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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο Υ   Ν Ο Μ Ο Υ 
Μ Η Τ Ρ Ω Α    Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ω Ν    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν    Ε Ρ Γ Ω Ν 

 
 

Άρθρο 1 
Μητρώο συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) 

 
1. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) συνιστάται και τηρείται µητρώο συντελεστών παραγωγής δηµοσίων 

και ιδιωτικών τεχνικών έργων, που περιλαµβάνει:  

α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ)  

β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).  

 

2. Το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) αποτελείται από τα 

ακόλουθα επιµέρους µητρώα: 

α. Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) 

β. Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 

γ. Μητρώο Εµπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 

(Μ.Ε.Τ.) 

Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιµέρους µητρώα των περιπτώσεων α, 

βώκε γ. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιµέρους µητρώα των περιπτώσεων α και 

β. 

 

3. Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.) αναθέτει τη διαχείριση και λειτουργία του 

ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), διατηρώντας την αποκλειστική 

αρµοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επί αυτού, δυνάµενη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε 

λόγο να την ανακαλέσει.  

 

4. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) εγγράφονται όλα τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελµατική δραστηριότητα  στην Ελλάδα και 

εµπλέκονται στην παραγωγή δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών  έργων, έχοντας συµµετοχή 

σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίµανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στη 

µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη µέχρι την οριστική παράδοση και στην µετέπειτα λειτουργία, 

συντήρηση και διαχείριση του έργου. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται ∆ιπλωµατούχοι 
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Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών  Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής, εγγεγραµµένοι στο Τ.Ε.Ε., πτυχιούχοι 

µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι δανειοδοτηµένοι σύµφωνα µε το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 

Α 143) ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση 

του Υπουργού Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, που έχει τις αρµοδιότητες της Γενικής 

Γραµµατείας Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.) πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται 

συγκεκριµένα  επαγγέλµατα και λοιπές επαγγελµατικές δραστηριότητες, που σχετίζονται µε 

την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών, χρηστών και 

των εργαζοµένων στις υποδοµές και στα κτίρια για εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. 

 

5. Το Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) αποτελείται από τα ακόλουθα 

επιµέρους µητρώα:  

α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 

 α.1 Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων  (ΜΗ.Μ.ΕΠ.) 

 α.2 Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων  

β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  

 β.1 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων (Μ.Ε.ΕΠ.) 

 β.2 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συµβούλων    

δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

 

6. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) 

πραγµατοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.  

 

7. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατοµικές 

επιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα, που έχουν έδρα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και 

έχουν ως αντικείµενο ή κύριο σκοπό, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, την εκπόνηση 

ιδιωτικών και δηµοσίων µελετών, την παροχή συναφών υπηρεσιών συµβούλου τεχνικών 

έργων και την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή 

συνεργαζόµενοι µε οποιονδήποτε τρόπο µε τους ιδιωτικούς ή δηµόσιους αναθέτοντες 

φορείς. 

 

8. Με Π.∆./γα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης και 

λειτουργίας των Μητρώων των περιπτώσεων 2.γ, 5.α.2, 5.β.2, 5.γ και 5.δ 
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Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  
 

«Μελετητής» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη επιστηµονική γνώση και 

το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας δικαίωµα να εκπονεί µελέτες 

ή να παρέχει υπηρεσίες ή να στελεχώνει Μελετητική Επιχείρηση, περιλαµβανόµενος στο 

δυναµικό της και µπορεί να εγγράφεται στα Μητρώα του άρθρου 3 του παρόντος. 

 

«Κατασκευαστής» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη επιστηµονική 

γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας δικαίωµα να 

κατασκευάζει έργα ή να στελεχώνει Εργοληπτική Επιχείρηση, περιλαµβανόµενος στο 

δυναµικό της και µπορεί να εγγράφεται στα Μητρώα του άρθρου 13 του παρόντος. 

 
«Έργο» είναι είτε το τεχνικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου συµβάλλουν οι µελέτες ή 

υπηρεσίες που ανατίθενται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος, είτε αυτό 

καθαυτό το αντικείµενο της σύµβασης ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας, όταν αυτή δεν 

αποσκοπεί στην κατασκευή τεχνικού έργου. 

 

Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς  κατά τα 

οριζόµενα στον παρόντα νόµο και συνδέονται ή συνέχονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το 

έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών 

έργων.  

 

Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή βελτίωση ή επισκευή ή 

συντήρηση ή πρόδροµη εργασία, και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και 

κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση. Ως έργο νοείται 

και η αποκατάσταση λειτουργίας έργου που ανατέθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

«Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών» είναι ο επίσηµος κατάλογος στον οποίο κατατάσσονται 

οι µελετητές – φυσικά πρόσωπα ύστερα από αξιολόγηση, σε κατηγορίες µελετών κατά τάξεις 

δυναµικότητας, βάσει των εξειδικευµένων επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεών τους, που 

αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα σπουδών τους και την πιστοποιούµενη εµπειρία 

τους, ανά κατηγορία µελέτης. 
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«Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών» είναι ο κατάλογος 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, συντήρηση, λειτουργία/ διοίκηση-διαχείριση). 

 

«Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων» είναι ο κατάλογος στον οποίο κατατάσσονται οι 

Μελετητικές Επιχειρήσεις ύστερα από αξιολόγηση, σε κατηγορίες µελετών κατά τάξεις 

δυναµικότητας, βάσει του στελεχιακού δυναµικού τους και της εµπειρίας επί µελετητικού 

αντικειµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος. 

 
«Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» ο κατάλογος στον οποίο κατατάσσονται οι 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ύστερα από αξιολόγηση εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις οικονοµικής επάρκειας και τεχνικής καταλληλότητας για την εκτέλεση του 

κατά περίπτωση έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του παρόντος. 

 

«Μελετητική Επιχείρηση» είναι η κατέχουσα αντίστοιχο πτυχίο, επιχείρηση εκπόνησης 

µελετών ή παροχής υπηρεσιών, που συγκροτείται κατά το άρθρο 23 του παρόντος.  

 

«Εργοληπτική Επιχείρηση» είναι η κατέχουσα αντίστοιχο πτυχίο, κατασκευής έργων που 

συγκροτείται κατά το άρθρο 47 του παρόντος.  

 

«Πτυχίο» Μελετητή ή Κατασκευαστή είναι το δηµόσιο έγγραφο ή βεβαίωση που εκδίδεται 

από την αρµόδια υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του 

Μελετητή ή Κατασκευαστή στις κατηγορίες και τάξεις ή βαθµίδες του αντίστοιχου µητρώου. 

 

«Κατηγορίες Μελετών» είναι οι κατηγορίες που υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστηµονικό 

πεδίο απασχόλησης των εγγεγραµµένων σε αυτές, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές 

ή τεχνικές γνώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών και την 

εµπειρία τους και όπως εκάστοτε ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος. 

 

«Εµπειρία» είναι οι βεβαιωµένες συµµετοχές του µελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή 

υπαλλήλων) Μελετητικής Επιχείρησης σε εκπονήσεις περαιωµένων συµβάσεων ή σταδίων 

µελετών και συµπληρωµατικά σε επιβλέψεις µελετών, καθώς και κάθε τεκµηριωµένη 
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ερευνητική και επιστηµονική δραστηριότητα, όπως συγγραφικές δηµοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις. 

 

«∆έσµευση του πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου µελετητή για τη στελέχωση 

Επιχείρησης Μελετών, είτε µε την ιδιότητα του εταίρου, είτε µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας. 

 

«Αρµόδια υπηρεσία» για την τήρηση των Μητρώων του κεφαλαίου Α’ του παρόντος, είναι 

η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενου από 

τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή µονάδα ορίζεται στις κείµενες διατάξεις ως 

αρµόδια. 

 

«Αρµόδια υπηρεσία» για την τήρηση των Μητρώων του κεφαλαίου Β’ του παρόντος, είναι 

η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

οργανικές διατάξεις. 

 

«Αποφασίζοντα στελέχη» είναι τα στελέχη που ασκούν τις αποφασιστικές αρµοδιότητες 

των Μελετητικών επιχειρήσεων και για τα νοµικά πρόσωπα προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 23 περίπτωση β του παρόντος.  

 

«Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του 

δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται 

∆ηµόσιο έργο. 

 

 «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 

υλοποίησης του έργου. 

 

«Προϊσταµένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του 

φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για 

κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στο 

παρόν. Καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής για την υπογραφή και παρακολούθηση εφαρµογής 

των όρων της σύµβασης αρχικής ή και συµπληρωµατικής, ασκεί πάντοτε η αρµόδια Τεχνική 

Υπηρεσία του φορέα. 
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«∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του 

φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και 

διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

«Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο που έχει οριστεί για τον φορέα 

κατασκευής του έργου να γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζονται στο παρόν. 

 

«Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει 

ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου. 

 

«Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του 

έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, 

σχέδια και προδιαγραφές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών 

Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Μ.Ε.Μ.) 
 

Άρθρο 2 
Κατηγορίες Μελετών 

1. Οι µελέτες, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, διακρίνονται σε κατηγορίες (1 έως 33), ως 

εξής: 

(1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. 

(2) Πολεοδοµικές µελέτες και µελέτες αστικής ανάπλασης. (αναδιατύπωση) 

(3) Οικονοµικές µελέτες. 

(4) Κοινωνικές µελέτες. 

(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. 

(6) Αρχιτεκτονικές µελέτες έργων. (αναδιατύπωση) 

(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες αποκατάστασης µνηµείων, και διατηρητέων κτιρίων, 

καθώς και αξιόλογων κτιρίων παραδοσιακών οικισµών. (αναδιατύπωση) 

(8) Στατικές µελέτες  

(9) Μηχανολογικές µελέτες. 

(10) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες. 

(11) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών και έργων 

υποδοµής αερολιµένων). 

(12)  Κυκλοφοριακές µελέτες. (νέα κατηγορία) 

(13) Μελέτες λιµενικών έργων και έργων ακτοµηχανικής. (αναδιατύπωση) 

(14) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 

(15) Μελέτες υδραυλικών έργων (αντιπληµµυρικών, εγγειοβελτιωτικών, υδρεύσεων, 

αποχετεύσεων, φραγµάτων και διαχείρισης υδατικών πόρων). 

(16) Μελέτες κατασκευής ενεργειακών έργων (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων 

µορφών ενέργειας). 

(17) Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας). 

(18) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές και 

τοπογραφικές) και κτηµατογραφικές µελέτες. 
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(19) Χηµικές µελέτες και έρευνες. 

(20) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων. 

(21) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες. 

(22) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες. 

(23) Γεωτεχνικές µελέτες. (αναδιατύπωση) 

(24) Γεωτεχνικές έρευνες. (νέα κατηγορία) 

(25) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. 

(26) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων). 

(27) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 

διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 

µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης δασικών 

χαρτών). 

(28) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. 

(29) Αλιευτικές µελέτες. 

(30) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραµµάτων και ειδικές 

περιβαλλοντικές µελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 

(αναδιατύπωση) 

(31) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής. (αναδιατύπωση) 

(32) Μελέτες δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

(33) Μελέτες εξοικονόµησης ενέργειας κτιρίων άλλων ειδικών δοµικών έργων και 

κατασκευών. (νέα κατηγορία) 

 

2. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ή των συναρµοδίων Υπουργών ανάλογα µε το αντικείµενο 

της κατηγορίας µελέτης, µπορεί να προσδιορίζεται, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος, ή άλλου καθ' ύλην αρµόδιου Επιµελητηρίου, στα οποία εισηγείται 

τεκµηριωµένα η επιτροπή Μ.Ε.Μ. που λειτουργεί στο Τ.Ε.Ε., το αντικείµενο των βασικών 

κατηγοριών µελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 1 και η αντιστοιχία του µε το 

γνωστικό αντικείµενο των ειδικοτήτων των επιστηµόνων που δικαιούνται να εγγραφούν στις 

κατηγορίες του µητρώου του άρθρου 3 του παρόντος.  

Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από γνώµη των ως άνω επιµελητηρίων και της 

επιτροπής Μ.Ε.Μ., µπορεί να διαιρούνται ή να ενοποιούνται οι κατηγορίες ή να προστίθενται 

νέες και να ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις στα Μητρώα 
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του άρθρου 3 του παρόντος, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων και στις εκκρεµείς συµβάσεις.  

Οι γνωµοδοτήσεις των Επιµελητηρίων παρέχονται σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από 

της υποβολής του σχετικού αιτήµατος των αρµοδίων υπουργών, αλλιώς η απόφαση 

εκδίδεται νοµίµως και χωρίς αυτές, µόνο µε τις γνωµοδοτήσεις της επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

Γνωµοδότηση για τα θέµατα της παραγράφου αυτής µπορεί να παρέχει και η επιτροπή 

ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 28 του παρόντος εφόσον της ζητηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. 

 

 

Άρθρο 3  
Εγγραφή στα Μητρώα Εµπειρίας Μελετητών – Πιστοποιητικά - Αρµόδια Υπηρεσία 

1. Για την εγγραφή, κατάταξη, προαγωγή και γενικά την παρακολούθηση της εµπειρίας 

µελετητών του παρόντος τηρείται στο Τ.Ε.Ε., Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενου από τη Γ.Γ.Υ. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.). Η αρµόδια Υπηρεσία ορίζεται µε 

απόφαση των οργάνων ∆ιοίκησης του Τ.Ε.Ε.  

 

2. Στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, 

κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της 

Ελλάδας ή ισότιµου της αλλοδαπής, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος του οικείου 

επιµελητηρίου, εφόσον απαιτείται, διατηρούν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση στην 

Ελλάδα και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις απαγορεύσεις της επόµενης παραγράφου. 

 

3. ∆εν έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών τα πρόσωπα τα 

οποία:  

 

α) Εργάζονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας οποιασδήποτε µορφής, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους σε µελετητικές 

επιχειρήσεις, οι οποίοι όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το µελετητικό πτυχίο τους κατά 

το διάστηµα ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως µέλη σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή 

για τη στελέχωση οµάδων µελέτης σε διαγωνισµούς που δεν συµµετέχει ο εργοδότης τους, 

εκτός αν συντρέχει (περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 

3316/05). Κατ' εξαίρεση, φυσικά πρόσωπα - µελετητές που έχουν λάβει µέρος µεµονωµένα 

ή ως µέλη σύµπραξης, σε διαδικασία ανάθεσης του νόµου αυτού και στελεχώνουν στη 

συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή και εκτέλεσης της σύµβασης, 
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µελετητική επιχείρηση, λογίζεται ότι διατηρούν ελεύθερη τη χρήση του ατοµικού τους 

πτυχίου, µέχρι τέλους της διαδικασίας εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

β) Έχουν ατοµική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής Επιχείρησης ή 

διαχειριστές ή εταίροι Επιχείρησης περιορισµένης ευθύνης ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ή 

νόµιµοι εκπρόσωποι ανώνυµης Επιχείρησης, γραµµένης στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 

 

γ) Είναι γραµµένα στο Mητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), εξαιρουµένων των 

φυσικών προσώπων της παραγράφου 4 των οποίων τα πτυχία δεσµεύονται και δε 

µπορούν να στελεχώσουν µελετητικές επιχειρήσεις (η περίπτωση αυτή ισχύει µέχρι τη 

λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων).   

 

δ) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., µε εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία εκτέλεσης δηµοσίων έργων, όπως ιδίως στο πλαίσιο του 

συστήµατος προσφοράς µελέτη-κατασκευή και στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου- 

ιδιωτικού τοµέα ή µελέτης που έχει υποχρέωση να εκπονήσει η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει. 

 

ε) Έχει εκδοθεί εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση 

της αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:  

1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

4) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

ή συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Τελεί στις καταστάσεις του αρ. 57 παρ. 4 περ. β του Βιβλίου Ι, 

2) Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που διαπιστώθηκε µε 

οποιοδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες Αρχές.  
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στ) Είναι Καθηγητές, ή Αναπληρωτές Καθηγητές, ή Επίκουροι Καθηγητές, ή λέκτορες ή 

γενικά διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε ελληνικά 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

 

4. Για τα φυσικά πρόσωπα, που είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι αορίστου χρόνου, 

ή έχοντες συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ή οποιαδήποτε µορφής εξαρτηµένη εργασία σε 

αναθέτουσα αρχή και για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση εργασίας, υπηρετούντες στο 

δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται 

και στον οποίο περιλαµβάνονται ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, τράπεζες του 

δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, διαχειριστικές Αρχές, Μ.Ο.∆. Α.Ε., ανεξάρτητες αρχές, 

εργαζόµενοι σε υπηρεσίες της Ε.Ε. της Βουλής των Ελλήνων και γενικά επιχειρήσεις που 

ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ισχύει: 

α. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών  γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που 

εγγράφονται οι ιδιώτες µηχανικοί. 

β. Η εγγραφή στις τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών είναι 

προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επιβλέποντος, εποπτεύοντος µηχανικού ελέγχου 

και έγκρισης συµβατικών τευχών και συµµετοχής σε διαδικασίες διαγωνισµού, αξιολόγησης 

και ανάθεσης µελετών. 

γ. Η εγγραφή και η προαγωγή στις τάξεις του Μητρώου είναι προϋπόθεση για την 

υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, την ενασχόλησή του σε εργασίες επίβλεψης σε 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε εργασίες εποπτείας σε Προϊσταµένη Αρχή και τη συµµετοχή 

σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Το στοιχείο αυτό προσµετράται στα προβλεπόµενα του 

Υπαλληλικού Κώδικα για την αξιολόγηση. 

δ. Για την πρώτη εγγραφή οι υπάλληλοι µπορούν να εγγράφονται στην Α’, Β’, Γ’ τάξη του 

Μητρώου, εφόσον διαθέτουν τα προαπαιτούµενα της τάξης αυτής και οι λεπτοµέρειες 

ορίζονται µε την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος.  

ε. Τα πτυχία των φυσικών προσώπων της παραγράφου 4 δεσµεύονται και δε µπορούν να 

στελεχώσουν µελετητικές επιχειρήσεις.  

στ. Η διαπιστωµένη παραβίαση της ανωτέρω περίπτωσης ε, καθώς και η διαπίστωση 

παράνοµης εργασίας σε επιχείρηση της ιδίας παραγράφου, αποτελεί αιτία παραποµπής του 

φυσικού προσώπου στο πειθαρχικό συµβούλιο που υπάγεται µε το ερώτηµα της ποινής 

οριστικής απόλυσης και άµεσης διαγραφής του από τα Μητρώα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. για τρία 

(3) έτη µε απόφαση των αντίστοιχων πειθαρχικών συµβουλίων στα οποία επίσης 

παραπέµπεται αµελητί από τον προϊστάµενό του και της διαγραφής της επιχείρησης που 
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απασχολεί το φυσικό πρόσωπο για 6 µήνες από τα Μητρώα Επιχειρήσεων, ΜΗ.ΜΕ.Μ. ή 

Μ.Ε.ΕΠ. αναλόγως, µε απόφαση των αντίστοιχων πειθαρχικών συµβουλίων στα οποία 

επίσης διαβιβάζεται αµελλητί από τον ανωτέρω προϊστάµενο η υπόθεση.  

         

5. Το δυναµικό των µελετητών υπολογίζεται µε βάση τον τίτλο σπουδών και την 

εµπειρία τους, ως εξής: 

α) ∆όκιµος ή υποψήφιος Μελετητής που δεν έχει συµπληρώσει τετραετία από τη λήψη του 

διπλώµατος ή πτυχίου ή Άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλµατα 

απαιτεί ο νόµος τέτοια άδεια, εγγράφεται στα Μητρώα µε δυναµικό µηδέν µονάδων. 

β) Μελετητής που έχει συµπληρώσει τετραετία από τη λήψη του διπλώµατος ή πτυχίου ή 

Άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλµατα απαιτεί ο νόµος τέτοια 

άδεια, λαµβάνει πτυχίο Α' τάξης και έχει δυναµικό µιας µονάδας. 

γ) Μελετητής που έχει συµπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώµατος ή του πτυχίου 

ή Άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλµατα απαιτεί ο νόµος τέτοια 

άδεια και αποδεικνύει ανάλογη εµπειρία, λαµβάνει πτυχίο Β' τάξης και έχει δυναµικό δύο 

µονάδων. 

(δ) Μελετητής που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώµατος ή πτυχίου 

ή Άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλµατα απαιτεί ο νόµος τέτοια 

άδεια και αποδεικνύει ανάλογη εµπειρία σε ευρύ φάσµα του αντικειµένου της κατηγορίας 

µελέτης, λαµβάνει πτυχίο Γ' τάξης και έχει δυναµικό τριών µονάδων. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόµενου, ο οποίος κατατάσσεται µέχρι σε τέσσερις κατηγορίες µελετών, βάσει των 

επιστηµονικών και τεχνικών του γνώσεων, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα 

σπουδών του. Για την απευθείας εγγραφή, κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις ανώτερες της 

Α' δεν υφίσταται περιορισµός αριθµού κατηγοριών και απαιτείται η απόδειξη εµπειρίας στην 

εκπόνηση µελετών της αιτούµενης κατηγορίας κατά τα δέκα έτη που προηγούνται της 

αιτήσεως. Για την απόδειξη της εµπειρίας στην κατάταξη σε κατηγορίες µελετών λαµβάνεται 

υπόψη κυρίως η εκπόνηση µελετών και δευτερευόντως η συµµετοχή του αιτούντος στην 

επίβλεψη ή τον έλεγχο µελέτης της κατηγορίας.  

 

6. Για την εγγραφή στα µητρώα µε δυναµικό µηδέν µονάδων εκδίδεται απλή βεβαίωση 

εγγραφής. 

 

7. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα στις τάξεις Α’ Β’ και Γ’, εκδίδεται 

βεβαίωση µε τη µορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων στα οποία 
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βασίζεται η κατάταξη. Το πτυχίο εκδίδεται και ισχύει για ορισµένο χρόνο. Οι τάξεις των 

πτυχίων Μελετών καθορίζονται σε τρεις, ανάλογα µε το ελάχιστο δυναµικό που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του παρόντος. 

 

8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µπορεί να επανακαθορίζονται 

και να τροποποιούνται: 

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα µητρώα και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται. 

β) Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης και ακύρωσης του 

πτυχίου, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται και τα αρµόδια για την έκδοση των πτυχίων όργανα. 

γ) Τα όρια αµοιβών µελετών που έχουν δικαίωµα εκπόνησης οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα, 

ανάλογα µε την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου τους. 

δ) Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών 

πράξεων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, αναθεώρησης του πτυχίου, διαγραφής από 

τα Μητρώα και αφαίρεσης του πτυχίου, τα αποφαινόµενα όργανα και η σχετική διαδικασία. 

 

9. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 

και κατάταξης στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα, εφόσον καθορισθεί νοµίµως ότι µεταξύ των 

επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων περιλαµβάνεται το δικαίωµα εκπόνησης µελετών ή 

παροχής υπηρεσιών του παρόντος νόµου. 

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. συγκροτείται Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών µε θητεία 

δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Η Επιτροπή λειτουργεί 

στο Τ.Ε.Ε., αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, και στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται 

ιδίως η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε θέµατα εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής 

των εγγεγραµµένων στα Μητρώα και η εισήγηση για την τροποποίηση του σχετικού µε τα 

Μητρώα νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 

11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µπορεί να 

συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
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∆ικτύων, ή και στο Τ.Ε.Ε. Γνωµοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων και να καθορίζεται η θητεία 

της, η σύνθεσή της, η διαδικασία έκδοσης των γνωµοδοτήσεών της και οι εν γένει 

αρµοδιότητές της. 

 

Άρθρο 4 
Μελετητές 

1. Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται µε την εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας 

Μελετητών και τη χορήγηση πτυχίου Μελετητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο 

Μελετητή το δικαίωµα είτε να αναλαµβάνει ατοµικά ή ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας 

µελέτες που εµπίπτουν στα όρια της κατάταξής του στο Μητρώο, είτε να στελεχώνει 

Μελετητικές Επιχειρήσεις. 

2. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο µε δυναµικό µηδέν µονάδων δεν διαθέτουν πτυχίο 

µελετητή δηµοσίων συµβάσεων και δεν µπορούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις του 

Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων.  

 
3. Tο πτυχίο µελετητή έχει τη µορφή ενιαίου εντύπου και περιλαµβάνει τα προσωπικά 

στοιχεία του µελετητή (όπως ιδίως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία, επαγγελµατική 

έδρα, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και ∆ΟΥ), τις κατηγορίες µελετών που δικαιούται να 

αναλάβει, την τάξη ανά κατηγορία µελέτης και την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. 

Το πτυχίο του µελετητή ισχύει για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία 

έκδοσής του, µε την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 24 του παρόντος.  

 
4. Ο µελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών σε 

τέσσερις (4) το πολύ κατηγορίες µελετών που αντιστοιχούν στις εξειδικευµένες 

επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα 

σπουδών τους και την πιστοποιούµενη εµπειρία τους.  

 
5. Η κατάταξη των µελετητών στις κατηγορίες µελετών και η αντιστοίχιση των σπουδών 

των αιτούντων µελετητών στις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις γίνεται µε την απόφαση 

της επιτροπής Μ.Ε.Μ. που λαµβάνει υπόψη και την κατηγοριοποίηση κατά τις βασικές 

ειδικότητες εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. και τον πίνακα των εξειδικευµένων υποκατηγοριών όπως 

προσδιορίζεται από το Τ.Ε.Ε. για κάθε τίτλο σπουδών. 

 
6. Η αρχική εγγραφή στα Μητρώα Εµπειρίας Μελετητών διενεργείται µετά  τη λήψη του 

τίτλου σπουδών και την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή 
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προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Για την εγγραφή και κατάταξη στην Α' τάξη 

απαιτείται µόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η 

κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις 

κείµενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β' και Γ' τάξης, εκτός από την παρέλευση του 

απαραίτητου χρόνου κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτείται 

υποχρεωτικά και η εκπόνηση µελετών συνολικού οικονοµικού αντικειµένου τουλάχιστον ίσου 

µε το άνω όριο αµοιβών µελετών της τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο 

αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος, ή τεχνικού αντικειµένου της 

παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.  

 
7. Εφόσον εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της 

προηγούµενης παραγράφου, αξιολογείται η εµπειρία του αιτούντος την εγγραφή ή 

αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις αυτές, βάσει των κριτηρίων της επόµενης παραγράφου, 

λαµβανοµένης υπόψη κατ' αρχήν της εµπειρίας που αποκτάται µε την εκπόνηση µελετών ή 

ολοκληρωµένων σταδίων µελετών που έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη και αντιστοιχούν ή 

σχετίζονται µε τις κατηγορίες τις οποίες αφορά η αίτηση και δευτερευόντως της εµπειρίας 

από την επίβλεψη µελετών. 

 
8.  Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογείται η εµπειρία του αιτούντος είναι τα 

ακόλουθα:  

α. Ο βαθµός δυσκολίας και η ποικιλότητα του αντικειµένου των µελετών που έχει εκπονήσει, 

ή έχει επιβλέψει και οι πληροφορίες που τυχόν υφίστανται σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής 

των µελετών, εφόσον θεµελιώνονται επαρκώς. Εκτιµάται ως επί πλέον προσόν η τυχόν 

εµπειρία του αιτούντος ως συντονιστή σε σύνθετες µελέτες. Για την αξιολόγηση του 

κριτηρίου αυτού λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιµέρους κατηγοριών µελετών 

στις οποίες ζητείται η εγγραφή.  

β. Η εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από προηγούµενες συµβάσεις όπως 

προκύπτει από τα πιστοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 27 του παρόντος. Εφόσον ο αιτών 

ήταν στέλεχος Επιχείρησης κατά την κρίσιµη χρονική περίοδο, το κριτήριο αυτό δεν 

χρησιµοποιείται.  

γ. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στον αιτούντα, τα τελευταία 

πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. 

 

9. Η βαρύτητα των κριτηρίων της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: 50% 

για το κριτήριο α' και 50% για το κριτήριο β'. Σε περίπτωση µη εφαρµογής του κριτηρίου β' 
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κατά τη ανωτέρω παρ.6 β' εφαρµόζεται µόνο το κριτήριο α' µε βαρύτητα 100%. Τα κριτήρια 

βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και ο βαθµός πολλαπλασιάζεται µε την 

βαρύτητα του κριτηρίου.  

 

10. Για την απόκτηση πτυχίου Β' τάξης είναι απαραίτητη η συγκέντρωση συνολικής 

βαθµολογίας τουλάχιστον 60 µονάδων και ελάχιστης βαθµολογίας 50 βαθµών στο κριτήριο 

α'. Για την απόκτηση πτυχίου Γ τάξης είναι απαραίτητη η συγκέντρωση συνολικής 

βαθµολογίας τουλάχιστον 70 µονάδων και ελάχιστης βαθµολογίας 60 βαθµών στο κριτήριο 

α'. 

 
11.  Οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές αφαιρούν βαθµούς από την θετική 

βαθµολογία του αιτούντος, αναλόγως της βαρύτητας και του αριθµού των παραβάσεων.  

 
12. Οι αιτήσεις προς την αρµόδια κατ' άρθρο 3 του παρόντος υπηρεσία και τα έγγραφα 

που τις συνοδεύουν υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλλονται 

ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή Επιχείρηση ταχυµεταφορών. Οι  αιτήσεις και το 

παράβολο υποβάλλονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά είτε σε 

πρωτότυπο, είτε σε επικυρωµένο αντίγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 11 του ν. 

2690/99, όπως κάθε φορά ισχύει. Ως χρόνος υποβολής τεκµαίρεται ο χρόνος περιέλευσης 

του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

 

13. Εφόσον σε υπηρεσία που αναθέτει ή εκπονεί µελέτη, δεν υπηρετεί υπάλληλος µε 

πτυχίο αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης µε αυτή της προς ανάθεση, εποπτεία, επίβλεψη, ή 

διαχείριση µελέτη: 

α. Τη µελέτη εποπτεύει, επιβλέπει, διαχειρίζεται ο υπάλληλος- µελετητής που κατέχει 

µεταπτυχιακό τίτλο συναφή µε το αντικείµενο µελέτης και πτυχίο του Μ.Ε.Μ. της ίδιας ή 

ανώτερης τάξης των αντίστοιχων µελετητών του έργου. 

β. την απαιτούµενη υπηρεσιακή εργασία εκτελεί οποιοσδήποτε υπάλληλος – µελετητής που 

έχει πτυχίο µελετητή οποιασδήποτε κατηγορίας του Παραρτήµατος ΙΙ  ή Παραρτήµατος ΙΙΙ, 

αρκεί το πτυχίο του στο Μ.Ε.Μ. να είναι της ίδιας ή ανώτερης τάξης των αντίστοιχων 

µελετητών του έργου. 

 

14. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. και ύστερα από γνώµη των επιτροπών Μ.Ε.Μ. ή ΜΗ.Μ.ΕΠ. µπορεί 
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να ορίζεται για κάθε τάξη και κατηγορία αναλυτικά, το ελάχιστο τεχνικό αντικείµενο Μητρώου 

Εµπειρίας Μελετητών που είναι απαραίτητο για την εγγραφή και κατάταξη των µελετητών 

στη συγκεκριµένη τάξη και κατηγορία τους να µπορούν να εκπονούν συναφείς αντίστοιχες 

µελέτες.   

 

 
Άρθρο 5  

∆ικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) 
1. Για την αρχική εγγραφή στα Μητρώα απαιτείται η αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 

αυτού και τα δικαιολογητικά των εδ. α, β, γ, δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 

 

2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση 

συνοδευόµενη από την προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 

2338/1995 (Α΄ 202) στην αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. εισφορά, στην οποία περιλαµβάνει 

προσωπικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία, επαγγελµατική έδρα, 

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών), στοιχεία για 

την επικοινωνία (αριθµό τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την 

κατηγορία ή τις κατηγορίες µελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. 

 

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ανώτατης Σχολής πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή οµοταγούς 

αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής, µαζί µε βεβαίωση του αρµόδιου φορέα περί 

αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιµης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών.  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλµατα απαιτεί ο νόµος τέτοια 

άδεια.  

γ) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα µε την επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία του 

αιτούντος.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν.1599/86, περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο 

του αιτούντος κώλυµα εγγραφής εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 

του παρόντος.  

ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α', πίνακες εµπειρίας του 

µελετητή, που περιλαµβάνουν για κάθε αιτούµενη κατηγορία µελέτης, στοιχεία εκπόνησης 

µελετών, επίβλεψης µελετών ή έργων και συµµετοχής στην κατασκευή έργων, µαζί µε τα 

σχετικά πιστοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 27 του παρόντος. Εφόσον υφίσταται 

ερευνητική και επιστηµονική δραστηριότητα, όπως συγγραφικές δηµοσιεύσεις και 
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ανακοινώσεις υποβάλλεται αναλυτικό υπόµνηµα της σχετικής δραστηριότητας, µε 

συνηµµένα σχετικά αντίγραφα. 

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος 

προσκοµίζουν βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης που περιλαµβάνει και τα στοιχεία των 

εδαφίων 3α, 3β, 3δ τα δικαιολογητικά της παρ. 3 και βεβαίωση υπηρεσίας η οποία 

περιλαµβάνει τα στοιχεία του εδαφίου ε, και έχει θέση πίνακα εµπειρίας µελετητή. 

Προσµετρώνται επίσης στην εµπειρία η συµµετοχή στη διοίκηση – διαχείριση συµβάσεων 

έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών, η συµµετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες 

Προϊσταµένης Αρχής ή ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και άλλες προβλεπόµενες από την τεχνική 

νοµοθεσία δραστηριότητες.  

 

 

 

Άρθρο 6  
Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή 

1. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση µε τη µορφή πτυχίου, 

η οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πτυχίο 

εκδίδεται και ισχύει για ορισµένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται σε τρεις (3)  (Α, 

Β, Γ) και η κατάταξη σ' αυτές, κατά κατηγορία µελέτης, στηρίζεται στα στοιχεία της 

παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος.  

 

2. Τα πτυχία των µελετητών ανανεώνονται ανά δεκαετία, επιφυλασσοµένης της 

διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος Για 

την ανανέωση του πτυχίου, χωρίς µεταβολές στις τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, οι µελετητές 

υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, στην αρµόδια 

υπηρεσία, τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την ηµέρα λήξης του πτυχίου. 

Για τα πτυχία Γ’ τάξης των φυσικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του 

παρόντος δεν απαιτείται ανανέωση αλλά µπορεί ο υπάλληλος να ενηµερώνει το Μ.Ε.Μ. µε 

τις απαιτούµενες βεβαιώσεις σχετικά µε την αποκτηθείσα εµπειρία του.    

 

3. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο, κατοικία, επαγγελµατική έδρα, Α.Φ.Μ., αρµόδια ∆.Ο.Υ) και στοιχεία για την 

επικοινωνία (αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση 

συνοδεύεται από το κατά νόµο χρηµατικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση, µε τα στοιχεία 
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του ν. 1599/1986, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του ασυµβίβαστης ιδιότητας εκ των 

αναφεροµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.  

 

4. Η υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο µέσα σε προθεσµία τριών 

(3) µηνών από την υποβολή της αίτησης συνοδευόµενης µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης. Η εν λόγω βεβαίωση 

επέχει θέση προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύει µέχρι την έκδοση του 

νέου πτυχίου ή την απόρριψη της αίτησης. Στην ίδια προθεσµία ολοκληρώνεται και η 

διαδικασία αναθεώρησης του πτυχίου. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται 

ταυτόχρονα στην υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, 

εφόσον έχει χορηγηθεί. 

 

5. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή/και επέκταση ή 

αλλαγή κατηγορίας µελετών), ο µελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου, στην οποία δηλώνει την ζητούµενη τάξη και κατηγορία µελετών. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό 

του ασυµβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του 

παρόντος. 

β) Πίνακας µε τις εκπονηθείσες µελέτες της κατηγορίας ή των κατηγοριών µελετών για τις 

οποίες ζητά την αναθεώρηση και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για προηγούµενη κατάταξη ή 

προαγωγή του πτυχίου στην οικεία κατηγορία, καθώς και πίνακας µε τις µελέτες που τυχόν 

επέβλεψε, µαζί µε τα πιστοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 27 του παρόντος. 

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 προσκοµίζεται βεβαίωση 

της υπηρεσίας µε περιεχόµενο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του 

παρόντος.  

Αλλαγή κατηγορίας ατοµικού πτυχίου µελετητή δεν επιτρέπεται παρά µόνο µετά πάροδο 

τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριµένη κατηγορία ή από 

προηγούµενη αλλαγή κατηγορίας. 

 

6. Οι µελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εµπίπτει στις ασυµβίβαστες ιδιότητες 

της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο τους 

στην αρµόδια υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται 
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στην περίπτωση αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για όλες τις συνέπειές 

της διαγραφή από το Μητρώο. 

 

7. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του πτυχίου, µπορεί να ζητηθεί η 

επαναχορήγησή του, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται µε την υπεύθυνη 

δήλωση της παραγράφου 3, περί µη συνδροµής πλέον στο πρόσωπό του ασυµβίβαστης 

ιδιότητας εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος. 

Επιπλέον, εφόσον ο λόγος της αναστολής του πτυχίου ήταν η πρόσληψη του µελετητή ως 

υπαλλήλου, η αίτηση συνοδεύεται µε βεβαίωση του εργοδότη του, ότι δεν τελεί πλέον σε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

 

8. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο µελετητής υποβάλλει στην αρµόδια 

υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου του, συνοδευόµενη µε υπεύθυνη δήλωση περί 

απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άµεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται 

µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής 

της σχετικής αίτησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. 

 

9. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν 

αναστολής και επανέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρµόδιας 

υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωµοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 7. Ο 

σχετικός έλεγχος της ισχύος των δικαιολογητικών του Μητρώου διενεργείται από την 

αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. η οποία οφείλει να εκδώσει τη βεβαίωση εντός πέντε 

εργασίµων ηµερών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.  

 
 
 

Άρθρο 7  
Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιτροπής Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών  

1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθµίδες του Μ.Ε.Μ. γίνεται από την Επιτροπή 

Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών (επιτροπή Μ.Ε.Μ.). Η Επιτροπή εισηγείται επίσης κάθε 

µέτρο που σχετίζεται µε τον τρόπο τήρησης του Μ.Ε.Μ. για την καλύτερη εκπλήρωση του 

σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά 

παρακολουθεί την όλη τήρηση του Μ.Ε.Μ., καθώς επίσης υποβάλλει στον Υπουργό 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. σχετικές εκθέσεις 

και την ετήσια έκθεσή της εντός του ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κάθε λεπτοµέρεια που 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
22 

σχετίζεται µε τις εκθέσεις αυτές µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. αποτελείται από  δεκατρία (13) µέλη, δηµόσιους  υπαλλήλους,  

δύο εκπροσώπους  του  Τεχνικού  Επιµελητηρίου  Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ένα εκπρόσωπο των 

πανελληνίων επαγγελµατικών ενώσεων των τεχνικών και έναν εκπρόσωπο των 

επαγγελµατικών εργοληπτικών  οργανώσεων,  οι   οποίοι υποδεικνύονται µε τους 

αναπληρωτές τους, από τις οργανώσεις αυτές, µε συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα που 

αποδεικνύει τις γνώσεις και εµπειρίες περί τη νοµοθεσία τεχνικών έργων, µελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών που υπερκαλύπτουν  τα προαπαιτούµενα εγγραφής στην Γ’ τάξη του 

Μητρώου και ειδικότερα από: 

1) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ως πρόεδρο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του. 

2) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

3) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4-7) Τέσσερις (4) υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ. µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία 

στις κατασκευές µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον 

είναι  ΠΕ Μηχανικοί και ένας (1) το πολύ είναι κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει  πτυχίο Νοµικής 

Επιστήµης, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 

8-9) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζονται 

µε τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε. Ένας εκ των εκπροσώπων ορίζεται και ως 

αναπληρωτής πρόεδρος. 

10) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).  

11) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων - Γραφείων Μελετών 

(Σ.Ε.Γ.Μ.). 

12) Έναν (1) εκπρόσωπο από το Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.). 

13) Έναν (1) εκπρόσωπο από το Συλλόγου Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.). 

 

Τα µέλη υπό στοιχεία 2 και 3 περιλαµβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν 

υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. 

Τα µέλη υπό στοιχείο 8, 9, 10, 11, 12, 13 και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται µε ανάλογη 

εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του παρόντος. 
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3. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραµµατέας της, 

υπάλληλος του Τ.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή του. 

 

4. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 

παρόντος, για την έκδοση της γνωµοδότησης Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών τη θέση του 

µέλους της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει  πτυχίο Νοµικής Επιστήµης που 

αναφέρεται στο στοιχείο 7 της παρ. 2, λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Γραφείου Νοµικού 

Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, νόµιµα 

αναπληρούµενος. 

 

5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης µεριµνά η αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. 

µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, µετά από έγγραφο αίτηµα της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. ή αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που το αίτηµα δεν περιέλθει στη 

Γ.Γ.Υ. παρερχοµένου του µηνός Νοεµβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της 

Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους, το νέο µέλος 

διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών που θα οριστούν 

µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει στις 31.12.2018. 

 

6. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. µπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε εισήγηση του 

Προέδρου και σύµφωνη γνώµη της επιτροπής, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή 

διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής επιστηµονικής κατάρτισης ή εµπειρίας. 

 

7. Κατ’ εξαίρεση η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος, να 

δέχεται σε ακρόαση τον µελετητή  του οποίου σηµαντικό θέµα συζητείται στην ηµερήσια 

διάταξη, ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της συνεδρίασης πριν τη λήψη της 

απόφασης. 

 

8. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής στο Μ.Ε.Μ. Η 

γνωµοδότηση της επιτροπής είναι δεσµευτική για τα αρµόδια διοικητικά όργανα του Τ.Ε.Ε. 

τα οποία εκδίδουν την προβλεπόµενη βεβαίωση (πτυχίο).  
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γ) Γνωµοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόµενο εγκυκλίων σχετικών 

µε τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουµένων την εγγραφή. 

 

δ) Γνωµοδοτεί επί της πληρότητας των υποδειγµάτων που συντάσσει η αρµόδια Υπηρεσία 

του Τ.Ε.Ε. και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προαγωγής στα 

Μητρώα και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα που απαιτείται για την καλή λειτουργία του 

Μ.Ε.Μ. 

 

ε) Γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 9 του παρόντος και επί οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε τα µητρώα 

παραπέµπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό ή το Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.. 

 

9. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ.: 

α)  Εισηγείται για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και 

του εν γένει νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των µελετητών.  

 

β) εισηγείται τη λήψη µέτρων σχετικά µε τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.Μ., 

σχετικά µε τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Μ., 

παρακολουθεί την τήρηση του Μ.Ε.Μ. και υποβάλλει στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. εκθέσεις. 

 

10. Μέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.Μ. συνέρχεται σε ετήσια ειδική 

συνεδρίαση προκειµένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς τον 

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε 

αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.Μ. Στην ειδική 

συνεδρίαση εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.M, η οποία µεριµνά για την 

απολογιστική επεξεργασία και συµπλήρωση των στοιχείων και προτάσεων που κατατίθενται 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείµενο των ετησίων προτάσεων συντάσσεται 

και υποβάλλεται µε µέριµνα του Προέδρου της επιτροπής. 

 

11. Το Τ.Ε.Ε. µεριµνά για τη στέγαση και τη γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη 

της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 
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12. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή 

Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων. 

 

13. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να επανακαθορίζονται και να τροποποιούνται θέµατα 

εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, καθώς και τήρησης του Μ.Ε.Μ.. 

Με την ίδια Απόφαση ορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και 

αναβάθµισης των πτυχίων στα µητρώα Μ.Ε.Μ., οι πόροι του Μητρώου που προέρχονται 

από τέλη και εισφορές των τεχνικών του Μ.Ε.Μ. για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση 

εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Τ.Ε.Ε. και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών.  

 

 

Άρθρο 8  
Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

1. Η επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκροτείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 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. 

Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής 

του και έξι (6) από τα µέλη της.   

 

 

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρό της µία φορά την 

εβδοµάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις 

δεν µπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε µήνα. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Τ.Ε.Ε. 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. 

 

3. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. 

Εκτός ηµερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέµα, ύστερα από 

πρόταση µέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της µέλη και δεν έχουν 

αντίρρηση στη συζήτηση.  
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4. Στην Επιτροπή εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε, νόµιµα αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 

Μητρώου Μελετητών.  

Με ευθύνη του Προέδρου της µπορεί να ορίζεται µέλος της επιτροπής Μ.Ε.Μ. ή υπάλληλος 

της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη µελέτη συγκεκριµένου 

θέµατος και την κατάθεση υποµνήµατος. 

Σε περίπτωση ορισµού υπαλλήλου η πρόταση ορισµού διαβιβάζεται µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών. 

Σε περίπτωση απουσίας του ορισµένου γραµµατέα και του αναπληρωτή του, µε εισήγηση 

του προέδρου, η επιτροπή αποφασίζει µε πρόταση του Προέδρου της για τον ορισµό ενός 

εκ των µελών της, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραµµατέα. 

 

5. Η ηµερήσια διάταξη διανέµεται στα µέλη της Επιτροπής (48) τουλάχιστον ώρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας διατυπώνονται εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση, 

οι εισηγήσεις µπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη συζήτηση του θέµατος, 

εφ΄ όσον τα θέµατα είναι ήσσονος σηµασίας, έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη και 

δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταµένων µελών. 

 

6. 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.  

 
 

7. Για τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) 

αναφέρουν τα ονόµατα των µελών που συµµετείχαν, την απουσία ή το κώλυµα τακτικού 

µέλους και τη συµµετοχή αναπληρωµατικού, β) ενσωµατώνουν τη σχετική εισήγηση, γ) 

περιλαµβάνουν τη γνώµη των µειοψηφούντων µελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) 

θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και ε) τηρούνται σε 

κινητά φύλλα που αριθµούνται µε ενιαία ετησία αύξουσα αρίθµηση και µονογράφονται από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. για τις δικές της 

ενέργειες. 

 

8. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. αλληλογραφεί µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. µε τις 

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία 
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υποχρεούνται να συνεργασθούν µε αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία. 

 

9. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή µελετητή στο Μ.Ε.Μ. ή την κατάταξη στην 

κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα συνηµµένα της αίτησης 

στοιχεία όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος κρίνει ότι ο µελετητής δεν έχει την 

απαιτούµενη κατάρτιση και ικανότητα, µε βάση τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου.  

 
 

10. Το γνωµοδοτικό – αποφασιστικό µέρος των γνωµοδοτήσεων της επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

αναρτάται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. εντός πέντε ηµερών από τη λήψη της απόφασης και η 

επόµενη ηµέρα της ανάρτησης αποτελεί την αφετηρία µέτρησης της προθεσµίας υποβολής 

αίτησης θεραπείας της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.    

   

 
 

Άρθρο 9  
Χορήγηση πτυχίων µελετητών 

1. Για την χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων των µελετητών εκδίδεται απόφαση 

αρµόδιου ∆ιευθυντή Τ.Ε.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων γνώµη της 

Επιτροπής Μ.Ε.Μ., εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και 

επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού. 

 

2. Μετά την έκδοσή τους, τα πτυχία των Μελετητών παραλαµβάνονται από τους 

αιτούντες ή εκπροσώπους τους εφοδιασµένους µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 

εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά, 

εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως. 

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. η οποία απορρίπτει αίτηση εγγραφής µελετητή 

στο  Μ.Ε.Μ., ή τον κατατάσσει σε χαµηλότερη τάξη/εις από την/τις αιτηθείσα/ες, ή τον  

υποβιβάζει  κατά  τάξη ή τάξεις, ή τον διαγράφει από το Μ.Ε.Μ. ή συνεπάγεται οιασδήποτε 

µορφής βλαπτική  έννοµη  συνέπεια σε βάρος του σε σχέση µε την κατάσταση εγγραφής 

του στο Μ.Ε.Μ. και το δικαίωµα ανάληψης µελετών, έργων ή υπηρεσιών από πλευράς του, ο 

µελετητής έχει δικαίωµα αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικού διαστήµατος τριάντα (30) 

ηµερών από την ανάρτηση της απόφασης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του 

παρόντος. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό και κοινοποιείται υποχρεωτικά 

στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ., η οποία µεριµνά για τη σύνταξη εισήγησης εκδίκασης 
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της αίτησης θεραπείας από την επιτροπή Μ.Ε.Μ. Η επιτροπή γνωµοδοτεί υποχρεωτικά 

εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Επί των αιτήσεων θεραπείας µελετητών 

αποφαίνεται ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών. Το αρµόδιο όργανο αποφαίνεται εντός τριών 

(3) µηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. Παρερχοµένης άπρακτης της 

προθεσµίας των τριών (3) µηνών τεκµαίρεται η απόρριψη της αίτησης θεραπείας. 

Αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.∆Ι.  για την προώθηση των αιτήσεων 

θεραπείας και της λοιπής αλληλογραφίας των θεµάτων που σχετίζονται µε το Μητρώο 

Μ.Ε.Μ. ορίζεται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.ΕΠ.  

 

3. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση 

πτυχίου Μητρώου Εµπειρίας Μελετητή, ο τρόπος ειδοποίησης για την παραλαβή τους, η 

διαδικασία αίτησης θεραπείας επί των αποφάσεων χορήγησης, η διαδικασία κατάθεσης της 

εισφοράς της παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) µε συµψηφισµό 

µέρους της κρατικής επιχορήγησης της Γ.Γ.Υ. προς το Τ.Ε.Ε. καθώς και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια που αφορά χορήγηση πτυχίου Μητρώου Εµπειρίας Μελετητή φυσικού 

προσώπου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και τη χρήση των πτυχίων τους φορείς του 

∆ηµοσίου και στους λοιπούς φορείς που ο παρών νόµος προβλέπει τη χρήση τους.  
 
4. Οι διατάξεις περί εγγραφής των µελετητών και αναθεωρήσεως των πτυχίων 

εφαρµόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων, τα πτυχία που εκδόθηκαν υπό το προηγούµενο 

νοµοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους µέχρι τη λήξη τους ή την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο αναθεώρησή τους. 

 
 

 
Άρθρο 10  

Εγγραφή στο Μ.Ε.Μ. διπλωµατούχων και πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής. 

1. Οι εκδοθείσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις της Γ.Ε.Μ. που 

αφορούν σε αποφάσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Μ. των διπλωµατούχων ή πτυχιούχων ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, που 

ασχολούνται µε την παραγωγή έργων, για κατηγορίες µελετών, δεν θίγονται και συνεχίζουν 

να αναθεωρούνται έως την ηµεροµηνία παύσης επαγγέλµατος του κατόχου της, σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις του παρόντος. 

 

2. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. και κατόπιν τεκµηριωµένης γνωµοδότησης της επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

εγγράφονται και κατατάσσονται οι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κάτοχοι 
µεταπτυχιακών τίτλων αναγνωρισµένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής 

ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους καθώς και οι κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Ε.Μ, σε κατηγορίες µελετών συναφείς µε το αντικείµενό 

τους. Για την έκδοση της γνωµοδότησης συναξιολογούνται ο βασικός τίτλος σπουδών, ο 

µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εργασιακή εµπειρία σε παρεµφερή της 

αιτουµένης κατηγορίας µελετητικά αντικείµενα, έργα ή υπηρεσίες, τα συνυποβαλλόµενα 

δικαιολογητικά του άρθρου 5 και εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες για την εγγραφή, 

κατάταξη και προαγωγή σε τάξεις διαδικασίες.   

 
3. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος οι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, 

εγγράφονται σε τάξεις και κατηγορίες κατά τις διατάξεις του παρόντος µε απόφαση της 

επιτροπής Μ.Ε.Μ., που λαµβάνει υπόψη και την κατηγοριοποίηση κατά τις βασικές 

ειδικότητες εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. και τις υποκατηγορίες τους όπως ορίζονται από το Τ.Ε.Ε. 

για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.   

 
4. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και εντός προθεσµίας ενός έτους, 

η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

εισηγείται στην επιτροπή Μ.Ε.Μ. ώστε να αποδοθεί µε γενικές γνωµοδοτήσεις η δυνατότητα 

εκπόνησης µελετών κατά τις κατηγορίες του άρθρου 2 σε όλες τις βασικές ειδικότητες 

εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. και τις υποκατηγορίες τους όπως ορίζονται από το Τ.Ε.Ε. για την άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος, εξετάζοντας ενδεικτικά κατά ειδικότητα, τα απαραίτητα στοιχεία 

εγγραφής των φυσικών προσώπων του Μητρώου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.  

 
5. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος για κάθε νέα ειδίκευση βασικής 

ειδικότητας που εγγράφεται στο Μητρώο Τ.Ε.Ε. ακολουθεί γνωµοδότηση της επιτροπής 

Μ.Ε.Μ. για τη      

δυνατότητα εκπόνησης µελετών κατά τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 2, ως 

προϋπόθεση για την έναρξη άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
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Άρθρο 11 
∆ιαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών  

1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας διαγράφονται 

οι µελετητές από το Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, 

προσωρινά µεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρµόδια όργανα και για 

όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Εξόδου από το επάγγελµα λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή παύσης επαγγέλµατος ή 

οικειοθελούς αποχωρήσεως από το Μητρώο, 

 

β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις. 

 

2. Ο µελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά από το Μητρώο Εµπειρίας 

Μελετητών καταθέτει το πρωτότυπο µελετητικό πτυχίο του στην αρµόδια Υπηρεσία. Σε 

περίπτωση διαγραφής λόγω θανάτου, την ως άνω υποχρέωση έχουν οι νόµιµοι κληρονόµοι 

του µελετητή. Εφόσον περιέλθει κατ’ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο θάνατος 

µελετητή, αναζητείται αρµοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο µελετητής µπορεί να υποβάλει 

αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άµεσα και το 

πτυχίο επανεκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών το πολύ. Για την επανέκδοση 

του πτυχίου δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωµοδότησης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

 
4. Από την ηµεροµηνία που φέρει η απόφαση διαγραφής του µελετητή από το µητρώο, 

ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε διαγωνισµούς. 

Για τις συµβάσεις που εκτελούν οι διαγραφέντες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί 

υποκατάστασης αναδόχου. Ανακοίνωση περί της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου 

καταχωρείται µε πρωτοβουλία της αρµόδια υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας. 

 
 
 

Άρθρο 12  
Πειθαρχικός έλεγχος µελετητών 
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1. Οι µελετητές υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του κράτους. 

 

2. Αρµοδιότητα για την άσκηση του ελέγχου πέραν του θεσµοθετηµένου οργάνου του 

οικείου  επιµελητηρίου για τα µέλη τους και του Πειθαρχικού του ΜΗ.Μ.ΕΠ. εφόσον δεν 

υπάρχει οικείο επιµελητήριο, έχει η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όταν το πειθαρχικό αδίκηµα αφορά σε πράξεις των 

επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται τα φυσικά πρόσωπα και είναι εµπλεκόµενα µέρη του 

αδικήµατος.  

Στην περίπτωση αυτή οι ποινές των φυσικών προσώπων καταχωρούνται στο Μητρώο 

πειθαρχικών ποινών του Τ.Ε.Ε.. 

Η όλη διαδικασία προωθείται και ολοκληρώνεται στη Γ.Γ.Υ. στα πλαίσια πειθαρχικού 

ελέγχου επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος. 

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω πειθαρχικής διαδικασίας 

των µελετητών. 
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 

 

Άρθρο 13  
Τήρηση του Μ.Ε.Κ. 

1. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εµπειρίας στην κατασκευή έργων των 

προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ., τηρείται στο 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) , Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), 

σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 

 

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γίνεται µε αίτηση των 

ενδιαφερόµενων διπλωµατούχων ή πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

πανεπιστηµιακού τοµέα ή τεχνολογικού τοµέα και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που 

ασχολούνται µε την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιο (µελέτη, κατασκευή, 

επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία / διοίκηση-διαχείριση). 

 
3. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου που ζητεί 

επίσης την κατάταξή του σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων και την αντιστοίχισή του σε 

βαθµίδα.  Για την εγγραφή του, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει µαζί µε την αίτησή 

φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα στο Μητρώο του 

Τ.Ε.Ε.), λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα για τις επαγγελµατικές ή επιστηµονικές 

απασχολήσεις του, πιστοποιητικό ∆ήµου 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 σχε-

τικά στοιχεία από πιστοποιητικά του Μ.Ε.Κ. και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α74) .  

Η εγγραφή και κατάταξη στο Μ.Ε.Κ. ισχύει µέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη µε αίτηση 

του ενδιαφεροµένου ή διαγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος. 

 

4. Με την εγγραφή ο ενδιαφερόµενος κατατάσσεται, σύµφωνα µε την αίτησή του,  σε 

µία από τις βαθµίδες εµπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 7 και για κάθε µια από τις 

κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 55 του παρόντος και στις εξειδικευµένες 

εργασίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του παρόντος.  
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Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και βαθµίδες του Μ.Ε.Κ. η επέκταση σε άλλες 

κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα γίνεται από την επιτροπή Μ.Ε.Κ. του 

άρθρου 15. 

5. Ο ενδιαφερόµενος επίσης κατατάσσεται σε βαθµίδες εµπειρίας σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων. 

 
 

6. Ο αριθµός των βαθµίδων εµπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις (4).  

 

7. Στην πρώτη βαθµίδα εµπειρίας κατατάσσονται:  

α) Οι διπλωµατούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραµµένων στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. 

ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ισοτίµων ή αντιστοίχων των ελληνικών 

ΑΕΙ µετά την παρέλευση τριών ετών από την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος. Κατά 

παρέκκλιση, µπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθµίδα αν έχει συµπληρωθεί 

πενταετία από την άσκηση του επαγγέλµατος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εµπειρία. 

Και  

β) Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των πρώην ανώτερων 

τεχνικών σχολών µετά την παρέλευση πέντε ετών από την άσκηση του επαγγέλµατος και 

εφόσον αποδεικνύεται σχετική εµπειρία. 

 

8. 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. 

 

9. 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 εποπτεία έργων σε Προϊσταµένη Αρχή, 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 ∆΄ για όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται 

απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε άλλου είδους 

απασχόληση. 
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10. Για τα φυσικά πρόσωπα, που είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή  αορίστου χρόνου, ή έχοντες 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ή οποιαδήποτε µορφής εξαρτηµένη εργασία σε αναθέτουσα 

αρχή και για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση εργασίας, υπηρετούντες στο δηµόσιο ή σε 

Ν.Π.∆.∆. ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται και στον οποίο 

περιλαµβάνονται ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, τράπεζες του δηµοσίου τοµέα, 

διαχειριστικές Αρχές, Μ.Ο.∆. Α.Ε., ανεξάρτητες αρχές, εργαζόµενοι σε υπηρεσίες της Ε.Ε. 

και γενικά επιχειρήσεις που ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ισχύει: 

α. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γίνεται µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις που εγγράφονται οι ιδιώτες µηχανικοί. 

β. Η εγγραφή στις βαθµίδες και κατηγορίες του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών είναι 

προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επιβλέποντος έργων σε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

εποπτεύοντος µηχανικού και συµµετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης και ∆ιαγωνιστικές 

διαδικασίες ανάθεσης έργων σε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ελέγχου και έγκρισης 

συµβατικών τευχών σε Προϊσταµένη Αρχή. 

γ. Η εµπειρία και η προαγωγή στις βαθµίδες του Μητρώου είναι προϋπόθεση για την 

υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, την ενασχόλησή του µε τα προβλεπόµενα στην 

περίπτωση β’ και προσµετρώνται στα προβλεπόµενα στον Υπαλληλικό Κώδικα για την 

αξιολόγησή τους. 

δ. Για την πρώτη εγγραφή οι υπάλληλοι µπορούν να εγγράφονται στις Α’, Β’, Γ’, βαθµίδες 

του Μητρώου και σε κατηγορίες έργων που αιτούνται, εφόσον διαθέτουν τα 

προαπαιτούµενα της βαθµίδας αυτής όπως ορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 του 
άρθρου αυτού.  

ε. Οι βεβαιώσεις Μ.Ε.Κ. των φυσικών προσώπων της παραγράφου αυτής δεσµεύονται και 

οι υπάλληλοι δε µπορούν να στελεχώσουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις 

συµβούλων ή µελετητικές επιχειρήσεις.  

στ. Η διαπιστωµένη παραβίαση της ανωτέρω περίπτωσης ε, καθώς και η διαπίστωση 

παράνοµης εργασίας σε επιχείρηση της παραγράφου αυτής, αποτελεί αιτία παραποµπής 

του φυσικού προσώπου στο πειθαρχικό συµβούλιο που υπάγεται µε το ερώτηµα της ποινής 

οριστικής απόλυσης και άµεσης διαγραφής του από τα Μητρώα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. για τρία 

(3) έτη µε απόφαση των αντίστοιχων πειθαρχικών συµβουλίων στα οποία επίσης 

παραπέµπεται αµελλητί από τον προϊστάµενό του και της διαγραφής της επιχείρησης που 

απασχολεί το φυσικό πρόσωπο για 6 µήνες από τα Μητρώα Επιχειρήσεων, ΜΗ.ΜΕ.Μ. ή 

Μ.Ε.ΕΠ. αναλόγως, µε απόφαση των αντίστοιχων πειθαρχικών συµβουλίων στα οποία 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
35 

επίσης διαβιβάζεται αµελλητί από τον ανωτέρω προϊστάµενο η υπόθεση.  

 

11. Για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤ.Ε.Ε. 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 ∆΄ απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που 

δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε άλλου είδους απασχόληση. 

 

12.  Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο σπουδών, που εγγράφονται για 

πρώτη φορά στην Α΄ και Β΄ βαθµίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα εµπειρία σε 

κατασκευή, επίβλεψη ή µελέτη, επιτρέπεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από 

την εµπειρία 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 εµπειρίας γίνεται µε αναγωγή του 

χρόνου απασχόλησης σύµφωνα µε τις αναλογίες των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου. 

 
 

13. Η εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα και επέκταση σε άλλες 

κατηγορίες έργων στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Τ.Ε.Ε. και 

ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. του επόµενου άρθρου.  

 

14. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 48 και 52 του πα-

ρόντος. 

 

15.  Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και βαθµίδες, η επέκταση σε άλλες 

κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα και η διαγραφή γίνεται από την Επιτροπή 

του άρθρου 12 του παρόντος. Για την αυτοδίκαιη διαγραφή, η ως άνω επιτροπή, εκδίδει κατ’ 

έτος σχετική διαπιστωτική πράξη. 

Αίτηση για επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων και για εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα 

είναι απαράδεκτη πριν περάσει ένα (1) έτος από την απόρριψη σχετικού αιτήµατος από την 

επιτροπή Μ.Ε.Κ. Με την ίδια απόφαση µπορεί να εγκρίνονται η τυποποίηση της διαδικασίας 

και των εγγράφων και η ηλεκτρονική υποβολή, τήρηση, χορήγηση και επεξεργασία. 

 

16.  Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ρυθµίζονται ιδίως ο ελάχιστος χρόνος, η ελάχιστη εµπειρία που 
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απαιτούνται ανά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών, οι λοιπές προϋποθέσεις  

για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την 

εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθµίδες του Μ.Ε.Κ.. 

 
 

 

 

 

Άρθρο 14 
Στοιχεία Εµπειρίας - Πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.  

1. Η εµπειρία που λαµβάνεται υπόψη για τις ανάγκες κατάταξης και αναθεώρησης των 

βαθµίδων του Μ.Ε.Κ. υπολογίζεται σύµφωνα µε την διάρκεια, το µέγεθος, την κατηγορία και 

το βαθµό τεχνικής εξειδίκευσης του έργου. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρµόζονται Τεχνικές 

Οδηγίες που συντάσσει το Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) µετά την έγκρισή τους από τον Υπουργό 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 
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. 

 

2. Για κάθε δηµόσιο έργο, η υπηρεσία που το επιβλέπει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 

στα έγγραφα της σύµβασης, συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό Μ.Ε.Κ. που ελέγχεται 

και εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής. Το 

πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε µε την παραλαβή του έργου και κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα ή σε έκτακτες περιπτώσεις. 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 την 

πλευρά του αναδόχου ή των σχετιζόµενων µε αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις 

σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται απευθείας στο Τ.Ε.Ε. 

