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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15)
ΤΜΗΜΑ Α" & Β
Ταχ. Δ/νση  : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδικας : 114 71

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων για την τήρηση των Μητρώων ΜΕΚ και
ΜΕΕΠ.

1. Η τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2229/94. γίνεται από την
αρμόδια Υπηρεσία/ Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), που ενεργεί
επίσης κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια για την συγκέντρωση και επαλήθευση των
στοιχείων που συγκεντρώνονται για τα Μητρώα.

2. Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και
προκειμένου να μηχανογραφηθούν τα πιστοποιητικά ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, η Διεύθυνση
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) έχει σχεδιάσει νέα έντυπα
πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

3. Όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενες εγκυκλίους μία από τις ουσιαστικές
μεταβολές που επιφέρουν ο Ν. 1418/84 και ο Ν. 2229/94 με την καθιέρωση των
Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ είναι ότι οι σχετικές με την επαγγελματική δραστηριότητα
των εργοληπτικών επιχειρήσεων πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο με
πρωτοβουλία των τεχνικών υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών όλων των φορέων του
δημοσίου τομέα που κατασκευάζουν έργα και συντάσσουν τα πιστοποιητικά του
άρθρου 8 της αριθ. ΕΔ2α/01/27/Φ. Ν, 294/18-3-85 απόφασης. Εξάλλου η εκτίμηση
της πείρας των τεχνικών για εγγραφή και κατάταξη, επέκταση και εξέλιξη σε επόμενες
βαθμίδες του ΜΕΚ γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά ΜΕΚ που στέλνουν οι πιο πάνω
υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης αυτής.

1. Προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρηθούν στη σύνταξη των νέων πιστοποιητικών.
α) Ο φορέας πιστοποιεί έργα για τα οποία έχει συνταχθεί προσωρινό ή οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
β) Τα νέα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο σε επίπεδο έργου και αφορούν την
αποκτηθείσα εμπειρία για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και στελέχη που έχουν
συμμετάσχει σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή μεμονωμένη εμπειρία για στέλεχος ή
εταιρία (περίπτωση κοινοπραξίας).
γ) Εφόσον μία εταιρία θέλει να αναβαθμίσει το ΜΕΕΠ της, ή ένα στέλεχος ΜΕΚ να
αναβαθμίσει το ΜΕΚ του, ενώ υπάρχει εμπειρία σε έργο που είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να
αναμένει το επόμενο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (ή οριστικής παραλαβής) για τη
σύνταξη του συνολικού πιστοποιητικού (σε επίπεδο εταιρίας) από τον φορέα.

Διαφορετικά θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των μέχρι στιγμής συνταχθέντων
πιστοποιητικών.



δ) Δηλαδή κάθε πρωτόκολλο παραλαβής θα πρέπει να ακολουθείται από την
πιστοποίηση του έργου και κάθε πιστοποιητικό έργου θα πρέπει να αναφέρεται σε
πρωτόκολλο παραλαβής.
ε) Ο φορέας αποστέλλει το νέου τύπου πιστοποιητικό στην Δ/νση Δ 15 μόλις συνταχθεί-
για την καταχώρηση του στο μηχανογραφικό σύστημα και εκδίδει επικυρωμένο αντίγραφο
για κάθε εταιρία/στέλεχος που αναφέρεται σε αυτό. εφόσον ζητηθεί.
στ) Στο μηχανογραφικό σύστημα εισάγονται μόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που
αποστέλλονται από τον φορέα.
ζ) Για να ικανοποιούνται τα αιτήματα αναβάθμισης/αναθεώρησης ΜΕΚ/ΜΕΕΠ σε τακτά
χρονικά διαστήματα, οι φορείς θα πρέπει να συντάσσουν προσωρινά πρωτόκολλα
παραλαβής,  όποτε η ολοκλήρωση επιμέρους εργασιών το επιτρέπει.

