ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ
13/2013
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (ββ) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013)
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 7, όπου και η έδρα
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 τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χρήστος Δετσαρίδης, ο οποίος αναπληρώνει νόμιμα τον
Πρόεδρο Βασίλειο Φλωρίδη (ο οποίος απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος)
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος:
Κων/νος Βαρδακαστάνης (ο οποίος νόμιμα
αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Μπάνο, που απουσίαζε λόγω κωλύματος)
Μέλη:

α) Χριστίνα Μπουσουλέγκα
β) Χρύσανθος Τάσσης (ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει το το
μέλος Νικόλαο Κοσμίδη, που απουσίαζε λόγω κωλύματος)
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω
κωλύματος.
Γραμματέας: Λαμπράκης Αθανάσιος
Εισηγητές: Δημήτριος Υπερήφανος, Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Φωτεινή Τοπάλη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. Δ17γ /05/202/ΦΝ433.5/30-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 6-9-2013 (αρ.
πρωτ. εισερχ. 4042).
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
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Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με τίτλο «Τροποποίηση των άρθρων: 4 του ΠΔ
472/85(Α΄168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ΠΔ 368/94 (Α΄201) και 5
του Π.Δ. 472/85 (Α΄168),όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60
του Π.Δ. 609/85 (Α΄223) )και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 109 και στο άρθρο 110 (όπως
ισχύει) της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α’ 116)».
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (ββ) του Ν. 4013/2011 ορίζεται, ότι «η Αρχή
γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που
αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές
επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα 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 Αρχής. 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 ιστοσελίδα της».
Το υποβληθέν από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχέδιο προεδρικού
διατάγματος, στον βαθμό που περιέχει διατάξεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις,
όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω, εμπίπτει στην γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής,
κατ΄ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ (ββ) του Ν. 4013/2011.
Β. 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».
Με το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται, κατ’ αρχάς, η διεύρυνση
του κύκλου των δικαιουμένων εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.),
με την προσθήκη ειδικοτήτων διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής (άρθρο 4 του Π.Δ. 472/85) και πτυχιούχων
υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην
ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής (άρθρο 5 του
Π.Δ. 472/85), που ασχολούνται με την παραγωγή έργων.
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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.
Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 110
του Ν. 3669/08, σχετικώς με την παροχή γνωμοδότησης των Επιτροπών Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ.,
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., στο υποβληθέν σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος και συγκεκριμένως στα έχοντας υπόψη αυτού, αναφέρονται οι
υπ’αρ. 16-11-2012, 27-12-2012, 15-04-2013 και 22-04-2013 γνωμοδοτήσεις κοινών
συνεδριάσεων των επιτροπών Μητρώων Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν, προσκομισθεί. Ως εκ
τούτου, δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση της ύπαρξης στις σχετικές εισηγήσεις ειδικής και
αιτιολογημένης κρίσης σχετικά με την επιλογή των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, τον ορισμό
προαπαιτούμενων ετών
εμπειρίας ανά ειδικότητα, την απαίτηση παρέλευσης
συγκεκριμένου χρόνου από την ημερομηνία έναρης άσκησης επαγγέλματος , ως κριτηρίων
εγγραφής, κατάταξης και εξέλιξης στις βαθμίδες του Μ.Ε.Κ.
ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις
1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου Π.Δ., κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης
της παραγράφου 5
του άρθρου 110 (όπως ισχύει) του Ν. 3669/2008,
τροποποιούνται τα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 472/85, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
κωδικοποιήθηκαν στο Ν. 3669/2008 και συγκεκριμένα στα άρθρα 109 και 110 (όπως
αυτό ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 133 του Ν. 4070/2012).
2. Το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει τα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. Και Μ.Ε.Κ. καθορίζει ευθέως
με νομικά δεσμευτικό τρόπο τους πιθανούς συμμετέχοντες σε μία διαγωνιστική
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, μελετών και
συναφών υπηρεσιών. Η υποχρέωση εγγραφής στις τάξεις των μητρώων και η
συνακόλουθη απόφαση μιας αναθέτουσας αρχής, σε κάθε διαγωνισμό, εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, καθόσον βάσει της εν
λόγω εγγραφής επαληθεύεται η ικανότητα των υποψηφίων να συμμετάσχουν σε
δεδομένες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το εν λόγω σύστημα θα πρέπει
να εξετασθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων των Οδηγιών αυτών και των βασικών
αρχών που τις διέπουν, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, η
επιδίωξη του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού, η αρχή της διαφάνειας και
