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ΘΕΜΑ:  Προτάσεις τροποποιήσεων διατάξεων ΜΕΕΠ  

ΣΧΕΤ.:  Το υπ’αριθµ. 12535/30-5-2013/ έγγραφό σας  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Λάβαµε το έγγραφό σας 12535/30.05.13 µε το οποίο µας στέλνετε σχέδιο νοµοθετικών 
ρυθµίσεων για τα ΜΕΕΠ και ζητάτε τις απόψεις µας. 

Το παραπάνω σχέδιο νοµοθετικών ρυθµίσεων κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όµως οι 
ρυθµίσεις του δεν έχουν ούτε την απαιτούµενη γενναιότητα στα θέµατα που ρυθµίζονται, 
ούτε το απαιτούµενο εύρος, ώστε να καλύψουν όλα τα κρίσιµα θέµατα, που ανακύπτουν, 
είτε λόγω των σηµερινών συνθηκών κρίσης, είτε λόγω ατελειών στην παλαιά νοµοθεσία που 
δεν ευνοούν την αντικειµενική επανάκριση των πτυχίων και εντέλει  τον υγιή ανταγωνισµό. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι µετά από εξαντλητική διαδικασία στην οποία συµµετείχαν όλοι οι 
σχετικοί φορείς η επιτροπή ΜΕΕΠ κατέληξε σε ολοκληρωµένη, από πλευράς εύρους, 
πρόταση, και η οποία ήταν και είναι αναγκαίο να αποτελεί τον κορµό των σχετικών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων. 

∆εδοµένης όµως της καθυστέρησης της αναγκαίας πλήρους νοµοθετικής ρύθµισης των 
θεµάτων ΜΕΕΠ και εν όψει της ασφυκτικής προθεσµίας της 30.06.13, ακολουθούν οι 
απόψεις µας που αφορούν τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που περιλαµβάνει το σχέδιο, αλλά και 
σε πρόσθετες που είναι ταυτόχρονα και απολύτως αναγκαίες αλλά και υλοποιήσιµες στα 
στενά διαθέσιµα χρονικά περιθώρια: 

 

1. Κύκλος Εργασιών (περ. δ, παρ. 2 άρθρου 99 του Ν. 3669/2008) 

Ο πραγµατικός µέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών ΜΕΕΠ έχει υποχωρήσει κατά 40%, 
λόγω µείωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) αλλά και καθυστερήσεων 
στην συµβασιοποίηση, εξέλιξη και πληρωµή των έργων, δηλαδή, για λόγους που δεν 
ανάγονται στην ευθύνη των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η µείωση της σταθεράς του 
κύκλου εργασιών µόνο κατά 20% που περιλαµβάνεται στο σχέδιο είναι ανεπαρκής. 
∆εδοµένου ότι τα λοιπά στοιχεία ικανότητας εκτέλεσης έργων διατηρούνται (πάγια, 
εξοπλισµός, ίδια κεφάλαια κ.λπ.), θεωρούµε ότι η µείωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 
25%. 
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2. Συντελεστής Γ στην περίπτωση συγχωνεύσεων (παρ. 7 άρθρου 99 του Ν. 3669/2008) 

Συµφωνούµε µε την ρύθµιση, όµως ζητούµε να µην µπορεί να γίνει χρήση του 
συντελεστή Γ στις συγχωνεύσεις νέων εταιρειών 3ης τάξης (κάτω της 3ετίας), 
προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο της πλασµατικής ίδρυσης εταιρειών 3ης τάξης, 
µε σκοπό µόνο την συγχώνευσή τους προς ενίσχυση άλλης εταιρείας. 