 
3. Τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγούµενης παραγράφου 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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4. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. είναι ατοµικά ανά έργο και περιλαµβάνουν ιδίως τα 

προσωπικά τους στοιχεία έτσι ώστε να ταυτοποιείται µονοσήµαντα, το ρόλο τους κατά την 

εκτέλεση του έργου µε διάκριση του είδους της απασχόλησης (µελέτη, κατασκευή, 

επίβλεψη), του ενεργού βαθµού συµµετοχής και ποσοστικοποίηση της εµπειρίας σύµφωνα 

µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ανάλογα στοιχεία περιλαµβάνουν και τα δελτία 

εκτάκτων συµβάντων ή επιθεωρήσεων. Για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. εφαρµόζονται ανάλογα 

οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος. Για κάθε σύµβαση εκτέλεσης έργου 

εκδίδονται πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα Μ.Ε.Κ. συνδυαστικά. 

 

5. Τα πιστοποιητικά εµπειρίας των ιδιωτικών έργων ή έργων στην αλλοδαπή ή για 

σχετιζόµενες µε τα έργα δραστηριότητες που δεν πραγµατοποιούνται στους εργοταξιακούς 

χώρους έχουν την ίδια δοµή µε τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και εφαρµόζονται ανάλογα οι δι-

ατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Η εµπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας 

Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη 

επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ., µε την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος, είναι 

αποδεδειγµένα συνδεδεµένη ή συγγενής κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και 

υπό την προϋπόθεση ότι µεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει συναφθεί σχετικό συµφωνητικό 

παροχής υπηρεσιών. 

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα 

πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ., 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 
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ανάλογα θέµατα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για 

έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Επίσης µε 

απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της 

Γ.Γ.Υ. καθορίζεται η δοµή που θα τηρείται στα πληροφοριακά συστήµατα καθώς και ο 

τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

 

10. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το 

∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και 

στον οποίο περιλαµβάνονται και οι συνταξιούχοι των κοινωφελών οργανισµών, τραπεζών 

του δηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το 

∆ηµόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί µία διετία τις 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 εφόσον οι επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ 

είχαν µε την υπηρεσία του συµβατική σχέση τα τρία τελευταία χρόνια πριν τη 

συνταξιοδότησή του. 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 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ..  

 
 

Άρθρο 15  
Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιτροπής Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών 

(Μ.Ε.Κ.) 
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 Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. σχετικές εκθέσεις και οπωσδήποτε την ετήσια 

έκθεσή της εντός του ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  

 

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. αποτελείται από 13 τακτικά και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά  

Μέλη, που υπερκαλύπτουν  τα προαπαιτούµενα εγγραφής στην Γ’ βαθµίδα (τάξη) του 

Μητρώου, ως εξής: οκτώ δηµόσιους  υπαλλήλους,  δύο εκπροσώπους  του  Τεχνικού  

Επιµελητηρίου  Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελµατικών 
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ενώσεων των τεχνικών και δύο εκπροσώπους των επαγγελµατικών εργοληπτικών  

οργανώσεων,  οι   οποίοι υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές µε συνηµµένο 

βιογραφικό σηµείωµα που αποδεικνύει τις γνώσεις και την εµπειρία τους περί τη νοµοθεσία 

τεχνικών έργων και ειδικότερα από: 

1) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, ∆ιευθυντή της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ως πρόεδρο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του. 

2) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

3) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

4) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

5-8) Τέσσερις (4) υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ. µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία 

στις κατασκευές µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον 

είναι  ΠΕ Μηχανικοί και ένας (1) το πολύ είναι ΠΕ που διαθέτει  πτυχίο Νοµικής Επιστήµης. 

9-10) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που 

ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε.. Ένας εκ των εκπροσώπων ορίζεται και 

ως αναπληρωτής πρόεδρος. 

11) 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.. 

12-13) ∆ύο (2) εκπροσώπους των επαγγελµατικών εργοληπτικών ενώσεων, όπως ορίζεται 

στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παρόντος. 

Τα µέλη υπό στοιχεία 2,3,4 περιλαµβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν 

υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. 

Τα µέλη υπό στοιχεία 9,10, 11, 12, και 13 και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται από τους 

φορείς ή οργανώσεις τους µε ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 

του παρόντος. 

3. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. συγκροτείται µε θητεία δύο (2) 

ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Η Επιτροπή λειτουργεί στο 

Τ.Ε.Ε., αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, και στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται ιδίως 

η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε θέµατα εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής των 

εγγεγραµµένων στα Μητρώα και η εισήγηση για την τροποποίηση του σχετικού µε τα 

Μητρώα νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Σε περίπτωση που οι ως άνω εκπρόσωποι 

δεν οριστούν από τους αντίστοιχους φορείς εντός µηνός από την έγγραφη κλήση τους θα 
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ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ..  

 

4. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραµµατέας της, 

υπάλληλος του Τ.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή του. 

 

5. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του 

παρόντος, για την έκδοση της γνωµοδότησης Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών τη θέση 

του µέλους της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει  πτυχίο Νοµικής Επιστήµης που 

αναφέρεται στο στοιχείο 5-8 της παραγράφου 2, λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Γραφείου 

Νοµικού Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

νόµιµα αναπληρούµενος. 

 

6. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης µεριµνά η αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. 

µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, µετά από έγγραφο αίτηµα της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. ή αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που το αίτηµα δεν περιέλθει στη 

Γ.Γ.Υ. παρερχοµένου του µηνός Νοεµβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της 

Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους, το νέο µέλος 

διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών που θα οριστούν 

µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει στις 31.12.2018. 

 

7. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. µπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε εισήγηση του 

Προέδρου και σύµφωνη γνώµη της επιτροπής, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή 

διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής επιστηµονικής κατάρτισης ή εµπειρίας. 

 

8. Κατ’ εξαίρεση η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος, να 

δέχεται σε ακρόαση τον κατασκευαστή του οποίου σηµαντικό θέµα συζητείται στην ηµερήσια 

διάταξη, ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της συνεδρίασης πριν τη λήψη της 

απόφασης. 

 

9. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
41 

β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής στο Μ.Ε.Κ. Η 

γνωµοδότηση της επιτροπής είναι δεσµευτική για τα αρµόδια διοικητικά όργανα του Τ.Ε.Ε. 

τα οποία εκδίδουν την προβλεπόµενη βεβαίωση (πτυχίο).  

 

γ) Γνωµοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόµενο εγκυκλίων σχετικών 

µε τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουµένων την εγγραφή. 

 

δ) Γνωµοδοτεί επί της πληρότητας των υποδειγµάτων που συντάσσει η αρµόδια Υπηρεσία 

του Τ.Ε.Ε. και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προαγωγής στα 

Μητρώα και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα που απαιτείται για την καλή λειτουργία του 

Μ.Ε.Κ. 

 

ε) Γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 4 του 
άρθρου 17 του παρόντος και επί οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε τα µητρώα 

παραπέµπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό ή το Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.. 

 

10. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ.: 

α)  Εισηγείται για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και 

του εν γένει νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των µελετητών.  

 

β) εισηγείται τη λήψη µέτρων σχετικά µε τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.Κ., 

σχετικά µε τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ., 

παρακολουθεί την τήρηση του Μ.Ε.Μ. και υποβάλλει στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. εκθέσεις. 

 

11. Μέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.Κ. συνέρχεται σε ετήσια ειδική 

συνεδρίαση προκειµένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς τον 

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε 

αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.Κ. Στην ειδική 

συνεδρίαση εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Κ., η οποία µεριµνά για την 

απολογιστική επεξεργασία και συµπλήρωση των στοιχείων και προτάσεων που κατατίθενται 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείµενο των ετησίων προτάσεων συντάσσεται 

και υποβάλλεται µε µέριµνα του Προέδρου της επιτροπής. 
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12. Το Τ.Ε.Ε. µεριµνά για τη στέγαση και τη γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη 

της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. 

 

13. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή 

Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών. 

 

14. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να επανακαθορίζονται και να τροποποιούνται θέµατα 

εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, καθώς και τήρησης του Μ.Ε.Κ.. 

Με την ίδια Απόφαση ορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και 

αναβάθµισης των πτυχίων στα µητρώα Μ.Ε.Κ., οι πόροι του Μητρώου που προέρχονται 

από τέλη και εισφορές των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση 

εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Τ.Ε.Ε. και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών.  

Επίσης  µε ανάλογη απόφαση καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τις εκθέσεις 

των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 16  
Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. 

1.  Η επιτροπή Μ.Ε.Κ. συγκροτείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 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 έξι (6) εκ των µελών της. 

 

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρό της µία φορά την 

εβδοµάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις 

δεν µπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε µήνα. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Τ.Ε.Ε. 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. 
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3. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. 

Εκτός ηµερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέµα, ύστερα από 

πρόταση µέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της µέλη και δεν έχουν 

αντίρρηση στη συζήτηση.  

 
4. Στην Επιτροπή εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε, νόµιµα αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 

Μητρώου Κατασκευαστών.  

Με ευθύνη του Προέδρου της µπορεί να ορίζεται µέλος της επιτροπής Μ.Ε.Κ. ή υπάλληλος 

της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη µελέτη συγκεκριµένου 

θέµατος και την κατάθεση υποµνήµατος. 

Σε περίπτωση ορισµού υπαλλήλου η πρόταση ορισµού διαβιβάζεται µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών. 

Σε περίπτωση απουσίας του ορισµένου γραµµατέα και του αναπληρωτή του, µε εισήγηση 

του προέδρου, η επιτροπή αποφασίζει µε πρόταση του Προέδρου της για τον ορισµό ενός 

εκ των µελών της, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραµµατέα. 

 

5. Η ηµερήσια διάταξη διανέµεται στα µέλη της Επιτροπής (48) τουλάχιστον ώρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας διατυπώνονται εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση, 

οι εισηγήσεις µπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη συζήτηση του θέµατος, 

εφ΄ όσον τα θέµατα είναι ήσσονος σηµασίας, έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη και 

δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταµένων µελών. 

 

6. 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.  

 
7. Για τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) 

αναφέρουν τα ονόµατα των µελών που συµµετείχαν, την απουσία ή το κώλυµα τακτικού 

µέλους και τη συµµετοχή αναπληρωµατικού, β) ενσωµατώνουν τη σχετική εισήγηση, γ) 

περιλαµβάνουν τη γνώµη των µειοψηφούντων µελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) 

θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και ε) τηρούνται σε 

κινητά φύλλα που αριθµούνται µε ενιαία ετησία αύξουσα αρίθµηση και µονογράφονται από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
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Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. για τις δικές της 

ενέργειες. 

 

8. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. αλληλογραφεί µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. µε τις 

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία 

υποχρεούνται να συνεργασθούν µε αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία. 

 

9. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή µελετητή στο Μ.Ε.Κ. ή την κατάταξη στην 

κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα συνηµµένα της αίτησης 

στοιχεία όπως ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του παρόντος κρίνει ότι ο κατασκευαστής δεν 

έχει την απαιτούµενη κατάρτιση και ικανότητα, µε βάση τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου. 

 
 

10.  Το γνωµοδοτικό – αποφασιστικό µέρος των γνωµοδοτήσεων της επιτροπής Μ.Ε.Κ. 

αναρτάται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. εντός πέντε ηµερών από τη λήψη της απόφασης και η 

επόµενη ηµέρα της ανάρτησης αποτελεί την αφετηρία µέτρησης της προθεσµίας υποβολής 

αίτησης θεραπείας της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος. 

 

 

 
Άρθρο 17  

Χορήγηση Βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ.  
1. Οι Βεβαιώσεις Μ.Ε.Κ. εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.Κ.. Η χορήγηση µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. 

 

2. Η επανέκδοση βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ., λόγω επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής ή 

άρσης των αιτιών της αυτοδίκαιης διαγραφής, γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόµενου 

στο Τ.Ε.Ε., χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ νέου απόφαση της Επιτροπής Μ.Ε.Κ.. Η αίτηση 

εξετάζεται άµεσα και η βεβαίωση επανεκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών το 

πολύ. 

 

3. Μετά την έκδοσή τους, οι βεβαιώσεις Μ.Ε.Κ. παραλαµβάνονται από τους αιτούντες ή 

εκπροσώπους τους εφοδιασµένους µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά, εφόσον ζητηθεί 

τούτο εγγράφως ή ανακτώνται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστηµα του Τ.Ε.Ε. µέσω 
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ηλεκτρονικής πιστοποίησης του αιτούντα. 

 

4. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. η οποία απορρίπτει αίτηση εγγραφής 

µελετητή στο  Μ.Ε.Κ., ή τον κατατάσσει σε χαµηλότερη τάξη/εις από την/τις αιτηθείσα/ες, ή 

τον  υποβιβάζει  κατά  τάξη ή τάξεις, ή τον διαγράφει από το Μ.Ε.Κ. ή συνεπάγεται 

οιασδήποτε µορφής βλαπτική  έννοµη  συνέπεια σε βάρος του σε σχέση µε την κατάσταση 

εγγραφής του στο Μ.Ε.Κ. και το δικαίωµα ανάληψης µελετών, έργων ή υπηρεσιών από 

πλευράς του, ο µελετητής έχει δικαίωµα αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικού 

διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτηση της απόφασης της παραγράφου 10 
του άρθρου 16 του παρόντος. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό και 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Κ., η οποία µεριµνά για τη 

σύνταξη εισήγησης εκδίκασης της αίτησης θεραπείας από την επιτροπή Μ.Ε.Κ. Η επιτροπή 

γνωµοδοτεί υποχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Επί των 

αιτήσεων θεραπείας µελετητών αποφαίνεται ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών. Το αρµόδιο 

όργανο αποφαίνεται εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. 

Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας των τριών (3) µηνών τεκµαίρεται η απόρριψη της 

αίτησης θεραπείας. 

Αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.∆Ι.  για την προώθηση των αιτήσεων 

θεραπείας και της λοιπής αλληλογραφίας των θεµάτων που σχετίζονται µε το Μητρώο 

Μ.Ε.Κ. ορίζεται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 

 

5. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση 

πτυχίου Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστή, ο τρόπος ειδοποίησης για την παραλαβή τους, 

η διαδικασία αίτησης θεραπείας επί των αποφάσεων χορήγησης, η διαδικασία κατάθεσης 

της εισφοράς της παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) µε συµψηφισµό 

µέρους της κρατικής επιχορήγησης της Γ.Γ.Υ. προς το Τ.Ε.Ε. καθώς και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια που αφορά χορήγηση πτυχίου Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστή φυσικού 

προσώπου της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος και τη χρήση των πτυχίων 

τους σε φορείς του ∆ηµοσίου και στους λοιπούς φορείς που ο παρών νόµος προβλέπει τη 

χρήση τους.  
 
6. Οι διατάξεις περί εγγραφής των κατασκευαστών στα Μ.Ε.Κ., κατάταξης, εξέλιξη από 

βαθµίδα σε βαθµίδα και επέκτασης σε άλλες κατηγορίες έργων εφαρµόζονται στις αιτήσεις 

που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων 
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βεβαιώσεων, οι βεβαιώσεις που εκδόθηκαν υπό το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς 

διατηρούν την ισχύ τους µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξέλιξη ή επέκτασή τους ή σε κάθε 

περίπτωση έως και τις 31.12.2018. 

 
 

 

 
Άρθρο 18  

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. διπλωµατούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της 
ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής. 

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. 
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«θ) Των ηλεκτρονικών µηχανικών, των ηλεκτρολόγων µηχανικών, των ηλεκτρολόγων 

µηχανικών και µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα έργα ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. 

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 ∆ηµοκρίτειου 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 ∆υτικής 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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. 
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ιε) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

δοµοστατικού µηχανικού και δοµοστατικού πολιτικού µηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο 

Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. στην βασική 
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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 Τ.Ε.Ε. 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. 

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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωµατούχους πολιτικούς µηχανικούς των ΑΕΙ 

της ηµεδαπής. 
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κγ) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

µηχανικού αγροτικής δόµησης, οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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 µηχανι-

κούς των ΑΕΙ της ηµεδαπής. 

κδ) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

µηχανικού συντήρησης δοµικών έργων οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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. 

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 Τ.Ε.Ε. 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 
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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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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. 

λ) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

µηχανικού στις πολιτικές και βιοµηχανικές κατασκευές, οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 

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. 
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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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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. 
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λστ) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, µε άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος πολιτικού µηχανικού έργων περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 

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 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 Τ.Ε.Ε. 

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 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 ∆οµικά, οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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 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 Τ.Ε.Ε. 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 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 Τ.Ε.Ε. 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 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 Τ.Ε.Ε. 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 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. στην βασική ειδικότητα 
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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. 

µε) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

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 Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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 αγροτικών κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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 Τ.Ε.Ε. 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. 
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µθ) των διπλωµατούχων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

γεωτεχνικού µηχανικού οι οποίοι εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε., 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. 

Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθµίδες, για έργα αποκαλύψεων µεταλλείων και 

γεωτρήσεων µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους µηχανικούς µεταλλείων. 

ν) των διπλωµατούχων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής και ισότιµων σχολών της 

αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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. 

να) των διπλωµατούχων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής και ισότιµων σχολών της 

αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. 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 
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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. 

νβ) των διπλωµατούχων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής και ισότιµων σχολών της 

αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. στην βασική ειδικότητα του χηµικού 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. 

 

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 πτυχιούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο 

Μ.Ε.Κ. για εξειδικευµένες εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες µπορούν να στελεχώσουν 

εξειδικευµένες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα τους και λαµβάνονται υπόψη 

για τη συµπληρωµατική στελέχωση των επιχειρήσεων γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η 

διακήρυξη. 
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Άρθρο 19  

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υποµηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤ.Ε.Ε. 
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 ∆οµικών Έργων και των πτυχιούχων 

πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε. Τµήµατος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης ∆οµικών 

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 ΚΑΤ.Ε.Ε., 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 ΚΑΤ.Ε.Ε., 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 ΚΑΤ.Ε.Ε., 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 ΚΑΤ.Ε.Ε., Τµήµατος 

Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα 

περιλαµβανόµενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση. 
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ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υποµηχανικών και των 

πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τµήµατος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά 

έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων. 

η) των Πτυχιούχων ΤΕΙ των ειδικοτήτων: Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., Ηλεκτρονικών 

µηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης), 

Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Τ.Ε., 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε., Μηχανικών Λογισµικού Τ.Ε. και 

Μηχανικών ∆ικτύων Τ.Ε., καθώς και των κατόχων ισοτίµων και αντιστοίχων πτυχίων, στα 

έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  

θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην 

ΑΣΤΕΜ των ΚΑ-Τ.Ε.Ε., 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 άρθρου 18 εφαρµόζεται και για τους εγγραφόµενους στο 

Μ.Ε.Κ., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. 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. 

 

 

Άρθρο 20 
∆ιαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών  

1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας διαγράφονται 

οι µελετητές από το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, 

προσωρινά µεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρµόδια όργανα και για 

όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Εξόδου από το επάγγελµα λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή παύσης επαγγέλµατος ή 

οικειοθελούς αποχωρήσεως από το Μητρώο, 

 

β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις. 

 

2. Ο κατασκευαστής που διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά από το Μητρώο Εµπειρίας 

Κατασκευαστών καταθέτει το πρωτότυπο µελετητικό πτυχίο του στην αρµόδια Υπηρεσία. Σε 

περίπτωση διαγραφής λόγω θανάτου, την ως άνω υποχρέωση έχουν οι νόµιµοι κληρονόµοι 

του µελετητή. Εφόσον περιέλθει κατ’ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο θάνατος 

κατασκευαστή, αναζητείται αρµοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο µελετητής µπορεί να υποβάλει 

αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άµεσα και το 

πτυχίο επανεκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών το πολύ. Για την επανέκδοση 

του πτυχίου δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωµοδότησης της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. 

 
4. Από την ηµεροµηνία που φέρει η απόφαση διαγραφής του µελετητή από το µητρώο, 

ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε διαγωνισµούς. 

Ανακοίνωση περί της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται µε πρωτοβουλία 

της αρµόδια υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. 
 
 
 
 

Άρθρο 21  
Ειδικότερα Θέµατα Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ., η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Τ.Ε.Ε. και της Επιτροπής Μ.Ε.Κ., 

µπορεί να επανακαθορίζονται, συµπληρώνονται και τροποποιούνται τα άρθρα 18 και 19 του 

παρόντος και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου. 

Γνωµοδότηση για τα ανωτέρω θέµατα παρέχεται και από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον 

ζητηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.  

 
Άρθρο 22  

Πειθαρχικός έλεγχος εγγεγραµµένων στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
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1. Οι κατασκευαστές υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του κράτους. 

 

2. Αρµοδιότητα για την άσκηση του ελέγχου πέραν του θεσµοθετηµένου οργάνου του 

οικείου  επιµελητηρίου για τα µέλη τους και του Πειθαρχικού του Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον δεν 

υπάρχει οικείο επιµελητήριο, έχει η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όταν το πειθαρχικό αδίκηµα αφορά σε πράξεις των 

επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται τα φυσικά πρόσωπα και είναι εµπλεκόµενα µέρη του 

αδικήµατος.  

Στην περίπτωση αυτή οι ποινές των φυσικών προσώπων καταχωρούνται στο Μητρώο 

πειθαρχικών ποινών του Τ.Ε.Ε.. 

Η όλη διαδικασία προωθείται και ολοκληρώνεται στη Γ.Γ.Υ. στα πλαίσια πειθαρχικού 

ελέγχου επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του παρόντος. 

Με Απόφαση του αρµοδίου για τη Γ.Γ.Υ. Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 

εφαρµογής της ανωτέρω πειθαρχικής διαδικασίας των κατασκευαστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

 
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΗ.Μ.ΕΠ.) 

 
 

Άρθρο 23  
Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες – Πιστοποιητικά  Αρµόδια Υπηρεσία  

1. Για την εγγραφή, κατάταξη, προαγωγή και γενικά την παρακολούθηση της εµπειρίας 

Μελετητικών Επιχειρήσεων του παρόντος τηρείται στην οριζόµενη από τον οργανισµό της 

Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων, Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Μ.ΕΠ.).   

 

2. Στα πλαίσια τήρησης του ΜΗ.Μ.ΕΠ. η Υπηρεσία ελέγχει συγκεντρώνει και καταχωρεί 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή κατάταξη προαγωγή αναθεώρηση εγγραφής 

διαγραφή των Μελετητικών Επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές πληροφορίες σε υπηρεσίες 

και ιδιώτες όταν ζητούνται.  

 
 

3. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων έχουν οι ατοµικές 

επιχειρήσεις µελετητών του Μ.Ε.Μ. και τα νοµικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό 

τους, ως κύριο σκοπό την εκπόνηση µελετών και είναι νοµίµως εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, 

εφόσον:  

α) δεν είναι συνδεδεµένα µε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή 

εξαρτηµένα από πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν ή συµµετέχουν σε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και  

β) είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών τουλάχιστον:  

βα. οι οµόρρυθµοι εταίροι, σε περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) 

Επιχείρησης,  

ββ. οι διαχειριστές σε περίπτωση Επιχείρησης περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και 

ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Επιχείρησης (Ι.Κ.Ε.)  

βγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε 

περίπτωση ανώνυµης Επιχείρησης (Α.Ε.). Στους σκοπούς των Επιχειρήσεων µελετών 
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δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται δραστηριότητες συγκρουόµενες εξ αντικειµένου µε 

τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άµεσα ή έµµεσα) δηµόσιων έργων ή 

προµηθειών.  

Οι µετοχές ανώνυµης Επιχείρησης µελετών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.  

 

4. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση µε τη µορφή πτυχίου, 

η οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πτυχίο 

εκδίδεται και ισχύει για ορισµένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων Μελετητικών Επιχειρήσεων 

καθορίζονται σε πέντε, ανάλογα µε το ελάχιστο δυναµικό που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος, κατά κατηγορία συµβάσεως και κατηγορία µελέτης.  

 

5. Για την εγγραφή στα Μητρώα:  

Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε Επιχείρηση µελετών µε δυναµικό 

µιας µονάδας στην εν λόγω κατηγορία.  

Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε Επιχείρηση µελετών µε δυναµικό 

δύο µονάδων στην εν λόγω κατηγορία.  

Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε Επιχείρηση µελετών µε δυναµικό 

τουλάχιστον τριών µονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνεται 

τουλάχιστον ένας µελετητής µε πτυχίο Γ΄ τάξης και δεν πληρούνται οι όροι για την απόκτηση 

πτυχίου ανώτερης τάξης.  

Πτυχίο ∆΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε Επιχείρηση µελετών που διαθέτει 

στην κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον επτά µονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνει 

τουλάχιστον έναν µελετητή µε πτυχίο Γ΄ τάξης και έναν µε πτυχίο Β΄ τάξης και εφόσον η 

Επιχείρηση δεν πληροί τους όρους απόκτησης πτυχίου ανώτερης τάξης.  

Πτυχίο Ε΄ τάξης σε συγκεκριµένη κατηγορία χορηγείται σε Επιχείρηση µελετών που διαθέτει 

στην κατηγορία αυτή δυναµικό τουλάχιστον δώδεκα µονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνει 

δύο µελετητές µε πτυχία Γ΄ τάξης και έναν µελετητή µε πτυχίο Β΄ τάξης τουλάχιστον.  

 

6. Ο έλεγχος και η απλή ανανέωση των πτυχίων  των Γραφείων / επιχειρήσεων 

Μελετών διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία, η οποία οφείλει να εκδώσει την απόφαση 

της µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

Οι εγγραφές γραφείων / επιχειρήσεων µελετών στο Μητρώο και οι µεταβολές της 

κατάστασης των ήδη εγγεγραµµένων διενεργούνται µέσα σε 60 ηµέρες από την υποβολή 

σχετικής αίτησης.  

Η ανανέωση και αναθεώρηση ορίζονται στα άρθρα 30 και 31 του παρόντος.  
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Άρθρο 24 
Μελετητικές Επιχειρήσεις 

1. Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις εγγράφονται µε αίτησή τους σε µία ή περισσότερες 

κατηγορίες µελετών. Το χορηγούµενο πτυχίο έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή 

του, αφορά όλες τις κατηγορίες µελετών στις οποίες εγγράφεται η Επιχείρηση και 

περιλαµβάνει τα στοιχεία του, τις κατηγορίες µελετών και την αντίστοιχη τάξη, το σύνολο του 

δυναµικού για κάθε κατηγορία και τον χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο 

αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των µελετητών που ανήκουν στο δυναµικό της 

Επιχείρησης και έχουν δεσµεύσει τα πτυχία τους, η τάξη και η κατηγορία καθώς και ο 

χρόνος λήξης της ισχύος των ατοµικών πτυχίων. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος ατοµικού 

πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια ισχύος του 

πτυχίου της Επιχείρησης, η ισχύς του ατοµικού πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό 

διάστηµα ενός έτους. 

 

2. Κάθε µελετητής µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία µόνο Επιχείρηση 

Μελετών. Η δέσµευση στερεί στο µελετητή το δικαίωµα να υποβάλει εφεξής φακέλους 

συµµετοχής µε το ατοµικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την 

ανάληψη σύµβασης εκπόνησης µελέτης. 

 

3. Για την κατάταξη Επιχείρησης στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων λαµβάνεται 

υπόψη το άθροισµα των δυναµικών των φυσικών προσώπων που έχουν καταταγεί στο 

Μ.Ε.Μ., ανά κατηγορία και τάξη, έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται µόνιµα σε 

αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και έχουν δεσµεύσει στην Επιχείρηση το πτυχίο τους. 

Κάθε µελετητής µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία µόνο Επιχείρηση Μελετών. 

 

 

Άρθρο 25  
∆ικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων, απαιτείται η υποβολή των 

ακόλουθων δικαιολογητικών: 
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α) Αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου της Επιχείρηση, συνοδευόµενη από την προβλεπόµενη 

στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά, στην οποία 

αναγράφεται η επωνυµία και έδρα του, η νοµική του µορφή, ο Αριθµός Φορολογικού 

Μητρώου, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και οι κατηγορίες µελετών στις 

οποίες ζητά να εγγραφεί. Αν η αιτούσα Επιχείρηση έχει µορφή ανώνυµης Επιχείρησης, στην 

αίτηση επισυνάπτεται απόσπασµα απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τον 

ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. 

 

β) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Επιχείρηση και εφόσον πρόκειται περί 

ανώνυµης Επιχείρησης (Α.Ε.) ή Επιχείρησης περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα 

οποία είναι δηµοσιευµένα το τυχόν κωδικοποιηµένο καταστατικό της Επιχείρησης, ή το 

αρχικό καταστατικό και οι τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι 

οι µετοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυµη Επιχείρηση, είναι ονοµαστικές. 

Έγγραφα νοµιµοποίησης του αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης και του νοµίµου ή 

των νοµίµων εκπροσώπων της (Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό από το οποίο προκύπτουν οι 

διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τα µέλη του ∆.Σ. της Α.Ε.). 

 

γ) Για κάθε ζητούµενη κατηγορία µελέτης, κατάσταση µε τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο, ατοµικό πτυχίο στην κατηγορία) των µελετητών που δεσµεύουν το πτυχίο τους 

στην Επιχείρηση, συνοδευόµενη από αα) δήλωση των µελετητών θεωρηµένες νόµιµα για το 

γνήσιο της υπογραφής για δέσµευση του πτυχίου τους στην Επιχείρηση, ββ) το ατοµικό 

πτυχίο ενός εκάστου. Προκειµένου περί µελετητών – υπαλλήλων της Επιχείρησης 

επισυνάπτεται µισθοδοτική κατάσταση θεωρηµένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα 

του υπαλλήλου. 

 

δ) Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής µε τα στοιχεία του ν. 

1599/1986 καθενός από τους µελετητές – στελέχη του δυναµικού της Επιχείρησης, µε την 

οποία βεβαιώνεται ότι αα) τελούν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Επιχείρηση, 

εφόσον πρόκειται περί µελετητών υπαλλήλων ββ) δεν θα χρησιµοποιήσουν ατοµικά το 

πτυχίο τους, ούτε και θα στελεχώσουν οµάδες µελέτης ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες 

συγκροτούνται από διαγωνιζόµενους στους οποίους δεν µετέχει η Επιχείρηση στην οποία 

δεσµεύουν το πτυχίο τους. 

 

ε) Βεβαίωση καταχώρησης σε Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου . 
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ζ) 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. 

 

η) Καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας 

και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών του αρ. 4172/13 θεωρηµένες από αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 

θ) Στοιχεία για τις µελέτες που εκπόνησε η επιχείρηση κατά την προηγούµενη πενταετία 

(οκταετία).  

 

ι) Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει η µελετητική επιχείρηση για 

την εξασφάλιση της ποιότητας και των µέσων εκπόνησης µελέτης της επιχείρησής του. 

 

ια) Έγγραφα ασφαλιστικών καλύψεων της επιχείρησης  

 

ιβ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί στις καταστάσεις του αρ. 57 παρ. 4 περ. β του 

Βιβλίου Ι. 

  

Προκειµένου περί επιχειρήσεων µε µορφή προσωπικής Επιχείρησης τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά προσκοµίζονται και για τους οµόρρυθµους εταίρους. 

 

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 ΜΗ.Μ.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία. 

 

 

 

Άρθρο 26  
Χορήγηση πτυχίων Μελετητικών Επιχειρήσεων 

1. Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ., αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και 

την κατάταξη των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, λαµβάνοντας υπόψη αφ’ 

ενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης 
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του ΜΗ.Μ.ΕΠ.και αφ’ ετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την 

έκδοση της απόφασης της επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του 

ΜΗ.Μ.ΕΠ. µε απόφαση του αρµόδιου ∆ιευθυντή της 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. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ., εκτός από 

τις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και επανέκδοση λόγω απώλειας 

του παλαιού. 

 

2. Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου των Μητρώων, λειτουργίας και υποστήριξης της 

Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. και των Πειθαρχικών Συµβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των 

πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από αυτά διεκπεραιώνονται από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. 

 

3. Μετά την έκδοσή τους, τα πτυχία των Μελετητικών Επιχειρήσεων παραλαµβάνονται 

από τους αιτούντες ή εκπροσώπους τους εφοδιασµένους µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται 

ταχυδροµικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως. 