η αρχή της αναλογικότητας.
3. Παρατηρείται ότι 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 τον τρόπο αυτό, τη συμμετοχή σε σχετικούς
διαγωνισμούς,
αποτέλεσαν αντικείμενο διαφόρων νομοθετημάτων και των
κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. 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 τον 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
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οποία περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Τέλος, με τη
δημοσίευση του νόμου 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 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 Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ),
καθώς και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).
ΙΙΙ. Εκτίμηση της Αρχής επί της αναγκαιότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων:
1. Σημειώνεται, προκαταρκτικά, ότι πρόκειται να μεταρρυθμιστεί, υπό τον συντονισμό της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την απλούστευση και
ενοποίησή του, τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών και τη μείωση
των καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Το εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων συγκροτείται από μία πληθώρα νομοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν την σύναψή τους ανάλογα είτε με την
αναθέτουσα αρχή (κεντρική κυβέρνηση / τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικά ελεγχόμενα νομικά
πρόσωπα), είτε το είδος της σύμβασης (έργα / προμήθειες / υπηρεσίες) είτε ακόμη και τον
κλάδο της αγοράς (υγεία / πληροφορική κ.ο.κ.). Η διάσπαση αυτή του νομικού πλαισίου
είναι σε σημαντικό βαθμό περιττή και δημιουργεί σύγχυση, τόσο στις αναθέτουσες αρχές,
όσο και στους οικονομικούς φορείς.
Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή θεωρεί ότι άμεση προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η
εκκίνηση διαδικασίας ενοποίησης και απλοποίησης των συναφών διατάξεων της εθνικής
νομοθεσίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο, το
οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την ενότητα της νομολογίας
και θα περιορίσει ουσιωδώς την εμφάνιση δυσλειτουργιών κατά τη διενέργεια των
διαγωνιστικών διαδικασιών. Το ως άνω νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο
πλήρως με το ενωσιακό δίκαιο.
Κατά συνέπεια, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών που
αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου
που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή διάσπαρτες
ρυθμίσεις.
2. Ειδικότερα, όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η Αρχή επισημαίνει, καταρχήν, ότι
με την θέσπιση του Ν. 3669/2008 επιχειρήθηκε η κωδικοποίηση του συνόλου της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, με ταυτόχρονη τροποποίηση διατάξεων. Με την
προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων: 4 του ΠΔ 472/85(Α΄168), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ΠΔ 368/94 (Α΄201) και 5 του Π.Δ. 472/85 (Α΄168),όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Π.Δ. 609/85 (Α΄223) )και
κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 109 και στο άρθρο 110 (όπως ισχύει) της κωδικοποίησης
νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α’
116), επιτυγχάνεται, καταρχήν, η διεύρυνση του κύκλου των δυναμένων να ενταχθούν στο
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), με την προσθήκη επιπλέον ειδικοτήτων
επιστημόνων, που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε συγκεκριμένες κατηγορίες
έργων ή εξειδικευμένες εργασίες και, συνακόλουθα, και τον κύκλο των εν δυνάμει
συμμετεχόντων σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
εκτέλεσης έργων.
3. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της προαναφερθείσας (παράγραφος 1 ) αναγκαιότητας
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ενοποίησης και απλοποίησης των συναφών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, προς το
σκοπό ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και της διευκόλυνσης της διενέργειας των
διαγωνιστικών διαδικασιών, προκρίνεται από την Αρχή η, κατ’ εξουσιοδότηση της
διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 110 του Ν. 3669/2008, έκδοση αυτοτελούς
προεδρικού διατάγματος, έναντι της προτεινόμενης τροποποίησης του Π.Δ. 472/85. Τούτο
διότι, μετά την έκδοση των προαναφερθέντων Π.Δ. 368/1994 και Π.Δ.609/1985, αλλά και
του Ν. 4070/2012 και τις τροποποιήσεις που αυτά επέφεραν στις διατάξεις του Π.Δ.
472/85, έχουν τροποποιηθεί οι διατάξεις των άρθρων του, σχεδόν στο σύνολό τους,. Ως εκ
τούτου, η διατήρησή του σε ισχύ και η εκ νέου τροποποίησή του με το προτεινόμενο σχέδιο
Π.Δ.,, δεν εξυπηρετεί την προαναφερθείσα επιδιωκόμενη δημιουργία ενιαίου νομικού
πλαισίου, με την ενοποίηση και απλοποίηση των συναφών διατάξεων της εθνικής
νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια συγκέντρωσης του συνόλου των
διατάξεων που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη νομοθεσία κατασκευής δημόσιων έργων σε ένα
ενιαίο συνεκτικό νομοθέτημα, συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
ΙV. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο προεδρικού διατάγματος.
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
1. Τροποποίηση των άρθρων: 4 του ΠΔ 472/85(Α΄168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του ΠΔ 368/94 (Α΄201) και 5 του Π.Δ. 472/85 (Α΄168),όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Π.Δ. 609/85 (Α΄223) )και κωδικοποιήθηκαν στο
άρθρο 109 και στο άρθρο 110 (όπως ισχύει) της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των
δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α’ 116).
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