2. Ημερομηνία εφαρμογής του νέου τύπου πιστοποιητικού
• Οι φορείς θα πρέπει να συντάσσουν υποχρεωτικά το νέου τύπου πιστοποιητικό για

έργα τα οποία έχουν έναρξη εργασιών μετά την 01/01/1999, όπου:
• Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την έναρξη του έργου (υπογραφή σύμβασης) ή
• αφορά σε νέο τμήμα εργασιών, για το οποίο θα εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής

και θα πιστοποιεί την εμπειρία αυτού του μέρους των εργασιών και μόνο. Η
προηγούμενη εμπειρία θα υποβληθεί σε παλαιού τύπου πιστοποιητικό.

1. Πλεονεκτήματα του νέου τύπου πιστοποιητικού για φορείς
α) Με την σύνταξη του νέου τύπου πιστοποιητικού, οι φορείς βεβαιώνουν την εμπειρία
για την εκτέλεση συγκεριμένων εργασιών, άπαξ για όλη την εταιρία, τα στελέχη της
εταιρίας και τους επιβλέποντες του φορέα την χρονική στιγμή που συντάσσουν το
πρωτόκολλο παραλαβής, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τυχόν λάθη που οφείλονται σε
παρελθούσες χρήσεις.
β) Η διαδικασία πιστοποίησης είναι προβλέψιμη χρονικά και επιμερίζεται για κάθε έργο
στις χρονικές στιγμές που συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής έτσι ώστε να μην
επιβαρύνεται ο φορέας σε συγκεκριμένες   μη   προβλέψιμες   χρονικές   στιγμές   (έναρξη
ημερολογιακού έτους ή όποτε ζητάνε οι ενδιαφερόμενοι).

Υποδείγματα πιστοποιητικών νέου τύπου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης τους,
αποστέλλονται προς όλους τους φορείς που εκτελούν Δημόσια έργα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
   ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνοδεύει την εγκύκλιο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. με αριθμό: 1
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝ. και αριθμό Πρωτοκόλλου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) Δ15/οικ/23/04-01-1999

Οδηγίες Συμπλήρωσης Πιστοποιητικών Εμπειρίας

Πιστοποιητικό Δημοσίου Έργου

Γενική Περιγραφή

Περιλαμβάνει την εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κοινοπραξιών που αφορά
στην Κατασκευή ενός Δημόσιου Έργου, η οποία πιστοποιείται από τον Φορέα Εκτέλεσης.

Περιλαμβάνει το Έντυπο Α και το Έντυπο Β.

Έντυπο Α :
Αναφέρεται στα Βασικά Στοιχεία περιγραφής του Έργου, στον Ανάδοχο του Έργου

(Επιχείρηση ή /Κοινοπραξία), στα Οικονομικά Στοιχεία του Έργου καθώς και σε
περιληπτικό κείμενο με Παρατηρήσεις του Φορέα Κατασκευής προς την Δ/νση Μητρώων
& Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15).

Έντυπο Β :
Αναφέρεται στην Εμπειρία της Εργοληπτικής Επιχείρησης Κατασκευής του Έργου,

στην Εμπειρία των Στελεχών του Αναδόχου που μετείχαν στην Κατασκευή ή Επίβλεψη του
Έργου και στην Εμπειρία των Επιβλεπόντων Υπαλλήλων του Φορέα.

Η αποκτηθείσα εμπειρία αναλύεται κατά Περίοδο Κατασκευής και Κατηγορία Έργου.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ο Φορέας συμπληρώνει ένα Έντυπο Β για κάθε

Επιχείρηση που μετέχει στην Κοινοπραξία με τα στοιχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη
Επιχείρηση (Εμπειρία Επιχείρησης, Εμπειρία Κατασκευής Στελεχών Επιχείρησης. Εμπειρία
Επίβλεψης Στελεχών Φορέα).

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Α

Ενότητα α. - Βασικά Στοιχεία Έργου

Πιστοποιητικό Προσωρινό/Τελικό
Σημειώνεται ο χαρακτήρας «Π» στην περίπτωση πρωτοκόλλου Προσωρινής

Παραλαβής ή «Ο» στην περίπτωση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου
Σημειώνεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης Έργου που

περιλαμβάνει την Ημερομηνία και τον Φορέα Έκδοσης της Απόφασης, π.χ. :
Δ3-5113/13-05-1998. όπου Δ3 η Δ/νση του Φορέα Έκδοσης. 5113 ο Αριθμός
Πρωτοκόλλου της Απόφασης και 13-05-1998 η Ημερομηνία Έκδοσης της Απόφασης.