 

4. Το γνωµοδοτικό – αποφασιστικό µέρος των γνωµοδοτήσεων της επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

αναρτάται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. εντός πέντε ηµερών από τη λήψη της απόφασης και η 

επόµενη ηµέρα της ανάρτησης αποτελεί την αφετηρία µέτρησης της προθεσµίας υποβολής 

αίτησης θεραπείας του αρ. 8 παρ. 2.     

 

5. Η Μελετητική Επιχείρηση έχει δικαίωµα αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικού 

διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την από την ανάρτηση της απόφασης της 

παραγράφου 9 του άρθρου 29 του παρόντος. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον 

Υπουργό και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.ΕΠ., η οποία 

µεριµνά για τη σύνταξη εισήγησης εκδίκασης της αίτησης θεραπείας από την επιτροπή 

ΜΗ.Μ.ΕΠ. Η επιτροπή γνωµοδοτεί υποχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της 

αίτησης. Επί των αιτήσεων θεραπείας Μελετητικών Επιχειρήσεων Α’, Β’, Γ΄τάξης 
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αποφαίνεται ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών και επί των αιτήσεων θεραπείας Μελετητικών 

Επιχειρήσεων ∆’ και Ε’, τάξης αποφαίνεται ο Υπουργός Υ.ΜΕ.∆Ι.. Το αρµόδιο όργανο 

αποφαίνεται εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. Παρερχοµένης 

άπρακτης της προθεσµίας των τριών (3) µηνών τεκµαίρεται η απόρριψη της αίτησης 

θεραπείας. 

 

6. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ. 5, για την έκδοση της γνωµοδότησης 

Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. τη θέση του µέλους του υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ µε πτυχίο Νοµικής 

της παραγράφου 1 του άρθρου 28 περίπτωση 5, λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Γραφείου 

Νοµικού Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

νόµιµα αναπληρούµενος. 

 

7. Η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.ΕΠ. χορηγεί «Ενηµερότητα Πτυχίου» (Ε.Π.) 

στις Μελετητικές Επιχειρήσεις όπως προβλέπεται µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. Με την απόφαση καθορίζονται 

οι τάξεις µελετητικών Επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται η Ε.Π., οι διαδικασίες έκδοσης και 

τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος ισχύος, τυχόν υποβαλλόµενο παράβολο 

έκδοσης, η τυποποίηση του εγγράφου, οι διαδικασίες ανάκλησης της Ε.Π., η εν γένει χρήση 

της, οι κυρώσεις για την παραβίαση του περιεχοµένου της Υ.Α., καθώς και οι κανόνες 

ηλεκτρονικής χορήγησης της ενηµερότητας. 

 

 

Άρθρο 27  
Πιστοποιητικά εµπειρίας 

1. Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 του 

παρόντος εµπειρία για την εγγραφή στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων, αποδεικνύεται 

µε την προσκόµιση πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ουσιαστική συµβολή του 

µελετητή, της Επιχείρησης µελετών και των στελεχών της, σε συγκεκριµένο τοµέα και 

αντικείµενο εκπόνησης ή ελέγχου ή επίβλεψης µελετών. Η εµπειρία που αποκτάται από την 

εκπόνηση µελέτης µε εργοδότη δηµόσιο φορέα κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ των µελών της 

οµάδας µελέτης που υπογράφουν κάθε κατηγορία µελέτης, εκτός αν µε την τεχνική 

προσφορά ή και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, µε ευθύνη του συντονιστή της 

οµάδας, προσδιορίζονται ιδιαίτερα ποσοστά ανά κατηγορία µελέτης για τα πρόσωπα που 

στελεχώνουν την οµάδα. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης υποχρεούται µε την έγκριση 

της µελέτης να χορηγήσει στον µελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση από την οποία 
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πρέπει να προκύπτουν α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την οµάδα µελέτης, β) οι 

υπογράψαντες κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης µελετητές, γ) το οικονοµικό αντικείµενο 

κάθε κατηγορίας και σταδίου, όπως προκύπτει από την συµβατική αµοιβή του αναδόχου. 

 

2. Όταν ο εργοδότης της µελέτης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα, 

ως πιστοποιητικά εµπειρίας λαµβάνονται έγγραφα, δηµόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία 

προκύπτουν τα πρόσωπα των µελετητών, επιβλεπόντων ή κατασκευαστών του έργου. 

Τέτοια έγγραφα είναι ιδίως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδοµικής άδειας του σχετικού 

έργου, ή/και αντίγραφα των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιµολογίων, νοµίµως 

επικυρωµένα, ή/και αντίγραφο του ιδιωτικού συµφωνητικού του έργου, νοµίµως 

επικυρωµένο, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες είναι τυχόν αρµόδιες για τον έλεγχο των 

µελετών, καθώς και λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία, που κρίνονται κατάλληλα από τη 

Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.. 

 
3. Η εµπειρία που αποκτάται από επίβλεψη µελετών κατανέµεται µεταξύ των στελεχών 

της Επιχείρησης, για µεν τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

βεβαιώσεις των αρµοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές συµβάσεις σύµφωνα µε τη συµµετοχή 

τους στην επίβλεψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, όπως 

σχετική βεβαίωση του εργοδότη, γραπτή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων κ.ο.κ. 

 
4. Η ως άνω βεβαιωµένη εµπειρία µεταφέρεται στα Μ.Ε.Μ. κάθε µελετητή. 

 
5. Με Απόφαση του αρµόδιου για τη Γ.Γ.Υ. Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής  ΜΗ.Μ.ΕΠ. που λαµβάνεται ύστερα 

από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. επανακαθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόµενο των πιστοποιητικών των παραγράφων των άρθρων 25, 26 και 27 του 

παρόντος και ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και χορήγησης τους καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.    

 
 
 

Άρθρο 28  
Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Μ.ΕΠ.) - 

- συγκρότηση και αρµοδιότητες 
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. συγκροτείται Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων µε 
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θητεία δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Η Επιτροπή 

λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, και αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη ως εξής: 

 

1)  Ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος 

της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ως Πρόεδρος, 

αναπληρούµενος νόµιµα από το κατωτέρω υπό στοιχεία 2 τακτικό µέλος. 

2) Ένας υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, µε τον αναπληρωτή του.  

3-4) ∆ύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τους αναπληρωτές τους. 

5) Ένας πτυχιούχος του Νοµικού τµήµατος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και 

υπηρετεί στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του, επίσης κάτοχος πτυχίου Νοµικής Επιστήµης. 

6)  Ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον 

αναπληρωτή του. 

7) Ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τον αναπληρωτή του. 

8)  Ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή του. 

9-10)  ∆ύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που 

ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε. 

11)  Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).  

12)  Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων - Γραφείων Μελετών 

(Σ.Ε.Γ.Μ.). 

13)  Έναν (1) εκπρόσωπο από το Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.). 

Έναν (1) εκπρόσωπο από το Συλλόγου Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 

(Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.). 

 

Όλα τα µέλη πρέπει να υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές τους, από τους φορείς και τις 

οργανώσεις, µε συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα που αποδεικνύει τις γνώσεις και εµπειρίες 

περί τη νοµοθεσία έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών.  

Τα µέλη υπό στοιχείο 6, 7 και 8 περιλαµβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν 

υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. 
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Τα µέλη υπό στοιχείο 9, 10, 11, 12, 13 και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται µε ανάλογη 

εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του παρόντος. 

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραµµατέας της, 

υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων µε τον αναπληρωτή του 

 

3. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του 

παρόντος, για την έκδοση της γνωµοδότησης Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. τη θέση του µέλους της 

Επιτροπής που αναφέρεται στο στοιχείο η΄ λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Γραφείου Νοµικού 

Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, νόµιµα 

αναπληρούµενος. 

 

4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. µπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, κατά την κρίση του 

Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής 

επιστηµονικής κατάρτισης ή εµπειρίας. 

 

5. Κατ εξαίρεση η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος, να 

δέχεται σε ακρόαση, νόµιµο εκπρόσωπο της µελετητικής Επιχείρησης  της οποίας το θέµα 

είναι στην ηµερήσια διάταξη ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της 

συνεδρίασης.. 

 

6. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης µεριµνά η αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. 

µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της 

Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους, το νέο µέλος 

διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών που θα οριστούν 

µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει στις 31.12.2018. 

 

7. Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

α) Εισηγείται για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και 

του εν γένει νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.  
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β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής στο Μητρώο 

Μελετητικών Επιχειρήσεων.  Η γνωµοδότηση της επιτροπής είναι δεσµευτική για τα αρµόδια 

διοικητικά όργανα τα οποία εκδίδουν την προβλεπόµενη βεβαίωση (πτυχίο).  

γ) Γνωµοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόµενο εγκυκλίων σχετικών 

µε τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουµένων την εγγραφή, 

δ) Γνωµοδοτεί επί της πληρότητας των υποδειγµάτων που συντάσσει η αρµόδια Υπηρεσία 

της Γ.Γ.Υ. και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προαγωγής στα 

Μητρώα, και του σχεδίου απόφασης για την «ενηµερότητα πτυχίου» της παραγράφου 7 
του άρθρου 26 του παρόντος, των πινάκων ανά κατηγορία µελέτης, των χορηγούµενων 

πτυχίων των µελετητικών Επιχειρήσεων και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα, που 

απαιτείται για την καλή λειτουργία του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων. 

ε) Γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 5 του 
άρθρου 26 του παρόντος και επί οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε τα µητρώα 

παραπέµπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό ή το Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

8. Μέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους η επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. συνέρχεται σε ετήσια 

ειδική συνεδρίαση προκειµένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς 

τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε 

αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΜΗ.Μ.ΕΠ. Στην ειδική 

συνεδρίαση εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.ΕΠ., η οποία µεριµνά για την 

απολογιστική επεξεργασία και συµπλήρωση των στοιχείων και προτάσεων που κατατίθενται 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείµενο των ετησίων προτάσεων συντάσσεται 

και υποβάλλεται µε µέριµνα του Προέδρου της επιτροπής. 

 

9. Η Γ.Γ.Υ. µεριµνά για τη στέγαση και τη γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη 

της επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. µέσω της αρµόδιας της Υπηρεσίας στον προϋπολογισµό της 

οποίας εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις. 

 

10. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή 

Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων. 

 

 

 

Άρθρο 29  
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Κανόνες Λειτουργίας της Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 

1. Η Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων συγκαλείται τακτικά από τον 

Πρόεδρό της µία φορά την εβδοµάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει 

απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις δεν µπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε µήνα. Η 

Επιτροπή συνεδριάζει στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον ο 

πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και έξι (6) εκ των µελών της. 

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. 

 

2. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. 

Εκτός ηµερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέµα, ύστερα από 

πρόταση µέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της µέλη και δεν έχουν 

αντίρρηση στη συζήτηση. 

 

3. Στην Επιτροπή εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας 

Υπηρεσίας, νόµιµα αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μητρώου 

Μελετητών αυτής.  

Με ευθύνη του Προέδρου της µπορεί να ορίζεται µέλος της ΜΗ.Μ.ΕΠ. ή υπάλληλος του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη µελέτη συγκεκριµένου θέµατος και 

την κατάθεση υποµνήµατος. 

Σε περίπτωση ορισµού υπαλλήλου η πρόταση ορισµού διαβιβάζεται µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα Υποδοµών. 

Σε περίπτωση απουσίας του ορισµένου γραµµατέα και του αναπληρωτή του, µε εισήγηση 

του προέδρου, η επιτροπή αποφασίζει για τον ορισµό ενός εκ των µελών, ο οποίος θα 

εκτελεί χρέη γραµµατέα. 

 

4. Η ηµερήσια διάταξη διανέµεται στα µέλη της Επιτροπής (48) τουλάχιστον ώρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας διατυπώνονται εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση, 

οι εισηγήσεις µπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη συζήτηση του θέµατος, 

εφ΄ όσον τα θέµατα είναι ήσσονος σηµασίας, έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη και 

δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταµένων µελών. 

 

5. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
74 

και περιέχουν αιτιολογία, ήτοι µνεία και ερµηνεία των διατάξεων οι οποίες διέπουν την 

περίπτωση, µνεία και αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών που προκύπτουν από τα 

έγγραφα του φακέλου και σαφές συµπέρασµα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 

γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία γνώµες, 

εκ των οποίων καµιά δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, οι σχετικώς µειοψηφούντες 

οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες. Στο πρακτικό καταγράφεται η 

αρχική γνώµη των µελών που προσχώρησαν σε µία από τις επικρατέστερες απόψεις, 

εφόσον το επιθυµούν. 

 

6. Για τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) 

αναφέρουν τα ονόµατα των µελών που συµµετείχαν, την απουσία ή το κώλυµα τακτικού 

µέλους και τη συµµετοχή αναπληρωµατικού, β) ενσωµατώνουν τη σχετική εισήγηση, γ) 

περιλαµβάνουν τη γνώµη των µειοψηφούντων µελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) 

θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και ε) τηρούνται σε 

κινητά φύλλα που αριθµούνται µε ενιαία ετησία αύξουσα αρίθµηση και µονογράφονται από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. για τις δικές της 

ενέργειες. 

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του ν.2690/99 "Κύρωση του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

8. Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. αλληλογραφεί µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας µε τις δηµόσιες 

αρχές και υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία υποχρεούνται να 

συνεργασθούν µε αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία. 

 

9. Το γνωµοδοτικό – αποφασιστικό µέρος των γνωµοδοτήσεων της επιτροπής 

ΜΗ.Μ.ΕΠ. αναρτάται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Υ. εντός πέντε ηµερών από τη λήψη της 

απόφασης  από τη λήψη της απόφασης και η επόµενη ηµέρα της ανάρτησης αποτελεί την 

αφετηρία µέτρησης της προθεσµίας υποβολής αίτησης θεραπείας παραγράφου 5 του 
άρθρου 26 του παρόντος.     

   

 

 
Άρθρο 30  
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Ανανέωση πτυχίου Μελετητικών Επιχειρήσεων  
1. Τα πτυχία των Επιχειρήσεων µελετών ανανεώνονται κάθε τετραετία. Για την 

ανανέωση του πτυχίου τους χωρίς µεταβολή στις τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, οι Εταιρείες 

υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 

2, τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του πτυχίου. Αν η αίτηση ανανέωσης 

υποβληθεί εκπρόθεσµα, η Επιχείρηση δεν έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς σε 

διαγωνισµό, για το χρονικό διάστηµα µετά την λήξη του παλαιού και πριν την έκδοση του 

νέου πτυχίου. 

 

2. Η αίτηση ανανέωσης αφορά τις ίδιες τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, όπως και το 

προηγούµενο πτυχίο, υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της Επιχείρησης και 

αναφέρει την επωνυµία και την έδρα της, τη νοµική της µορφή, τον Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας. Στην αίτηση, συνοδευόµενη από το κατά νόµο χρηµατικό παράβολο, 

επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Επιχείρησης ή εφόσον πρόκειται περί ανώνυµης 

Επιχείρησης (Α.Ε.) ή Επιχείρησης περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία 

είναι δηµοσιευµένα το τυχόν κωδικοποιηµένο καταστατικό της Επιχείρησης, ή το αρχικό 

καταστατικό και οι τροποποιήσεις του. Αν η αιτούσα έχει µορφή ανώνυµης Επιχείρησης, 

στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασµα απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τον 

ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. Από το 

καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι µετοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυµη 

Επιχείρηση, είναι ονοµαστικές. 

 

Αντί των ανωτέρω υπό α) στοιχείων µπορεί να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου της Επιχείρησης, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νοµιµοποίησης 

της Επιχείρησης όπως και στο υπό ανανέωση πτυχίο. 

 

β) Για κάθε κατηγορία µελέτης, κατάσταση µε τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 

ατοµικό πτυχίο στην κατηγορία) των µελετητών που δεσµεύουν το πτυχίο τους στην 

Επιχείρηση. Προκειµένου περί µελετητών – υπαλλήλων της Επιχείρησης επισυνάπτεται 

µισθοδοτική κατάσταση θεωρηµένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του 

υπαλλήλου. 
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γ) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους µελετητές - 

υπαλλήλους της Επιχείρηση, µε την οποία βεβαιώνεται ότι αα) συναινούν στη συνέχιση της 

δέσµευσης του πτυχίου τους στην Επιχείρηση, ββ) τελούν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

µε την Μελετητική Επιχείρηση, γγ) δεν συντρέχει στα πρόσωπά τους κώλυµα από τα 

αναφερόµενα στο αρ. 57 του Βιβλίου Ι και δδ) δεν θα στελεχώσουν οµάδες µελέτης οι οποίες 

συγκροτούνται από διαγωνιζόµενους στους οποίους δεν µετέχει η Επιχείρηση στην οποία 

δεσµεύουν το πτυχίο τους.  

 

3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να εκδώσει το πτυχίο µέσα σε προθεσµία τριών (3) 

µηνών, από την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της 

υποβολής αίτησης ανανέωσης. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου, παραδίδεται από την 

αιτούσα το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει 

χορηγηθεί. 

 

4. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, η Επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια 

υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου, συνοδευόµενη µε υπεύθυνη δήλωση περί 

απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άµεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται 

µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής 

της σχετικής αίτησης. 

 

5. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης, επαναχορήγησης λόγω 

αναστολής και επανέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση 

γνωµοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 28 του παρόντος.  

 

 

Άρθρο 31  
Αναθεώρηση και ανακαθορισµός πτυχίου Μελετητικών Επιχειρήσεων  

1. Για την αναθεώρηση, ήτοι την προαγωγή σε ανώτερη τάξη υφιστάµενης κατηγορίας 

µελέτης, την επέκταση σε νέες κατηγορίες µελετών, ή και την αλλαγή κατηγορίας του 

πτυχίου Επιχείρησης µελετών, υποβάλλεται αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου της, που 

νοµιµοποιείται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του παρόντος. Η 

αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της ίδιας παραγράφου και από την 

προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) 

εισφορά. ∆ικαιολογητικά των στελεχών – µελετητών υποβάλλονται εφόσον αφορούν α) 

επέκταση σε νέες κατηγορίες, ή β) κατηγορίες στις οποίες διαφοροποιείται η κατάταξη της 
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Επιχείρησης, ή γ) νεοεισερχόµενα στην Επιχείρηση στελέχη. Μετά την έκδοση του νέου 

πτυχίου κατατίθεται στην υπηρεσία το παλαιό πτυχίο της Επιχείρησης. 

  

2. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του πτυχίου µελετητή που έχει δεσµεύσει το 

πτυχίο του στην Επιχείρηση και εφόσον η µεταβολή αυτή έχει συνέπειες στο πτυχίο της 

Επιχείρησης, ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει αίτηση µε τα στοιχεία της 

Επιχείρησης για ανακαθορισµό του πτυχίου της ανάλογα µε την επελθούσα µεταβολή. 

 

Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση των µελετητών των κατηγοριών που θίγονται, µε 

µνεία της τάξης ανά κατηγορία του πτυχίου τους. 

 

3. Σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων ή µετόχων στην Επιχείρηση, υποβάλλονται α) 

σχετική υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της, β) η σχετική τροποποίηση του 

καταστατικού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (εφόσον είναι αναγκαία η δηµοσίευση), ή αντίγραφα 

των θεωρηµένων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. συµφωνητικών µεταβίβασης µετοχών, καθώς και 

γ) αντίγραφο του Βιβλίου Μετόχων της Επιχείρησης. 

Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται Βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης σε Υπηρεσία 

Γενικού Εµπορικού Μητρώου. 

 

Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου για στελέχωση του εταιρικού πτυχίου υποβάλλονται 

α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της Επιχείρησης, β) µισθοδοτική 

κατάσταση θεωρηµένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό του φορέα και γ) υπεύθυνη 

δήλωση του υπαλλήλου θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής:  ότι τελεί σε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας µε την Επιχείρηση και  

ότι δεν θα χρησιµοποιήσει ατοµικά το πτυχίο του, ούτε και θα στελεχώσει οµάδες µελέτης ή 

παροχής υπηρεσιών οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόµενους στους οποίους δεν 

µετέχει η Επιχείρηση στην οποία δεσµεύει το πτυχίο του. 

Ο νέος εταίρος ή υπάλληλος υποβάλλει αίτηση-δήλωση για ένταξη στην Επιχείρηση, στην 

οποία επισυνάπτει και το ατοµικό του πτυχίο. 

 

4. Εφόσον οι µεταβολές της παρ. 3 έχουν επίπτωση στο πτυχίο της Επιχείρησης, 

τηρούνται οι διατάξεις περί ανακαθορισµού του των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Αν η επιχείρηση διαθέτει «Ενηµερότητα Πτυχίου» σε ισχύ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του νοµίµου εκπροσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα από την Ε.Π..  
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5. 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 ΜΗ.Μ.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία. 

 

6. Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου τους, 

να γνωστοποιούν στην αρµόδια Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

επέλευσή τους γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στο πτυχίο τους, όπως η αποχώρηση, η 

παύση επαγγέλµατος, ο θάνατος ή η αντικατάσταση στελέχους. Την ίδια δήλωση µπορεί να 

υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί. 

 

7. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Επιχείρηση στην οποία έχει δεσµεύσει 

το πτυχίο του, η σχέση Επιχείρησης-στελέχους παραµένει ενεργή για τρεις (3) µήνες µετά 

την υποβολή της σχετικής δήλωσης και για το ίδιο διάστηµα το πτυχίο παραµένει 

δεσµευµένο στην Επιχείρηση. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα η Επιχείρηση υποχρεούται 

να προβεί στην αντικατάστασή του, µε µελετητή κάτοχο πτυχίου τάξης και κατηγορίας 

απαραίτητης για την µη µεταβολή του πτυχίου της Επιχείρησης, οπότε το ατοµικό πτυχίο του 

αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσµεύεται. Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης 

στελέχους, πρέπει να αντικατασταθεί µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών. Η αντικατάσταση 

στελέχους της Επιχείρησης συνεπάγεται την έκδοση νέου πτυχίου, µε τον αυτό χρόνο λήξης. 

 

8. Εφόσον η αντικατάσταση υλοποιηθεί και δηλωθεί µέσα στις προθεσµίες της 

προηγούµενης παραγράφου, το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση το 

πτυχίο της Επιχείρησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία παύει να ισχύει από την εποµένη της 

λήξεως της τρίµηνης προθεσµίας και η Επιχείρηση δεν µπορεί να λαµβάνει µέρος σε 

διαγωνισµούς, αν το δυναµικό της στην εν λόγω κατηγορία είναι κατώτερο του ελάχιστου 

απαιτούµενου. Εφόσον διαπιστωθούν από την υπηρεσία απώλειες στελεχών που 

επηρεάζουν το ελάχιστο επιτρεπόµενο δυναµικό της Επιχείρησης σε συγκεκριµένη 

κατηγορία, κινείται αυτεπάγγελτα η διαδικασία ανακαθορισµού του πτυχίου. Το στέλεχος 

µπορεί να αναπληρωθεί µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για την διεξαγωγή της 

διαδικασίας αποστέλλεται από την υπηρεσία στην ενδιαφερόµενη Επιχείρηση, προ πέντε 

ηµερών, σχετική πρόσκληση να παραστεί στην συνεδρίαση της ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 28 
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του παρόντος. Το νέο πτυχίο έχει ισχύ από της εκδόσεώς του και λήγει κατά το χρόνο λήξης 

του παλαιού πτυχίου. 

 

9. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να ανακαθορίζονται και να τροποποιούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης ανακαθορισµού του πτυχίου των 

µελετητικών επιχειρήσεων, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται, όπως ορίζονται στα άρθρα 30 και 31 του παρόντος, η τυποποίηση των 

εγγράφων και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή και χορήγηση των πτυχίων.  

 

 
 

Άρθρο 32   
∆ιαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων  

1. Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις διαγράφονται από το οικείο Μητρώο µε διαπιστωτική 

πράξη του αρµόδιου για την έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά µεν σε περίπτωση 

επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρµόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

έκτιση της ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω 

πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως ή και εκουσίως, κατόπιν αιτήσεώς τους. Σε 

περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα µητρώα, στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του 

(επωνυµία, έδρα, νοµική µορφή, Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Αριθµός Μητρώου) και ο λόγος της διαγραφής και 

επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Επιχείρησης. 

 

2. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγραφής της Επιχείρησης αποδεσµεύονται 

αυτοδικαίως τα δεσµευµένα σε αυτήν ατοµικά µελετητικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής 

διαγραφής, τα ατοµικά πτυχία των στελεχών αποδεσµεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι 

κάτοχοί τους δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυµούν την παραµονή τους στην Επιχείρηση. 

 

3. Μελετητική  Επιχείρηση, η οποία διαγράφηκε προσωρινά από το οικείο Μητρώο, 

µπορεί να καταθέσει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου της στην αρµόδια Υπηρεσία µετά 

την λήξη της ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέσµευση ατοµικών πτυχίων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο, η Επιχείρηση πρέπει να αποδείξει, µε τα στοιχεία του άρθρου 25 

του παρόντος, την κατοχή του ελάχιστου επιτρεπόµενου δυναµικού κατά κατηγορία µελέτης 

του πτυχίου του. 
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4. Από την ηµεροµηνία που φέρει η απόφαση διαγραφής της Μελετητικής Επιχείρησης 

από το µητρώο, ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο της και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε 

διαγωνισµούς. Για τις συµβάσεις που εκτελούν οι διαγραφείσες Μελετητικές Επιχειρήσεις 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί υποκατάστασης αναδόχου. Ανακοίνωση περί της 

διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται µε πρωτοβουλία της αρµόδια υπηρεσίας 

στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

 
 

Άρθρο 33  
Όρια προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών ανά τάξη πτυχίου 

1. Τα όρια αµοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία µελετών του 

άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος ως γινόµενο των ορίων που αναφέρονται στις επόµενες 

παραγράφους επί τον δείκτη Τκ, όπως αυτός καθορίζεται µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 

∆ΜΕΟ/ α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ Β΄1162) απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 

2. Για τις κατηγορίες µελετών:  

(1) Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες,  

(2) Πολεοδοµικές µελέτες και µελέτες αστικής ανάπλασης,  

(11) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων,  

(12) Κυκλοφοριακές µελέτες   

(10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές,  

(15) Μελέτες Υδραυλικών Έργων,  

(16) Μελέτες κατασκευής ενεργειακών έργων), 

(18) Μελέτες Τοπογραφίας,  

(23) Γεωτεχνικές µελέτες  

(24) Γεωτεχνικές έρευνες  

(30) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραµµάτων και ειδικές 

περιβαλλοντικές µελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 

 

τα όρια κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ ως εξής: 
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Α΄ Τάξης: έως 48.200 

Β΄ Τάξης: έως 120.500 

Γ΄ Τάξης: έως 385.600 

∆΄ Τάξης: έως 867.600 

Ε΄ Τάξης: Άνευ ορίου. 

 

3. Για τις κατηγορίες µελετών:  

(6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων, 

(13) Μελέτες Λιµενικών Έργων και έργων ακτοµηχανικής,  

(17) Βιοµηχανικές Μελέτες,  

(21) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες, 

(22) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες και 

(25) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες,  

 

τα όρια ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής: 

 

Α΄ Τάξης : έως 30.125 

Β΄ Τάξης : έως 72.300 

Γ΄ Τάξης έως 228.950 

∆΄ Τάξης : έως 506.100 

Ε΄ Τάξης : Άνευ ορίου. 

 

4. Για τις κατηγορίες µελετών: 

(3) Οικονοµικές µελέτες, 

(4) Κοινωνικές µελέτες,  

(5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας, 

(7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, 

(8) Στατικές µελέτες, 

(9) Μηχανολογικές µελέτες, 

(10) Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες, 

(14) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, 

(19) Χηµικές Μελέτες και Έρευνες, 

(20) Μελέτες χηµικής µηχανικής και χηµικών εγκαταστάσεων, 

(26) Γεωργικές µελέτες, 
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(27) ∆ασικές µελέτες, 

(28) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, 

(29) Αλιευτικές µελέτες, 

(31) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής, 

(32) Μελέτες δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

(33) Μελέτες εξοικονόµησης ενέργειας κτιρίων άλλων ειδικών δοµικών έργων και 

κατασκευών 

 

 τα όρια αµοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής: 

 

Α΄ Τάξης : έως 14.460 

Β΄ Τάξης : έως 36.150 

Γ΄ Τάξης έως 114.475 

∆΄ Τάξης : έως 241.000 

Ε΄ Τάξης Άνευ ορίου. 

  

5. Με βάση τα ανωτέρω, αναπροσαρµόζονται αυτόµατα τα όρια ισχύος των 

µελετητικών πτυχίων, ανά τάξη και κατηγορία και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι 

προκηρύξεις δηλαδή, που εγκρίνονται για δηµοσίευση, µετά τις 20-3-2013, για τον 

προσδιορισµό της καλούµενης τάξης κάθε πτυχίου, λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως 

άνω αναπροσαρµογή των ορίων ισχύος των µελετητικών πτυχίων. 

 

 

Άρθρο 34 
 Πειθαρχικός έλεγχος των Μελετητικών Επιχειρήσεων και στελεχών τους 

1. Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις και τα στελέχη των Επιχειρήσεων υπόκεινται στον 

πειθαρχικό έλεγχο του κράτους. Αρµοδιότητα για την άσκηση του ελέγχου έχουν, πέραν των 

θεσµοθετηµένων Επιµελητηρίων για τα µέλη τους και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας 

Υποδοµών του Υπουργείου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

  

2. Πειθαρχικό αδίκηµα αποτελεί κάθε υπαίτια αντισυµβατική πράξη ή παράλειψη του 

αναδόχου για την οποία επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της παρ.3.  

 
3. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικά αδικήµατα οι ακόλουθες πράξεις:  
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α) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγµατικού συναγωνισµού σε διαγωνισµούς του 

νόµου αυτού, που τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτ. α ή περιπτ. β ή περιπτ. γ της παρ.3.  

β) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλµένης µελέτης, κατά τα προβλεπόµενα στις 

διατάξεις, η οποία τιµωρείται µε τις ποινές των περί. α ή περί. β της παρ.3.  

γ) Η έκπτωση, που τιµωρείται µε τις ποινές των περί. α ή περί. β της παρ.3.  

δ) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισµών, που τιµωρείται µε 

τις ποινές των περιπτ. α ή περιπτ. β της παρ.3.  

ε) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της µελέτης, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, που 

τιµωρείται µε τις ποινές των περί. α ή περί. β της παρ.3.  

στ) Η αµετάκλητη καταδίκη σε κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.4 του άρθρου 16 του 

ν.3316/05 (4. Ως αδικήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική διαγωγή των υποψηφίων 

νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και 

η δόλια χρεοκοπία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων µπορεί να περιορίζονται ή να αποσαφηνίζονται, στα πλαίσια των Κοινοτικών 

Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2 και να εξειδικεύονται 

τα στοιχεία της παρ. 3 µε τα οποία αποδεικνύεται η έλλειψη των λόγων αποκλεισµού, 

επιπλέον δε να καθορίζεται το χρονικό διάστηµα του αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 

του νόµου αυτού, για τους λόγους της παραγράφου αυτής) που τιµωρείται µε την ποινή της 

περιπτ. δ.  

 

4. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά 

βαρύτητας:  

α) ο αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες,  

β) ο υποβιβασµός της τάξης του πτυχίου σε µία ή περισσότερες κατηγορίες µελετών,  

γ) η προσωρινή διαγραφή από το µητρώο για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως τρία 

(3)χρόνια και  

δ) η οριστική διαγραφή από τα µητρώα.  

 

5. Παράλληλα µε την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, το αρµόδιο για την επιβολή 

τους όργανο µπορεί να επιβάλλει παρεπόµενες χρηµατικές ποινές υπέρ του ∆ηµοσίου, που 

κυµαίνονται από 10.000 - 50.000 ευρώ αναλόγως µε τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης 

του αδικήµατος. Για τις ποινές αυτές η αρµόδια για την τήρηση των µητρώων υπηρεσία της 

Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

συντάσσει χρηµατικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρµόδια ∆ηµόσια 
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Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) για βεβαίωση και είσπραξη σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

 

 

Άρθρο 35  
Πειθαρχικός Έλεγχος - Πειθαρχικά αδικήµατα 

1. Στις Μελετητικές Επιχειρήσεις και στα στελέχη τους ασκείται από τη Γενική 

Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων πειθαρχικός 

έλεγχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.  

