζε-
ται με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σε
αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο από της πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζόμενων με αυ-
τόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζο-
νται απευθείας στην αρμόδια για την τήρηση του Μ.Ε.Κ. υπηρεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται τα στοι-
χεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποιοι τα εκδίδουν και τα επιβε-
βαιώνουν, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέματα που σχετίζονται με τη
λήψη από την υπηρεσία όλων των στοιχείων και κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια. Με όμοια
απόφαση ρυθμίζονται τα ανάλογα θέματα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών
για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
16. Τα στοιχεία και πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. που είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν οι υπηρεσίες
των φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν έργα είναι:
α) ετήσια πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.,
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β) πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. για κάθε εργολαβία της οποίας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η παρα-
λαβή αυτή θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) δελτία εκτάκτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων.
17.  Τα  πιστοποιητικά  Μ.Ε.Κ.  της  προηγούμενης  παραγράφου  αναφέρονται  σε  συγκεκριμένα
πρόσωπα κατά έργο και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους, πατρώνυμο κ.λπ., το ρόλο που
διαδραμάτισαν κατά την εκτέλεση του έργου με διάκριση της απασχόλησης (μελέτη, κατασκευή,
επίβλεψη) και εκτίμηση της απόδοσης. Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα δελτία εκτάκτων
συμβάντων ή επιθεωρήσεων. Κατά τα λοιπά για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγουμένης παρα-
γράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος. Τα πιστο-
ποιητικά Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. συνδυάζονται κατά εργολαβία.
18. Για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. ιδιωτικών έργων ή έργων στην αλλοδαπή ή για σχετιζόμενες με τα
έργα δραστηριότητες που δεν πραγματοποιούνται  στους εργοταξιακούς χώρους εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος.
19. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγ-
γραφή στο Μ.Ε.Κ., αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σε αυτό, ταξινομούνται, για να χρησιμο-
ποιηθούν για την κατά-ταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους.
20. Η απόδειξη εμπειρίας πριν από τη λειτουργία του Μ.Ε.Κ. γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
πριν από την έναρξη ισχύος του ν.1418/1984 διατάξεις για τα πιστοποιητικά των εργοληπτών δη-
μοσίων έργων.
21. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες,  που συνταξιοδοτούνται από το Δη-
μόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον
οποίο  περιλαμβάνονται  και  οι  συνταξιούχοι  των  κοινωφελών  οργανισμών,  τραπεζών  του  δη-
μόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επι-
τρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος
από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι
στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του
προηγούμενου εδαφίου. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και
του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Άρθρο 109 
Με  το  ΠΔ  90/2014  (Α'  138)  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  109  της  κωδικοποίησης  νομοθεσίας
κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3669/2008 (Α΄116), Σημειώνεται ότι
στο  εν  λόγω άρθρο 109  του  Ν.3669/2008,έχει  κωδικοποιηθεί  τo  άρθρο  4  του  π.δ.  472/1985
(Α΄168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του π.δ. 368/1994 (Α' 201). 

Άρθρο 110
Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ

1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευ-
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τικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλ-
λοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων γίνεται μετά από πενταετία από την έναρξη
άσκησης του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοι-
χες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, στις εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:
α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών
και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
β) Των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων υπομηχανικών
στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και
στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό
πίεση.
γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οι-
κοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περι-
λαμβανόμενα σε αυτήν δομικά έργα.
δ)  Των πτυχιούχων ΤΕΙ  του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και  των πτυχιούχων πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλι-
κών Έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.
ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ,
Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιΐας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.
στ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και
Μηχανολογικών κατασκευών – εγκαταστάσεων και παραγωγής, όπως και των πτυχιούχων πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, στις κα-
τηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι
ΤΕΙ  των  Τμημάτων  Μηχανολογίας  και  Μηχανολογικών  κατασκευών  και  οι  πτυχιούχοι  πρώην
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυ-
λικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.
ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιού-
χων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα και εγκατα-
στάσεις ναυπηγείων.
η) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστι-
κών συστημάτων, όπως και των Ηλεκτρονικών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ
των ΚΑ-ΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα έργα γεωτρήσεων.
2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τε-
χνολόγοι δασοπονίας στα έργα πρασίνου.
3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και για τους εγγραφόμενους στο
Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
4. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με την εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. θέματα των δι-
πλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών.
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5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι
κατηγορίες  έργων ή οι  εξειδικευμένες εργασίες  του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις
οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι
πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών ημε-
δαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους και να τίθενται οι ειδικότερες προϋπο-
θέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την
απόκτηση του τίτλου σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου και το χρόνο και το
επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους και να ρυθμίζονται
τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται
ύστερα από γνωμοδότηση των Επιτροπών Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες συνεδριάζουν από κοινού
για το σκοπό αυτόν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η γνωμοδότη-
ση αφορά την υπόδειξη μιας τουλάχιστον κατηγορίας έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, η οποία
αντιστοιχεί στο αντικείμενο σπουδών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων». 
Σημ.:Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του Ν. 4070/12  (ΦΕΚ-82
Α/10-4-12). 