Τίτλος Έργου
Ο Τίτλος του Έργου που αναγράφεται συνοπτικά στην Απόφαση Ανάθεσης



Σύντομη περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου.
Συμπληρωματική περιγραφή του Τεχνικού Αντικείμενου του Έργου εφόσον αυτή δεν

προκύπτει με ευκρίνεια από τον Τίτλο του Έργου που αναγράφεται στην Απόφαση
Ανάθεσης.

Φορέας Έργου
Σημειώνεται ο Φορέας εκτέλεσης του Έργου π.χ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - 2η ΔΕΚΕ ή

Νομαρχία Κυκλάδων-Κοινότητα ...................... ή ΟΣΕ-Δ/νση ................. ...

Διευθύνουσα Υπηρεσία & Προϊσταμένη Αρχή
Σημειώνεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή για φορείς όπου

προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις Δημοσίων Έργων.

Κύριος Ανάδοχος
Σημειώνεται ο Κύριος Ανάδοχος του Έργου σε περίπτωση Κοινοπραξίας όπου έχει

συσταθεί Εταιρεία η οποία δεν φέρει Αριθ. ΜΕΕΠ (π.χ. «Ολυμπιακό Μετρό». «Γέφυρα»
κ.ά).

Ενότητα β. - Ανάδοχος Έργου
Σημειώνεται ο Ανάδοχος του Έργου με αναφορά στην Επωνυμία και τον αριθμό

ΜΕΕΠ   Σε περίπτωση Κοινοπραξίας σημειώνονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που
μετέχουν στην Κοινοπραξία και το ποσοστό συμμετοχής τους.

Ενότητα γ. - Στοιχεία Σύμβασης / Πρωτοκόλλου Παραλαβής

Αρχικός Προϋπολογισμός
Σημειώνεται το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού

Αρχικό Ποσό Σύμβασης
Σημειώνεται το αρχικό ποσό Σύμβασης

Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης
Σημειώνεται το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφόσον υπάρξει, η οποία

θεωρείται συνέχεια της αρχικής και προσμετράται σε αυτή.

Ποσό Τελευταίου Εγκεκριμένου Λογαριασμού
Σημειώνεται το Ποσό του τελευταίου Εγκεκριμένου Λογ/σμού καθώς και η

Ημερομηνία του Λογαριασμού.

Υπογραφή Σύμβασης
Σημειώνεται η Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

Πέρας Σύμβασης (Προβλεπόμενη Ημερ/νία)
Σημειώνεται η Ημερομηνία που προβλέπεται από την Σύμβαση να περατωθεί το

Έργο.



Πέρας Σύμβασης (Πραγματοποιηθείσα Ημερ/νία)
Σημειώνεται η Ημερομηνία Περαίωσης του Έργου εφόσον το πιστοποιητικό

αναφέρεται σε οριστική παραλαβή.

Πρωτόκολλο Παραλαβής
Σημειώνεται η Ημερομηνία και ο Αριθμός του Πρωτοκόλλου Παραλαβής καθώς και

το Είδος του Πρωτοκόλλου με ένδειξη «Π» σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αναφέρεται
σε πιστοποίηση Εμπειρίας που προκύπτει από Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και
«Ο» σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αναφέρεται σε πιστοποίηση Εμπειρίας που
προκύπτει από Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Ενότητα δ. - Εμπειρία Επιβλεπόντων Υπαλλήλων Φορέα
Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία

Έργου για κάθε Υπάλληλο του Φορέα που επέβλεψε το Έργο τα οποία θα ληφθούν υπόψη
ως εμπειρία Επίβλεψης του Υπαλλήλου για το συγκεκριμένο Έργο

Διάστημα
Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε ο Υπάλληλος στην Επίβλεψη του Έργου

του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου.