 

2. Η αρµόδια υπηρεσία τηρεί ιδιαίτερα Βιβλία Πειθαρχικών Αδικηµάτων (ΒΠΑ), α) για τα 

στελέχη και β) τις Μελετητικές Επιχειρήσεις. Στα Βιβλία καταχωρούνται, µε χρονολογική 

σειρά, τα στοιχεία των µελετητών και των Μελετητικών Επιχειρήσεων αντίστοιχα που 

τιµωρήθηκαν πειθαρχικά, τα αδικήµατα και οι επιβληθείσες ποινές. Με βάση τις εγγραφές 

στα ΒΠΑ ανοίγεται φάκελος για τους πειθαρχικώς διωκόµενους (φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις) που περιέχει όλα τα έγγραφα τεκµήρια της πειθαρχικής διαδικασίας. Περίληψη 

των σχετικών αποφάσεων αποστέλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο για την ενηµέρωση των 

οργάνων του. 

 
 

3.  Πειθαρχικά αδικήµατα για τα οποία ασκείται πειθαρχικός έλεγχος στους Μελετητές 

και τις Μελετητικές Επιχειρήσεις, είναι τα αναφερόµενα ιδίως στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 34 του παρόντος, αλλά και κάθε υπαίτια αντισυµβατική πράξη ή παράλειψη του 

αναδόχου µελετητή ή της Μελετητικής Επιχείρησης, καθώς και αυτά που διαπράττονται στο 

όνοµα Μελετητικής Επιχείρησης από τα στελέχη µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, είτε και 

από άλλα στελέχη των Μελετητικών Επιχειρήσεων, εφόσον τους βαρύνουν προσωπικά. Ο 

πειθαρχικός έλεγχος ασκείται σωρευτικά στις Μελετητικές Επιχειρήσεις και στα στελέχη τους.  

 

4. ∆υστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλµένης µελέτης κατά την έννοια της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος στοιχειοθετείται µετά την 

άπρακτη πάροδο της προθεσµίας ενστάσεως ή την απόρριψη της ασκηθείσας ενστάσεως 

κατά της ειδικής διαταγής της παρ.4 του άρθρου 31 του ν.3316/05. (4. Ελαττώµατα ή 
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ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης, που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 

αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του 

εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν 

ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης προκειµένου να τη διορθώσει ή και συµπληρώσει 

και εφόσον δεν συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο Πρόσκληση στην οποία: 

α) αναφέρεται ότι η διαδικασία κινείται κατ’ εφαρµογή του άρθρου τούτου, β) περιγράφονται 

τα ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία 

για την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η Πρόσκληση µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση 

ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία. Η ένσταση του αναδόχου 

δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην Πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο 

ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωµάτων βαρύνει 

τον κύριο του έργου. ) 

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα 

προθεσµία, αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του, µε 

απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα. 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

  

5. Η πειθαρχική ευθύνη των µελετητών και των Μελετητικών Επιχειρήσεων λήγει σε 

περίπτωση διαγραφής τους από το αντίστοιχο Μητρώο και καταργούνται τυχόν εκκρεµείς 

πειθαρχικές διαδικασίες, εκτός αν εντός τριών ετών επανεγγραφεί το ίδιο πρόσωπο, οπότε 

στην περίπτωση αυτή η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται από το σηµείο που διακόπηκε και 

ο χρόνος που µεσολάβησε δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής. Η διαπιστωθείσα 

ευθύνη των µελετητών που στελεχώνουν Μελετητικές Επιχειρήσεις είναι ατοµική και 

διατηρείται σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο της εταιρείας. Σε περίπτωση 

µετατροπής ή καθολικής διαδοχής της πειθαρχικώς υπεύθυνης Μελετητικής Επιχείρησης, 

ευθύνεται αντίστοιχα η νέα Μελετητική Επιχείρηση ή η καθολική διάδοχος, εφόσον είναι 

γραµµένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.  

 
 

Άρθρο 36  
Επιβολή και έκτιση ποινών 

1. Για την εκτίµηση της βαρύτητας και την επιβολή των πειθαρχικών και παρεπόµενων 

χρηµατικών ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και παράγραφο 4 του άρθρου 
34 του παρόντος λαµβάνεται υπόψη ιδίως α) η βαρύτητα του αδικήµατος και τα ιδιαίτερα 
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περιστατικά της διάπραξής του, β) η τυχόν διάπραξη και άλλων πειθαρχικών αδικηµάτων 

από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατά το παρελθόν και γ) οι συνέπειες που 

συνεπάγεται το αδίκηµα για την αναθέτουσα αρχή ή τον εργοδότη της σύµβασης.  

 

2. Η ποινή του προσωρινού αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς κατά την 

περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος, µετά την έκτισή της δεν 

αποτελεί λόγο αποκλεισµού του µελετητή ή της Μελετητικής Επιχείρησης από διαγωνισµούς, 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3316/05 όπως ισχύει κάθε φορά. 

(2. Η αναθέτουσα Αρχή δέχεται ως απόδειξη περί του ότι ο υποψήφιος δεν εµπίπτει στις 

περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων τα ακόλουθα έγγραφα:  

α) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και τις περιπτώσεις α΄, β΄ της παραγράφου 2, 

πιστοποιητικά της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και απόσπασµα ποινικού 

µητρώου αντίστοιχα ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου.  

β) Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του 

κράτους καταγωγής του υποψηφίου.  

Προκειµένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ 

κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις ή εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να µη φέρουν 

ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών (3) µηνών από την πρόσκληση της παρ. 1 του 

άρθρου 15.  

Αν το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α΄, 

β΄, µπορεί να αντικαθίσταται ή να συµπληρώνεται µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, 

στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.)  

 

3. Η ποινή του υποβιβασµού από την τάξη εγγραφής του µελετητή ή Μελετητικής 

Επιχείρησης κατά την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος, 

αφορά όλες τις κατηγορίες του πτυχίου και στερεί από τον τιµωρηθέντα µελετητή ή 

Μελετητική Επιχείρηση το δικαίωµα προαγωγής του πτυχίου τους, για χρονικό διάστηµα δύο 

ετών από την επιβολή της ποινής. Κατά τα λοιπά η ποινή δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού 

τους από τους διαγωνισµούς κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 

ν.3316/05 (βλ. παρ. 3).  
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4. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από τα µητρώα έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος. Η ποινή της προσωρινής διαγραφής µετά την 

έκτισή της, καθώς και τα αδικήµατα που παραγράφηκαν κατά το άρθρο 37 του παρόντος 

δεν αποτελούν κωλύµατα συµµετοχής στους διαγωνισµούς για την ανάθεση συµβάσεων 

µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ή στελέχωσης Μελετητικών Επιχειρήσεων.  

 
 

5. Η ποινή της οριστικής διαγραφής αποτελεί διαρκές κώλυµα επανεγγραφής στο 

µητρώο.  

 
 
 

Άρθρο 37  
Παραγραφή 

Οι πειθαρχικές παραβάσεις των µελετητών και των Μελετητικών Επιχειρήσεων 

παραγράφονται µε την παρέλευση δύο ετών από την τέλεσή τους, εφόσον κατά το διάστηµα 

αυτό δεν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, η οποία διακόπτει την παραγραφή. Νέα διετής 

παραγραφή αρχίζει την επόµενη ηµέρα της πειθαρχικής δίωξης.  

Η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί, µε την έκδοση της απόφασης του 

Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, πριν τη συµπλήρωση της νέας παραγραφής.  

 

 

 
Άρθρο 38  

Πειθαρχικές Κυρώσεις 
1. Για την ίδια πειθαρχική παράβαση, µπορεί να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη και να 

επιβληθεί ποινή στον ίδιο µελετητή ή στην ίδια Μελετητική Επιχείρηση µόνο µια φορά. Η 

κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και η επιβολή ποινής στην Μελετητική Επιχείρηση δεν 

αποτελεί κώλυµα για την πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου στελέχους και αντίστροφα.  

 

2. Με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται, έστω κι αν η δίωξη αφορά περισσότερα 

αδικήµατα, µία µόνο ποινή. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται και η παρεπόµενη χρηµατική 
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κύρωση της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του παρόντος.  

 

 

 
Άρθρο 39   

Πειθαρχικά Συµβούλια 
1. Συνιστώνται Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικά Συµβούλια. Τα µέλη των 

συµβουλίων ορίζονται µε διετή θητεία, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου του επόµενου έτους. Η απόφαση συγκρότησης εκδίδεται µε ευθύνη της 

αρµόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. εντός του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους πριν τη λήξη της 

θητείας των Συµβουλίων. Τα Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια που 

έχουν συγκροτηθεί κατά το Π.∆. 93/09 εξακολουθούν να λειτουργούν έως και τη λήξη της 

θητείας τους.  

 

2. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθµό τις πειθαρχικές 

παραβάσεις των µελετητών, των Μελετητικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους και 

αποτελείται από:  

α) Ένα τεχνικό υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, µε βαθµό ∆ιευθυντή της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 

ως Πρόεδρο.  

β) ∆ύο τεχνικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι..  

γ) Έναν ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο 

Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος 

µπορεί να είναι πτυχιούχος του Νοµικού Τµήµατος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος που 

υπηρετεί στη Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι..  

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας.  

ε) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και  

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)  

Ο εκπρόσωπος του ΣΜΕ αναπληρώνεται από ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών 

∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕ∆ΕΚΕΜ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα τακτικού 

µέλους όταν πρόκειται για αδικήµατα µελετητών ή εταιρειών µελετών µε έδρα την Μακεδονία 

και Θράκη αναπληρούµενος αντίστοιχα από το µέλος του ΣΜΕ.  

 

3. Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων 

του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και αποτελείται από:  
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α) Ένα τεχνικό υπάλληλο, µε βαθµό Γενικού ∆ιευθυντή της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., ως 

Πρόεδρο.  

β) Τον προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ., µε αναπληρωτή του 

Νοµικό Σύµβουλο ή τον αρχαιότερο Πάρεδρο στο ίδιο Γραφείο.  

γ) ∆ύο τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, µε βαθµό ∆ιευθυντού της Γ.Γ.Υ. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι..  

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας.  

ε) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και  

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)  

Το τελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται και στην συγκρότηση του 

∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

 

4. Με την απόφαση συγκρότησης των Συµβουλίων, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ορίζονται τα 

υπηρεσιακά στελέχη (Πρόεδρος και µέλη) µε τους αναπληρωτές τους και οι εκπρόσωποι του 

Τ.Ε.Ε., του ΣΜΕ, του ΣΕΓΜ και του ΣΜΕ∆ΕΚΕΜ, που υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές 

τους από τους φορείς αυτούς µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την κοινοποίηση σχετικής 

πρόσκλησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός 

ορίζει τα µέλη αυτά και χωρίς υπόδειξη, µε την απόφασή του.  

5.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών των Συµβουλίων επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν.2690/99 "Κύρωση του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης µέλους, το νέο µέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας.  

 
6. Για την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής απαιτείται ειδική πλειοψηφία 

πέντε (5) τουλάχιστον µελών του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

Κατά τα λοιπά ως προς τα κωλύµατα και τη διαδικασία εξαίρεσης, τη συγκρότηση, 

λειτουργία και λήψη των αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου και ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14, 15 του 

ν.2690/99, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 
7. Καθήκοντα Γραµµατέα των Συµβουλίων εκτελούν υπάλληλοι της Γ.Γ.Υ., που 

ορίζονται µε τον αναπληρωτή τους από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη των 
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συµβουλίων παρέχεται από την αρµόδια υπηρεσία.  

 

 

Άρθρο  40  
Υποβολή αναφοράς για πειθαρχική δίωξη 

1. Τα όργανα των υπηρεσιών και φορέων που αναθέτουν και εκτελούν συµβάσεις 

µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών αναφέρουν στην αρµόδια υπηρεσία τα 

πειθαρχικά αδικήµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 35 που υποπίπτουν στην αντίληψή 

τους. Την αυτή υποχρέωση έχουν η Προϊσταµένη Αρχή κατά τη διάρκεια της ανάθεσης και 

εκτέλεσης των συµβάσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για αδικήµατα που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.  

2. Η αναφορά περιλαµβάνει τα στοιχεία του µελετητή ή της Μελετητικής Επιχείρησης 

που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή της παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου 

µε τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παράβασης, τα πρόσωπα 

τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν ως µάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα 

αυτών που συνοδεύουν την παραποµπή και κάθε άλλη σχετική χρήσιµη πληροφορία.  

 

 

 

Άρθρο 41  
Πειθαρχική ∆ίωξη 

1. Αρµόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι ο Γενικός Γραµµατέας 

Υποδοµών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., κατόπιν εισηγήσεως του Προϊσταµένου της αρµόδιας 

υπηρεσίας, ο οποίος προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση της αναφοράς του προηγούµενου 

άρθρου και εισηγείται αιτιολογηµένα είτε α) να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, αν κρίνει ότι είναι 

παντελώς αβάσιµη, είτε β) να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά του υπαίτιου µελετητή ή της 

εταιρείας µελετών ή και αµφοτέρων, εάν έχει πεισθεί για την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων 

διάπραξης του αδικήµατος, είτε γ) να διαταχθεί η διενέργεια περαιτέρω έρευνας, εάν διατηρεί 

σοβαρές επιφυλάξεις για την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διερεύνηση των 

συνθηκών της παράβασης ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει την 

συνδροµή οποιουδήποτε υπαλλήλου της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και της αναθέτουσας 

αρχής.  
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2. Πριν την υποβολή εισήγησης για άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ο κατά την παρ.1 

Προϊστάµενος καλεί τον µελετητή ή την Μελετητική Επιχείρηση που αφορά η διαδικασία να 

καταθέσει έγγραφο υπόµνηµα, σε προθεσµία εύλογη κατά την κρίση του και πάντως όχι 

µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Ο µελετητής ή η 

εταιρεία δικαιούται να ζητήσει και να λάβει γνώση όλων των εγγράφων του φακέλου.  

 
3. Εφόσον αποφασίσει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τη συµπλήρωση και 

διευκρίνιση των στοιχείων της υπόθεσης, ο Γενικός Γραµµατέας ορίζει ως υπεύθυνο για τη 

διενέργειά της υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος προβαίνει στις 

απαραίτητες κατά την κρίση του ενέργειες για την διαπίστωση της διάπραξης του 

αδικήµατος, όπως ιδίως συλλογή κρίσιµων εγγράφων, αυτοψία, ή και ένορκη εξέταση 

µαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη, κατά τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

 
 

4. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται µετά την υποβολή του σχετικού υποµνήµατος της 

παραγράφου 2 του άρθρου, ή την άπρακτη πάροδο της τεθείσας προθεσµίας, µε πράξη που 

συντάσσει η αρµόδια υπηρεσία και υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του 

Υπουργείου Υ.ΜΕ.∆Ι.. Η σχετική πράξη παραποµπής του Γενικού Γραµµατέα περιλαµβάνει 

συνοπτική περιγραφή του πειθαρχικού αδικήµατος, τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες 

τέλεσής του και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η τέλεσή του.  

 

5. Μετά την παραλαβή της πράξης ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου, καθορίζει µε πράξη του τον τόπο και την ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης και 

τον εισηγητή της υπόθεσης. Η πράξη αυτή κοινοποιείται µαζί µε την πράξη παραποµπής της 

προηγούµενης παρ. στο διωκόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή προ 

είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών.  

 
6. Ακολούθως, ο φάκελος της υπόθεσης µεταβιβάζεται από την αρµόδια υπηρεσία στον 

εισηγητή, προκειµένου να προετοιµάσει την εισήγησή του, η οποία κοινοποιείται προ τριών 

(3) τουλάχιστον εργασίµων ηµερών στα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου..  

 

 

 

Άρθρο 42  
∆ιαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 
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1. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται την καθορισµένη µε την πράξη 

παραποµπής ηµέρα και ώρα και επιλαµβάνεται της υποθέσεως. Κατά τη συνεδρίαση 

παρίσταται, εφόσον το επιθυµεί, ο διωκόµενος στον οποίο υποβάλλονται ερωτήσεις από τα 

µέλη του Συµβουλίου και τηρούνται σχετικά πρακτικά. Η τυχόν απουσία του δεν εµποδίζει 

την πρόοδο της διαδικασίας. Για την παράσταση του διωκόµενου εφαρµόζονται αναλόγως 

και οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως ισχύει. Μετά τη διεξαγωγή της 

αποδεικτικής διαδικασίας και την απολογία του διωκόµενου, το Συµβούλιο συνεχίζει τη 

συνεδρίασή του την ίδια ή άλλη ηµέρα και αποφασίζει για την υπόθεση. Ο διωκόµενος 

µπορεί να ζητήσει την υποβολή γραπτού απολογητικού υποµνήµατος µέσα σε προθεσµία 

που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) εργασίµων ηµερών. Στην περίπτωση 

αυτή το Συµβούλιο συνέρχεται για την έκδοση της απόφασης µετά την υποβολή του 

υποµνήµατος ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας.  

 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκτιµά ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι αποφάσεις 

του περιέχουν πλήρη και ειδική αιτιολογία και δεν ανακαλούνται.  

 
3. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν 

ανακαλείται, περαιώνεται δε οπωσδήποτε µε την έκδοση απόφασης, επιφυλασσοµένης της 

περίπτωσης διαγραφής του διωκόµενου για άλλους λόγους, κατά την παράγραφο 5 του 
άρθρου 35 του παρόντος.  

 
4. Η απόφαση του Συµβουλίου υπογράφεται από τον εισηγητή και το Γραµµατέα και 

θεωρείται από τον Πρόεδρό του, κοινοποιείται δε µε δικαστικό επιµελητή στον πειθαρχικά 

διωκόµενο. Επίσης διαβιβάζεται στην υπηρεσία που υπέβαλε την αναφορά κατά το άρθρο 
40 του παρόντος και στον Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι. και περιλαµβάνεται στο φάκελο του µελετητή ή 

της εταιρείας, περίληψή της δε καταχωρείται στο ΒΠΑ κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 
35 του παρόντος.  

 

 

 

Άρθρο 43  
Έφεση 

1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε έφεση 

ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία ασκείται µε κατάθεσή της 

στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µέσα σε 
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αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την κοινοποίησή τους. Με την έφεση η υπόθεση 

µεταβιβάζεται καθ' ολοκληρία στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

 

2. ∆ικαίωµα έφεσης κατά της απόφασης έχουν ο µελετητής και η Μελετητική 

Επιχείρηση που καταδικάσθηκαν, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., αιτούµενος την καταδίκη ή την επιβολή βαρύτερης ποινής. Αν κατά της αυτής 

απόφασης ασκηθούν περισσότερες εφέσεις, συνδικάζονται.  

 

3. Η προθεσµία και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του 

Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, εκτός του σκέλους που αφορά την καταβολή της 

χρηµατικής ποινής, για την εκτέλεση της οποίας απαιτείται η έκδοση της απόφασης του 

∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

 

 

 

Άρθρο 44  
∆ιαδικασία ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου  

Έγκριση και εκτέλεση των αποφάσεων αυτού 
1. Για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου, ο Πρόεδρος του οργάνου ορίζει µε πράξη του δικάσιµο και εισηγητή της 

υπόθεσης. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της πειθαρχικής δίκης και την εκτέλεση των 

αποφάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού.  

 

2. Από την ασκηθείσα έφεση µπορεί να υποβληθεί παραίτηση µέχρι την έναρξη της 

διαδικασίας στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, η οποία συνεπάγεται την κατάργηση 

της πειθαρχικής δίκης.  

 

3. Η απόφαση του Συµβουλίου καθώς και η απόφαση του Πρωτοβαθµίου Συµβουλίου 

µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας έφεσης, εκτελούνται µε µέριµνα της αρµόδιας 

υπηρεσίας, η οποία εκδίδει χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούµενες για την υλοποίηση της 

απόφασης πράξεις. Οι παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις αποτελούν έσοδο του δηµοσίου 

και καταβάλλονται σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός 
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από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής. Η καταβολή αποδεικνύεται µε προσκόµιση του 

παραβόλου στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην προθεσµία, αλλιώς βεβαιώνονται µε µέριµνα 

της αρµόδιας υπηρεσίας και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης των δηµοσίων 

εσόδων, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 
 
 

Άρθρο 45  
 Σχέση πειθαρχικής δίκης µε άλλες δίκες – Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας 

1. Η κίνηση και εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας δεν αναστέλλεται εξαιτίας 

εκκρεµούς δίκης, ενώπιον δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Τα πειθαρχικά όργανα 

του παρόντος δεσµεύονται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση 

δικαστηρίων, ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την 

ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση 

πειθαρχικού παραπτώµατος. Άλλα στοιχεία περί συνδροµής ή µη πραγµατικών 

περιστατικών, που προκύπτουν από αποφάσεις δικαστηρίων, συνεκτιµώνται στα πλαίσια 

της πειθαρχικής διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης.  

Στην περίπτωση που υφίσταται πλήρης ταύτιση των περιστατικών που οδήγησαν στην 

ποινική και πειθαρχική δίωξη, τα πειθαρχικά όργανα δεσµεύονται από τις αθωωτικές 

αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων.  

 

2. Εφόσον ο καταδικασθείς δικαιωθεί µε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου για τη 

διαφορά που προκάλεσε την πειθαρχική δίωξη, µπορεί να υποβάλλει αίτηση για επανάκτηση 

της υπόθεσής του στο Πειθαρχικό Συµβούλιο που εξέδωσε την τελεσίδικη πειθαρχική 

απόφαση. Η αίτηση εισάγεται άµεσα και η υπόθεση επανακρίνεται µέσα σε προθεσµία δύο 

(2) µηνών από την υποβολή της.  

Αν η ποινή που επιβλήθηκε είναι η οριστική διαγραφή, το Συµβούλιο υποχρεούται να άρει 

την ποινή, δεν αποκλείεται όµως να επιβάλλει µικρότερη ποινή. Με την ίδια απόφαση 

επανακρίνεται και η επιβληθείσα χρηµατική ποινή, επιστρεφοµένου του χρηµατικού ποσού 

που τυχόν εισπράχθηκε. Σε περίπτωση πλήρους απαλλαγής η ποινή διαγράφεται από τα 

Μητρώα.  

 

 

 

Άρθρο 46 
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Μεταβατικές διατάξεις 
1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των Μελετητικών Επιχειρήσεων στα Μητρώα και 

αναθεωρήσεως των πτυχίων εφαρµόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων τα πτυχία που 

εκδόθηκαν υπό το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους µέχρι τη 

λήξη τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναθεώρησή τους. 

 

2. Έως τη συγκρότηση της επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 28 του παρόντος 

εξακολουθεί να λειτουργεί η επιτροπή Γ.Ε.Μ. του Π.∆. 138 / 09. 

 
 

3. Οι διατάξεις περί εγγραφής των µελετητών και των Επιχειρήσεων µελετών και 

αναθεωρήσεως των πτυχίων εφαρµόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων τα πτυχία που 

εκδόθηκαν υπό το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους µέχρι τη 

λήξη τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναθεώρησή τους. 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
96 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Ε.ΕΠ.) 
 
 

Άρθρο 47 

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, επιχειρήσεις  που  είναι  

εγγεγραµµένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ. σε   τάξεις κατώτερες των καλουµένων, αλλά πληρούν τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονοµικής  επάρκειας  και  τεχνικής  καταλληλότητας  για  την   

εκτέλεση του κατά  περίπτωση  έργου, 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 9 του άρθρου 58 του παρόντος. 

Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 48 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 Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 

3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εµπειρίας στην κατασκευή έργων των 

προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο 

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 

(Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του παρόντος. 
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Άρθρο 48  

Τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. 
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.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων 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) πέντε (5) 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 βα-

σικής και της συµπληρωµατικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. 

Στο  Μ.Ε.ΕΠ.  δύνανται  να   εγγράφονται   και   αλλοδαπές   εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

σύµφωνα µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις  εγγραφής  που ισχύουν για τις 

ηµεδαπές. 

 

3. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται από τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της 

Γ.Γ.Υ. του  Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 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 
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την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσε-

ων 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 49 του παρόντος είναι αρµόδια για την εγγραφή, την 

αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.. Η 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µε υπογραφή του Προϊσταµένου της, εκδίδει τις βεβαιώσεις 

εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τα 

ανωτέρω. 

 

4. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να 

γνωστοποιούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κάθε επικείµενη αντικατάσταση των 

προσώπων που αποτελούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους 

γίνεται ελεύθερα και ανά πάσα χρονική στιγµή. Η αντικατάσταση εγκρίνεται από την 

επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που εκδίδει νέα βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την 

αίτηση αντικατάστασης.  

Αίτηση αποδέσµευσης από την επιχείρηση µπορεί να υποβάλλεται και από τα στελέχη. Η 

αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην επιχείρηση και εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 54 και το στέλεχος αποδεσµεύεται σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως δύο (2) 

µήνες µετά την υποβολή της αίτησης. 

 

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, µε την 

εκτέλεση κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο, και παρακολουθείται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται στην Επιτροπή 

Μ.Ε.ΕΠ. που µπορεί να παραπέµπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συµµετοχή κρίνεται 

εικονική ή ανεπαρκής, στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. 

Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν µπορούν να στελεχώνουν ή να είναι ιδιοκτήτες ή υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής ή να συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ή 

να είναι κάτοχοι µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του κεφαλαίου 

άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. ή σε άλλα µητρώα που 

παρέχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
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που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. 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, 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 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 34. (40 ν. 3669 3. Για τις παραβάσεις των 

προηγούµενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα είτε επιβάλλει 

εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου 

µέχρι ποσού αντίστοιχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο 

πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεπόµενων 

πειθαρχικών ποινών) του παρόντος. Με την ίδια ως άνω Υπουργική Απόφαση ρυθµίζονται 

και τα αντίστοιχα θέµατα πιστοποιητικών Μ.Ε.ΕΠ. από ιδιωτικά έργα.  

 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης Επιχείρησης, 

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, Με υπουργική απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. θα ρυθµίζονται οι 

λεπτοµέρειες υποβολής των  ανωτέρω. 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 
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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 Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε άλλο 

θέµα. 

 
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 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) ενώ ειδικά για τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε τάξης και 

τις εταιρείες 1ης και 2ης τάξης ισχύει για µία πενταετία. 

 
11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, µέσα σε 

εξήντα (60) ηµέρες, από τη συµπλήρωση της τριετίας ή πενταετίας, 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. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συµβούλου σε φυσικά 

ή νοµικά πρόσωπα για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων αιτήσεων 
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επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 

είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Άρθρο 49  
Μέλη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποτελείται από: 

α) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, ∆ιευθυντή της  Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ως πρόεδρο, αναπληρούµενος νόµιµα από έναν 

αντιστοίχων προσόντων Μηχανικό προερχόµενο από τα υπό στοιχείο (δ) τακτικά µέλη. 

β) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

γ) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών. 

δ) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών και ο ένας 

ανήκει στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε πτυχίο Νοµικής Επιστήµης.  

ε) ∆ύο (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 Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη 

από τα πρόσωπα που προτάθηκαν και έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Για την υπόδειξη 

των ως άνω µελών επισυνάπτεται βιογραφικό σηµείωµα που αποδεικνύει τις συναφείς 

γνώσεις και την εµπειρία που σχετίζονται µε το έργο της επιτροπής. 

 

2. Ο πρόεδρος και τα µέλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 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 
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αναπληρωτές τους προτείνονται, µέσα σε ένα (1) µήνα, από την κοινοποίηση στους φορείς 

που τα προτείνουν του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

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 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). 

Τα µέλη υπό στοιχείο ε, στ, και ζ και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται από τους φορείς ή 

οργανώσεις τους της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του παρόντος 

νόµου. 

 

4. Η θητεία των µελών της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζεται διετής και λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου 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. 

Κατ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών που θα οριστούν µετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος λήγει στις 31.12.2018. 

Καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο οποίος ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε την 

απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. 

Για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. µεριµνά η αρµόδια 

Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο του έτους πριν τη λήξη της θητείας της. 

 

5. Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του 

παρόντος, για την έκδοση της γνωµοδότησης Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. τη θέση του µέλους της 

Επιτροπής που αναφέρεται στο στοιχείο δ΄ ως υπάλληλος ΠΕ µε πτυχίο Νοµικής Επιστήµης 

λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, νόµιµα αναπληρούµενος. 

 

6. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, κατά την κρίση του 

Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής 

επιστηµονικής κατάρτισης ή εµπειρίας. 
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7. Κατ εξαίρεση η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος, να 

δέχεται σε ακρόαση, νόµιµο εκπρόσωπο της µελετητικής Επιχείρησης  της οποίας το θέµα 

είναι στην ηµερήσια διάταξη ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της 

συνεδρίασης.. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 50  
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η επιτροπή συνεδριάζει σε  τακτές  συνεδριάσεις  που  τις  ορίζει  ο  Πρόεδρος 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 τουλάχιστον  ηµέρες  πριν  την  

ηµέρα   της   συνεδρίασης   µη   περιλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής. 

 

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. 

  

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 48 του παρόντος κρίνει ότι η επιχείρηση 

αυτή δεν έχει την απαιτούµενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, µε βάση τα κριτήρια 

του παρόντος κεφαλαίου. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση έχει δικαίωµα αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικού 

διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούµενης 

παραγράφου. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό και κοινοποιείται 

υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία µεριµνά για τη σύνταξη 

εισήγησης εκδίκασης της αίτησης θεραπείας από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. Η επιτροπή 

γνωµοδοτεί υποχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Επί των 

αιτήσεων θεραπείας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων έως την 5η τάξη αποφαίνεται ο Γενικός 

Γραµµατέας Υποδοµών και επί των αιτήσεων θεραπείας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 6ης 

και 7ης τάξης αποφαίνεται ο Υπουργός Υ.ΜΕ.∆Ι.. Το αρµόδιο όργανο αποφαίνεται εντός 
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τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. Παρερχοµένης άπρακτης της 

προθεσµίας των τριών (3) µηνών τεκµαίρεται η απόρριψη της αίτησης θεραπείας. 

 

3. α) 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 Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. εκθέσεις. 

β) Γνωµοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόµενο εγκυκλίων σχετικών 

µε τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουµένων την εγγραφή, 

γ) Γνωµοδοτεί επί της πληρότητας των υποδειγµάτων που συντάσσει η αρµόδια Υπηρεσία 

της Γ.Γ.Υ. και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προαγωγής στα 

Μητρώα, και του σχεδίου απόφασης για την «ενηµερότητα πτυχίου», της κατηγορίας έργων 

ανά πτυχίο, των χορηγούµενων πτυχίων εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κάθε σχετικού 

εγγράφου ή πίνακα, που απαιτείται για την καλή λειτουργία του Μ.Ε.ΕΠ.. 

δ) Γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου αυτού και επί οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε τα µητρώα παραπέµπεται σ’ 

αυτήν από τον Υπουργό ή το Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

4. Μέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συνέρχεται σε ετήσια 

ειδική συνεδρίαση προκειµένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς 

τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε 

αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.ΕΠ. Στην ειδική 

συνεδρίαση εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία µεριµνά για την 

απολογιστική επεξεργασία και συµπλήρωση των στοιχείων και προτάσεων που κατατίθενται 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείµενο των ετησίων προτάσεων συντάσσεται 

και υποβάλλεται µε µέριµνα του Προέδρου της επιτροπής. 

 

5. Η Γ.Γ.Υ. µεριµνά για τη στέγαση και τη γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη 

της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. µέσω της αρµόδιας της Υπηρεσίας στον προϋπολογισµό της οποίας 

εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις. 

 
6. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή 

Μ.Ε.ΕΠ.. 
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Άρθρο 51  
Λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συγκροτείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 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 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 γνωστο-

ποιείται στα τακτικά µέλη, δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης µη 

περιλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συνοδεύονται από  

την ηλεκτρονική κοινοποίηση των εισηγήσεων επί των  θεµάτων  και  των υποστηρικτικών 

αυτών στοιχείων.  
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5. Μέσα στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συνέρχεται σε ειδική 

συνεδρίαση προκειµένου να συντάξει την εισηγητική έκθεση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 50 του παρόντος, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει 

την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε αιτιολογηµένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του Μ.Ε.ΕΠ.. Στην ειδική συνεδρίαση εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 

η οποία µεριµνά για την απολογιστική επεξεργασία και συµπλήρωση των στοιχείων και 

προτάσεων που κατατίθενται στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το τελικό κείµενο των 

ετησίων προτάσεων συντάσσεται µε µέριµνα του Προέδρου της επιτροπής. 