Της παραγράφου 5 του άρθρου 110 της Κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των
δημοσίων έργων που κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 (Α΄116), όπως η παράγραφος
αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 133 του Ν. 4070/2012 (Α΄82), σε
συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 17 του Ν.1418/1984 (Α΄23), όπως
αυτές κωδικοποιήθηκαν στην παράγραφο 4 του άρθρου 110 της πιο πάνω
κωδικοποίησης.

2.

Της παραγράφου 2 του άρθρου 133 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 τ. Α'/10-04-2012)

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 (ΦΕΚ Α΄152).

5.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153)

6.

τις αριθμ. 16-11-2012, 27-12-2012, 15-04-2013 και 22-04-2013 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.
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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
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) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της
κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με
το Ν. 3669/2008 (Α’ 116) προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
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 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
6

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
ιστ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
δομοστατικού μηχανικού για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις και μηχανικού διαχείρισης
έργου δομοστατικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων
της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
ιζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
πολιτικού μηχανικού στον κλάδο κατασκευής με μπετόν, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 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
ιη) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού διαχείρισης έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και στην πρώτη βαθμίδα του
Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των
υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στις κατηγορίες έργων οδοποιίας και
υδραυλικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους
πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
ιθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού διαχείρισης δομικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και της
προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
κ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού διαχείρισης κατασκευών με ανάλυση για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις, οι
οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην
κατηγορία των οικοδομικών έργων. Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
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κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
κα) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού υδροτεχνικής, πολιτικού μηχανικού – υδροτεχνικού, υδροτεχνικού μηχανικού και
υδραυλικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από τετραετία, από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των 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 υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της
ημεδαπής
κβ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού μεταφορών, συγκοινωνιολόγου μηχανικού, πολιτικού μηχανικού –
συγκοινωνιολόγου, μηχανικού σιδηροδρόμων οδών και γεφυρών, μηχανικού οδοποιίας,
μηχανικού οδοποιίας – συγκοινωνιών, μηχανικού οδικών και σιδηροδρομικών κατασκευών,
οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην
πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ στην κατηγορία των έργων οδοποιίας μετά από τετραετία, από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην
κατηγορία των έργων οδοποιίας.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, με τις
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ
της ημεδαπής
κγ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού αγροτικής δόμησης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων, της
προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών και υδραυλικών
έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
κδ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού συντήρησης δομικών έργων οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 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
κε) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού βιομηχανικής και αστικής δόμησης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και στην
πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην
κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
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Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών και
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για
διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
κστ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
εδαφομηχανικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
πολιτικού μηχανικού στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και στην πρώτη βαθμίδα
του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των
έργων σηράγγων και γεωτρήσεων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στα έργα
Σηράγγων και Γεωτρήσεων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και στα
έργα σηράγγων και γεωτρήσεων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε
αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού.
κζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
γεωλόγου μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων σηράγγων και γεωτρήσεων ή στη δεύτερη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων, με τις
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ
της ημεδαπής
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε
αριθμό , αυτές του πολιτικού μηχανικού.
κη) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού ενίσχυσης και συντήρησης κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από
εξαετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 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
κθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
πολιτικού μηχανικού βιομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευών ή (και) μηχανικού
βιομηχανικών και δομοστατικών κατασκευών 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, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
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Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς
λ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού στις πολιτικές και βιομηχανικές κατασκευές, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λα) των διπλωματούχων
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης
επαγγέλματος, πολιτικού μηχανικού παραγωγής δομικών στοιχείων κατασκευών ή (και)
μηχανικού διαχείρισης – διοίκησης κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λβ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού θερμοαεριοεφοδιασμού και εξαερισμού οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς
λγ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λδ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού υπολογιστικής προσομοίωσης και πεπερασμένων στοιχείων, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων. Της προαγωγής τους σε ανώτερες
βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για
τους πολιτικούς μηχανικούς.
λε) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού θαλάσσιων κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα
του πολιτικού μηχανικού,
πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στις
κατηγορίες των υδραυλικών έργων.
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Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λστ) των διπλωματούχων
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης
επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού έργων περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και
υγρών, στερεών και αέριων Αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα και έργα καθαρισμού και
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε
αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού.
λζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού βιομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευών 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,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα (Β΄) του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λη) των διπλωματούχων
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης
επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού με Κατεύθυνση στα Δομικά, 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,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
λθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού βιομηχανικών και δομικών έργων, 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,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
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Της προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού αστικών και βιομηχανικών δομικών κατασκευών και γεφυρών, 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,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μα) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
πολιτικού μηχανικού υδραυλικών έργων, 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,
στην κατηγορία των υδραυλικών έργων ή
στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των
υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα υδραυλικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μβ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού με ειδικότητα στις γέφυρες και σήραγγες, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των έργων οδοποιίας.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οδοποιίας με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μγ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού σχεδιασμού δομικών έργων για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα
του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μδ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού διαχείρισης κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα
του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
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με) των διπλωματούχων
επαγγέλματος:

ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης

Μηχανικού παραγωγής δομικών στοιχειών κατασκευών,
Μηχανικού διαχείρισης κτιρίων,
Μηχανικού ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων ή (και)
Μηχανικού συντήρησης έργων,
οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού
στην πρώτη βαθμίδα στο Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μστ) των διπλωματούχων
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης
επαγγέλματος μηχανικού υπολογιστικής προσομοίωσης στη μηχανική , οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού σγροτικών κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα
του πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
μη) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
γεωτεχνικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
πολιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και έργων γεωτρήσεων. Της προαγωγής τους σε
ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα και έργα γεωτρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς,
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει,
σε αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού.
μθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
γεωτεχνικού μηχανικού οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ, στην βασική ειδικότητα του
μεταλλειολόγου μεταλλουργού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στην κατηγορία των έργων αποκαλύψεων μεταλλείων και των έργων γεωτρήσεων.
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Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα αποκαλύψεων μεταλλείων και
γεωτρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μηχανικούς μεταλλείων.
«Άρθρο 2
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 472/85(Α΄168), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ΠΔ 609/85 (Α΄223) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο
110 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α’ 116) προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
ι) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των υδραυλικών έργων,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ, μετά από τετραετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
στα έργα πρασίνου,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος
στα 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, στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού
και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και στα
έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και
στα έργα πρασίνου με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους
πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε
αριθμό , αυτές του πολιτικού μηχανικού.
ια) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της
αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του χημικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα
του Μ.Ε.Κ. μετά από πενταετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος
στην κατηγορία των έργων πρασίνου και
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από μία τετραετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος στην κατηγορία των έργων 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 στα έργα
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στην κατηγορία των βιομηχανικών και
ενεργειακών έργων και στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερών
και αερίων αποβλήτων και έργων πρασίνου, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
ιβ) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ
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στην βασική ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά
από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των υδραυλικών
έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση και στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στα έργα
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων ή δεύτερη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών,
στερεών και αερίων αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα
περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση και στα έργα καθαρισμού και
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερών και αερίων αποβλήτων, με τις ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους. διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του μηχανολόγου
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε
αριθμό, αυτές του μηχανολόγου μηχανικού.
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.
Αθήνα...........2013
V. Η Γνώμη της Αρχής
Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη :
α) Το με αριθμό πρωτ. Δ17γ /05/202/ΦΝ433.5/30-8-2013 έγγραφο του Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 6-9-2013 (αρ.
πρωτ. εισερχ. 4042).
β) την από 26-09-2013 εισήγηση των ειδικών επιστημόνων Δημητρίου Υπερήφανου και
Φωτεινής Τοπάλη ,
μετά από διαλογική συζήτηση, που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση της 26/09/2013
γνωμοδοτεί επί του περιεχομένου του συνόλου του υπόψη σχεδίου προεδρικού
διατάγματος, ως εξής:
Σχετικές Διατάξεις:
i. 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
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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 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. […]
ii. ΠΔ 60/2007 αρ. 42 παρ. 1 και 2, αρ. 43 παρ. 1-2, αρ. 44, αρ. 45 παρ. 1,4 και 5, αρ. 46
παρ. 1,2,5 και 6, αρ. 50 παρ. 1-4, Παράρτημα IX Α
Άρθρο 42
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων
(άρθρο 44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές
ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί
σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται
στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
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2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 45 και 46, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
Άρθρο 43
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος
(άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις
βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα
αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους.
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305).
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν
τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν
ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να
απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν
απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος
μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή
του προσφέροντος.
2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
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γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο
και του ελληνικού δικαίου.
στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού
δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
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 45
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές
επαγγελματικών κινδύνων.