ΟΔΟ, ΟΙΚ, …
Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την

εμπειρία του Υπαλλήλου στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό
διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων
συμπληρώνονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου που
ακολουθεί.

Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα.

ΤΕΕ
Ο αριθμός ΤΕΕ του Υπαλλήλου εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΤΕΕ.

ΜΕΚ
Ο αριθμός ΜΕΚ του Υπαλλήλου εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ

Ονοματεπώνυμο
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο. Όνομα και το πρώτο γράμμα του

Πατρώνυμου.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω Υπάλληλοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ θα

αναγράφεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο (κατά τα γνωστά), έτσι ώστε να είναι δυνατή
η κατοχύρωση της εμπειρίας για μελλοντική εγγραφή τους στο ΜΕΚ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Β
Ενότητα ε. - Στοιχεία Εργοληπτικής Επιχείρησης

Αρ. ΜΕΕΠ
Ο αριθμός ΜΕΕΠ της εργοληπτικής Επιχείρησης.

Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου
Μεταφορά των στοιχείων που αναγράψατε στο Έντυπο Α - ενότητα α.



Ποιότητα Εργασιών
Επάρκεια Μέσων Προσωπικού
Οικονομική Επάρκεια
Χρονική Επάρκεια

Συμπληρώνονται με βάση την κοινή κωδικοποίηση 1-Άριστη 2·Πολύ Καλή 3-Καλή 4-
Μέτρια χαρακτηρίζοντας ανάλογα την Ποιότητα των Εργασιών που εκτελέστηκαν από
την Επιχείρηση, την Επάρκεια Μέσων Προσωπικού, την Οικονομική και Χρονική
Επάρκεια που επέδειξε η Επιχείρηση κατά την εκτέλεση του Έργου. Υπάρχει
δυνατότητα επέκτασης σε περιληπτικά σχόλια.

Ενότητα ζ.- Εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης
Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα εκτέλεσης των

επιμέρους Εργασιών και κατά κατηγορία Έργου. Τα επιμέρους ποσά αθροίζονται κατά
στήλη και γραμμή σε σύνολα.

Διάστημα
Το διάστημα Ημερομηνιών στο οποίο εκτελέστηκε το Έργο του οποίου τα ποσά

αναλύονται σε στήλες κατά κατηγορία Έργου.

ΟΔΟ, ΟΙΚ, ...
Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την

εμπειρία της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το
ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται Στο πρωτυπομένο έντυπο έχουν προβλεφθεί
συντμήσεις για τις συνηθέστερες κατηγορίες Έργων ( ΟΔΟ., ΟΙΚ., ΥΔΡ.). Εμπειρία σε
άλλη κατηγορία έργων σημειώνεται από τον Φορέα σύμφωνα με τον πίνακα Σύντμησης
Κατηγοριών Έργου που ακολουθεί.

Ενότητα η. - Εμπειρία Στελεχών Εργοληπτικής Επιχείρησης
Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία

Έργου για κάθε Στέλεχος της Επιχείρησης που θα ληφθεί υπόψη ως εμπειρία του Στελέχους
για το συγκεκριμένο Έργο

Διάστημα
Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε το Στέλεχος στο Έργο του οποίου τα ποσά

αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου.

ΟΔΟ, Ο/Κ, ...
Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την

εμπειρία του Στελέχους στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό
διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων
συμπληρώνονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου που
ακολουθεί.

Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα.

ΤΕΕ
Ο αριθμός ΤΕΕ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώοο ΤΕΕ



ΜΕΚ
Ο αριθμός ΜΕΚ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ

Ονοματεπώνυμο
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο. Όνομα και το πρώτο γράμμα του

Πατρώνυμου

Απασχόληση
Συμπληρώνεται «Κ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε κατασκευή εργασιών «Ε» εάν η

εμπειρία αναφέρεται σε επίβλεψη και «Μ» εάν αναφέρεται σε μελέτη.
Σημείωση:

Θεωρείται σκόπιμο κατά την συμπλήρωση της Ενότητας ζ. και η. να δοθεί προσοχή
στην συμφωνία των αντίστοιχων Συνόλων Δηλαδή η συνολική εμπειρία κάθε Κατηγορίας
Έργου της ενότητας ζ. να συμφωνεί σε ποσό με την συνολική εμπειρία των εμπλεκομένων
Στελεχών της αντίστοιχης κατηγορίας Έργου που αναγράφονται στην ενότητα η.