 

 

 
Άρθρο 52  

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 ∆.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 ∆.Ο.Υ.. 

ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούµενη τριετία ή 

πενταετία. Έργα του τρέχοντος έτους µέχρι και το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο πριν την 

υποβολή της αίτησης θα λαµβάνονται υπόψη εφόσον περιλαµβάνονται σε προσωρινό 
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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 Επιχείρησης 

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 ∆ραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων, που 

προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 48 του παρόντος. Αν 

οι ανωτέρω Εκθέσεις ∆ραστηριότητας 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 Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. καθώς και η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή τα ιεραρχικά 

προϊστάµενα όργανα µπορούν να ζητούν τεκµηριωµένα από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την πιστοποίηση όλων των 

οικονοµικών στοιχείων και των στοιχείων της εµπειρίας των Επιχειρήσεων. 

 
 

4. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει 

την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., 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 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
108 

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. 

 

5. Η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µετά από κλήρωση, στην ειδική συνεδρίαση της 

Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του παρόντος, αποστέλλει στην 

Ε.Λ.Τ.Ε. οικονοµικές καταστάσεις Επιχειρήσεων 3ης έως 7ης τάξης βεβαιωµένες από 

Νόµιµους Ελεγκτές πιστοποιηµένους από την ΕΛΤΕ για έλεγχο εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Προτύπων Ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός αφορά το 2% των οικονοµικών καταστάσεων που 

υποβλήθηκαν ετησίως στην Υπηρεσία για την εγγραφή, αναθεώρηση στις τάξεις 3η έως 7η 

του Μ.Ε.ΕΠ., είτε για την εξέταση των ετησίως υποβαλλόµενων οριστικών οικονοµικών 

καταστάσεων. Από τις οικονοµικές καταστάσεις που αποστέλλονται για έλεγχο στην Ε.Λ.Τ.Ε. 

τουλάχιστον µία αφορά Επιχείρηση 7ης τάξης, τουλάχιστον µία αφορά Επιχείρηση 6ης τάξης 

και τουλάχιστον µία αφορά Επιχείρηση 5ης τάξης. 

 

 

 

Άρθρο 53  
Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της επιχείρησης 

1. Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση, η 

οποία διενεργείται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης που υποβάλλεται 

στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κατά το τελευταίο τρίµηνο, πριν την αναγραφόµενη στη 

βεβαίωση (πτυχίο) ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της. 

Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει αµέσως µετά τη λήξη της παλαιάς. 

Η  ισχύς  της παλαιάς βεβαίωσης παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση της νέας. 

 

2. Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής µπορεί επίσης να υποβληθεί και 

µέσα σε προθεσµία εξήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της βεβαίωσης. Στην 

περίπτωση αυτή η βεβαίωση της εργοληπτικής επιχείρησης δεν θεωρείται ότι είναι σε ισχύ 

για την συµµετοχή σε νέους διαγωνισµούς.  

Στην  περίπτωση  αυτή  η  νέα  βεβαίωση  αρχίζει  να  ισχύει  από την ηµεροµηνία έκδοσης 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
109 

της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.  

  

3. Εφόσον  εργοληπτική  επιχείρηση  υπέβαλε   εµπροθέσµως   την  αίτηση τακτικής 

αναθεώρησης, βάσει της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου,  δύναται να µετέχει 

στους διαγωνισµούς  δηµοσίων  έργων  µε  την  παλαιά  βεβαίωση  του Μ.Ε.ΕΠ., η ισχύς 

της οποίας παρατείνεται µέχρι την έκδοση της νέας.  

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνισµός διεξάγεται εντός  της προθεσµίας των 

90 ηµερών της  παραγράφου  2  του  παρόντος  άρθρου  από  τη λήξη  της  παλαιάς  

βεβαίωσης  ή   και   πέραν   αυτής   η   εργοληπτική επιχείρηση δεν δύναται να µετάσχει 

στον διαγωνισµό. 

 

5. Οι  εγγεγραµµένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.   επιχειρήσεις   µπορούν   να   υποβάλλουν αίτηση  

για  έκτακτη  αναθεώρηση  της  εγγραφής   και   κατάταξης   τους  στο Μ.Ε.ΕΠ.  ελεύθερα  

και  χωρίς  χρονικούς  περιορισµούς  κατά  τη  διάρκεια  της ισχύος της βεβαίωσης 

εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ. (έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία  της  επιχείρησης).  Η  

αίτηση  έκτακτης  αναθεώρησης   µε πρωτοβουλία  της  επιχείρησης  µπορεί   να   αφορά   

ορισµένη   ή   ορισµένες   από τις κατηγορίες εγγραφής  της  στο  Μ.Ε.ΕΠ..  Επίσης  η  

αίτηση  έκτακτης αναθεώρησης  µε  πρωτοβουλία  της  επιχείρησης  µπορεί   να   αφορά   

το σύνολο των στοιχείων εγγραφή της. Η αναθεώρηση  της  κατάταξης  στο Μ.Ε.ΕΠ. 

εργοληπτικής  επιχείρησης  ως  προς   µία   ή   περισσότερες   κατηγορίες έργων ισχύει 

µέχρι τη λήξη του χρόνου τακτικής αναθεώρησης της εγγραφής της, ο οποίος (χρόνος) δεν 

παρατείνεται ένεκα της υποβολής  και  της  ενδεχόµενης αποδοχής  αίτησης   έκτακτης   

αναθεώρησης   µε   πρωτοβουλία   της   επιχείρησης. Η  αναθεώρηση  της   κατάταξης   στο   

Μ.Ε.ΕΠ.   εργοληπτικής   επιχείρησης,   µε αίτηση έκτακτης αναθεώρησης για το σύνολο των 

στοιχείων  της  επιχείρησης κατόπιν πρωτοβουλίας της επιφέρει τα αποτελέσµατα της 

τακτικής αναθεώρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 άρθρου 48 του παρόντος.  

 

6. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά 

ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος. 

 

 
Άρθρο 54 

Έκτακτη αναθεώρηση µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας 

1. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν 
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εγγράφως στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την 

επέλευσή τους, τις µεταβολές στα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εγγραφή και 

κατάταξή τους εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων νοµίµων προϋποθέσεων 

κατάταξης (στελέχωση, κεφάλαιο, πάγια στοιχεία κ.λπ.) και να αναπληρώνουν τις σχετικές 

ελλείψεις µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης. 

 

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. 

 
3. Εφόσον οι µεταβολές της παραγράφου 1 δηλωθούν και αναπληρωθούν εµπρόθεσµα 

οι ελλείψεις (εκτός των στοιχείων της Έκθεσης ∆ραστηριότητας), η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. 

εγκρίνει τις µεταβολές µετά από εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
4. α. Στην περίπτωση που µια Επιχείρηση, κατά την υποβολή ετησίως των οικονοµικών 

της καταστάσεων, δεν καλύπτει, τα ίδια κεφάλαια, τα πάγια, τα ακίνητα ή τον µηχανολογικό 

εξοπλισµό, που απαιτείται για την τάξη της, η Επιχείρηση δεν µπορεί να συµµετάσχει σε 

διαγωνισµούς κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των ετήσιων οικονοµικών της καταστάσεων έως την προσκόµιση 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 57 του 

παρόντος, από τις οποίες θα αποδεικνύεται η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των ανωτέρω 

κριτηρίων. 

Η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αποστέλλει γραπτή πρόσκληση προ δέκα (10) 

τουλάχιστον ηµερών προς την επιχείρηση, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη 

της προθεσµίας της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του παρόντος, µε την οποία την καλεί 

να παρουσιαστεί στην Επιτροπή ΜΕΕΠ, µέσα σε προθεσµία από πέντε (5) µέχρι δέκα (10) 

το πολύ ηµερών, για να εκφράσει τις απόψεις της ή να προσκοµίσει ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 57 του παρόντος, από τις οποίες θα 

αποδεικνύεται η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των ανωτέρω κριτηρίων. Μετά την απόρριψη 

των απόψεων ή αντιρρήσεων της επιχείρησης ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσµίας ή την µη κάλυψη και µε τις προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις των ελάχιστων 
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ορίων της παρούσας παραγράφου η Υπηρεσία εκδίδει διαπιστωτική πράξη µε την οποία 

διαπιστώνεται η αδυναµία της Επιχείρησης να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς δηµόσιων 

έργων. 

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση, µετά την προσκόµιση ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων δεν καλύπτει κάποια από τα κριτήρια των Ιδίων Κεφαλαίων, Παγίων, Ακινήτων 

και Μηχανικού Εξοπλισµού ή παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστηµα έξι µηνών από της 

παραγράφου 7 του άρθρου 48 του παρόντος, η Επιχείρηση θα κατατάσσεται στη τάξη για 

την οποία καλύπτει τα ελάχιστα όρια ακολουθούµενης της διαδικασίας που ορίζεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.  

β. Σε όσες εταιρείες δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµα έκθεση δραστηριότητας και ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής αναστέλλεται και δεν µπορούν να 

συµµετάσχουν σε διαγωνισµούς δηµόσιων έργων. Η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 

αποστέλλει γραπτή πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών προς την επιχείρηση, 

µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 7 του 
άρθρου 48 του παρόντος, µε την οποία την καλεί να παρουσιαστεί στην Επιτροπή ΜΕΕΠ, 

µέσα σε προθεσµία από πέντε (5) µέχρι δέκα (10) το πολύ ηµερών, για να εκφράσει τις 

απόψεις της ή να προσκοµίσει την έκθεση δραστηριότητας και τις ετήσιες οικονοµικές της 

καταστάσεις. Μετά την απόρριψη των απόψεων ή αντιρρήσεων της επιχείρησης ή την 

άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η Υπηρεσία εκδίδει διαπιστωτική πράξη µε 

την οποία 

διαπιστώνεται η αδυναµία της Επιχείρησης να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς δηµόσιων 

έργων. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση έξι µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, της 

έκθεσης δραστηριότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 48 του παρόντος, 

των στοιχείων αυτών εισηγείται τη διαγραφή τους από το Μητρώο εργοληπτικών 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση προσκοµίσει έκθεση δραστηριότητας και 

οικονοµικές καταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο από τον οριζόµενο στην παράγραφο 7 
του άρθρου 48 του παρόντος, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης α της παρούσας 

παραγράφου. 

 

5. Εφόσον συντρέχουν λόγοι έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης εργοληπτικής 

επιχείρησης, η υπηρεσία την καλεί να λάβει γνώση των στοιχείων και να υποβάλει τις 

αντιρρήσεις της µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης. Μετά τη λήψη των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας, η 

Υπηρεσία επαναξιολογεί την επιχείρηση και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
112 

επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. για την αναθεώρηση της εγγραφής και την τάξη ανά κατηγορία έργων 

στην οποία πρέπει να καταταγεί η επιχείρηση. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την 

αναθεώρηση της εγγραφής και την κατάταξη της επιχείρησης µετά από έγγραφη κλήση που 

κοινοποιείται σε αυτήν, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, 

ως προς την απόφαση, την έκδοση της νέας βεβαίωσης, τη γνωστοποίησή της στην 

επιχείρηση και τις συνέπειες έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 52 του 

παρόντος. 

 

6. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκδοση νέας βεβαίωσης καταχωρείται 

µε µέριµνα της υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της 

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (www. ggde.gr). 

 

7. Η εκτελούµενη σύµβαση προσαρµόζεται στα απαιτούµενα από την διακήρυξη 

δηµοπράτησης του έργου 

 
 

Άρθρο 55  
Τάξεις και Κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. 

Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις 

οι Α1, Α2 για µικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

γίνεται σε µία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες έργων: α) οδοποιίας, β) οικοδοµικών, 

γ) υδραυλικών, δ) ηλεκτροµηχανολογικών, ε) λιµενικών, στ) βιοµηχανικών – ενεργειακών, ζ) 

πρασίνου, η) καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, 

θ) γεωτρήσεων, ι) ειδικών µονώσεων, ια) ανελκυστήρων, ιβ) ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ιγ) 

πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων και ιδ) αποκαλύψεως µεταλλείων. Κάθε 

επιχείρηση κατατάσσεται σε µία µόνο τάξη για κάθε κατηγορία, σύµφωνα µε τη διαδικασία 

και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 58 του παρόντος. Με απόφαση που 

εκδίδεται από τον Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι. που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µπορεί να 

προσδιορίζεται το ακριβές αντικείµενο των εργασιών που υπάγονται σε κάθε κατηγορία, να 

επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόµενό τους και να ρυθµίζονται τα 

µεταβατικά ζητήµατα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή. 
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Άρθρο 56 
Κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. 

Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται  βάσει των κατωτέρω  

αυτοτελών  και  ανεξάρτητων  κριτηρίων.   Κάθε   εργοληπτική επιχείρηση κατατάσσεται 

κατ’ αρχήν (βάσει των  κριτηρίων α’ και β’)  σε µία γενική τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία 

αποτελεί ένδειξη της εν γένει  οικονοµικής επάρκειας   και   τεχνικής  ικανότητας της  

εργοληπτικής   επιχείρησης   και συνιστά  το  ανώτατο  όριο  δυνητικής  κατάταξής της σε 

εκάστη κατηγορία έργων του  Μ.Ε.ΕΠ..  Ακολούθως, κατ’ εφαρµογή του κριτηρίου γ’, η 

εργοληπτική επιχείρηση κατατάσσεται  σε  συγκεκριµένη  τάξη  του   Μ.Ε.ΕΠ.  σε όσες  

κατηγορίες έργων πληρούνται οι  προϋποθέσεις   κατάταξής της. Ειδικότερα, τα κριτήρια 

κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. έχουν ως ακολούθως:  

α)  Τύπος  κατάταξης:  Ο  τύπος  κατάταξης  αναλύεται  στο  άρθρο 57 του παρόντος. Το 

αποτέλεσµα της  εφαρµογής  του  τύπου  κατάταξης  µε  τα αναλογούντα  ανά  τάξη  

µεγέθη  (κύκλος  εργασιών,  ίδια   κεφάλαια, πάγια) αποτελεί  το  αριθµητικό  κατώφλι,  η  

επίτευξη   ή   υπέρβαση   του   οποίου επιτρέπει  σε  µία   εργοληπτική   επιχείρηση   να   

καταταγεί   στην   αντίστοιχη γενική τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. 

β) Ελάχιστα  απαιτούµενα  ανά  τάξη  µεγέθη:  Εκτός  από  τον  τύπο  κατάταξης, κάθε  

εργοληπτική  επιχείρηση,   προκειµένου   να   καταταγεί   στη   γενική   τάξη του   Μ.Ε.ΕΠ.,   

θα  πρέπει  να  τηρεί  τα  ελάχιστα  απαιτούµενα  για  την  τάξη της µεγέθη (στελέχωση,  

ίδια  κεφάλαια,  πάγια),  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στο άρθρο 58 του παρόντος. 

γ)  Ελάχιστη  εµπειρία  ανά  κατηγορία έργων: Μετά την κατάταξή της  σε γενική τάξη του 

Μ.Ε.ΕΠ., η εργοληπτική επιχείρηση κατατάσσεται σε κάθε συγκεκριµένη κατηγορία έργων 

σε αντίστοιχη  τάξη,  εφόσον  πληροί  τις ελάχιστες προϋποθέσεις εµπειρίας  σε  κάθε  

κατηγορία,  όπως  αυτές  οι προϋποθέσεις ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 59 του 

παρόντος. Εργοληπτική επιχείρηση δεν δύναται να καταταγεί  σε  οποιαδήποτε  

κατηγορία  έργων  σε ανώτερη τάξη από αυτή της γενικής της κατάταξης, έστω και αν  

πληροί  τις επιµέρους προϋποθέσεις που ορίζονται για τη συγκεκριµένη αυτή κατηγορία. 

Εργοληπτική  επιχείρηση  δύναται  να   καταταγεί   σε   οποιαδήποτε κατηγορία έργων σε 

τάξη ίση ή κατώτερη από αυτή  της  γενικής  της  κατάταξης,  εφόσον πληροί τις 

επιµέρους προϋποθέσεις που ορίζονται για τη συγκεκριµένη αυτή κατηγορία. 

 
 
 

Άρθρο 57 

Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. 
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1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρµόζεται για την εγγραφή, κατάταξη και την αναθεώρηση 

των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε µία από τις τάξεις τρίτη έως και έβδοµη του Μ.Ε.ΕΠ. 

αναλύεται ως εξής: 

 

 (α1  Χ  (60%)  ή  (50%))  +  (α2  Χ  20%)  +  (α3  Χ  (20%)  ή  (30%))  ≥      (επιλογή 

από 1,5 έως 2) 
 

όπου α1, α2, α3 τα παρακάτω κλάσµατα: 

 

Κύκλος Εργασιών Χρήσεων των τριών τελευταίων ετών  

 

α1 = 
Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη στην περίπτωση δ. της παρ. 2 του

παρόντος άρθρου 

 

Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

 

α2 = 
Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση δ. της παρ.2 του 

παρόντος άρθρου 

 

Πάγια, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου  

α3 = Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση δ. της παρ. 2 του παρόντος

άρθρου 

 

2. Ανάλυση Τµήµατος Α 

α) Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύκλος εργασιών της εγγεγραµµένης στο 

Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε από την κατασκευή 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από 

το χρόνο υποβολής της αίτησης. ανεξάρτητα εάν έχει χρησιµοποιηθεί η εµπειρία κάποιου ή 

κάποιων ετών σε προηγούµενη αίτησή της Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως 

εξής:   

 

i. Για δηµόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που 

προκύπτει από πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, αν έχουν 

εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων 
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στοιχείων η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωµένα αντίγραφα των 

πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος, καθώς και κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχει εκδώσει 

και αφορά τα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως επίσης 

και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ.. 

 

ii. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαµβάνεται υπόψη µόνο 

αυτός που προκύπτει από επικυρωµένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα 

κατασκευής και τα αντίστοιχα τιµολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω 

τιµολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της 

επιχείρησης, αν δεν έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας 

στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να 

προσκοµίζεται και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωµένη για τη 

γνησιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα 

κατασκευής πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της χώρας 

που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και 

κατασκεύασε το έργο ή µέρος αυτού, καθώς και το συµφωνητικό βεβαίωσης της 

χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου 

ή µέρους αυτού. 

 

iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός 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. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των 

υποβαλλόµενων στοιχείων που αφορούν ιδιωτικά έργα, 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.. 

 

iv. Τόσο για τα δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος 

εργασιών που προκύπτει από συµβάσεις έργου µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων 

εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα τιµολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεµία 
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από τις επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαµβάνονται στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριµένη, από τον κύριο του 

έργου υπεργολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκοµίζεται η σύµβαση του αναδόχου µε τον 

υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τη διάρκεια 

σύναψης της σύµβασης και τα εκδοθέντα τιµολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών 

του υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο εργασιών του αναδόχου. 

 

v. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης από τη συµµετοχή της σε κοινοπραξία 

(ανάδοχος κοινοπραξία), στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων ή 

που συστήθηκε µεταξύ του αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-

γραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. (κατασκευαστική κοινοπραξία), λαµβάνεται υπόψη µόνο εφόσον 

έχουν καταθέσει επικυρωµένο αντίγραφο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασής 

τους, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για τις εργασίες των ανωτέρω έργων και έχουν 

συµπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της κοινοπραξίας. 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη συµµετοχή της στην ανωτέρω 

κοινοπραξία προκύπτει από τον επιµερισµό σε αυτήν του κύκλου εργασιών που της 

αντιστοιχεί, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής της, όπως προκύπτει από το 

κοινοπρακτικό συµφωνητικό. 

 

vi. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, από θυγατρικές τους 

επιχειρήσεις µε έδρα στην αλλοδαπή, λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που προκύπτει από 

επικυρωµένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη 

κατάσταση τιµολογίων εσόδων, βεβαιωµένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για τις εργασίες 

αυτές. Τα ανωτέρω τιµολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος της θυγατρικής επιχείρησης στο εξωτερικό, επικυρωµένες για τη γνησιότητά 

τους από τις αρµόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα 

κατασκευής πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της χώρας 

που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και 

κατασκεύασε το έργο ή µέρος αυτού, καθώς και το συµφωνητικό βεβαίωσης της 

χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου 

ή µέρους αυτού.   

 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλο συµφωνητικό. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
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στην κοινοπραξία υποχρεούνται να προσκοµίσουν επικυρωµένα αντίγραφα των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσµάτων προς τα µέλη της, 

κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των 

κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που 

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

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για τον προσδιορισµό 

του κύκλου εργασιών τους από δηµόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο 

Μ.Ε.ΕΠ. που συµµετέχει στη συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο 

που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των 

υποβαλλόµενων στοιχείων. 

 

Σε κάθε περίπτωση στον αριθµητή α1 του τµήµατος Α του τύπου κατάταξης λαµβάνεται 

υπόψη και ο κύκλος εργασιών από δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγµατοποιήθηκε από 

τα στελέχη Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης που έχουν Μ.Ε.ΕΠ. και αφορά ατοµικές επιχειρήσεις ή 

προσωπικές εταιρείες για την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, για τις χρήσεις της τελευταίας τριετίας, αν προκύπτει από τα ανωτέρω 

προσδιοριζόµενα στοιχεία των ανωτέρω υποπεριπτώσεων i, ii, iii, iv, v, όπως αυτά έχουν 

περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των ανωτέρω στελεχών. 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί ο κύκλος εργασιών των στελεχών αυτών 

για κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν επιτρέπεται 

αντικατάστασή τους από τη βασική και συµπληρωµατική στελέχωση της επιχείρησης για δύο 

(2) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής της. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης αντικατάστασής τους εντός της διετίας, η υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να καλέσει την επιχείρηση σε έκτακτη αναθεώρηση. 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, υποβάλλονται επικυρωµένα τα 

αντίστοιχα παραστατικά κάθε στελέχους της εταιρείας, όπως αναφέρονται ανωτέρω και κάθε 

άλλο στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

 

β) Ως αριθµητής του κλάσµατος α2 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του 

παθητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών 

Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και 

των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά 

στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από 
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προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται 

πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφορολόγητων 

Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει 

φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», απαιτείται ειδική 

βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 

 

γ) Ως αριθµητής του κλάσµατος α3 λαµβάνεται το µέγεθος των παγίων στοιχείων, που 

ανήκουν στην κυριότητα της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης ή στην 

κατοχή της δυνάµει συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στα οποία περιλαµβάνεται η 

αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτηρίων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, 

εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων. 

 

i. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, 

είτε η αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης η οποία 

βεβαιώνεται από συµβολαιογράφο, είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος 

ιδιοκατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου 

έτους ή στην προσωρινή οικονοµική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από 

ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση 

προσκοµίζει ειδική κατάσταση µε βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία περιλαµβάνονται 

αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών.   

 

ii. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών 

µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία 

τους προσαυξηµένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) µετά και την πραγµατοποίηση των 

αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόµενη 

αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών 

µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν µπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης 

αυτού. 

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαµβάνεται υπόψη 

η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών 

µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η 

συνολικά προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού 

εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν µπορεί να 

υπερβεί το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την 

εκτίµηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 
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Η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, 

εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, προκύπτει από την οικονοµική κατάσταση του 

προηγούµενου έτους της επιχείρησης ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που 

βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Για τον υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

της επιχείρησης, περιλαµβανοµένης της προσαύξησης αυτής κατά τριάντα τοις εκατό (30%), 

συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 

Σε περίπτωση υπολογισµού της αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων της 

επιχείρησης µε χρήση ορκωτών εκτιµητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιµητή 

εγγεγραµµένου στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. 

 

iii. Στον αριθµητή του κλάσµατος α3 συνυπολογίζεται και η αξία του κύριου και βοηθητικού 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά 

αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η εργοληπτική 

επιχείρηση που κρίνεται, κατά τα ποσοστά συµµετοχής της σε αυτές, όπως προκύπτει από 

τα προσκοµιζόµενα συµφωνητικά σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα µέλη 

τους προς αυτές. 

Ως αξία των παγίων αυτών λαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξηµένη κατά 

τριάντα τοις εκατό (30%) µετά την πραγµατοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται 

από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόµενη αξία του κύριου και βοηθητικού 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά 

αυτοκίνητα, δεν µπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται από τα 

τηρούµενα µητρώα παγίων της κοινοπραξίας. 

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαµβάνεται υπόψη 

η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, 

εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η συνολικά 

προσδιοριζόµενη αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των 

µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν µπορεί να υπερβεί το 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίµηση 

που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..  

Σε περίπτωση υπολογισµού της αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων της 

επιχείρησης µε χρήση ορκωτών εκτιµητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιµητή 

εγγεγραµµένου στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. 
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iv. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάµει συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

λαµβάνεται εκείνη που προκύπτει από τις σχετικές συµβάσεις µεταξύ της επιχείρησης ή της 

κοινοπραξίας στην οποία µετέχει και της εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 

προστίθεται στον αριθµητή α3. 

Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπολογισµό του αριθµητή του κλάσµατος 

α3 του τύπου κατάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των ελάχιστων ορίων παγίων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού, τα πάγια στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

καθώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που υποχρεωτικά αγοράζονται στο πλαίσιο 

εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης εφόσον αυτό προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.  

 

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 δεύτερη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται  σε  επτακόσιες  πενήντα χιλιάδες  

(750.000)  ευρώ,  τα  ίδια  κεφάλαια  σε  διακόσιες   χιλιάδες  (200.000) ευρώ και τα πάγια 

σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 

ii. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δύο εκατοµµύρια είκοσι πέντε χιλιάδες 

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

πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, 

iii. 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, 

iv. 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, 

v. 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, 

vi. 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.  

 

Η επίτευξη αποτελέσµατος ίσου ή µεγαλύτερου του (επιλογή από  1,5  –  2) παρέχει το 

δικαίωµα  στην  εργοληπτική  επιχείρηση,  εφόσον  πληροί  και τα ελάχιστα  απαιτούµενα  

µεγέθη  του  άρθρου  58 του παρόντος  να  εγγραφεί  στην  τάξη   του Μ.Ε.ΕΠ.  στην  οποία  
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αιτείται  την  γενική  εγγραφή  της.  Σε  περίπτωση µη επίτευξης του  ανωτέρω  κατωφλίου  

για  την  εγγραφή  της  εργοληπτικής επιχείρησης στην αιτούµενη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., η 

Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ.  την κατατάσσει  αυτεπαγγέλτως   στην   ανώτερη   γενική   τάξη   στην   

οποία   δύναται να  καταταγεί  σύµφωνα  µε  το  αποτέλεσµα  της  εφαρµογής  του   Τύπου 

Κατάταξης. 

 

3. Με  υπουργική  απόφαση, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., καθορίζονται τα µεγέθη του 

Τύπου Κατάταξης που χρησιµοποιούνται σαν παρονοµαστές των κλασµάτων α1, α2, α3 και 

η συνολική βαθµολογία ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ.. Το  κατώφλι εγγραφής, ως  αποτέλεσµα  του  

Τύπου  Κατάταξης,  είναι  σε  κάθε  περίπτωση ενιαίο ως προς όλες τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. 

 

4. Σε    περιπτώσεις    συγχωνεύσεων    εργοληπτικών    επιχειρήσεων εγγεγραµµένων   

στο   Μ.Ε.ΕΠ.   υποβάλλονται   στην   υπηρεσία   τήρησης   του Μ.Ε.ΕΠ.  η  ενοποιηµένη  

οικονοµική  κατάσταση  της  επιχείρησης  που  προέκυψε από  τη  συγχώνευση  και  

υποβάλλει  αίτηση   και   οι   οικονοµικές   καταστάσεις του προηγούµενου έτους  ή  

προσωρινές  οικονοµικές  καταστάσεις  που βεβαιώνονται  από  ορκωτό  ελεγκτή  και  

δηµοσιεύονται  πριν  από  την   υποβολή της  αίτησης,  κάθε  επιχείρησης   που   

συγχωνεύεται.   Υποβάλλονται   επίσης  και τα  αντίστοιχα  παραστατικά  που   απαιτούνται   

για   τον   προσδιορισµό   του κύκλου εργασιών  των  χρήσεων  των  τριών  τελευταίων  

ετών.  Από  τα  στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το άθροισµα του Τύπου 

Κατάταξης.  

 
 
 

Άρθρο 58  
Ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις ανά τάξη εγγραφής 

Για τη γενική κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης σε  µία  από  τις  τάξεις  του Μ.Ε.ΕΠ,  

απαιτείται,  εκτός  από  την   εξαγωγή   αποτελέσµατος   ίσου   ή µεγαλύτερου του (επιλογή 

από 1,5  έως  2)  από  την  εφαρµογή  του τύπου κατάταξης, και η πλήρωση των ακόλουθων 

ελάχιστων προϋποθέσεων:  

 

1. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις 

µε µόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ., χωρίς την 

εφαρµογή του τύπου κατάταξης, ως εξής: 
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α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση 

τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθµίδας. 

β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση 

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

 

2. 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 έναν   τεχνικό Μ.Ε.Κ.  Γ΄  βαθµίδας.   

Εναλλακτικά,   µπορεί   να   αντικατασταθεί   ο   ένας τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  Γ΄  βαθµίδας  µε  δύο  

τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.   Β΄  βαθµίδας,   και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας µε 

δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ.  Α’ βαθµίδας.   

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

χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης 

αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε 

τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) 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 57 του παρόντος.  

 

3. 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 έναν   τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. 

Εναλλακτικά µπορεί να αντικατασταθεί ο  ένας  τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας µε δύο  

τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ΄  βαθµίδας  και  ο  ένας  εκ  των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας µε 

δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας. 

β) ∆ιαθέτει  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται  στην  παρ.  2  περίπτωση  β  του άρθρου 57 

του παρόντος τουλάχιστον  ίσα  µε  το  πενήντα  τοις  εκατό (50%)  των  ιδίων  κεφαλαίων  

της   τάξης   αυτής,   όπως   ορίζονται   στην περίπτωση i της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει  πάγια  στοιχεία,  όπως  ορίζονται  στην  παρ. 2  περίπτωση  γ  άρθρου 57 του 

παρόντος,  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  µε  το  πενήντα  τοις εκατό (50%)  των  παγίων  της  
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τάξης  αυτής,  όπως  ορίζονται  στην  περίπτωση i της παρ. 2.δ. άρθρου 57 του παρόντος. 

 

4. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση µε µορφή 

ανώνυµης εταιρείας, µε εφαρµογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες 

προϋποθέσεις: 

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας και  έναν  Β’  

βαθµίδας.  Εναλλακτικά,  µπορεί  να  αντικατασταθεί  ο ένας  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  ∆΄  βαθµίδας  

µε  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ΄  βαθµίδας  και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας 

µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας.  

β) ∆ιαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 57 του παρόντος, τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων 

κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση ii της παραγράφου 2.δ άρθρου 
57 του παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 57 του παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των 

παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση ii της παραγράφου 2.δ του 

άρθρου 57 του παρόντος. 

 

5. Στην τέταρτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση µε εφαρµογή  

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

α)  Περιλαµβάνει  στη  βασική  της   στελέχωση   τουλάχιστον   δύο  τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ 

βαθµίδας. Εναλλακτικά, µπορεί  να  αντικατασταθεί  ένας  τεχνικός Μ.Ε.Κ.  ∆΄  βαθµίδας  

από  δύο  τεχνικούς   Μ.Ε.Κ.   Γ΄   βαθµίδας.   Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας που µπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Β’ βαθµίδας. 

β)  ∆ιαθέτει  ίδια  κεφάλαια, όπως ορίζονται στην  παρ.  2 περίπτωση  β  άρθρου 57 του 

παρόντος,  τουλάχιστον  ίσα  µε  το  πενήντα  τοις  εκατό (50%)  των  ιδίων  κεφαλαίων της 

τάξης αυτής, όπως   ορίζονται στην περίπτωση  iii της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει  πάγια  στοιχεία, όπως ορίζονται στην παρ. 2 περίπτωση γ του άρθρου 57 του  

παρόντος,  αξίας τουλάχιστον ίσης  µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των  παγίων  της  τάξης  

αυτής,  όπως ορίζονται στην  περίπτωση iii της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του παρόντος. 