βεβαιώσεις

ή

πιστοποιητικό

ασφαλιστικής

κάλυψης

β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
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γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την
ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του,
εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. […]
4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1
δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.
5. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
Άρθρο 46
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες
(άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται
και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών, ή των υπηρεσιών:
α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων
εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης
των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα
πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,
α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός
φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση
του οικονομικού φορέα
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη
διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο
πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και
έρευνας της επιχείρησής του
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δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από
την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της
συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του
προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας
ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών
ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την
παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών
στ) προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις
ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί
να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης
ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών
ή του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία
η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης
θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί
να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,
ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της
ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.[…]
5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο
προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την
παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται
ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας
τους.
6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να
προσκομισθούν.
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.
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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 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
αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: […]

δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που

− στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων-ΜΕΕΠ του Υπουργείου
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) […]
iii. Ν. 3669/2008
Άρθρο 80
Γενικές Διατάξεις
1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην
αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις
κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή
συνεταιρισμοί, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 100 του
παρόντος. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος για την παρακολούθηση της τεχνικής και
οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν
την εκτέλεση δημοσίων έργων.
2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ., που έχουν τα
ουσιαστικά προσόντα, γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την
εκτέλεση δημοσίων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να
γίνουν δεκτές, όταν προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με διακήρυξη ή
τύπους διακήρυξης που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων.
3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των προσώπων
που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ., τηρείται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
(Μ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. μιας
επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του παρόντος, αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή της κατασκευής δημοσίου έργου,
κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 92
Τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ.
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι
οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση,
σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται μέχρι
30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί της
βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής
χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
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Σημ.: Η ανωτέρω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 141 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12),
το οποίο, στη συνέχεια, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Η6(3) του άρθρου 1 του Ν.
4093/12 ( ΦΕΚ-222 Α/12-11-12). Επιπλέον, με την περ. 4 της υποπαρ. Η6 του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/12, ΦΕΚ-222 Α/12-11-12, ορίζεται ότι : “4. Οι εισφορές που από την
ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της
συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ
των καταβαλλόμενων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη
αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει”.
Τέλος, με το άρθρο 55 του Ν. 4186/13, ΦΕΚ-193 Α/17-9-13, ορίζεται ότι : “1. Οι βεβαιώσεις
εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από
1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 της
παραγράφου Η.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, παρατείνονται
από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι 31.12.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν
σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή
έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης.
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της”).
1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και η
τακτική και η έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής τους, που ορίζονται στο παρόν άρθρο,
γίνεται με αίτησή τους.
2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία
για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και
τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ..
Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που είναι αρμόδια για την τήρηση του
Μ.Ε.ΕΠ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 3. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται
ιδίως τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία συντάσσονται για κάθε έργο από τον κύριο του
έργου ή το φορέα κατασκευής και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη
δημοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει
στην κατασκευή του έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι
οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών, οι προσωρινές
οικονομικές καταστάσεις πριν από την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα
τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των
παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός
και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της
βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..
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3. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις
αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί
μηχανογραφικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση
εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές πληροφορίες
στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται.
Χορηγεί επίσης «Ενημερότητα Πτυχίου» (Ε.Π.) στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που
υποχρεώνονται από το νόμο να διαθέτουν.
Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 95 του παρόντος είναι αρμόδια για την εγγραφή, την
αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και
την πέμπτη (5η) τάξη. Για την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις
έκτη (6η) και έβδομη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ., με υπογραφή του Προϊσταμένου της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω.
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.»
Σημ.:Η παρούσα παράγραφος 4 του άρθρου 92 διαμορφώθηκε ως έχει, μετά από
αντικατάστασή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 133 ΤΟΥ Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-412)
5. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελεχώνουν μία μόνο εργοληπτική
επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Η συμμετοχή τους πρέπει να είναι ενεργός και
παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή
ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από τον
οικείο ασφαλιστικό φορέα.
6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν
τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., που εκδίδει ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα
χρονικά διαστήματα έκδοσης και κοινοποίησής τους στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές
επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος υποβολής τους
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση
μπορεί να ορισθεί προθεσμία μέσα στην οποία τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, ανεξάρτητα από
την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη
υποβολής των στοιχείων αυτών, με ευθύνη της εργοληπτικής επιχείρησης, συνεπάγεται την
απώλεια του δικαιώματος να τα επικαλεσθεί κατά την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης
24