Η ίδια παραδοχή ισχύει και για το συνολικό ποσό εμπειρίας της Επιχείρησης στην
ενότητα ζ. . που θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό της εμπειρίας όλων των
στελεχών της ενότητας η. (δηλαδή η Συνολική Αποκτηθείσα Εμπειρία Στελεχών της
Επιχείρησης να ταυτίζεται με την συνολική Εμττειρία Κατασκευής της Επιχείρησης που
στελεχώνουν).

Ενότητα θ. - Παρατηρήσεις
Συμπληρώνονται παρατηρήσεις που αναφέρονται σε πιθανά προβλήματα συνεργασίας

που εντόπισε ο Φορέας Έκδοσης του Πιστοποιητικού κατά την Κατασκευή του Έργου και
επιθυμεί να τα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία

Σε περίπτωση που οι Παρατηρήσεις αναφέρονται σε Στέλεχος του Αναδόχου θα.
πρέπει να αναφερθεί το ΜΕΚ του Στελέχους
Σημείωση :
Διάστημα Εκτέλεσης Έργων

Το διάστημα που αναφέρεται στις ενότητες δ, ζ, η, περιλαμβάνει αποκτηθείσα.
εμπειρία ανά ημερολογιακό Έτος.   Έτσι για Έργα που η εκτέλεση τους υπερβαίνει το ένα
ημερολογιακό Έτος (π.χ 01/06/1999 - 10/07/2000), θα σημειώνεται ξεχωριστά η εμπειρία
ανά ημερολογιακό Έτος ( δηλαδή ανάλυση κατά κατηγορία Έργου για διάστημα
01/06/1999 - 31/12/1999 για το Έτος 1999 και 01/01/2000 - 10/07/2000 για το Έτος 2000).
σύμφωνα με την πιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Πίνακας Συντμήσεων Κατηγοριών Έργων ΜΕΕΠ
ΛΙΜ - Λιμενικά                  ΓΕΩ - Εργασίες Γεωτρήσεων
Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά       ΠΡΑ - Εργασίες Πρασίνου
Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά     ΜΕΤ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων

ΜΟΝ - Ειδικών Μονώσεων
ΑΝΕ - Ανελκυστήρων
ΗΛΕ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΚΑΘ - Καθ. & Επεξ. Αποβλήτων
ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ Ναυπηγείων
ΣΗΡ - Σηρράγγων



Πίνακας Συντμήσεων Κατηγοριών Έργων ΜΕΚ
ΛΙΜ - Λιμενικά                   ΕΡΓ - Εργασίες Γεωτρήσεων
Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά        ΕΡΠ - Εργασίες Πρασίνου
Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά     ΕΡΜ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων

ΥΔΠ - Υραυλικών υπό Πίεση
ΕΡΗ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΕΡΚ - Καθ & Επεξ Αποβλήτων
ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ Ναυπηγείων
ΕΡΣ - Σηρράγγων

Πιστοποιητικό Ιδιωτικού Έργου

Γενική Περιγραφή
Περιλαμβάνει την εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κοινοπραξιών που αφορά

στην Κατασκευή ενός Ιδιωτικού Έργου, η οποία πιστοποιείται από τον Φορέα Εκτέλεσης.

Περιλαμβάνει το Έντυπο Γ.

Έντυπο Γ :
Αναφέρεται στα Βασικά Στοιχεία περιγραφής του Έργου, στον Ανάδοχο (Επιχείρηση

ή Κοινοπραξία), στα Οικονομικά Στοιχεία καθώς και στην Εμπειρία της Εργοληπτικής
Επιχείρησης, των Στελεχών του Αναδόχου οι των Επιβλεπόντων Στελεχών του Φορέα που
μετείχαν στην Κατασκευή ή Επίβλεψη του Έργου.