4.  N. 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α/10-4-2012)
Άρθρο 133

1. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. κάθε επικείμενη αντικατάσταση των προσώπων που αποτελούν
τη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και
εγκρίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π..
Ύστερα από την έγκριση εκδίδεται νέα βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Αίτηση αποδέσμευσης
από την επιχείρηση μπορεί να υποβάλλεται και από τα στελέχη. Η αίτηση κοινοποιείται και στην
επιχείρηση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98.»
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/ 2008 (Α΄ 116) προστίθεται παράγραφος
5, ως εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι
κατηγορίες  έργων ή οι  εξειδικευμένες εργασίες  του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις
οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι
πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών ημε-
δαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους και να τίθενται οι ειδικότερες προϋπο-
θέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την
απόκτηση του τίτλου σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου και το χρόνο και το
επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους και να ρυθμίζονται
τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται
ύστερα από γνωμοδότηση των Επιτροπών Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες συνεδριάζουν από κοινού
για το σκοπό αυτόν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η γνωμοδότη-
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ση αφορά την υπόδειξη μιας τουλάχιστον κατηγορίας έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, η οποία
αντιστοιχεί στο αντικείμενο σπουδών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων».

5.  Π.Δ. 90/2014 (Φ  ΕΚ 138 Α/13-06-2014)
To  άρθρο  4  του  π.δ.  472/1985  (Α΄168),  όπως αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  10  του  π.δ.
368/1994 (Α΄201) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής
των δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγγραφή  στο  Μ.Ε.Κ.  διπλωματούχων  ανώτατων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή  ισοτίμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  που  ασχολούνται  με  την  παραγωγή  έργων,  γίνεται  στις
ακόλουθες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες, μετά τριετία από την έναρξη άσκησης
του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα του διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης:
α) των πολιτικών μηχανικών στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών,
υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
β) των αρχιτεκτόνων μηχανικών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και στα έργα πρασίνου των
λοιπών κατηγοριών.
γ)  των  αγρονόμων  τοπογράφων  μηχανικών  στις  κατηγορίες  έργων  οδοποιίας,  οικοδομικών,
υδραυλικών και λιμενικών.
δ) των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων
μηχανικών  και  των  ναυπηγών  μηχανολόγων  μηχανικών  στην  κατηγορία  των
ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
ε)  των ναυπηγών μηχανικών και  των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών στα πλωτά έργα και
εγκαταστάσεις ναυπηγείων.
στ) των μηχανικών μεταλλείων στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα
έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων.
ζ) των μεταλλουργών μηχανικών στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και
στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
η) των χημικών μηχανικών στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
θ) των ηλεκτρονικών μηχανικών στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
ι) των μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις κατηγορίες έργων
ηλεκτρομηχανολογικών,  βιομηχανικών  και  ενεργειακών,  όπως  και  στην  κατηγορία  των
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
ια) των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του
Πολυτεχνείου Κρήτης στις κατηγορίες έργων ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών ενεργειακών,
όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά
έργα υπό πίεση.
ιβ) των μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις

20



κατηγορίες  έργων  ηλεκτρομηχανολογικών,  βιομηχανικών  και  ενεργειακών,  όπως  και  στην
κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
ιγ) των διπλωματούχων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και
περιφερειακής ανάπτυξης ή (και) μηχανικών χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του αρχιτέκτονα μηχανικού.
Στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,  μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,  στην
κατηγορία των Οικοδομικών έργων ή στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί
επταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην
κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Η εγγραφή τους στην κατηγορία των έργων πρασίνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς.
Η προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και έργα πρασίνου, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς.
ιδ) των διπλωματούχων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, μηχανικών ορυκτών πόρων, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του μεταλλειολόγου μεταλλουργού.
- στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, για έργα
σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων ή
-  στην  δεύτερη  βαθμίδα  του  Μ.Ε.Κ.,  αν  έχει  συμπληρωθεί  εξαετία  από  την  άδεια  άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, για έργα σηράγγων, αποκαλύψεων
μεταλλείων και γεωτρήσεων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και
γεωτρήσεων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μηχανικούς μεταλλείων.
ιε)  των  διπλωματούχων  ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής,  με  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος
δομοστατικού μηχανικού και δομοστατικού πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,  στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,  μετά από
τετραετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή στη
δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες
προϋποθέσεις  που  ισχύουν  για  τους  διπλωματούχους  πολιτικούς  μηχανικούς  των  ΑΕΙ  της
ημεδαπής [...]

6.  Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14
Με την παρ. 2Γ του άρθρου 199 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14, ορίζεται ότι :
 “2. Καταργούνται οι διατάξεις : .... γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην:
αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7
εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11, 17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40,
του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι
1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως
101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την
έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 (ν.4281/14)
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ββ) της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη
δημοσίευση του παρόντος (ν.4281/14) νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και
δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των
διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου
201 (ν.4281/14)”.

VI  .      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ.  :

Ως προς το υποβληθέν  σχέδιο Π.Δ., παρατηρούνται τα ακόλουθα:

1.  Με το άρθρο 2 του σχεδίου Π.Δ. αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Π.Δ. 472/1985, το οποίο έχει
κωδικοποιηθεί στο άρθρο 110 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, η
οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008.  Με την ως άνω αντικατάσταση, στην μεν παράγραφο 1
του προαναφερθέντος άρθρου 110 προστίθενται νέες ειδικότητες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.  και πρώην
ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της  αλλοδαπής,  ενώ δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο σχέδιο Π.Δ. οι παράγραφοι 2,3,4 και 5 του άρθρου 110. Με την επιλογή αυτή,
οι  ως  άνω  παράγραφοι  φέρονται  ως  καταργηθείσες.  Ωστόσο,  επισημαίνεται  ότι,  ειδικώς  η
παράγραφος 5, έχει εισαχθεί με το άρθρο 133 του Ν. 4070/2012 και, συνεπώς, δεν είναι δυνατή η
κατάργησή της με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Ως εκ τούτου, η μη συμπερίληψή της στο
άρθρο 2 του υποβληθέντος σχεδίου Π.Δ., θεωρείται ότι έγινε εκ παραδρομής, η οποία και θα
πρέπει να αποκατασταθεί.