3. Πτυχία ΜΕΚ (παρ. 5 άρθρου 100 του Ν. 3669/2008) 

Η προτεινόµενη ρύθµιση δεν µειώνει ουσιαστικά την στελέχωση. Το εµπόριο των πτυχίων 
ΜΕΚ και η πλασµατική στελέχωση (που είναι αδύνατον να αστυνοµευτεί), αποτελεί 
όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει µε την σηµερινή 
πραγµατικότητα που απαιτεί την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η 
µείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και η καθυστέρηση των πληρωµών δεν 
επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτή της πλούσιας στελέχωσης µε ΜΕΚ υποτιθέµενης µόνιµης 
απασχόλησης. Άλλωστε η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) όλων των έργων 
προβλέπουν τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα για τα στελέχη του αναδόχου που 
εκτελούν το έργο τα οποία οφείλουν να ελέγχουν οι επιβλέπουσες Υπηρεσίες και έτσι δεν 
υπάρχει ουσία στις αυξηµένες απαιτήσεις ΜΕΚ του νόµου σε ότι αφορά στην εκτέλεση 
των έργων. Ζητούµε την ουσιαστική µείωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Βασική κατηγορία Πρόσθετη κατηγορία  

Τάξη Βασική στελέχωση Συµπληρωµατική 
στελέχωση 

Πάνω από τις 4 
κατηγορίες έργων 

3η 1∆ και 1Γ 1Γ 1Γ 

4η 2∆ και 1Γ 1∆ 1Γ 

5η 3∆ και 1Γ 2∆ 1∆ 

6η 4∆ και 2Γ 2∆ και 1Γ και 1Β 1∆ 

7η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ   

 

4. Αδιάθετες κατασκευές και αντιπαροχές (Υπ. iii, περ. α, παρ. 2 άρθρου 99 του Ν. 
3669/2008) 

∆εδοµένης της κρίσης, του τοµέα των ακινήτων, ζητούµε να περιληφθούν στον κύκλο 
εργασιών οι κατασκευές (κτίρια, διαµερίσµατα κ.λπ.), που έχουν µεν κατασκευαστεί αλλά 
δεν έχουν πουληθεί (πράγµα σύνηθες σήµερα και σπάνιο στο παρελθόν). Επιπλέον 
ζητούµε να περιληφθούν και τα διαµερίσµατα που κατασκευάζουν οι εργολάβοι για 
λογαριασµό του οικοπεδούχου, στην περίπτωση της αντιπαροχής. 

5. Ρυθµίσεις για επιχειρήσεις που υποβαθµίζονται 

Παρά τις όποιες ρυθµίσεις, λόγω της κρίσης, προβλέπεται η υποβάθµιση ή/και διαγραφή 
σηµαντικού ποσοστού των επιχειρήσεων ΜΕΕΠ. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί η τύχη 
των συµβάσεών τους, διότι κατά την άποψη των νοµικών µας συµβούλων, έχει 
καταργηθεί η παλαιότερη αντίθετη ρύθµιση και οι επιχειρήσεις αυτές µε το σηµερινό 
νοµοθετικό πλαίσιο κηρύσσονται έκπτωτες υποχρεωτικά. Επιπλέον για το θέµα αυτό, 
κατά την άποψη των νοµικών µας συµβούλων, δεν υπάρχει νοµοθετική εξουσιοδότηση 
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για να ρυθµιστεί µε Υπουργική Απόφαση και συνεπώς απαιτείται η νοµοθετική του 
ρύθµιση. Είναι ευνόητο ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν αίρει την υποχρέωση του 
αναδόχου να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του από την σύµβαση, τις οποίες αν 
δεν τηρεί φυσικά κηρύσσεται έκπτωτος. Σχετικά συνάπτουµε αιτιολογική έκθεση του 
νοµικού µας συµβούλου. 

6. Ρύθµιση για πρόσθετες εγγυητικές (παρ. 10 άρθρου 35 του Ν. 3669/2008) 

Με την ευκαιρία της νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας παρακαλούµε να ρυθµιστεί και το 
ακόλουθο επείγον θέµα. 