αναθεώρησης και δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. να προχωρήσει με
πρωτοβουλία της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει να συντάσσει και υποβάλει τα σχετικά
πιστοποιητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, οι υπάλληλοι των οποίων, σε περίπτωση που
αμελούν να το πράξουν, υπέχουν και πειθαρχικές ευθύνες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας,
υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και έκθεση
δραστηριότητας, πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης
στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
υπουργική απόφαση Δ15/οικ/ 24900/28.6.2002 (ΦΕΚ 833 Β΄). Με όμοια απόφαση μπορεί
να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων.
8. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, μέχρι τέλους του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους
κάθε χρήσης, να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. όλα τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την πιστοποίηση του κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η παράλειψη
της υποβολής των στοιχείων αυτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια
του δικαιώματος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο εργασιών από τα έργα αυτά. Με
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε άλλο θέμα.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 107 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως
και για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ..
10. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία τριετία (τακτική
αναθεώρηση).
11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση,
τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που
έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της εξηκονταήμερης προθεσμίας.
12. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη
αναθεώρηση αν διακριβωθούν νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την
ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες
τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της.
13. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες
και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης. Η μεταβολή
αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη, έστω
και αν αυτό δεν ζητήθηκε από τη επιχείρηση.
14. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη επανάκριση, που έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α΄), μπορεί να γίνει έκτακτη αναθεώρηση με αίτηση
της επιχείρησης.
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15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στο
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄), προς υποβοήθηση της υπηρεσίας τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων επανάκρισης, τακτικής
και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας.
Άρθρο 93
Μέλη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.
1. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποτελείται από:
α) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο.
β) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
ε) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που
υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ..
ζ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των πανελληνίων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων,
που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από αυτές. Για την υπόδειξή τους
καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι
διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τα
πρόσωπα που προτάθηκαν.
2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 ορίζονται με τους
αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα
μέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρμόδιους
Υπουργούς.
3. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές
τους προτείνονται, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση στους φορείς που τα
προτείνουν του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων.
Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή γίνεται έγγραφη υπόμνηση και τάσσεται νέα
προθεσμία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η
επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
4. Η θητεία των μελών της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζεται διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της θητείας αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για
εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της
θητείας.
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Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.
Άρθρο 94
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.
1. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ.
γίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ..
2. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή την κατάταξη
στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του παρόντος κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν
έχει την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, με βάση τα κριτήρια του
παρόντος κεφαλαίου.
3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται τη λήψη μέτρων σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., σχετικά με τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα
πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., παρακολουθεί την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλει στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκθέσεις.
Άρθρο 95
Λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.
1. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του παρόντος. Εφόσον
στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τη συγκρότηση, τη
λειτουργία και τη λήψη των αποφάσεών της οι διατάξεις των άρθρων 13 -15 του ν. 2690/
1999.
Για την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή
του και επτά εκ των μελών της.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών και
σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος ή ο
προεδρεύων αναπληρωτής του. Στη συνεδρίαση συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο ο
προϊστάμενος της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., αναπληρούμενος από τον προϊστάμενο
του αρμόδιου για την υπόθεση τμήματος.
3. Η επιτροπή τηρεί συνοπτικά πρακτικά για τις συνεδριάσεις της στα οποία ενσωματώνεται
η εισήγηση. Τα πρακτικά τηρούνται σε κινητά φύλλα που μονογράφονται και αριθμούνται
με ενιαία ετήσια αύξουσα αρίθμηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, επικυρώνονται και
υπογράφονται από αυτόν και τον Γραμματέα. Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην
ανωτέρω Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες όταν αφορούν εγγραφή, επανάκριση,
αναθεώρηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης.
4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδριάσεις που τις ορίζει ο Πρόεδρός της. Στην
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κλήτευση των μελών. Τα θέματα που πρόκειται να
συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη που
γνωστοποιείται στα τακτικά μέλη, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημέρα της συνεδρίασης μη περιλαμβανομένης της ημέρας αυτής.
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Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν νόμιμα στη συνεδρίαση εφόσον απουσιάζει ή
κωλύεται το αντίστοιχο τακτικό. Για την έγκαιρη και νόμιμη ειδοποίησή τους φροντίζει το
τακτικό μέλος που πρόκειται να απουσιάσει.
5. Μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συνέρχεται σε ειδική
συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει την εισηγητική έκθεση της παραγράφου 3 του
άρθρου 94 του παρόντος, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων, με αιτιολογημένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.ΕΠ..
Άρθρο 96
Έγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ.