2. Στον Ν.3669/2008 προβλέπεται η λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π., ως αρμοδίου οργάνου για
την εγγραφή, κατάταξη ή αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., μετά από
σχετική  εισήγησή  της,  στην  οποία  ενσωματώνονται  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεών  της.
Αντίστοιχα,  προβλέπεται  ότι  η  εγγραφή,  η  κατάταξη  σε  κατηγορίες  έργων  και  βαθμίδες,  η
επέκταση σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα, πραγματοποιούνται από
την Επιτροπή Μ.Ε.Κ.  (άρθρο 107).  Επί  του προκειμένου σημειώνεται  ότι  ενδείκνυται  η ειδική
αιτιολόγηση και πλήρης τεκμηρίωση της εν λόγω εισήγησης της Επιτροπής, στο βαθμό που αυτή
καθορίζει  τα  κριτήρια  εγγραφής,  κατάταξης  και  εξέλιξης  στις  βαθμίδες  του  Μ.Ε.Κ.  και,  κατ'
επέκταση  τον  κύκλο  των  δυναμένων  να  μετάσχουν  σε  διαγωνιστικές  διαδικασίες.  Η  ως  άνω
τεκμηρίωση ενδείκνυται, ιδίως, όσον αφορά στην επιλογή των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, τον
ορισμό  προαπαιτούμενων  ετών   εμπειρίας  ανά  ειδικότητα,  και  στην  απαίτηση  παρέλευσης
συγκεκριμένου  χρόνου  από  την  ημερομηνία  έναρξης  άσκησης  επαγγέλματος.  Η  ως  άνω
τεκμηρίωση κρίνεται απαραίτητη, καθώς, βάσει αυτής μπορεί να διαπιστωθεί η συμβατότητα των
κριτηρίων εγγραφής στο Μητρώο, με τις σχετικές προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου σχετικώς με
τη  δυνατότητα  συμμετοχής  στις  διαγωνιστικές  διαδικασίες  και  τη  συνακόλουθη  σύναψη
δημοσίων συμβάσεων. 
Στις  υπ’αρ.  05-12-2013  και  19-12-2013  αναφερόμενες  στο  υποβληθέν  σχέδιο  Προεδρικού
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Διατάγματος  γνωμοδοτήσεις  κοινών  συνεδριάσεων  των  επιτροπών  Μητρώων  Εμπειρίας
Κατασκευαστών  (Μ.Ε.Κ.)  και  Μητρώου  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.),  οι  οποίες  και
προσκομίσθηκαν  στην  Αρχή,  δεν  εμπεριέχεται  αιτιολόγηση  σχετικώς  με  την  επιλογή  των
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, τον ορισμό προαπαιτούμενων ετών εμπειρίας ανά ειδικότητα και την
απαίτηση  παρέλευσης  συγκεκριμένου  χρόνου  από  την  ημερομηνία  έναρξης  άσκησης
επαγγέλματος.
Δοθέντος ότι με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 110 του Ν.3669/2008, η οποία
προστέθηκε με  την  παράγραφο 2 του  άρθρου 133  του Ν.  4070/12,  η  ρύθμιση των σχετικών
θεμάτων καταλείπεται στην κανονιστική αρμοδιότητα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν υπεισέρχεται στην τεχνική κρίση της διοίκησης. 

3. Με  το  υποβληθέν  σχέδιο  Προεδρικού  Διατάγματος  εισάγονται  νέες  τροποποιήσεις  στο
υφιστάμενο  και  ήδη,  πολλάκις,  τροποποιηθέν  νομοθετικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  Μητρώου
εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).  Επισημαίνεται ότι τροποποιήσεις που αφορούν σε θέματα
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών,
έχουν ήδη επέλθει και μετά  την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων με
τον Ν. 3669/2008, τόσο με τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3669/2008 (Ν. 4070/2012), όσο
και  με  την  έκδοση του  Π.Δ.  90/2014,  ενώ με  το  υποβληθέν  σχέδιο  Π.Δ.  προτείνεται  και  νέα
τροποποίηση  του  Π.Δ.472/1985.  Βάσει  των  προεκτεθέντων,  για  λόγους  ασφαλείας  δικαίου,
προτείνεται η εκ νέου κωδικοποίηση του συνόλου των σχετικών ρυθμίσεων.

Εξάλλου,με την έκδοση του Ν. 4281/14 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα, Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”, τα άρθρα 109 και 110 του Ν.
3669/2008 διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των προβλεπομένων στα άρθρα 172 και 178 του
Ν. 4281/2014, προεδρικών διαταγμάτων. Τούτου δοθέντος, η Αρχή επισημαίνει το βραχύβιο των
ρυθμίσεων που επιχειρούνται με το υποβληθέν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθώς και το
γεγονός ότι τα θέματα αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν ενιαία, με την έκδοση των ως άνω
διαταγμάτων. 

Η παρούσα απόφαση να επισυναφθεί στο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που θα αποσταλεί
προς  επεξεργασία  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

Αθήνα,  18 Σεπτεμβρίου 2014

                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                                                  Ράϊκος Δημήτριος
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