Επικροτούµε την ρύθµιση που έγινε, έστω και καθυστερηµένα, για τη µείωση των 
πρόσθετων εγγυητικών καλής εκτέλεσης µε το Άρθρο 59 του Ν. 4146/13 που 
ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες κρίσης. Λόγω όµως έλλειψης οποιασδήποτε 
µεταβατικής διάταξης αυτή έχει εφαρµογή µόνο στις νέες δηµοπρασίες και έτσι 
δηµιουργείται στρέβλωση στην αγορά. Η στρέβλωση αυτή συνίσταται στο ότι ευνοούνται 
οι εταιρείες που αναλαµβάνουν νέα έργα, έναντι αυτών που έχουν έργα υπό εκτέλεση ή 
ανάληψη πριν από την ισχύ του νέου νόµου. Για την οµαλή προσαρµογή από το παλαιό 
καθεστώς στο νέο, προτείνουµε για τις εργολαβίες που δεν υπόκεινται στη νέα ρύθµιση 
να γίνεται ταχύτερη σταδιακή αποµείωση των πρόσθετων εγγυήσεων, ούτως ώστε 
προοδευτικά µε την εκτέλεση του 50% του έργου να εξοµοιώνονται οι πρόσθετες 
εγγυήσεις τους µε αυτές που θα προέκυπταν για αντίστοιχο ποσοστό εκτέλεσης µε την 
εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων. 

Σχετικά προς τις παραπάνω ρυθµίσεις συνάπτουµε σχετικά σχέδια νοµοθετικών ρυθµίσεων, 
προς διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας. 

 

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, 

Θεωρούµε όλες τις παραπάνω τροποποιήσεις και πρόσθετες ρυθµίσεις, απολύτως αναγκαίες 
και επείγουσες και παρακαλούµε προς άµεση προώθησή τους. 

Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συζήτηση. 

 

Με τιµή, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 

 

Συν. 1: Προτεινόµενα σχέδια νοµοθετικών ρυθµίσεων  

Συν. 2: Αιτιολογική έκθεση για διάταξη περί εκκρεµών σχέσεων µετά τη 
διαγραφή ή υποβιβασµό εργοληπτικής επιχείρησης  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Άρθρο . . . . 

Τύπος Κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ 

1. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«δ) Τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται ως παρονοµαστές στα κλάσµατα α1, α2, α3 του 

Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση ορίζονται ως 

εξής: 

i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δύο εκατοµµύρια σαράντα πέντε χιλιάδες 

(2.045.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ και τα 

πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, 

ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι 

πέντε χιλιάδες (4.125.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες 

(1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, 

iii. για την πέµπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες 

πενήντα χιλιάδες (11.250.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ, 

iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε είκοσι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (22.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε εννέα εκατοµµύρια (9.000.000) ευρώ και 

τα πάγια σε ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ, 

v. για την έβδοµη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εκατόν  τριάντα πέντε εκατοµµύρια 

(135.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000) ευρώ και τα 

πάγια σε δεκαοκτώ εκατοµµύρια (18.000.000) ευρώ.» 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ., 

ή του συνόλου του κατασκευαστικού τους κλάδου, ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµίας από 

αυτές λαµβάνεται ανάλογα µε το συνολικό αριθµό ως εξής:  

α) Για την πρώτη το εκατό τοις εκατό (100%) του Συντελεστή Γ της επιχείρησης αυτής,  

β) για την δεύτερη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

Συντελεστή Γ της επιχείρησης αυτής,  

γ) για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) του 

Συντελεστή Γ της επιχείρησης αυτής και  

δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το τριάντα τοις εκατό (30%) του 

Συντελεστή Γ αυτής.  

Για τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις πέραν της τετάρτης δεν προστίθεται περαιτέρω 

Συντελεστής Γ. Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συντελεστή Κατάταξης Γ 

καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης. Για τις εταιρείες 

που εγγράφονται στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής 

Κατάταξης Γ αυτών, αν συγχωνευθούν πριν από την πάροδο τριών ετών από την εγγραφή 

τους». 
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3. H υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α της παραγράφου 2 άρθρου του 99 της 

κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 

3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαµβάνεται υπόψη: 

α. Ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της 

επιχείρησης και αποδεικνύεται από τα τιµολόγια εσόδων που εκδόθηκαν από αυτή προς τον 

κύριο του έργου ή από τα οριστικά συµβόλαια πώλησης των ακινήτων και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά εµπειρίας.  

β. η αντικειµενική αξία των αδιάθετων κτιρίων, οικιών και διαµερισµάτων καθώς και των 

οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που κατασκευάστηκαν µε το σύστηµα της αντιπαροχής και 

περιήλθαν κατά κυριότητα στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων που αφορούν στην α) ανωτέρω 

περίπτωση ιδιωτικών έργων , η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωµένα 

αντίγραφα των συµβολαίων πώλησης, επικυρωµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των 

κυρίων των έργων, κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχει εκδώσει για τα πιο πάνω 

έργα, τα αντίστοιχα τιµολόγια εσόδων και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητείται 

από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..  