 

 

6. Στην πέµπτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, µε εφαρµογή  
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του  τύπου  κατάταξης,  αν  διαθέτει  και  τις  εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: 

α)  Περιλαµβάνει  στη  βασική  της  στελέχωση   τουλάχιστον   τρεις τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ 

βαθµίδας. Μπορεί να αντικατασταθεί  κάθε  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  ∆΄ βαθµίδας, και µέχρι δύο κατ΄ 

ανώτατο  όριο,  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας  έκαστος. Επίσης,  οι  δύο  από  

τους  τέσσερις  συνολικά  τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας που µπορεί να έχει η επιχείρηση, 

επιτρέπεται να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας έκαστος. 

β)  ∆ιαθέτει  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται στην παρ. 2 περίπτωση  β  άρθρου 57 του 

παρόντος,  τουλάχιστον  ίσα  µε  το  πενήντα  τοις  εκατό (50%)  των  ιδίων  κεφαλαίων  της 

τάξης αυτής, όπως   ορίζονται   στην περίπτωση iv της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει  πάγια  στοιχεία,  όπως  ορίζονται  στην  παρ. 2  περίπτωση  γ του άρθρου 57 

του παρόντος,  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  µε  το  πενήντα  τοις εκατό   (50%)   των   παγίων   

της   τάξης   αυτής,   όπως    ορίζονται    στην περίπτωση iv της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

 

 

7. Στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται  εργοληπτική  επιχείρηση,  µε εφαρµογή  

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

α) Περιλαµβάνει στη βασική της  στελέχωση  τουλάχιστον  τέσσερις τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ 

βαθµίδας. Μπορεί να αντικατασταθεί  κάθε  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  ∆΄ βαθµίδας, και µέχρι δύο κατ΄ 

ανώτατο όριο,  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Επίσης, δύο από τους τέσσερις  

συνολικά  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ’ βαθµίδας  που  µπορεί  να  έχει  η   επιχείρηση, επιτρέπεται 

να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας έκαστος. 

β)  ∆ιαθέτει  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται  στην  παρ.  2  περίπτωση  β  του άρθρου 57 

του παρόντος,  τουλάχιστον  ίσα  µε  το  πενήντα  τοις  εκατό (50%)  των  ιδίων  κεφαλαίων  

της   τάξης   αυτής,   όπως   ορίζονται   στην περίπτωση v  της παρ. 2.δ  του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει  πάγια  στοιχεία,  όπως  ορίζονται  στην  παρ. 2 περίπτωση γ άρθρου 57 του 

παρόντος,  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  µε  το  πενήντα  τοις εκατό (50%)  των  παγίων  της  

τάξης  αυτής,  όπως  ορίζονται  στην  περίπτωση v της παρ. 2.δ του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

 

8. Στην έβδοµη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, µε εφαρµογή  

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

α)  Περιλαµβάνει  στη  βασική  της  στελέχωση  τουλάχιστον  πέντε τεχνικούς Μ.Ε.Κ.   ∆΄   
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βαθµίδας.   Μπορεί   να   αντικατασταθεί   κάθε   τεχνικός   Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, και µέχρι 

τρεις κατ΄ ανώτατο όριο, από δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ΄ βαθµίδας  έκαστος.  Επίσης,  οι  

τρεις   από   τους   συνολικά   έξι   συνολικά τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ’  βαθµίδας  που   µπορεί  

να  έχει  η  επιχείρηση,   επιτρέπεται να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ 

βαθµίδας έκαστος. 

β)  ∆ιαθέτει  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται  στην παρ.  2  περίπτωση β του άρθρου 57 του 

παρόντος,  τουλάχιστον  ίσα  µε  το  πενήντα  τοις  εκατό (50%)  των  ιδίων  κεφαλαίων  της   

τάξης   αυτής,   όπως   ορίζονται στην περίπτωση vi της παρ. 2δ  του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

γ) ∆ιαθέτει  πάγια  στοιχεία, όπως ορίζονται  στην  παρ.  2  περίπτωση  γ του άρθρου 57 

του παρόντος,  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  µε  το  πενήντα  τοις εκατό   (50%)   των παγίων 

της τάξης   αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση vi της παρ. 2δ  του άρθρου 57 του 

παρόντος. 

Από  τα  πιο  πάνω  πάγια,  στις  τάξεις  4η  έως  και  7η  υποχρεωτικά  το  τριάντα τοις  

εκατό  (30%)  πρέπει  να  είναι  ακίνητα  (γήπεδα,  οικόπεδα  και  κτήρια) και το τριάντα τοις 

εκατό (30%) µηχανολογικός εξοπλισµός  και  κάθε  είδους µεταφορικά µέσα, εκτός από τα 

επιβατικά αυτοκίνητα. 

 

9. ∆εν απαιτείται νοµική µορφή εταιρικού σχήµατος για την  κατάταξη εργοληπτικής  

επιχείρησης  σε  οποιαδήποτε   τάξη   του   Μ.Ε.ΕΠ..   Για   την κατάταξη στις τάξεις 2η - 7η 

απαιτείται η τήρηση Γ'  κατηγορίας  λογιστικών βιβλίων. 

 

10. Η  ανωτέρω  ελάχιστη  στελέχωση  της  εργοληπτικής   επιχείρησης αναφέρεται στη 

γενική τάξη εγγραφής της στο  Μ.Ε.ΕΠ.  και  είναι  ενιαία, ανεξαρτήτως  των  ειδικών  τάξεων  

εγγραφής  της  στις  επιµέρους  κατηγορίες έργων. 

 
 
 

Άρθρο 59  
Κατάταξη ανά κατηγορία έργων 

1. Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  που  έχει  εγγραφεί  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,   κατ’ εφαρµογή 

της διαδικασίας που αναφέρεται  στα  άρθρα  56, 57 και 58 του παρόντος,  δύναται  

ακολούθως  να  καταταγεί σε κάθε µία από τις αναφερόµενες  στο άρθρο  55 του παρόντος  

κατηγορίες   έργων  σε  µία µόνο τάξη. Προκειµένου να καταταγεί σε συγκεκριµένη τάξη 

ανά κατηγορία έργων, η εργοληπτική  επιχείρηση πρέπει να έχει εκτελέσει κατά την 
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τελευταία πενταετία προ της υποβολής της αίτησης έργα ή εργασίες  (τεχνική εµπειρία ή 

ειδικός κύκλος  εργασιών)  που  υπάγονται  στην  κατηγορία  για  την οποία  επιδιώκεται  η  

κατάταξη,   ελάχιστου   αθροιστικού   οικονοµικού αντικειµένου ανά τάξη εγγραφής, όπως 

αυτή η ελάχιστη τεχνική  εµπειρία καθορίζεται ανά τάξη και κατηγορία στην παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. Η εργοληπτική επιχείρηση δεν δύναται να καταταγεί   σε συγκεκριµένη 

κατηγορία  σε  υψηλότερη  τάξη  από  αυτή  της  γενικής  της  κατάταξης   στο Μ.Ε.Ε.,  

έστω  και  αν  πληροί  τις  κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις κατάταξης  στην τάξη της συγκεκριµένης 

κατηγορίας. Εργοληπτική επιχείρηση δύναται να καταταγεί  σε  οποιαδήποτε  κατηγορία  

έργων  σε  τάξη ίση ή κατώτερη από αυτή της γενικής της κατάταξης, εφόσον πληροί τις 

επιµέρους  προϋποθέσεις που ορίζονται για τη συγκεκριµένη αυτή κατηγορία. 

 

2. Τα  ελάχιστα  όρια  ειδικού  κύκλου  εργασιών  (τεχνικής  εµπειρίας)  ανά εκάστη 

κατηγορία και τάξη κατάταξης ορίζονται ως εξής: 

I -Για   τη  δεύτερη   τάξη:   επιλογή   από   112.00  €   / 150.000 €  / 187.500 €  ..(15% / 

20% /  25%) 

ii -Για   την   τρίτη  τάξη:  επιλογή  από 303.750  €  / 405.000€  / 506.250€  ..(15% / 20% 

/ 25%) 

iii -Για  την  τέταρτη  τάξη: επιλογή  από 618.750 €  / 825.000€  / 1.031.500€  ..(15% / 

20% / 25%) 

iv -Για την πέµπτη τάξη: επιλογή από 1.687.500 € / 2.250.000€ / 2.812.500€ ..(15% / 

20% / 25%) 

v -Για  την έκτη τάξη: επιλογή  από   3.375.000€  / 4.500.000€  / 5.625.000€  ..(15% / 

20% / 25%) 

vi -Για την έβδοµη τάξη: επιλογή από 20.250.000€ / 27.000.000€ /33.750.000€ ..(15% 

/20% /25%) 

 

3. Ως προς τον τρόπο υπολογισµού του κύκλου εργασιών  (εµπειρίας) εφαρµόζονται 

αναλογικώς τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 57 του παρόντος,  

σχετικά  µε  τον  καθορισµό  του  αριθµητή  του  κλάσµατος  α1  του τύπου κατάταξης 

 
 
 

Άρθρο 60  
Αυτοδίκαιη διαγραφή 

1. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στις εξής 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
127 

περιπτώσεις: 

α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του 

φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση. 

β) ∆ιάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νοµικού προσώπου που ασκεί την 

επιχείρηση. 

γ) Υποβολής στην Υπηρεσία αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της συνοδευόµενης 

από τη βεβαίωση εγγραφής. 

δ) Μη υποβολής, µέσα στις προθεσµίες του άρθρου 53 του παρόντος, αίτησης τακτικής 

αναθεώρησης µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη συµπλήρωση τριετίας ή εξαετίας 

σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 48 του παρόντος ή των στοιχείων που 

απαιτούνται, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του παρόντος, για την έκτακτη 

αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης. 

ε) Μη   υποβολής    αίτησης    για    έκδοση    Ενηµερότητας    Πτυχίου,    εντός έξι (6 )µηνών 

από τη λήξη της προηγούµενης. 

 

2. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, 

µέσα σε ένα (1) µήνα από: α) το χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των στοιχείων των 

περιπτώσεων α΄ - γ΄ της παραγράφου 1, β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας της 

παραγράφου 2 του άρθρου 53 του παρόντος για την υποβολή αίτησης τακτικής 

αναθεώρησης, γ) την άπρακτη πάροδο της 20ήµερης προθεσµίας της παραγράφου 4 του 
άρθρου 54  του παρόντος και εφόσον δεν προσκοµισθούν στοιχεία για την αναθεώρηση 

εγγραφής της επιχείρησης. δ)  την   άπρακτη πάροδο της προθεσµίας της περ. ε΄ της 

προηγούµενης παραγράφου. 

 

3. Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του ν.3669/ 08 όπως θα διαµορφωθεί (6. Η εγγύηση 

συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που 

υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης 

από µέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται 

µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων) και την παράγραφο 11 του άρθρου 35 

του ν.3669/ 08 όπως θα διαµορφωθεί (11. Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε 

κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 

επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
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Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου) του παρόντος Κώδικα, 

διαπιστωθεί η προσκόµιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε 

το αρµόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως 

την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. Η Υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα την επιχείρηση 

ζητώντας τις τυχόν απόψεις ή αντιρρήσεις της, θέτοντας προθεσµία 10 ηµερών από την 

παραλαβή για την αποστολή τους. Η Υπηρεσία, µετά την υποβολή των απόψεων ή 

αντιρρήσεων της επιχείρησης ή µετά την άπρακτη παρέλευσης της προθεσµίας για την 

υποβολή τους, υποβάλλει εισήγηση στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., για την τριετή αναστολή της 

εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. 

Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των προβλεπόµενων στον παρόντα νόµο 

κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή και σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η 

πλαστή εγγυητική επιστολή προσκοµίστηκε από µέλος της. Κατά τα λοιπά ως προς  την 

απόφαση και η γνωστοποίησή της στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις, έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του παρόντος. 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς της 

βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ.Π. κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να στελεχώνει, να 

εκπροσωπεί ή να είναι εταίρος, διαχειριστής (ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ) ή οµόρρυθµο µέλος ΕΕ ή ΟΕ ή 

µέλος ∆Σ ΑΕ, σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση επί µία τριετία από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. Εφόσον η επιχείρηση ανήκει στις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ., διατηρεί τον 

συντελεστή κατάταξης Γ πού κατείχε βάσει της τάξης της, εφόσον καλύπτει τα ελάχιστα 

οικονοµικά όρια. 

 

4. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκδοση νέας βεβαίωσης καταχωρείται 

µε µέριµνα της υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της 

Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

(www. ggde.gr). 

 
 
 
 

Άρθρο 61  
Όρια προϋπολογισµού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Τα όρια προϋπολογισµού ανά κατηγορία έργων, στα οποία κατατάσσονται οι 

εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε την τάξη εγγραφής τους, 
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είναι τα ακόλουθα: 

α) για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, 

β) για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, 

γ) για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, 

δ) για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) 

ευρώ  

στ) για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) 

ευρώ, 

ζ) για την πέµπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκατοµµύρια (22.000.000) ευρώ, 

η) για την έκτη τάξη ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα εκατοµµύρια (44.000.000) ευρώ, 

θ) για την έβδοµη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο. 

 

2. Τα όρια του άρθρου αυτού µπορεί να επανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., λαµβανοµένου 

υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων, όπως καθορίζεται 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

3. Εργοληπτική  επιχείρηση  καταταγµένη  σε  κατώτερη   τάξη   (ή   τάξεις)   από την 

καλούµενη  (ή  καλούµενες)  σε  συγκεκριµένη  κατηγορία  (ή  κατηγορίες) έργων,  δύναται  

να  µετέχει  σε  διαγωνισµούς  δηµοσίων  έργων   χωρίς την επίκληση ικανοτήτων τρίτων 

φορέων, εφόσον είναι σε  θέση  να  αποδείξει  ότι πληροί όλα τα κριτήρια της κατώτερης 

καλούµενης τάξης.  

 

4. Κοινοπραξίες  εργοληπτικών   επιχειρήσεων   καταταγµένων   σε   κατώτερη τάξη  (ή  

τάξεις)  από  την  καλούµενη  (ή  καλούµενες)   σε   συγκεκριµένη κατηγορία (ή κατηγορίες) 

έργων,  δύνανται  να  µετέχουν  σε  διαγωνισµούς δηµοσίων  έργων  χωρίς  την  επίκληση   

ικανοτήτων   τρίτων   φορέων,   εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν 

αθροιστικά όλα  τα  κριτήρια  της κατώτερης  καλούµενης  τάξης  (ή  τάξεων).  Οι  

κοινοπραξίες   συνάπτονται ελεύθερα  και  δεν  υφίσταται  κανένας   περιορισµός   

αναφορικά   µε   τις   τάξεις των κοινοπρακτουσών εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

 

 

 
Άρθρο 62 

Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. εξειδικευµένων επιχειρήσεων 
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1. Στο Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να εγγραφούν και εξειδικευµένες επιχειρήσεις για τα 

αντίστοιχα έργα ή εργασίες: α) γεωτρήσεων, β) πρασίνου, γ) ειδικών µονώσεων, δ) 

ανελκυστήρων, ε) ηλεκτρονικού εξοπλισµού, στ) πλωτών έργων και εγκαταστάσεων 

ναυπηγείων, ζ) αποκαλύψεων µεταλλείων και η) καθαρισµού και επεξεργασίας νερού και 

υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 

 

2. Οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μ.Ε.ΕΠ. σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο κατατάσσονται σε µία από τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την 

τέταρτη. Στην τρίτη και τέταρτη τάξη κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις µε τη νοµική 

µορφή ανωνύµου Επιχείρησης. 

Για την κατάταξη των εξειδικευµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα πρασίνου στην 

τρίτη τάξη, απαιτείται στη στελέχωσή τους να περιλαµβάνονται τουλάχιστον δύο (2) τεχνικοί 

Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας πρασίνου µε 

ειδικότητα Γεωπόνου ή ∆ασολόγου, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού. Για 

την κατάταξή τους στην τέταρτη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών 

Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας πρασίνου µε 

ειδικότητα Γεωπόνου ή ∆ασολόγου, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού. Για 

την κατάταξη στην τρίτη και τέταρτη τάξη ανωνύµων τεχνικών Επιχειρήσεων, στην κατηγορία 

των έργων πρασίνου, των οποίων η βασική στελέχωση γίνεται µε τεχνικούς Μ.Ε.Κ. των 

κύριων κατηγοριών έργων, απαιτείται η κατ’ ελάχιστο στελέχωσή τους µε έναν (1) και δύο (2) 

αντιστοίχως τεχνικούς Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και 

ανεξάρτητα από τις αντικαταστάσεις των τεχνικών Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγοριών, µπορεί 

να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας πρασίνου µε δύο (2) τεχνικούς 

Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας πρασίνου. 

 

3. Στην περίπτωση ανωνύµων τεχνικών Επιχειρήσεων, των οποίων η βασική 

στελέχωση γίνεται µε τεχνικούς Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγοριών έργων και εγγράφονται και 

στην εξειδικευµένη κατηγορία πρασίνου, θα πρέπει οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου Γεωπόνων ή 

∆ασολόγων να καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 

αριθµού τεχνικών Μ.Ε.Κ. πρασίνου που απαιτείται για τη στελέχωση της επιχείρησης. 

 

4. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται µε βάση τα κριτήρια των άρθρων 48, 
57 και του παρόντος και ιδιαίτερα τα έργα που έχει εκτελέσει η επιχείρηση και τη στελέχωσή 

της. 
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Άρθρο 63 

Όρια προϋπολογισµού έργων των εξειδικευµένων επιχειρήσεων 

1. Τα όρια του προϋπολογισµού έργων που µπορούν να αναλάβουν οι εξειδικευµένες 

επιχειρήσεις προσδιορίζονται µε βάση τα όρια που ισχύουν κάθε φορά για τις βασικές 

κατηγορίες έργων ανάλογα µε την τάξη κατάταξης. 

 

2. Για τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις για εργασίες πρασίνου, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων τέταρτης τάξης, επιτρέπεται να αναλάβουν 

εργασίες πρασίνου µέχρι του ποσού των οκτώ εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων 

(8.800.000) ευρώ. 

Αν κοινοπρακτούν περισσότερες από δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις τέταρτης τάξης 

επιτρέπεται να αναλάβουν εργασίες πρασίνου µέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων 

εκατοµµυρίων επτακοσίων χιλιάδων (14.700.000) ευρώ. 

 

3. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.µπορεί να ορίζονται τα θέµατα εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 

επιχειρήσεων για εξειδικευµένες εργασίες και υποκατηγορίες ορισµένων έργων, η κατάταξη 

αυτών στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα όρια του προϋπολογισµού έργων που αυτές 

µπορούν να αναλαµβάνουν. 

 

 

 

Άρθρο 64  
Συµπράξεις κάτω του ορίου της οδηγίας  

 

 

 

 

 

Άρθρο 65  
Εγγραφή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων - Υποχρεώσεις υπηρεσιών 
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1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής που δεν είναι 

εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να αναλαµβάνουν, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις 

είτε και σε κοινοπραξία µεταξύ τους την κατασκευή µικρών δηµοσίων έργων, όπως ορίζεται 

στον παρόντα Κώδικα, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, 

που τηρούνται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

(∆ΤΥΝΑ). ∆εν επιτρέπεται η κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων µε επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Κάθε επιχείρηση 

µπορεί να γραφεί στα µητρώα µιας µόνο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η 

εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα µητρώα που τηρούνται στις Ν.Α. του Νοµού Αττικής 

θεωρείται ως εγγραφή για ολόκληρο το νοµό. 

 

2. Για την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 

απαιτείται: α) η στελέχωσή της από πρόσωπα που δικαιούνται εγγραφής σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, β) η απόδειξη εµπειρίας του στελέχους στην κατασκευή αντίστοιχων 

κατηγοριών έργων ή ειδικότερων εργασιών. Στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων απαγο-

ρεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου. 

 
3. Η εγγραφή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ισχύει για µια τριετία. Μετά τη 

λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 53 του παρόντος. Η 

εγγεγραµµένη επιχείρηση δικαιούται να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµούς και να εκτελεί έργα 

στο νοµό της εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την ίδια κατά την εγγραφή ή 

την ανανέωση. Ως γειτονικοί νοµοί για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι 

γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νοµοί. 

 
4. Για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 

υποβάλλεται αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης και αποφασίζει το Περιφερειακό 

Συµβούλιο ∆ηµόσιων Έργων της Ν.Α., ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας για την 

τήρηση των µητρώων υπηρεσίας. Η αίτηση συνοδεύεται µε πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων 

και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία της επιχείρησης και την ύπαρξη των λοι-

πών προϋποθέσεων εγγραφής. Ειδικά για την αναθεώρηση εγγραφής τα αποδεικτικά 

εµπειρίας αφορούν την τελευταία τριετία. 

 
5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαµβάνει: α) τα στοιχεία της επιχείρησης και του 

προσώπου που τη στελεχώνει, β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης, γ) τους νοµούς στους 

οποίους µπορεί να δραστηριοποιείται και δ) τις κατηγορίες των έργων ή εργασιών που 
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µπορεί να αναλαµβάνει. 

 
6. Οι εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ατοµικές επιχειρήσεις 

διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης του αυτοπροσώπως 

ασκούντος την επιχείρηση ή µη υποβολής εµπρόθεσµης αίτησης για αναθεώρηση της 

εγγραφής. 

 
 

7. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που εκτελεί έργο µε ανάδοχο επιχείρηση 

εγγεγραµµένη σε περιφερειακό µητρώο υποχρεούται στο τέλος του έργου να διαβιβάσει στη 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει εκδώσει τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, 

βεβαίωση για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Ιδίως υποχρεούται να αναφέρει: α) έκπτωση του αναδόχου, β) χορήγηση παράτασης χωρίς 

αναθεώρηση, γ) κακοτεχνία για την οποία τηρήθηκε η διαδικασία αποκατάστασης του 

άρθρου 60 του ν.3669 / 08 όπως θα διαµορφωθεί (αρ. 60 «Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης») 
ή έγινε σχετική σηµείωση σε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Η υπηρεσία που τηρεί 

το περιφερειακό µητρώο υποχρεούται να ζητά πληροφορίες από τους φορείς που εκτέλεσαν 

έργο µε ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραµµένη στο µητρώο, εφόσον οι φορείς δεν αποστείλουν 

οίκοθεν τα στοιχεία αυτά. Παραλείψεις των αρµοδίων υπαλλήλων για συµµόρφωση στις 

υποχρεώσεις αυτές αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα. 

 

8. Τα στοιχεία της παραγράφου 7 καταχωρούνται στο περιφερειακό µητρώο και 

λαµβάνονται υπόψη κατά την κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής. 

 

 
 

Άρθρο 66 

Συµµετοχή στις δηµοπρασίες Επιχειρήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 
 Όρια προϋπολογισµού 

1. Για τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραµµένες στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων επιχειρήσεις προσκοµίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 

σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ενδεχοµένως ανήκουν, ότι 

εξόφλησαν τις εισφορές τους σε αυτήν. ∆εν επιτρέπεται η κοινοπραξία µεταξύ επιχειρήσεων 

εγγεγραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και στο Μ.Ε.ΕΠ.. 
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2. Οι εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων επιχειρήσεις µπορούν να 

αναλαµβάνουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. µε προϋπολογισµό µέχρι του ποσού των είκο-

σι µίας χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των 

εργοδηγών πτυχιούχων των µέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν µε το ν. 576/ 

1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το 

όριο αυτό αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ, σαράντα πέντε χιλιάδες 

(45.000) ευρώ και πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ευρώ µετά τη συµπλήρωση εξαετίας, 

εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως. 

 

3. Τα νοµαρχιακά µητρώα του αρ. 105 του ν. 3669 / 08 καταργούνται. 

 

4. Οι Εργοληπτικές επιχειρήσεις των (παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 3669/2008  

πού είναι ήδη εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, που τηρούνται στη 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Περιφερειακής Ενότητας µπορούν, εφόσον 

αναθεωρήσουν την εργοληπτική τους επιχείρηση στα αντίστοιχα Μητρώα να αναλαµβάνουν 

την κατασκευή έργων έως τις 31/12/2020. 

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για επιχειρήσεις που 

ασκούνται από υποµηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤ.Ε.Ε. µετά τριετία από τη λήψη 

του πτυχίου και από Μηχανικούς Α.Ε.Ι. ένα έτος από την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Οι 

επιχειρήσεις αυτές µπορούν να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 

σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ευρώ. 

 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να ορίζονται τα θέµατα τήρησης από τις 

περιφερειακές αυτοδιοικήσεις µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων 

εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εµπειροτεχνών, τα όρια του προϋπο-

λογισµού δηµοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο 

τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τους στα ανωτέρω Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι περιπτώσεις µικρών έργων, την κατασκευή των 

οποίων µπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 

 

7. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της προηγούµενης παραγράφου 

αναστέλλεται η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.  
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Άρθρο 67 
Κατάργηση Μητρώων ∆ασοτεχνικών Έργων  

1. Οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας έχουν την 

δυνατότητα εγγραφής στα αντίστοιχα µητρώα Μ.Ε.Κ. και ΜΕΕΠ για τις εξειδικευµένες 

εργασίες Πρασίνου πού τηρούνται στη ∆/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων 

σύµφωνα µε τις οριζόµενες στον παρόντα νόµο προϋποθέσεις εγγραφής και αναθεώρησης 

στα σχετικά µητρώα. 

 

2. Τα άρθρα 16 έως 22 του Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ 120τΑ΄) καταργούνται. 

 

3. Τα πτυχία Εργοληπτών ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων πού είναι σε ισχύ 

εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάµηνο από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μετά την 

πάροδο του εξαµήνου τα πτυχία Εργοληπτών ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων παύουν να 

ισχύουν. 

 

 
 

Άρθρο 68  
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Όλα τα εν ισχύϊ κατά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος εργοληπτικά πτυχία 

(βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, µε όλα τα εξ αυτών 

απορρέοντα δικαιώµατα, µέχρι τον αναγραφόµενο σ’ αυτά χρόνο λήξης τους. Οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια ισχύος του παλαιού πτυχίου και µέχρι τον χρόνο λήξης αυτού η 

εργοληπτική επιχείρηση θα δύναται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ. βάσει 

των διατάξεων του παρόντος. Με την έκδοση της νέας βεβαίωσης εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ. παύει αυτοδικαίως να ισχύει το παλαιό εργοληπτικό πτυχίο.  

 

2. Η ισχύς των παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που λήγουν εντός τεσσάρων µηνών 

από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος παρατείνεται για χρονικό διάστηµα έξι µηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγµατος.  

 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
136 

 

 
Άρθρο 69  

Παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων, 

υπόκεινται στον έλεγχο Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Ο 

Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. για 

παραβάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους µπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις 

αυτές διοικητική ποινή προστίµου µέχρι ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. 

Με απόφαση του αυτού Υπουργού µπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. 

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι, ιδίως, η κατά την εκτέλεση του έργου 

έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη λήψης µέτρων για την 

αποκατάστασή του, η µη λήψη µέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας 

ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα 

πράγµατα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. 

Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί 

εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου 

ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και 

τελευταίο βαθµό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στην «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ποσοστό που 

καθορίζεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή κα-

θορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 

 

2. Το ανωτέρω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) ευρώ, αν πρόκειται για επικίνδυνες για το κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. Το 

ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση έχει διαπράξει επανειληµµένα 

παραβάσεις. Το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 

ευρώ αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη για το κοινό και η επιχείρηση µέχρι την υποβολή 

των αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην παράγραφο 5 έχει άρει την παράλειψη ή 

παράβαση και έχει καλέσει έγκαιρα την αρµόδια υπηρεσία να διαπιστώσει την άρση. 

 

3. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται µε έκθεση τεχνικού υπαλλήλου της 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιων Έργων ή της ∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) 

της Περιφέρειας στην οποία διαπράττεται η παράβαση ανεξάρτητα από το φορέα 
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κατασκευής του έργου ή των ∆ιευθύνσεων Κατασκευής Έργων τέως µείζονος Πρωτεύουσας 

της Γ.Γ.Υ.. 

 

4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και περιλαµβάνει τα στοιχεία του 

υπαλλήλου που τη συντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που διαπράττει την 

παράβαση, το έργο που εκτελείται ή εκτελέστηκε µε µνεία του φορέα κατασκευής, περιγραφή 

της παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και των συνεπειών της, µνεία των στοιχείων που 

θεµελιώνουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την 

εκτίµηση της παράβασης και επιµέτρηση της ποινής. 

 

5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο 

υπάλληλος που τη συνέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, που µπορεί 

µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή 

αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι εµπρόθεσµες αντιρρήσεις υποβάλλονται αµέσως στη 

∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.Υ.. 

 

Με την απόφαση για την υποβολή της διοικητικής ποινής του προστίµου ο Υπουργός 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. αποφαίνεται και 

για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 

 

6. Αντίγραφο της έκθεσης, αµέσως µετά τη θεώρησή της, διαβιβάζεται και στην αρµόδια 

για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, για να λάβει τα µέτρα της, σύµφωνα µε τη σχετική 

σύµβαση µε την υπαίτια επιχείρηση. 

 

7. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της 

Γ.Γ.Υ. µπορεί να διατάξει οποιονδήποτε τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη 

διαπίστωση παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, 

η έκθεση θεωρείται από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος 

αυτός και σε αυτή τη ∆ιεύθυνση γίνεται και η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων. 
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Άρθρο 70  
Πειθαρχικός Έλεγχος 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων και 

τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια 

αθέτηση των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής 

του έργου, καθώς και για κάθε συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε την εργολαβική τους ιδιότητα 

και ιδίως για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, 

δυστροπία για επανόρθωση σοβαρών κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί, έκπτωση, ενσυνεί-

δητη προσπάθεια διαφόρου ποσοτικής εµφανίσεως των εκτελεσθεισών εργασιών, ψευδή 

δήλωση προς τον κύριο του έργου όταν αυτή απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, 

παράλειψη της υποχρέωσης του αναδόχου για την τακτική καταβολή των αποδοχών του 

προσωπικού του εργοταξίου του, παράνοµη εκχώρηση του έργου ή τµήµατος αυτού, 

ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόµενων προς αποφυγή 

πραγµατικού συναγωνισµού και κάθε άλλη παράβαση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

που προβλέπονται από την περί δηµοσίων έργων νοµοθεσία. 

 

2. Ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος, που ασκείται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα 

στελέχη τους, είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που ασκείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, για την αναθεώρηση και κατάταξη στις κατηγορίες των έργων και τάξεις του 

Μ.Ε.ΕΠ., από την υπηρεσία τήρησης των Μητρώων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

3. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων 

επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις 

αυτές είναι: 

α) Ο αποκλεισµός από δηµοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης µέχρι έξι (6) µήνες. 

β) Ο υποβιβασµός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισµένες ή όλες τις 

κατηγορίες έργων. 

γ) Η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το 

Μητρώο που τηρεί η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ., από έξι (6) µήνες έως τρία (3) έτη. 

δ) Η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούµενα ως άνω 

Μητρώα. 

Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α΄ επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ύστερα από εισήγηση της 
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αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ 

επιβάλλονται από το πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα. Η παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο γίνεται από τον 

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. ή την 

αρµόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊσταµένη αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 7 του άρθρου 87 του παρόντος. 

 

4. Παρεπόµενη πειθαρχική συνέπεια αποτελεί η επιβολή χρηµατικής κύρωσης, σε 

βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, στους οποίους έχουν ήδη 

επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 3. 

Το χρηµατικό πρόστιµο της παραγράφου αυτής καθορίζεται για µεν τη διοικητική κύρωση 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., για δε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, από το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 

86 του παρόντος. 

 

5. Για τον καθορισµό της επιβαλλόµενης διοικητικής κύρωσης και του αντίστοιχου 

χρηµατικού προστίµου, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ενάµισι 

εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο συνεκτιµά ιδίως τις συνθήκες διάπραξης της παράβασης, τη δυστροπία της 

εργοληπτικής επιχείρησης για επανόρθωση της παράβασης και την τυχόν κατ’ 

εξακολούθηση διάπραξη παρόµοιων παραβάσεων εκ µέρους της ίδιας εργοληπτικής 

επιχείρησης ή των στελεχών της. 

