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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ     Αθήνα, 7 / 5 /1999
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-Γ.Γ.Δ.Ε.                Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/8336
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ &
ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Β'                        ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση  : Ιπποκράτους 196-198
Ταχ. Κώδικας: 11471

ΘΕΜΑ: Αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικών έργων που λαμβάνονται υπόψη για την
αναβάθμιση στο Μ.Ε.Κ.

Σας υπενθυμίζουμε προγενέστερες εγκυκλίους μας σχετικά με τα πιστοποποιητικά
έργων που λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών
(ΜΕΚ) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Έχει διαπιστωθεί ότι τα πιστοποιητικά εμπειρίας που υποβάλουν στην Υπηρεσία μας
οι ενδιαφερόμενοι για αναβάθμιση τους στο ΜΕΚ, πολλές φορές εμφανίζουν ότι
ασχολήθηκαν ως επί τόπου Μηχανικοί στην κατασκευή έργου, του οποίου ανάδοχος
είναι άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ενώ στελεχώνουν οι ίδιοι ατομική επιχείρηση ή
ανήκουν στη βασική ή στη λοιπή στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης υπό εταιρική
μορφή.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. Β του άρθρου 11 της απόφασης αριθ.
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/1985 του Υπουργού Δημοσίων Έργων (νυν Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),
προβλέπεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 όλων των στελεχών
των εργοληπτικών επιχειρήσεων περί αποκλειστικής απασχόλησης στην εργοληπτική
επιχείρηση και επομένως η απασχόληση τους ως επί τόπου σε άλλες εργοληπτικές
επιχειρήσεις, δεν είναι σύννομη.

3. Προς άρση αυτής της κατάστασης και προκειμένου να ενημερωθούν οι φορείς που
κατασκευάζουν έργα και οι ενδιαφερόμενοι τεχνικοί, η Επιτροπή ΜΕΚ αποφάσισε με
την απόφαση της στην 14η Συνεδρίαση της 20-4-1999 την έκδοση της εγκυκλίου
αυτής με την οποία θα γνωστοποιείται ότι μέχρι 30-6-1999 θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις με τα πιστοποιητικά εμπειρίας που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι
31/12/1998 και έχουν χορηγηθεί σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ,
ατομικών ή υπό εταιρική μορφή, που έχουν απασχοληθεί ως επί τόπου μηχανικοί
άλλης εργοληπτικής επιχείρησης αναδόχου του έργου, θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών που να αποδεικνύουν τη
συμμετοχή τους στα έργα.

4. Τα πιστοποιητικά έργων που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους για την αναβάθμιση
τους στα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, και υποβληθούν στη Διεύθυνση μας μετά την
30/6/1999 θα γίνονται δεκτά από την Επιτροπή ΜΕΚ μόνον εάν έχουν τηρηθεί τα
οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 1418/84 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94



και της Υπουργικής απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18-3-85) και τις σχετικές
εγκυκλίους, δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σε
στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, ατομικών ή υπό εταιρική μορφή,
που έχουν απασχοληθεί ως επί τόπου Μηχανικοί άλλης εργοληπτικής επιχείρησης
αναδόχου του έργου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Π. ΜΑΝΤΕΛΑΣ