Τα δικαιολογητικά που η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει για την β) ανωτέρω 

περίπτωση ιδιωτικών έργων θα καθορισθούν µε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί προς 

τον σκοπό αυτό.» 

 

Άρθρο . . . . 

Τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την 

εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:  

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ 

βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας ή 

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθµίδας.  

β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εξήντα  

χιλιάδων (60.000) ευρώ.  

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την 

εφαρµογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:  

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ 

βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας ή 

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.  
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β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν 

είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.  

γ) ∆ιαθέτει πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 

συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, 

οικόπεδα, κτήρια, µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά 

αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η 

αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούµενη από 

συµβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς 

ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για 

τον εξοπλισµό και τα µεταφορικά µέσα, η αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 99 του παρόντος.» 

3. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆’ 

βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Γ’ βαθµίδας.».  

4. Η περίπτωση ε) της παρ. 7 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας.».  

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για 

κάθε τάξη, ελάχιστο αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:  

«i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 

δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 

πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 

τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται 

συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. 

 ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 

τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 

πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 

τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται 

συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.  

 iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 

πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 

τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και 
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ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική 

στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας».»  

iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ 

βαθµίδας και δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Από τη στελέχωση αυτή 

απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι 

σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας να είναι 

εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. 

∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων.  

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική 

και στη συµπληρωµατική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, µε δύο (2) 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας µε δύο (2) τεχνικούς 

Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, 

όσο και στη συµπληρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ 

βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. 

Γ΄ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.  

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής 

κατηγορίας, µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραµµένα σε 

αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.» 

 

Άρθρο … 

Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της επιχείρησης  

 

1. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 97 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 ως ακολούθως:   

«Εκτελούµενες συµβάσεις έργων των επιχειρήσεων δεν θίγονται από την τυχόν διαγραφή 

τους ή υποβιβασµό τους στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον οι µεταβολές αυτές έχουν λάβει χώρα µετά 

την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διαγραφή ή ο υποβιβασµός συντελεσθεί 

προ της υπογραφής της σύµβασης, η ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης να υπογράψει 

τη σύµβαση κρίνεται βάσει των νέων δεδοµένων όπως προέκυψαν µετά την κατά τα άνω 

µεταβολή. Ειδικά στην περίπτωση που τα νέα δεδοµένα, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπουν 

την υπογραφή της σύµβασης δεν επέρχονται οι δυσµενείς συνέπειες του τέταρτου εδαφίου 

της παρ. 2 του Άρθρου 26 του Ν. 3669/08. Επ’ ουδενί θίγεται το δικαίωµα της εργοληπτικής 

επιχείρησης να υπογράψει σύµβαση δηµοσίου έργου εάν κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης ανήλθε τάξη ή τάξεις στο Μ.Ε.ΕΠ..» 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 97 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αναριθµείται ως παράγραφος 5.  
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Άρθρο … 

Έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας  

Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αν µε υπαιτιότητα της επιχείρησης οι µεταβολές δεν γνωστοποιηθούν και δεν 

αναπληρωθούν οι ελλείψεις εµπρόθεσµα, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, όταν µε 

οποιονδήποτε τρόπο οι µεταβολές περιέλθουν σε γνώση της υπηρεσίας: α) η επιχείρηση 

χάνει το δικαίωµα να αναπληρώσει τις ελλείψεις και κινείται η διαδικασία έκτακτης 

αναθεώρησης της κατάταξής της στο Μ.Ε.ΕΠ., β) για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης 

των έργων η αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει στο χρόνο επέλευσης της 

κρίσιµης µεταβολής, µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 

97 του παρόντος.   

Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις 

περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της ισχύος 

της προηγούµενης, αίτηση για έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου συνοδευόµενη µε πλήρη 

δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική υποχρέωση.» 