 

6. Τα ανωτέρω χρηµατικά πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 

περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου ασκείται ενώπιον του τριµελούς 

διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

 

7. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται η επιβολή παρεπόµενων χρηµατικών 

κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν µπορεί να υπερβεί το ενάµισι εκατοµµύριο (1.500.000) 

ευρώ και τα όργανα που τις επιβάλλουν, καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και 

λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συµβουλίων, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων, στα 

οποία θα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., η 
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πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούµενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση 

εφέσεως, οι προθεσµίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, οι 

ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχόµενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικού 

ελέγχου. 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που µπορούν να αναλάβουν την κατασκευή δηµοσίων 

έργων και δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µε την οποία 

ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τις διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. 

 

8. Η διαδικασία επιβολής του προστίµου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του 

παρόντος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 
 
 
 

Άρθρο 71 

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν 

αποβάλει την ιδιότητα αυτή, δεν διώκονται πειθαρχικά, εκτός αν συντρέχει περίπτωση 

παρεπόµενης χρηµατικής κύρωσης σε βάρος τους. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται η πειθαρχική δίωξη που έχει αρχίσει. Η δίωξη αυτή 

διακόπτεται σε περίπτωση οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα 

τηρούµενα Μητρώα ή θανάτου ή οριστικής εξόδου από το επάγγελµα. 

 
 
 

Άρθρο 72  
Παραγραφή 

1. Οι πειθαρχικές παραβάσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους 

παραγράφονται µετά από δεκαοκτώ (18) µήνες από το χρόνο που διαπράχθηκαν. 
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2. Οι πράξεις που απευθύνονται κατά της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους 

της για τη δίωξη της παράβασης διακόπτουν την παραγραφή. Μέσα όµως σε δεκαοκτώ (18) 

µήνες από την πρώτη αυτή διακοπή του χρόνου της παραγραφής, πρέπει να έχει εκδοθεί η 

απόφαση του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, διαφορετικά η παράβαση 

παραγράφεται. 

 

3. Πειθαρχική παράβαση η οποία παραγράφηκε, µετά την έκδοση αποφάσεως του 

πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου, µπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική 

περίπτωση στην επιµέτρηση της ποινής κατά την τιµωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης 

που διαπράχθηκε πριν από την παραγραφή εκείνης. 

 

4. Οι ποινές που επιβάλλονται ουδέποτε διαγράφονται από το Μητρώο της 

εργοληπτικής επιχείρησης. Οι παραβάσεις που παραγράφονται, µνηµονεύονται επίσης στο 

Μητρώο αυτό. Η µνεία αυτή ουδέποτε διαγράφεται από το Μητρώο, στα χορηγούµενα όµως, 

µετά από αίτηση της ίδιας εργοληπτικής επιχείρησης, πιστοποιητικά πειθαρχικής 

κατάστασης δεν αναγράφονται οι επιβληθείσες ποινές µετά τριετία από την τελεσιδικία της 

πειθαρχικής απόφασης, εκτός αν αυτή επέβαλε την ποινή της οριστικής διαγραφής από τα 

τηρούµενα Μητρώα. 

 

 
 

Άρθρο 73  
∆εδικασµένο 

1. Καµία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής δεν διώκεται δεύτερη φορά για την 

ίδια πειθαρχική παράβαση. 

 

2. Για την ίδια πειθαρχική παράβαση µία µόνο ποινή επιβάλλεται. 

 

3. Με την ίδια πειθαρχική απόφαση µία ποινή επιβάλλεται, εκτός αν συντρέχει 

περίπτωση παρεπόµενης κύρωσης. 
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Άρθρο 74  
Πειθαρχικά Συµβούλια 

1. Για την εκδίκαση, σε πρώτο βαθµό, των πειθαρχικών παραβάσεων των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, συνιστάται Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο, που αποτελείται από: 

α) Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.Υ. του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ως πρόεδρο. 

β) Τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

γ) ∆ύο (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελµατικών εργοληπτικών ενώσεων, που 

υποδεικνύονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται µε τον 

αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε.. 

 

2. Ο πρόεδρος και τα µέλη της περίπτωσης β΄ ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, 

από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. 

µε την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου. 

 

3. Τα µέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και οι αναπληρωτές τους 

υποδεικνύονται από τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξή τους 

καλούνται οι σχετικές εργοληπτικές ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε 

περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως µέλη, ο Υπουργός 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. επιλέγει τα τακτικά 

και αναπληρωµατικά µέλη από τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν. 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία γίνεται έγγραφη 

υπόµνηση και τάσσεται νέα προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) 

ηµερών. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. µπορεί να ορίσει οίκοθεν τα µέλη αυτά. 

 

4. Η θητεία του προέδρου και των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται για δύο 

(2) ηµερολογιακά έτη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. που εκδίδεται 

µέσα στο ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της θητείας, αντικατάσταση µέλους 
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επιτρέπεται µόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους το νέο µέλος 

διανύει το υπόλοιπο της θητείας. 

 

5. Τα µέλη των πειθαρχικών συµβουλίων καλούνται στις συνεδριάσεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 14 του ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Τα αναπληρωµατικά µέλη συµµετέχουν στο 

Συµβούλιο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος του τακτικού µέλους. Για το 

γεγονός αυτό γίνεται ρητή µνεία στα πρακτικά. 

Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Γ.Γ.Υ., που ορίζεται µε τον 

αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 

6. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ο πρόεδρος και τρία (3) µέλη 

αυτού. 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η γνώµη του προέδρου του Συµβουλίου. 

Τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Συµβουλίου υπογράφει ο πρόεδρος και ο γραµµατέας 

αυτού. Στα πρακτικά καταχωρίζεται συνοπτικά και η γνώµη των τυχόν µειοψηφούντων 

µελών. 

Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εδρεύει στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και εξυπηρετείται από τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών 

Επαγγελµάτων της ίδιας Γενικής Γραµµατείας. 

 

7. Για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου συνιστάται ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, που αποτελείται 

από: 

α) Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ως πρόεδρο. 

β) Τον προϊστάµενο του γραφείου Νοµικού Συµβούλου στη Γ.Γ.Υ., µε αναπληρωτή του τον 

αρχαιότερο πάρεδρο στο ίδιο Γραφείο. 

γ) ∆ύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.Υ. του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

δ) ∆ύο (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελµατικών εργοληπτικών ενώσεων. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται µε τον 

αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε.. 
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8. Οι παράγραφοι 2 έως και 6 εφαρµόζονται αναλόγως και στο ∆ευτεροβάθµιο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται 

ο πρόεδρος και τέσσερα (4) µέλη αυτού. Για την επιβολή της ποινής της οριστικής 

διαγραφής της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούµενα Μητρώα, απαιτείται να 

ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστον τα πέντε (5) από τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

 

9. Στο Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν µπορούν να 

µετέχουν οι κατ’ ευθεία γραµµή εξ αίµατος συγγενείς του διωκόµενου ή εκ πλαγίου µέχρι και 

του τέταρτου βαθµού και ο σύζυγος ή εξ αγχιστείας συγγενής µέχρι και του δεύτερου 

βαθµού. Την εξαίρεση µπορούν να ζητήσουν τα µέλη του Συµβουλίου οίκοθεν ή και ο 

διωκόµενος. Ο ίδιος µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση µέχρι δύο το πολύ µελών. Η αίτηση για 

την εξαίρεση υποβάλλεται στον πρόεδρο πριν από την έναρξη της συζήτησης και επ’ αυτής 

αποφασίζει το Συµβούλιο µετά από σύσκεψη, χωρίς τη συµµετοχή του µέλους του οποίου 

ζητείται η εξαίρεση. 

 
10. Τα µέλη του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, όπως και τα µέλη του 

∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, δεν πρέπει να µετέχουν ως πρόεδροι ή µέλη στις 

Επιτροπές Μ.Ε.Μ., Μ.Ε.Κ., ΜΗ.Μ.ΕΠ., Μ.Ε.ΕΠ., της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

 

 

Άρθρο 75  
Πειθαρχική δίωξη 

1. Για την κίνηση της πειθαρχικής δίωξης, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας 

του έργου, κατά τη δηµοπράτηση ή την εκτέλεση του οποίου σηµειώθηκε η πειθαρχική 

παράβαση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές 

ενδείξεις ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική πρόταση στον αρµόδιο 

προϊστάµενο της προϊσταµένης του έργου αρχής. 

 

2. Σε περιπτώσεις δηµοσίων έργων που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα που έχουν εξαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 7 



 

 

Προσχέδιο εργασίας   8.10.2015    20:00 

 
145 

του παρόντος, από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων, η 

ανωτέρω πρόταση για πειθαρχική δίωξη γίνεται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης 

υπηρεσίας του φορέα. 

 
3.  Για παραβάσεις που δεν σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεση ή τη δηµοπράτηση του 

έργου, η υποχρέωση πρότασης προς δίωξη υπάρχει για τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 

που έλαβε γνώση της παράβασης. 

Εάν για την ίδια παράβαση επιληφθούν περισσότεροι του ενός προϊστάµενοι, οι προτάσεις 

τους συνεκτιµώνται για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

εποµένων παραγράφων. 

 

4. Η πρόταση για πειθαρχική δίωξη περιλαµβάνει τα στοιχεία των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων ή των στελεχών τους που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή της 

παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου µε τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες 

και τα στοιχεία της παράβασης, τα πρόσωπα τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν ως 

µάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την παραποµπή 

και κάθε άλλη σχετική χρήσιµη πληροφορία. 

Στην πρόταση περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της 

εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Η πρόταση παραποµπής κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος που 

παραπέµπεται, µε αποδεικτικό επιδόσεως. 

Σε περίπτωση κηρύξεως εκπτώτου του αναδόχου του έργου, η πρόταση παραποµπής 

υποβάλλεται αµέσως µετά την απόρριψη των ενστάσεων του αναδόχου κατά της απόφασης, 

σύµφωνα µε τις περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων διατάξεις και συνοδεύεται απαραίτητα 

από την απορριπτική αυτή απόφαση. 

 

5. Ο αρµόδιος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 προϊστάµενος, αφού λάβει την πρόταση 

για πειθαρχική δίωξη, προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση αυτής, υποχρεούµενος να 

διεκπεραιώσει την υπόθεση σε εύλογο χρόνο, είτε µε αιτιολογηµένη πράξη παραποµπής 

αυτής στο αρχείο είτε µε την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά της υπαίτιας 

εργοληπτικής επιχείρησης ή του υπαίτιου στελέχους αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση ο αρµόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης προϊστάµενος µπορεί να 

ζητήσει τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης, εάν τα στοιχεία της πρότασης δεν 

κριθούν επαρκή. Η διοικητική αυτή εξέταση διενεργείται από τον παραπάνω αρµόδιο 

προϊστάµενο ή από τον οριζόµενο από αυτόν ανώτερο υπάλληλο της υπηρεσίας. 
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Αυτός που διεξάγει την εξέταση, µπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αυτοψία και εξέταση προσώπων και σχετικών ιδιωτικών και δηµοσίων εγγράφων, 

εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της παράβασης τίθενται σε γνώση της εργοληπτικής 

επιχείρησης ή του στελέχους που παραπέµπεται, για την υποβολή αντιρρήσεων σε 

ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών. 

 

6. Η παραποµπή της υπόθεσης στο αρχείο γίνεται από τον αρµόδιο προϊστάµενο, εάν 

από την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης πεισθεί ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις ενδείξεις ότι 

διεπράχθη πειθαρχική παράβαση. 

Για την παραποµπή της υπόθεσης στο αρχείο, είτε χωρίς τη διενέργεια διοικητικής εξέτασης 

είτε µετά την υποβολή του πορίσµατος αυτής, συντάσσεται σχετική πράξη και αποστέλλεται 

έγγραφο στην υπηρεσία που υπέβαλε την πρόταση δίωξης, το οποίο κοινοποιείται επίσης 

στην αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στην ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση. 

 

7. Για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο αρµόδιος προϊστάµενος απευθύνει 

έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ.  µετά του σχετικού φακέλου της υπόθεσης και τις εµπρόθεσµες αντιρρήσεις της 

διωκόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της. 

Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση µε αποδεικτικό 

επιδόσεως. 

Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. 

µπορεί να µην ασκήσει πειθαρχική δίωξη, αν δεν συντρέχουν οι προς τούτο νόµιµες 

προϋποθέσεις, να επιβάλει στη διωκόµενη εργοληπτική επιχείρηση τη διοικητική κύρωση 

του αποκλεισµού από δηµοπρασίες µέχρι έξι (6) µήνες και την παρεπόµενη χρηµατική κύ-

ρωση ή να παραπέµψει την υπόθεση για εκδίκαση στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

 

 

 

Άρθρο 76  
∆ιαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 

1. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, µετά την παραποµπή της υπόθεσης από 

τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., 

καλεί τη διωκόµενη εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος, να υποβάλει απολογία 
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µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας 

αυτής ορίζει δικάσιµο και καλεί το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης να παραστεί σε αυτή. 

Η δικάσιµος δεν µπορεί να οριστεί νωρίτερα από τριάντα (30) ηµέρες από την κλήση του 

πειθαρχικά διωκόµενου. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, µετά την αποδεικτική διαδικασία, 

συνεχίζει τη συνεδρίασή του την ίδια ή άλλη ηµέρα και αποφασίζει για την υπόθεση. 

Η απόφαση δηµοσιεύεται σε ειδικό βιβλίο µε την επιµέλεια του γραµµατέα και κοινοποιείται, 

µε αποδεικτικό επιδόσεως, στον πειθαρχικά διωκόµενο, στον αρµόδιο προϊστάµενο που 

άσκησε την πειθαρχική δίωξη και στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

 

2. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν 

ανακαλείται, περαιώνεται δε οπωσδήποτε µε την έκδοση απόφασης µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του παρόντος. 

Το πειθαρχικό συµβούλιο εκτιµά ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Οι πειθαρχικές αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Ανάκληση πειθαρχικής 

απόφασης δεν επιτρέπεται. 

Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να ορίσει ως εισηγητή της υπόθεσης ένα από τα µέλη του 

ή και να διατάξει τη συµπλήρωση της διοικητικής εξέτασης. 

 

 

Άρθρο 77  
Έφεση 

1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε έφεση. Η 

έφεση αυτή ασκείται ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και κατατίθεται 

στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

2. ∆ικαίωµα έφεσης έχουν: 

α) η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος αυτής που τιµωρήθηκαν πειθαρχικά, 

β) ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ.. 

Η έφεση ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία 

αρχίζει τόσο για τον τιµωρηθέντα όσο και για τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., από την κοινοποίηση στον καθένα από αυτούς 

της πρωτοβάθµιας απόφασης. 
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Περισσότερες εφέσεις που ασκούνται κατά της ίδιας απόφασης και πριν από την έκδοση 

οριστικής απόφασης για µία εξ αυτών, συνεκδικάζονται. 

Η ασκηθείσα έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου. 

Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβάζεται καθ’ ολοκληρία στο ∆ευτεροβάθµιο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

 

 

 
Άρθρο 78  

∆ιαδικασία ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 

1. Για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου, την εκτέλεση των αποφάσεων και την εξαίρεση των µελών του, εφαρµόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 74 και 76 του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στις επόµενες παραγράφους. 

 

2. Η απόφαση του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου δεν κοινοποιείται αλλά 

υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ., ο οποίος εντός (1) µηνός από την παραλαβή αυτής, την επικυρώνει αµελλητί µε 

απόφασή του. 

Η απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε αντίγραφο της 

απόφασης του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, κοινοποιείται στους 

ενδιαφερόµενους και αποτελεί την οριστική κρίση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό. 

 

3. Η εκτέλεση της απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, γίνεται µε 

µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η παρεπόµενη χρηµατική κύρωση που επεβλήθη στην 

εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος αυτής, καταβάλλεται µέσα σε έναν (1) µήνα 

από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής. 

 

 

 

Άρθρο 79 

Σχέση Πειθαρχικής ∆ιαδικασίας µε άλλες δίκες 
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Επανάληψη της Πειθαρχικής ∆ιαδικασίας 

1. Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται, ούτε αναβάλλεται εξαιτίας εκκρεµούς 

δίκης, ενώπιον δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. 

 

2. Στοιχεία που προκύπτουν από αµετάκλητες αποφάσεις ποινικών ή αστικών 

δικαστηρίων και µε τα οποία βεβαιώνεται ρητά η ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγµατικών 

γεγονότων, γίνονται δεκτά σε πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα 

Πειθαρχικά Συµβούλια, για την έκδοση της απόφασής τους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής δικαιωθεί 

τελεσίδικα από αστικό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο για τη διαφορά που προκάλεσε την 

πειθαρχική δίωξη, οι ανωτέρω υπαίτιοι µπορούν να ζητήσουν, από το ∆ευτεροβάθµιο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο, την επανάκριση της υποθέσεώς τους. 

Η επανάκριση γίνεται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την αίτηση του 

διωκόµενου. Στην περίπτωση αυτή το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο υποχρεούται 

να ακυρώσει την πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής από τα τηρούµενα Μητρώα, 

που τυχόν είχε επιβάλει. Έχει το δικαίωµα όµως εκτιµώντας κατ’ ουσίαν τα πραγµατικά 

γεγονότα και σε εφαρµογή των ανωτέρω, να επιβάλει την ποινή της προσωρινής διαγραφής 

του υπαίτιου από τα Μητρώα. 

Για την ποινή την οποία εξέτισε η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχός της, µέχρι την 

επανάκριση της υπόθεσης, δεν γεννάται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης για τους 

τιµωρηθέντες. Σε περίπτωση όµως πλήρους απαλλαγής τους, η όλη ποινή διαγράφεται από 

τα Μητρώα. 
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Άρθρο 80 

Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµών (ΜΗ.Μ.Ε.∆.) 
 

1. Συνιστάται στη Γ.Γ.Υ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Μητρώο 

Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµών (ΜΗ.Μ.Ε.∆.). Στο ΜΗ.Μ.Ε.∆. εγγράφονται τεχνικοί 

υπάλληλοι όλων των φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, των 

ανεξάρτητων Αρχών της Βουλής των Ελλήνων, και όλων των φορέων που επιδοτούνται µε 

οποιοδήποτε τρόπο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι 

εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Μ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του 

παρόντος και Μ.Ε.Κ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του 

παρόντος. 

 Η εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.∆. και η εκτέλεση των καθηκόντων του µέλους της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού και όσων άλλων επιτροπών προβλέπει η νοµοθεσία δηµοσίων έργων, µελετών 

και έργων παραχωρήσεων και υπηρεσιών τεχνικής φύσεως, είναι υποχρεωτική για τους ως 

άνω υπαλλήλους, εκτός εάν δικαιολογείται η εξαίρεσή τους για σοβαρούς λόγους. 

 Άρνηση εκτέλεσης των ανωτέρω καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του υπαλλήλου 

και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Στο ΜΗ.Μ.Ε.∆. εγγράφονται επίσης, µε τους ίδιους 

όρους και όσοι µη τεχνικοί υπάλληλοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. και 

συµµετέχουν σε επιτροπές που η τεχνική νοµοθεσία το επιτρέπει. Στο ΜΗ.Μ.Ε.∆. και σε 

ειδικό Παράρτηµά του εγγράφονται επίσης µε αίτησή τους υπάλληλοι µε τετραετή 

τουλάχιστον Υπηρεσία µη εγγεγραµµένοι στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ., µε πιστοποίηση γνώσεων 

Η/Υ και επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον ενός επιµορφωτικού προγράµµατος 

εκπαίδευσης στις ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις, για την εκτέλεση καθηκόντων 

γραµµατέως.  

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ. καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης στο ΜΗ.Μ.Ε.∆., η αρµόδια για 

την τήρησή του Υπηρεσία, η διαδικασία διενέργειας των κληρώσεων των µελών των 

Επιτροπών ∆ιαγωνισµού και λοιπών επιτροπών προβλέπονται από τις διατάξεις της 

Νοµοθεσίας περί έργων, µελετών, υπηρεσιών τεχνικής φύσεως και συµβάσεων 

παραχώρησης, ο χρόνος έναρξης της επιλογής των µελών δια της κληρώσεως, 

λαµβανοµένου υπ’ όψη του απαιτούµενου χρόνου κατάρτισης του ΜΗ.Μ.Ε.∆. και των 

διαδικασιών κλήρωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή οι επιτροπές του άρθρου αυτού συγκροτούνται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις υφιστάµενες κατά περίπτωση διατάξεις.      
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2. Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνισµού ή άλλης ως άνω επιτροπής η 

αρµόδια για τη διεξαγωγή του Υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των µελών και των 

εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (Τ.Ε.Ε. ή άλλου επιµελητηρίου, Κεντρικής ή 

Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων και των µελετητικών ή εργοληπτικών ή άλλων οργανώσεων, 

εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία) κατά την επόµενη παράγραφο 3. Οι 

φορείς στους οποίους Υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν 

αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

3. Για τον ορισµό του / των εκπροσώπου / ων τους, τα Επιµελητήρια, οι Ενώσεις 

∆ήµων και οι µελετητικές ή εργοληπτικές ή άλλες οργανώσεις διενεργούν µε ευθύνη τους 

δηµόσια κύρωση, ύστερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση της ηµέρας και ώρας διενέργειάς της, 

από σχετικούς καταλόγους προσώπων που διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα προσόντα Μ.Ε.Μ. Γ’ 

τάξεως  και Μ.Ε.Κ. Γ’ τάξεως, (βαθµίδας) εφόσον πρόκειται για εκπροσώπους µη τεχνικούς 

οι σχετικοί κατάλογοι θα απαρτίζονται από πρόσωπα µε γνώσεις και εµπειρίες περί την 

τεχνική νοµοθεσία και καταρτίζονται µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Οι ως άνω κατάλογοι τηρούνται µε ευθύνη των παραπάνω φορέων και είναι αναρτηµένοι για 

όσο ισχύουν στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.   

Τα πρόσωπα που κληρώνονται για εκπροσώπηση συγκεκριµένου διαγωνισµού αναρτώνται 

επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα που τα υποδεικνύει.  

Η Προϊσταµένη Αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, αφού λάβει υπ όψη της αιτήµατα 

εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων στο συγκεκριµένο διαγωνισµό.  

Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, κατά τη 

διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. 

 

4. Οι Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων εφόσον είναι τεχνικοί είναι υποχρεωτικά 

εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.. Οι περιπτώσεις 2β και 2γ της παραγράφου 2 

του άρθρου 177 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116/18.6.2008) καταργούνται και αντικαθίστανται 

ως εξής: «Εφόσον οι Επιθεωρητές έχουν ειδικότητα που εγγράφεται στα Μητρώα Μ.Ε.Μ. ή 

Μ.Ε.Κ. πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Μ.Ε.Μ. / Γ’ τάξεως ή Μ.Ε.Κ./ Γ’ τάξεως 

(βαθµίδας) κατ’ ελάχιστο οκτώ (8) έτη. Εφόσον οι Επιθεωρητές έχουν ειδικότητα που δεν 

εγγράφεται στα Μητρώα Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ. πρέπει να έχουν βεβαιωµένες γνώσεις και 

εµπειρία σε θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή τεχνικών έργων, κατ’ ελάχιστο είκοσι 

(20) έτη από λήψεως του πτυχίου ή άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος όπου προβλέπεται.  
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Στην περίπτωση αυτή ειδικότερα προσόντα ορίζονται µε την προκήρυξη των προς κάλυψη 

θέσεων Επιθεωρητών.  

Η προκήρυξη για την κάλυψη – ορισµό θέσεων Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων αναρτάται 

υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας κατ’ ελάχιστο δύο (2) µήνες πριν τη λήψη απόφασης ορισµού τους 

και ορίζει µεταξύ των άλλων τη διαδικασία και τα κριτήρια ορισµού των καταλληλότερων. 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων επιθεωρητών 

και πρότασης επιλογής µε βάση τα κριτήρια της προκήρυξης µπορεί να συγκροτείται 

επιτροπή από στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών που έχουν αυξηµένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα και πάντως περισσότερα από τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη για 

τις θέσεις των επιθεωρητών.       
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Άρθρο 81  

∆ιατήρηση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τεχνικών Υπηρεσιών – 
- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μητρώων Τεχνικών Έργων – 

- Ανάπτυξη στη Γ.Γ.Υ. Ηλεκτρονικού Συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ για 
∆ιαγωνισµούς έργων, µελετών, τεχνικών υπηρεσιών και 

Παραχωρήσεων 
 

1. Η ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. του ν. 4281 / 14 όπως ισχύει, για το τµήµα που αφορά σε δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης και τις 

συµβάσεις Σ∆ΙΤ του ν. 3389/05 εφόσον ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται και 

λειτουργεί από 1.1.2017 στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων. Με Απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ορίζεται η αρµόδια 

Υπηρεσία  και σε διαδικασίες ανάπτυξης του συστήµατος και τα χρονοδιαγράµµατα 

λειτουργίας καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  

2. Στο άρθρο 135 περίπτωση β του ν.4281/14 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «β1. 

∆ιαδικτυακή πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ-1: ∆ιαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων µε την ονοµασία στο διαδίκτυο ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ και µε λατινικούς 

χαρακτήρες “EFPALINOS” και µε ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση www.efpalinos.gov.gr  που 

διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε την ηλεκτρονική διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr της 

περίπτωσης β του άρθρου 135 ν.4281/14.  

3. Το Τµήµα της διαδικτυακής πύλης της παραγράφου β του άρθρου 137 του ν. 

4281/2014 για το τµήµα των δηµοσίων συµβάσεων που αφορά σε έργα, µελέτες, συµβάσεις 

τεχνικών υπηρεσιών, έργα παραχώρησης και έργα Σ∆ΙΤ, γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία 

της Γ.Γ.Υ. σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού της παραγράφου 1.    

4. Η διαδικτυακή πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ -1 µε ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση www.efpalinos.gov.gr  

της παραγράφου 2 διασυνδέεται µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) του άρθρου 11 του ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 /Α/11), όπως ισχύει για την 

εξυπηρέτηση των προβλεποµένων στο άρθρο 139 του ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014). 

Η Κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 139 του ν.4281/14 εκδίδεται και µε 

πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα 

της Γ.Γ.Υ. 

5. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αναθετουσών αρχών και των 
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τεχνικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής ή και ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας Έργων, µελετών, συµβάσεων υπηρεσιών τεχνικής φύσης και συµβάσεων 

παραχώρησης και για τη διατήρηση της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, 

οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,9% 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Τα εν λόγω ποσά διατίθενται για την εποπτεία, 

διοίκηση – διαχείριση και επίβλεψη των έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών, για την 

ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµοπρατήσεων, για την ανάπτυξη 

των ηλεκτρονικών Μητρώων τεχνικών έργων, για την προώθηση εκσυγχρονισµού και 

συµπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών και κανονισµών, για τη δηµιουργία συστήµατος 

τιµολόγησης έργων, µελετών και υπηρεσιών. 

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης στο 

όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από τη Γ.Γ.Υ. σύµφωνα µε όσα 

προβλέπουν οι κείµενες οικονοµικές διαχειριστικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Γ.Γ.Υ., µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε 

το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της κράτησης. Το 50% των εσόδων που 

προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο ετησίως παραµένουν ως έσοδο της Γ.Γ.Υ. και 

χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που προορίζονται ενώ ποσοστό 50% διατίθεται µε 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη 

των προβλεποµένων κατά τα ανωτέρω αναγκών των Τεχνικών της Υπηρεσιών, που ασκούν 

καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει 

θετικό Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως 

ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., ως 

έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονοµικό έτος 

2016 και εφεξής.     
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Άρθρο 82 
Κωδικοποίηση  

Α. Κωδικοποίηση νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 
υπηρεσιών τεχνικής φύσεως  
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, της 

οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εννέα, για τη σύνταξη νέου Κώδικα 

∆ηµόσιων Έργων. Ο Κώδικας θα περιλαµβάνει τις ισχύουσες διατάξεις των νόµων και των 

κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη µελέτη, την κατασκευή, τις υπηρεσίες τεχνικής 

φύσεως και τη συντήρηση των δηµόσιων έργων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το 

ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής, των ειδικών 

εισηγητών που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και των γραµµατέων και ρυθµίζεται 

κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

 

2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, 

καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιστήµονες δηµοσίων ή ιδιώτες 

ειδικευµένους σε θέµατα δηµοσίων έργων ή µελετών. Ο πρόεδρος και τα µέλη της 

επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 

έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου 

της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής. Με την 

απόφαση αυτή µπορεί επίσης να οριστούν ως ειδικοί εισηγητές έως τρεις υπάλληλοι του 

παραπάνω Υπουργείου κατηγορίας ΠΕ. 

 
 

3. Κατά τη σύνταξη του Κώδικα επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται 

ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσµάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν 

καταργηθεί σιωπηρώς, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο 

εφαρµογής, η προσαρµογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγµα, τη νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως 

ερµηνευτικών αµφιβολιών ή συσχετισµού προς παρεµφερείς διατάξεις, ο καθορισµός των 

αρµόδιων οργάνων σε συνάρτηση µε το υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και 

αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η 
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αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων, η µεταγλώττιση του κειµένου στη δηµοτική και κάθε άλλη 

µεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθµίσεως. Ο Κώδικας επιτρέπεται να περιέχει 

εξουσιοδοτήσεις για τη µεταγενέστερη τροποποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού µε 

προεδρικό διάταγµα ή άλλη κανονιστική πράξη. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. και ύστερα από εισήγηση της οικείας νοµοπαρασκευαστικής 

επιτροπής µπορεί να ανατίθεται, µε απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριµένων 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών µελετών και 

ερευνών που ανάγονται στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή σε επιστηµονικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα ή 

Ν.Π.∆.∆., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. 

Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούµενες παραγράφους θα υποβληθεί στην 

Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του 

Συντάγµατος. 

 

Β. Κωδικοποίηση νοµοθεσίας απαλλοτριώσεων 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, συνιστάται στη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ειδική 

νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, της οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 

εννέα, για τη σύνταξη νέου Κώδικα Απαλλοτριώσεων. Ο Κώδικας θα περιλαµβάνει τις 

ισχύουσες διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τις 

απαλλοτριώσεις πάσης φύσεως για την κατασκευή δηµόσιων έργων ή άλλων κοινωφελών 

σκοπών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της 

αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που ορίζονται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 και των γραµµατέων και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

 

2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, 

καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιστήµονες δηµοσίων φορέων ή 

ιδιώτες ειδικευµένους σε θέµατα απαλλοτριώσεων. Ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής 

ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ., µε την οποία και τάσσεται ο 

χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως τέσσερις (4) 

υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
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∆ικτύων, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής. Με την απόφαση αυτή 

µπορεί επίσης να οριστούν ως ειδικοί εισηγητές έως τέσσερις (4) υπάλληλοι των παραπάνω 

Υπουργείων κατηγορίας ΠΕ. 

 
 

3. Κατά τη σύνταξη του Κώδικα επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται 

ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσµάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν 

καταργηθεί σιωπηρώς, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο 

εφαρµογής, η προσαρµογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγµα, τη νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως 

ερµηνευτικών αµφιβολιών ή συσχετισµού προς παρεµφερείς διατάξεις, ο καθορισµός των 

αρµόδιων οργάνων σε συνάρτηση µε το υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και 

αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η 

αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων, η µεταγλώττιση του κειµένου στη δηµοτική και κάθε άλλη 

µεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθµίσεως. Ο Κώδικας επιτρέπεται να περιέχει 

εξουσιοδοτήσεις για τη µεταγενέστερη τροποποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού µε 

προεδρικό διάταγµα ή άλλη κανονιστική πράξη. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που έχει την 

αρµοδιότητα της Γ.Γ.Υ. και ύστερα από εισήγηση της οικείας νοµοπαρασκευαστικής 

επιτροπής µπορεί να ανατίθεται, µε απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριµένων 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών µελετών και 

ερευνών που ανάγονται στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή σε επιστηµονικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα ή 

Ν.Π.∆.∆., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. 

 
5. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούµενες παραγράφους θα υποβληθεί 

στην Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 

του Συντάγµατος. 

 


