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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 138
13 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 90
Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168)
που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποί−
ησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων
η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 110 του
3669/2008 (άρθρο 17 παρ. 7 και 8 του ν. 1418/1984, Α΄23
και άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4070/2012, Α΄82, αντίστοιχα).
2. Του ν. 4013/2011 (Α΄204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρ−
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλε−
κτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του
Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 118/2013 (Α΄152).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (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.
8. Την αρ. 13/2013 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
9. Την αρ. 105/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
To άρθρο 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168), όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 10 του π.δ. 368/1994 (Α΄201) και
κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νο−

μοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων, η οποία κυ−
ρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. διπλωματούχων ανώτατων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών
της αλλοδαπής.
1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωματούχων ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων
σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παρα−
γωγή 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 ενεργει−
ακών έργων.
β) των αρχιτεκτόνων μηχανικών στην κατηγορία οι−
κοδομικών έργων και στα έργα πρασίνου των λοιπών
κατηγοριών.
γ) των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών στις κα−
τηγορίες έργων οδοποιίας,
οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών.
δ) των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων
μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών
και των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών στην κα−
τηγορία 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 μηχα−
νολόγων μηχανικών στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις
ναυπηγείων.
στ) των μηχανικών μεταλλείων στην κατηγορία των
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα ση−
ράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων.
ζ) των μεταλλουργών μηχανικών στην κατηγορία των
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα κα−
θαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών
και αερίων αποβλήτων.
η) των χημικών μηχανικών στην κατηγορία των βιο−
μηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα καθα−
ρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων.
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θ) των ηλεκτρονικών μηχανικών στα έργα ηλεκτρο−
νικού εξοπλισμού.
ι) των μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας στις κατηγορίες έργων ηλεκτρο−
μηχανολογικών, βιομηχανικών και ενεργειακών, όπως
και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα πε−
ριλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
ια) των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου
Κρήτης στις κατηγορίες έργων ηλεκτρομηχανολογικών,
βιομηχανικών ενεργειακών, όπως και στην κατηγορία
των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυ−
τήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.
ιβ) των μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις κατηγο−
ρίες 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 επαγγέλ−
ματος μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφε−
ρειακής 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 εμπει−
ρία, 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 προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς.
ιδ) των διπλωματούχων, με άδεια άσκησης επαγγέλμα−
τος, 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 συμπλη−
ρωθεί 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 μηχα−
νικούς μεταλλείων.
ιε) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδα−
πής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος δομοστατικού μη−
χανικού και δομοστατικού πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολι−
τικού 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 σχε−
τική εμπειρία, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κα−
τηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέ−

σεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
ιστ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος δομοστατι−
κού μηχανικού για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις και
μηχανικού διαχείρισης έργου δομοστατικού, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πο−
λιτικού 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 προϋ−
ποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.
ιζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού
μηχανικού στον κλάδο κατασκευής με μπετόν, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολι−
τικού 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 κα−
τηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
ιη) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού δι−
αχείρισης 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 κα−
τηγορίες έργων οδοποιίας και υδραυλικών έργων, με
τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωμα−
τούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
ιθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού δι−
αχείρισης 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 πο−
λιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής, 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 οικοδο−
μικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋ−
ποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολι−
τικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κα) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδα−
πής με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού υδροτε−
χνικής, πολιτικού μηχανικού – υδροτεχνικού, υδροτεχνικού
μηχανικού και υδραυλικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσ−
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σονται 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 βαθμί−
δα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπει−
ρία, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις ίδιες προϋ−
ποθέσεις που ισχύουν για διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κβ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
μεταφορών, συγκοινωνιολόγου μηχανικού, πολιτικού
μηχανικού – συγκοινωνιολόγου, μηχανικού σιδηροδρό−
μων οδών και γεφυρών, μηχανικού οδοποιίας, μηχανικού
οδοποιίας – συγκοινωνιών, μηχανικού οδικών και σιδηρο−
δρομικών 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 κατηγο−
ρία των έργων οδοποιίας.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
κατηγορία των έργων οδοποιίας, με τις ίδιες προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κγ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής 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 οι−
κοδομικών 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 μηχανι−
κούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κδ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής 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 κα−
τηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κε) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδα−
πής με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού βιομη−
χανικής 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 κατηγο−
ρία 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 ενερ−
γειακών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν
για διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ
της ημεδαπής.
κστ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής 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 σχε−
τική εμπειρία, στα έργα Σηράγγων και Γεωτρήσεων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
κατηγορία των οικοδομικών έργων και στα έργα ση−
ράγγων και γεωτρήσεων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανι−
κούς των ΑΕΙ της ημεδαπής
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία
με την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, ο αριθ−
μός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται
δεν θα υπερβαίνει, σε αριθμό, αυτές του πολιτικού
μηχανικού.
κζ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωλόγου
μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασι−
κή 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 επαγ−
γέλματος 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 μη−
χανικούς 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 αλ−
λοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
ενίσχυσης και συντήρησης κατασκευών, οι οποίοι εντάσ−
σονται 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 κα−
τηγορία των οικοδομικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
κθ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού
μηχανικού βιομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευ−
ών ή (και) μηχανικού βιομηχανικών και δομοστατικών
κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμί−
δα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης
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επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων
ή στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί
εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφό−
σον 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.
λ) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
στις πολιτικές και βιομηχανικές κατασκευές, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πο−
λιτικού 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 αλ−
λοδαπής, 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 αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
θερμοαεριοεφοδιασμού και εξαερισμού οι οποίοι εντάσ−
σονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πε−
νταετία 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 αλλοδα−
πής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού διαχεί−
ρισης κατασκευαστικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται
στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχα−
νικού, 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 αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού υπο−
λογιστικής 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 αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
θαλάσσιων 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
υδραυλικών έργων.
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 αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού
μηχανικού έργων περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσο−
νται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πε−
νταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην
κατηγορία των υδραυλικών έργων και έργων καθαρι−
σμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και
αέριων Αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για
υδραυλικά έργα και έργα καθαρισμού και επεξεργασί−
ας 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 αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού βι−
ομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευών οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πο−
λιτικού μηχανικού,
στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπει−
ρία, 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 αλλοδα−
πής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανι−
κού με Κατεύθυνση στα Δομικά, οι οποίοι εντάσσονται
στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανι−
κού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των
οικοδομικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπει−
ρία, 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 αλλοδα−
πής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού βιομη−
χανικών 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 στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπει−
ρία, 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 αλλο−
δαπής, 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 βαθ−
μίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων
ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί
εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφό−
σον 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 αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μη−
χανικού 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 στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκη−
σης 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 αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
με ειδικότητα στις γέφυρες και σήραγγες, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πο−
λιτικού 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 αλ−
λοδαπής, 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 αλ−
λοδαπής, 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.

4389

με) των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Μηχανικού παραγωγής δομικών στοιχειών κατασκευ−
ών, Μηχανικού διαχείρισης κτιρίων, Μηχανικού ανάλυσης
και σχεδιασμού κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων
ή (και) Μηχανικού συντήρησης έργων, οι οποίοι εντάσ−
σονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα στο Μ.Ε.Κ., μετά πε−
νταετία 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 αλ−
λοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
υπολογιστικής προσομοίωσης στη μηχανική, οι οποίοι
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πο−
λιτικού 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 αλλοδα−
πής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αγρο−
τικών κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκη−
σης 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 αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού
μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμί−
δα 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 προ−
ϋποθέσεις 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 αλλο−
δαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού
μηχανικού οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ, στην βασική
ειδικότητα του μεταλλειολόγου μεταλλουργού μηχανι−
κού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία
των έργων αποκαλύψεων μεταλλείων και των έργων
γεωτρήσεων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα
αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μηχανικούς με−
ταλλείων.
ν) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημε−
δαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι
οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του
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πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ.,
μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος 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 κα−
θαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών
και αερίων αποβλήτων.
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην
κατηγορία των υδραυλικών έργων και στα έργα καθα−
ρισμού 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.
να) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημε−
δαπής 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 επαγγέλ−
ματος, στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργει−
ακών έργων, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από
τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην
κατηγορία των έργων πρασίνου και στην πρώτη βαθ−
μίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από μία τετραετία από την άδεια
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των έργων
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στε−
ρεών και αερίων αποβλήτων ή στη δεύτερη βαθμίδα
του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπει−
ρία 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.
νβ) των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημε−
δαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι
οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα

του μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του
Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης
επαγγέλματος, στην κατηγορία των 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 εμπει−
ρία 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 περιλαμβανό−
μενα 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 μη−
χανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία
με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, ο αριθ−
μός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται
δεν θα υπερβαίνει, σε αριθμό, αυτές του μηχανολόγου
μηχανικού.
2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται επίσης και οι παρακάτω
διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που κατατάσσονται
στις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες:
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 πτυ−
χιούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. για εξειδικευμένες
εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες μπορούν να
στελεχώσουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντι−
στοιχούν στην ειδικότητα τους και λαμβάνονται υπόψη
για τη συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων
γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η διακήρυξη».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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