 

Άρθρο . . . . 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 προστίθενται τα 

ακόλουθα: 

«Οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι οποίες δεν καταλαµβάνονται 

από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 59 του ν. 4146/13, αποµειώνονται σταδιακά στα 

προβλεπόµενα ποσοστά του Άρθρου 59 του ν. 4146/13  και η διαφορά επιστρέφεται ως 

ακολούθως: 

Κατά την επιστροφή του 30% των πρόσθετων εγγυήσεων, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο 

δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστρέφεται επιπλέον το 60% της διαφοράς, ενώ κατά τις 

δύο επόµενες κατά το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστροφές του 10%  

επιστρέφεται επιπλέον κάθε φορά το 20% της διαφοράς, ούτως ώστε µε την εκτέλεσή του 

και πιστοποίηση εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό 50% της αρχικής ή συµπληρωµατικής 

να εξοµοιώνεται το ποσοστό των πρόσθετων εγγυητικών και για τις συµβάσεις αυτές, µε το 

αντίστοιχο ποσοστό που προβλέπεται από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 51 του ν. 4146/13, µετά 

την αντίστοιχη αποµείωσή του για την εκτέλεση και πιστοποίηση του 50% των εργασιών». 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Λόγω της αναµενόµενης διαγραφής ή υποβιβασµού αρκετών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων µε τις επερχόµενες αναθεωρήσεις των εργοληπτικών πτυχίων, έχει αναβιώσει 
και προβάλλει πλέον ως επιτακτική η ανάγκη να διευκρινισθεί πέραν πάσης αµφιβολίας το 
νοµικό καθεστώς των εκτελούµενων από αυτές συµβάσεων έργων. Το καθεστώς αυτό είναι 
σήµερα ένα εντόνως διαµφισβητούµενο ζήτηµα και ανήκει στις λεγόµενες «γκρίζες» περιοχές 
του δικαίου των δηµοσίων έργων. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να συνεχισθεί και 
πρέπει να αποκατασταθεί ξανά η ασφάλεια δικαίου σχετικά µε το τι γίνεται µε τις 
εκτελούµενες από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που υποβαθµίζονται ή διαγράφονται από το 
Μ.Ε.ΕΠ. συµβάσεις έργων.  

Ειδικότερα: 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αριθµό 
∆17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-94, όριζε επί λέξει τα εξής: «Εκκρεµείς σχέσεις των 
επιχειρήσεων δεν θίγονται από την τυχόν διαγραφή τους αλλά διέπονται από τις ειδικές 
σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις». Επί τη βάσει της ανωτέρω διάταξης το ΝΣΚ είχε 
αποφανθεί στην υπ’ αριθ. 270/2001 γνωµοδότησή του ότι «ο νοµοθέτης, κατ’ 
εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, δεν επιθυµεί να επηρεάζονται εκκρεµείς 
εργολαβίες από την διαγραφή επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ., αλλά να συνεχίζονται κατά τις 
περί τούτων διατάξεις». 

Το άρθρο 9 του Ν. 2940/2001 όρισε τα εξής: «Από την έναρξη της ισχύος του νόµου 
αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αναφέρεται σε θέµα ρυθµιζόµενο 
από αυτόν». Η ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι προφανές ότι αναφέρεται σε ζήτηµα που 
ρυθµίζεται στον Ν. 2940/2001 και ως εκ τούτου καταργήθηκε στο σύνολό της. Σε 
αντικατάστασή της εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Υ.Α. ∆15/ΟΙΚ/1056/31.1.2006 «∆ιαδικασία τήρησης 
Μ.Ε.Ε.Π. & Νοµαρχ/κών Μητρώων-Συγκρότηση & λειτουργία Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π.» (ΦΕΚ Β’ 
102/2006). Η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν περιέχει διάταξη αντίστοιχη µε την 
προαναφερθείσα, επί της οποίας στηρίχτηκε η ΓνΝΣΚ 270/2001. Αντιθέτως, περιέχει διάταξη 
(άρθρ. 5 παρ. 2) σύµφωνα µε την οποία, για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων 
ο υποβιβασµός της εργ. επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. κατόπιν έκτακτης αναθεώρησης του 
πτυχίου της µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας ανατρέχει στον χρόνο επέλευσης της κρίσιµης 
µεταβολής, που αποτέλεσε τον λόγο του υποβιβασµού της. Η ανωτέρω διάταξη έχει 
κωδικοποιηθεί στο άρθρο 98 παρ. 2 του Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων (Κ.∆.Ε. – Ν. 3669/2008), 
που έχει ως ακολούθως: 