1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ., σε ορισμένη
τάξη ανά κατηγορία έργων, με αίτησή τους η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα
που χορηγείται από την υπηρεσία. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
και στοιχεία:
α) Έγγραφα νομιμοποίησης του αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης και του νομίμου ή
των νομίμων εκπροσώπων της (ΦΕΚ ή καταστατικό από το οποίο προκύπτουν οι
διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.).
β) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για τα στοιχεία των
στελεχών τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών (Μ.Ε.Κ.) και
αποτελούν την ελάχιστη κατά νόμο στελέχωση της επιχείρησης, καθώς και υπεύθυνες
δηλώσεις των στελεχών αυτών, θεωρημένες νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, ότι
αποδέχονται την κατά αποκλειστικότητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν
κάθε σχετική μεταβολή.
γ) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που
συντάσσουν ισολογισμούς υποβάλλονται οι ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων ετών ή
και λιγότερων αν η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερα έτη.
δ) Καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας
και συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θεωρημένες από αρμόδια Δ.Ο.Υ..
ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη τριετία. Έργα του
τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης
θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον περιλαμβάνονται σε προσωρινό ισολογισμό και
προκύπτουν ιδίως από αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιμολόγια και φορολογικές δηλώσεις.
στ) Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού.
ζ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση. Προκειμένου περί επιχειρήσεων με μορφή προσωπικής εταιρείας
προσκομίζονται πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και για τους ομόρρυθμους εταίρους.
Αν η επιχείρηση διαθέτει «Ενημερότητα Πτυχίου» σε ισχύ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα από την Ε.Π.. Στην περίπτωση
αυτή δεν υποβάλλονται τα α΄ και ζ΄ στοιχεία.
Τα γ΄ και ε΄ στοιχεία δεν υποβάλλονται, εφόσον περιλαμβάνονται στις κατ’ έτος
υποβαλλόμενες Εκθέσεις Δραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων, που
προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 92 του παρόντος.
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Αν οι ανωτέρω Εκθέσεις Δραστηριότητας και Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων δεν
καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα της τριετίας υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία που
αφορούν το μη καλυπτόμενο διάστημα.
2. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελλιπή μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη
συμπλήρωσή τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για τη
συμπλήρωση ή τη διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. Η εισήγηση της
Υπηρεσίας προς την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν
υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.
3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
αντίστοιχα, αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τα
πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. και αφ’ ετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση
της απόφασης του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η
βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) σχετική
γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή
γνωστοποίησης και η παραλαβή σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Υπηρεσία.
Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειές της από την ημέρα
της παραλαβής της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της 10ήμερης προθεσμίας.
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
ενδιαφερόμενων τεχνικών διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή
τεχνολογικών εκπαιδευτικών 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
παράγραφος 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
Περιβάλλοντος, 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.
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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 βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις
του, πιστοποιητικό Δήμου 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 συγκεκριμένου έργου του χρόνου και του είδους της
απασχόλησης που θα συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις 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 ανακατάταξη 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
διπλωματούχοι 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 επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία. Οι πτυχιούχοι των
τεχνολογικών εκπαιδευτικών 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 εννιά (9) έτη απασχόληση σε μελέτη. Αν η απασχόληση είναι
εναλλασσόμενη, ο χρόνος απασχόλησης 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. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ΄ βαθμίδα
στη Δ΄ για όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή
που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση.
8. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών
απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή οκτώ (8)
έτη σε επίβλεψη. 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 απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να
αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση.
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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, επίβλεψη 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 σύμφωνα 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
συνταξιοδότησης 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
πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά
χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. περιλαμβάνουν
κάθε πληροφορία που σχετίζεται 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 αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις
σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια για
την τήρηση του Μ.Ε.Κ. υπηρεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται τα
στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποιοι τα εκδίδουν και τα
επιβεβαιώνουν, 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.,
β) πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. για κάθε εργολαβία της οποίας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η
παραλαβή αυτή θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) δελτία εκτάκτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων.
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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 παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του
άρθρου 92 του παρόντος. Τα πιστοποιητικά 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
εγγραφή στο Μ.Ε.Κ., αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σε αυτό, ταξινομούνται, για να
χρησιμοποιηθούν για την κατάταξή 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 δημοσίων έργων.
21. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το
Δημόσιο 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 δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το
Δημόσιο, δεν επιτρέπεται 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’ οιονδήποτε 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 108
Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών
1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Κ. γίνεται από την Επιτροπή
Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που
σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του Μ.Ε.Κ. για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του,
τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί
την όλη τήρηση του Μ.Ε.Κ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές
μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων.
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2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο.
β) Τέσσερις (4) υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, από τους οποίους
οι δύο (2) τουλάχιστον είναι τεχνικοί.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζονται με
τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε..
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν
το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μ.Ε.Κ. και δεν είναι μέλη του Τ.Ε.Ε..
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, όπως ορίζεται στην
περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του παρόντος.
3. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής
του και τέσσερα από τα μέλη της. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της και την υποβολή των
εκθέσεων που προβλέπει η παράγραφος 1 εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις
του άρθρου 95 του παρόντος.
4. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανιμός με μορφή νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 92, 96 και
107 του παρόντος, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με
την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής των δύο
ανωτέρων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ..
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοίκησης
του οργανισμού αυτού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης
και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που
προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των
τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των
υπηρεσιών του οργανισμού αυτού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό
του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που είναι αρμόδιες για την τήρηση των
μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του νομικού προσώπου βαρύνουν
τους πόρους του.
Μέχρι την ίδρυση του νομικού προσώπου, μπορεί να επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους,
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εισφορά για
την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της
Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογη με την
τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του ενδιαφερόμενου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται
τα θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η
ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το
λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική
υποδομή της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στον
καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων
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και του προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική
διάταξη. Με το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου
λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων μπορεί από τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων
οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργάνωσης κ.λπ.) και του
Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών που ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2576/1998 για την
υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές
για υπερωριακή απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για εκτός έδρας
αποζημίωση, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 109
Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. διπλωματούχων ΑΕΙ
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.
2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται επίσης και οι παρακάτω διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που
κατατάσσονται στις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες:
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α) Οι γεωπόνοι στα έργα πρασίνου. β) Οι δασολόγοι στα έργα πρασίνου. γ) Οι γεωλόγοι στα
έργα σηράγγων και γεωτρήσεων.
3. Όσοι από τους παραπάνω διπλωματούχους ή πτυχιούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ.
για εξειδικευμένες εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες μπορούν να στελεχώσουν
εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους και λαμβάνονται υπόψη
για τη συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η
διακήρυξη.
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
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων
σχολών της αλλοδαπής 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 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 οικοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και
ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα 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
Υδραυλικών 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 κατηγορίες 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 υδραυλικών έργων για τα
περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.
ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των
πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα
και εγκαταστάσεις ναυπηγείων.
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η) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών
υπολογιστικών 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 τεχνολόγοι 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
διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών.
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 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».
Σημ.:Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του Ν. 4070/12
(ΦΕΚ-82 Α/10-4-12)
iv. 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.»
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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 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».
Παρατηρήσεις:
1. Η Αρχή επισημαίνει ότι η Οδηγία 2004/18 περιλαμβάνει δύο άρθρα (46 και 52, όπως
αυτά ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με τα άρθρα 44 και 50 του ΠΔ 60/07
αντίστοιχα), οι διατάξεις των οποίων ορίζουν θέματα σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών
μελών να επιβάλλουν την υποχρέωση εγγραφής των οικονομικών φορέων σε ορισμένο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Η μεν διάταξη του άρθρου 44 του ΠΔ 60/07 καθιερώνει ως προαιρετικό ειδικό λόγο
αποκλεισμού (κριτήριο ποιοτικής επιλογής) την μη εγγραφή του οικονομικού φορέα σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, το οποίο ειδικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, έχει
προσδιορισθεί ότι αποτελεί το “Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – Μ.Ε.ΕΠ.”, η δε
διάταξη του άρθρου 50 του ΠΔ 60/07 καθιερώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να
θεσπίσουν επίσημους κατάλογους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, η εγγραφή στους
οποίους μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 50 (άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις
εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 44, 45, 46, 47 και 48 του Π.Δ. 60/2007.
Τέλος, στα Παραρτήματα ΙΧ και ΙΧ Α καθορίζεται η έννοια των Μητρώων του άρθρου 46 της
Οδηγίας (άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007), καθώς και τα επαγγελματικά μητρώα που
αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος. Ειδικά για την Ελλάδα, ορίζεται το «Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων-Μ.Ε.ΕΠ., η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται από τις
επιμέρους διατάξεις του Ν. 3669/2008. Επί του προκειμένου, σημειώνεται ότι τα
εγγεγραμμένα μέλη του Μ.Ε.Κ., συμμετέχουν στο Μ.Ε.ΕΠ., είτε ως ατομικές επιχειρήσεις,
είτε ως στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων-μελών του Μ.Ε.ΕΠ.
2. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 80 του Ν. 3669/2008 «την κατασκευή
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δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με
το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει το
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
(Μ.Ε.Κ.), καθορίζει ευθέως με νομικά δεσμευτικό τρόπο τους πιθανούς συμμετέχοντες σε
μία διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων. Η
υποχρέωση εγγραφής στις τάξεις των μητρώων και η συνακόλουθη απόφαση μιας
αναθέτουσας αρχής για τους δικαιούμενους συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, καθόσον βάσει της εν λόγω
εγγραφής επαληθεύεται η ικανότητα των υποψηφίων να συμμετάσχουν σε δεδομένες
διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να εξετασθεί υπό
το πρίσμα των διατάξεων των Οδηγιών αυτών και των βασικών αρχών που τις διέπουν,
όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, η επιδίωξη του ελεύθερου και
πραγματικού ανταγωνισμού, η αρχή της διαφάνειας και η αρχή της αναλογικότητας.
3. Επί τη βάσει των ανωτέρω επισημάνσεων, δεδομένου ότι οι ως άνω επιχειρήσεις-μέλη
των Μητρώων είναι και εν δυνάμει υποψήφιοι συμμετέχοντες σε διαγωνιστικές
διαδικασίες, σημειώνεται ότι στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως δε στο Ν.3669/2008,
περιέχονται διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν, εκτενώς, τις προϋποθέσεις και όρους ένταξης
στα εν λόγω Μητρώα, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., και, συνακόλουθα, της δυνατότητας συμμετοχής
τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν θέματα που αφορούν,
ιδίως, στον έλεγχο της καταλληλότητας των συμμετεχόντων, στους τίτλους σπουδών, στην
επαγγελματική εμπειρία, στην άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους,
στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, καθώς και στις τεχνικές ή/και
επαγγελματικές ικανότητές τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ρύθμιση θεμάτων όπως, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ.(άρθρα 96-98) και
αντίστοιχα στο Μητρώο Μ.Ε.Κ. (άρθρα 107, 109, 110), ο τύπος που εφαρμόζεται για την
κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.(άρθρο 99), οι τάξεις και κατηγορίες
του Μ.Ε.Ε.Π. (άρθρο 100), τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων, στα οποία έχουν
δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα
με την τάξη εγγραφής τους (άρθρο 102) και η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. εξειδικευμένων
επιχειρήσεων (άρθρο 103), η τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρο 92), η τήρηση Μ.Ε.Κ. (άρθρο 107),
η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρα 93-95), καθώς και η
συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. (άρθρο 108).
4. Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο νόμο 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 η εν λόγω εισήγηση 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, θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και πλήρως τεκμηριωμένη, ιδίως
όσον αφορά στην επιλογή των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, τον ορισμό προαπαιτούμενων
ετών εμπειρίας ανά ειδικότητα, και στην απαίτηση παρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου από
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την ημερομηνία έναρης 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.
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αναφερόμενες στο υποβληθέν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
και συγκεκριμένως στα έχοντας υπόψη αυτού, υπ’αρ. 16-11-2012, 27-12-2012, 15-04-2013
και 22-04-2013 γνωμοδοτήσεις κοινών συνεδριάσεων των επιτροπών Μητρώων Εμπειρίας
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), δεν
προσκομίσθηκαν στην Αρχή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Επιφυλάσσεται ως προς την εν λόγω τεχνική
κρίση της διοίκησης.
5. Ως προς το υποβληθέν σχέδιο Π.Δ. , παρατηρούνται τα ακόλουθα:
5.1 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.
Με τη προτεινόμενη τροποποίηση του Π.Δ., στις προστιθέμενες στη διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 472/85, όπως ισχύει (άρθρο 109 τουΝ.3669/2008),
ειδικότητες επιστημόνων, ορίζεται ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Κ., η παρέλευση
διαφορετικού, κάθε φορά χρόνου από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, αναλόγως της
συγκεκριμένης ειδικότητας Ως αποτέλεσμα, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων,
επέρχεται σύγχυση σχετικώς με τον χρόνο που τελικώς απαιτείται για την εγγραφή στο
Μ.Ε.Κ., των νέων ειδικοτήτων επιστημόνων που εντάσσονται με το προτεινόμενο σχέδιο
Π.Δ. Συνεπώς, προς τον σκοπό άρσης της εν λόγω σύγχυσης, με το προτεινόμενο σχέδιο
Π.Δ., το άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί αναδιατυπούμενο, στο σύνολό του. Επί του
προκειμένου, σημειώνεται ότι η εν λόγω ασάφεια συνηγορεί στη ήδη αναφερθείσα
αναγκαιότητα έκδοσης αυτοτελούς Προεδρικού Διατάγματος.
Επιπροσθέτως, τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ΠΔ κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα για
την εξέλιξη από την Α’ στη Β’ βαθμίδα διαφοροποιούνται ως προς τα οριζόμενα στις
παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 107 του Ν. 3669/2008, προκαλώντας σύγχυση ως προς
το ποια εξ αυτών ρύθμιση κατισχύει για τις εισαγόμενες με το ΠΔ ειδικότητες τεχνικών
Μ.Ε.Κ.
5.2 Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις, ισχύουν, αντιστοίχως, και για τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 του Π.Δ. 472/85, όπως ισχύει.
Συμπέρασμα:
1. Οι προβλέψεις του Ν.3669/2008, ειδικώς σχετικά με τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται και τα κριτήρια που καθιερώνονται για την ένταξη στα Μητρώα Μ.Ε.Κ.
και Μ.Ε.ΕΠ., αλλά και τη σχετική κατάταξή τους σε τάξεις, βαθμίδες και κατηγορίες,
αποτελούν τεχνική κρίση της διοίκησης, στον έλεγχο της οποίας δεν υπεισέρχεται η
Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση έχει διασφαλίσει την εφαρμογή και
τήρηση των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της επιδίωξης
ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού.
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2. Η προτεινόμενη, με το υποβληθέν σχέδιο Π.Δ. τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του
Π.Δ. 472/08, θα πρέπει να επεκταθεί, συμπεριλαμβάνονταςι το σύνολο των
παραγράφων των εν λόγω άρθρων, προς τον σκοπό άρσης της σύγχυσης, που
προκαλείται σχετικώς με τον απαιτούμενο, ανά περίπτωση, χρόνο από την έναρξη
άσκησης επαγγέλματος, αναλόγως της συγκεκριμένης ειδικότητας
3. Προς το σκοπό ενοποίησης και απλοποίησης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας
και της συνακόλουθης ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και της διευκόλυνσης της
διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών, προκρίνεται από την Αρχή η, κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 110 του Ν. 3669/2008,
έκδοση αυτοτελούς προεδρικού διατάγματος, έναντι της τροποποίησης του Π.Δ.
472/85. Τούτο διότι, μετά την έκδοση των προαναφερθέντων Π.Δ. 368/1994 και
Π.Δ.609/1985, αλλά και του Ν. 4070/2012 και τις τροποποιήσεις που αυτά επέφεραν
στις διατάξεις του Π.Δ. 472/85, έχουν τροποποιηθεί οι διατάξεις των άρθρων του,
σχεδόν στο σύνολό τους,. Ως εκ τούτου, η διατήρησή του σε ισχύ και η εκ νέου
τροποποίησή του με το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., ιδίως δε μετά την ως άνω
κωδικοποίηση με τον Ν.3669/2008, της σχετικής νομοθεσίας, δεν εξυπηρετεί την
προαναφερθείσα επιδιωκόμενη δημιουργία ενιαίου νομικού πλαισίου, με την
ενοποίηση και απλοποίηση των συναφών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.
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, 26/09/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Χρήστος Δετσαρίδης
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