Η αποκτηθείσα εμπειρία αναλύεται κατά Περίοδο Κατασκευής και Κατηγορία Έργου.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ο Φορέας συμπληρώνει ένα Έντυπο Γ για κάθε

Επιχείρηση που μετέχει στην Κοινοπραξία με τα στοιχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη
Επιχείρηση (Εμπειρία Επιχείρησης, Εμπειρία Κατασκευής Στελεχών Επιχείρησης).

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Γ

Ενότητα α. - Βασικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου
Ο Τίτλος του Έργου που αναγράφεται συνοπτικά στην Δήλωση Ν 1599/1986 του

Ιδιοκτήτη.

Σύντομη περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου
Συμπληρωματική περιγραφή του Τεχνικού Αντικειμένου του Εργου εφόσον αυτή δεν

προκύπτει με ευκρίνεια από τον Τίτλο του Έργου που αναγράφεται στην Δήλωση Ν.
1599/1986 του Ιδιοκτήτη.

Φορέας Έργου
Σημειώνεται ο Φορέας εκτέλεσης του Έργου καθώς και η Ημερομηνία της Δήλωσης

Ν. 1599/1986 του Ιδιοκτήτη

Κύριος Ανάδοχος
Σημειώνεται ο Κύριος Ανάδοχος του Έργου σε περίπτωση Κοινοπραξίας.



Σε περίπτωση που η πιστοποίηση αφορά σε άτομο που δεν διαθέτει αριθμό ΜΕΚ,
αναγράφεται το Επώνυμο, Όνομα και το πρώτο γράμμα Πατρώνυμου του Αναδόχου.

Ενότητα β. - Ανάδοχος Έργου

Σημειώνεται ο Ανάδοχος του Έργου με αναφορά στην Επωνυμία και τον αριθμό
ΜΕΕΠ.  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας σημειώνονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που
μετέχουν στην Κοινοπραξία και το ποσοστό συμμετοχής τους

Ενότητα γ - Στοιχεία Σύμβασης

Ποσό Σύμβασης
Σημειώνεται το ποσό της Σύμβασης

Ημερ/νία Υπογραφής Σύμβασης
Σημειώνεται η Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

Ημερομηνία Έναρξης
Σημειώνεται η Ημερομηνία Έναρξης Κατασκευής του Έργου

Ημερομηνία Περαίωσης
Σημειώνεται η Ημερομηνία Περαίωσης του Έργου

Ενότητα ε. - Στοιχεία ΜΕΕΠ / ΜΕΚ

Αρ. ΜΕΕΠ/ΜΕΚ
Σημειώνεται ο αριθμός ΜΕΕΠ της Εργοληπτικής Επιχείρησης (Ατομική

Επιχείρηση ή Εταιρεία).
Ο αριθμός ΜΕΚ του Αναδόχου σημειώνεται μόνο, εφόσον δεν διαθέτει Ατομική

Επιχείρηση και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΜΕΚ.
Όταν ο Ανάδοχος δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ, το πεδίο αφήνεται κενό.

Ενότητα ζ. - Εμπειρία Αναδόχου

Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα εκτέλεσης των
επιμέρους Εργασιών και κατά κατηγορία Έργου. Τα επιμέρους ποσά αθροίζονται κατά
στήλη και γραμμή σε σύνολα. Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι Εργοληπτική Επιχείρηση ( Εταιρεία ή Ατομική Επιχείρηση)

Διάστημα
Το διάστημα Ημερομηνιών στο οποίο εκτελέστηκε το Έργο του οποίου τα ποσά

αναλύονται σε στήλες κατά κατηγορία Έργου.

ΟΔΟ, ΟΙΚ, ...
Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την

εμπειρία του Αναδόχου στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό
διάστημα στο οποίο αναφέρεται.



Στο προτυπωμένο έντυπο έχουν προβλεφθεί συντμήσεις για τις συνηθέστερες
κατηγορίες Έργων (ΟΔΟ. ΟΙΚ. ΥΔΡ). Εμπειρία σε άλλη κατηγορία έργων σημειώνεται από
τον Φορέα σύμφωνα με τους πίνακες Σύντμησης Κατηγοριών Έργου.