«2. Αν µε υπαιτιότητα της επιχείρησης οι µεταβολές δεν γνωστοποιηθούν και δεν 
αναπληρωθούν οι ελλείψεις εµπρόθεσµα, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, όταν µε 
οποιονδήποτε τρόπο ο µεταβολές περιέλθουν σε γνώση της υπηρεσίας : α) η 
επιχείρηση χάνει το δικαίωµα να αναπληρώσει τις ελλείψεις και κινείται η διαδικασία 
έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξής της στο ΜΕΕΠ, β) για τις ανάγκες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των έργων η αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει στο 
χρόνο επέλευσης της κρίσιµης µεταβολής.» 

 Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι οι εκτελούµενες συµβάσεις έργων από 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που υποβαθµίζονται ή διαγράφονται από το Μ.Ε.ΕΠ. τίθενται 
πλέον εν κινδύνω. Προς τον σκοπό, λοιπόν, της αποκατάστασης συµβατικής ασφάλειας για 
εκείνες τις συµβάσεις έργων που βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσής τους, κρίνουµε 
αναγκαίο να επαναδιατυπωθεί η καταργηθείσα διάταξη της υπουργικής απόφασης 
∆17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-94, µε µεγαλύτερη µάλιστα σαφήνεια, ώστε να διευκρινισθεί 
αφενός µεν ότι δεν θίγονται οι συµβάσεις εκείνες που έχουν υπογραφεί και ευρίσκονται στο 
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στάδιο της εκτέλεσής τους, αφετέρου δε ότι δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των µη 
θιγοµένων εννόµων σχέσεων και οι εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου δεν έχει 
αναδειχθεί ακόµη ανάδοχος και δεν έχει υπογραφεί σύµβαση (είναι προφανές ότι οι 
τελευταίες περιπτώσεις θίγονται από την ενδεχόµενη διαγραφή ή υποβιβασµό εργοληπτικής 
επιχείρησης κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού). 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει µνεία και τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
προβιβάζονται στο Μ.Ε.ΕΠ.. Θα ήταν άδικο και αντίθετο προς το συµφέρον του έργου να 
θεωρηθεί ότι µία εργοληπτική επιχείρηση δεν θα δικαιούτο να εκτελέσει το έργο στο οποίο 
αναδείχθηκε ανάδοχος επειδή µέχρι την υπογραφή της σύµβασης κατόρθωσε και 
προβιβάσθηκε στο Μ.Ε.ΕΠ.. 

Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι η διάταξη πρέπει να έχει την ακόλουθη µορφή:  

«Εκτελούµενες συµβάσεις έργων των επιχειρήσεων δεν θίγονται από την τυχόν 
διαγραφή τους ή υποβιβασµό τους στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον οι µεταβολές αυτές έχουν 
λάβει χώρα µετά την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διαγραφή ή ο 
υποβιβασµός συντελεσθεί προ της υπογραφής της σύµβασης, η ικανότητα της 
εργοληπτικής επιχείρησης να υπογράψει τη σύµβαση κρίνεται βάσει των νέων 
δεδοµένων όπως προέκυψαν µετά την κατά τα άνω µεταβολή. Ειδικά στην 
περίπτωση που τα νέα δεδοµένα, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπουν την υπογραφή 
της σύµβασης δεν επέρχονται οι δυσµενείς συνέπειες του τέταρτου εδαφίου της 
παρ. 2 του Άρθρου 26 του Ν. 3669/08. Επ’ ουδενί θίγεται το δικαίωµα της 
εργοληπτικής επιχείρησης να υπογράψει σύµβαση δηµοσίου έργου εάν κατά τη 
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 
ανήλθε τάξη ή τάξεις στο Μ.Ε.ΕΠ..» 

 