Ενότητα η. - Εμπειρία Στελεχών Αναδόχου

Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία
Έργου για κάθε Στέλεχος του Ανάδοχου, που θα ληφθεί υπόψη ως εμπειρία του Στελέχους
για το Συγκεκριμένο Έργο.

Διάστημα
Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε το Στέλεχος στο Έργο του οποίου τα ποσά

αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου.

ΟΔΟ, ΟΙΚ, ...
Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την

εμπειρία του Στελέχους στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό
διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων
συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου. Τα παραπάνω
ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα.

ΤΕΕ
Ο αριθμός ΤΕΕ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΤΕΕ

ΜΕΚ
Ο αριθμός ΜΕΚ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ

Ονοματεπώνυμο
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο, Όνομα και το πρώτο γράμμα του

Πατρώνυμου.

Απασχόληση
Συμπληρώνεται «Κ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε κατασκευή εργασιών, «Ε» αν η

εμπειρία αναφέρεται σε επίβλεψη και «Μ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε μελέτη.
Σημείωση:

Θεωρείται σκόπιμο κατά την συμπλήρωση της Ενότητας ζ, και η, να δοθεί προσοχή
στην συμφωνία των αντίστοιχων Συνόλων. Δηλαδή η συνολική εμπειρία κάθε Κατηγορίας
Έργου της ενότητας ζ. να συμφωνεί σε ποσό με την συνολική εμπειρία των εμπλεκομένων
Στελεχών της αντίστοιχης κατηγορίας Έργου που αναγράφονται στην ενότητα η.

Η ίδια παραδοχή ισχύει και για το συνολικό ποσό εμπειρίας της Επιχείρησης στην
ενότητα ζ., που θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό της εμπειρίας όλων των
στελεχών της ενότητας η. (δηλαδή η Συνολική Αποκτηθείσα Εμπειρία Στελεχών της
Επιχείρησης να ταυτίζεται με την συνολική Εμπειρία Κατασκευής της Επιχείρησης που
στελεχώνουν)

Διάστημα Εκτέλεσης Έργων
Το διάστημα που αναφέρεται στην ενότητα ζ, η, περιλαμβάνει αποκτηθείσα εμπειρία

ανά ημερολογιακό Έτος.  Έτσι για Έργα που η εκτέλεση τους υπερβαίνει το ένα



ημερολογιακό Έτος (π χ 01/06/1999 - 10/07/2000), θα σημειώνεται ξεχωριστά η εμπειρία
ανά ημερολογιακό Έτος ( δηλαδή ανάλυση κατά κατηγορία Έργου για διάστημα
01/06/1999 - 31/12/1999 για το Έτος 1999 και 01/01/2000 - 10/07/2000 για το Έτος 2000).
σύμφωνα με την πιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Πίνακας Σύντμησης Κατηγοριών Έργου ΜΕΕΠ

ΛΙΜ — Λιμενικά                  ΓΕΩ - Εργασίες Γεωτρήσεων
Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά       ΠΡΑ - Εργασίες Πρασίνου
Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά    ΜΕΤ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων

ΑΝΕ - Ανελκυστήρων
ΗΛΕ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΚΑΘ - Καθ. & Επεξ Αποβλήτων
ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ. Ναυπηγείων
ΣΗΡ - Σηρράγγων
ΜΟΝ - Ειδικών Μονώσεων

Πίνακας Σύντμησης Κατηγοριών Έργου (ΜΕΚ)
ΛΙΜ - Λιμενικά ΕΡΓ- Εργασίες Γεωτρήσεων
Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά ΕΡΠ - Εργασίες Πρασίνου
Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά ΕΡΜ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων

ΥΔΠ - Υδραυλικών υπό Πίεση
ΕΡΗ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΕΡΚ - Καθ & Επεξ. Αποβλήτων
ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ. Ναυπηγείων
ΕΡΣ - Σηρράγγων
ΕΡΧ - Χημικών Βιομηχανιών
ΜΙΚ -Μικτά Έργα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΜΑΝΤΕΛΑΣ








