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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ I,II,III 

 

ΓΝΩΜΗ 

        34/2017 
 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (ββ) του Ν.4013/2011) 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα, την 18 Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα, όπου και τα 
γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση 
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα 
μέλη της Αρχής. 

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: 

Αναπληρωτής Πρόεδρος :    Μιχαήλ Εκατομμάτης  

Αντιπρόεδρος:                         Χριστίνα Μπουσουλέγκα  

Μέλη              :                        Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

                                                    Ερωφίλη Χριστοβασίλη 

 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
δικαιολογημένου κωλύματος. 

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού  

 
Εισηγητές: Γεώργιος Κυρίτσης, Νομικός, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Νομικών 

Υπηρεσιών, Ειρήνη Μουτσοπούλου, Μαρία Παναγοηλιοπούλου, Φωτεινή Τοπάλη, Νομικοί, 

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγητές, Γεώργιος Κυρίτσης, Ειρήνη 
Μουτσοπούλου, Μαρία Παναγοηλιοπούλου, Φωτεινή Τοπάλη, η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, οι οποίοι αποχώρησαν, πριν την έναρξη της διαδικασίας 
ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του  Συμβουλίου της Αρχής.                        

 
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. 

ββ' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).”  
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Σχετ: Το από 18/07/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (αρ. πρωτ. εισερχ. 4657/19-07-2017), με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 

Ι. Με το ως άνω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών υποβλήθηκε στην Αρχή σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο “Μητρώα 

συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).”, κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του 

άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017 (Α 74), καθώς και της εξουσιοδοτικής διάταξης του 

άρθρου 83 παρ. 10 του ν. 4412/2016 (Α 147).  

Το προτεινόμενο σχέδιο π.δ/τος, επί του οποίου ζητείται η γνώμη της Αρχής, διαρθρώνεται ως 

εξής : 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο- Πεδίο Εφαρμογής- Ορισμοί 

Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 2-20) : Μητρώα Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) 

Περιλαμβάνει ιδίως διατάξεις για την εγγραφή στα Μητρώα, για τις προϋποθέσεις και τα 

δικαιολογητικά εγγραφής, για τη μορφή και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων εγγραφής, για τη 

συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των σχετικών Επιτροπών Μητρώων και για τη 

διαγραφή από τα Μητρώα  

Στη συνέχεια περιλαμβάνονται διατάξεις για τα ακόλουθα επιμέρους μητρώα :  

 Μέρος Α΄(άρθρα 2-10): Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και  

 Μέρος Β΄(άρθρα 11-20):Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 

2. Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 21-85): Μητρώα Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 

Ειδικότερα, το εν λόγω Κεφάλαιο περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις  εγγραφής, λειτουργίας και διαγραφής στα ακόλουθα μητρώα: 

 Μέρος Α (άρθρα 21-34): Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 Μέρος Β (άρθρα 35-39): Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

(ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) 

 Μέρος Γ (άρθρα 40-65): Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 Μέρος Δ (άρθρα 66-69): Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) 

 Μέρος Ε (άρθρα 70-85): Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων 

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) και  

 Μέρος ΣΤ : Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών και Λοιπών Επαγγελματικών 

Δραστηριοτήτων, στο οποίο, ωστόσο, παρατίθεται μόνον ο τίτλος του σχετικού 

Μητρώου, χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη διάταξη. 
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Ως προς τα ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. επισημαίνεται ότι διαρθρώνονται σε δυο 

επιμέρους Τμήματα (Τμήμα Ι & Τμήμα ΙΙ).  

Η εγγραφή στο Τμήμα Ι εκάστου μητρώου βεβαιώνει την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Περαιτέρω, το Τμήμα ΙΙ εκάστου μητρώου λειτουργεί ως επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. 

3. Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 86-97): περιλαμβάνει διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο των 

εγγεγραμμένων στα ΜΗΤΕ οικονομικών φορέων, τα πειθαρχικά αδικήματα, τις διοικητικές 

κυρώσεις, την επιβολή πειθαρχικών ποινών, την πειθαρχική διαδικασία στα επιμέρους μητρώα, 

τα πειθαρχικά όργανα κλπ. 

4.  Παράρτημα Ι: Πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (εμπειρίας) 

5.  Παράρτημα ΙΙ: Ετησίως υποβαλλόμενα στοιχεία στο ΜΗ.Ε.Δ.Ε.Ε. 

6.  Παράρτημα ΙΙΙ: Περιεχόμενο και στοιχεία των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 

IΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο προεδρικού διατάγματος παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το 

οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας γνώμης. 

 

ΙΙI. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. ββ' του ν. 4013/2011, «ββ) Τα προεδρικά 

διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από 

γνώμη της Αρχής. Η γνώμη αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων κατά την 

αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια 

της Αρχής στην ιστοσελίδα της». 

Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες διατάξεις, ως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν, σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 

καθώς ρυθμίζουν ζητήματα απόδειξης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 73-83 του ν. 

4412/2016 και κατ' επέκταση συμμετοχής οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων) σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών και έργων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή 

γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. ββ' του ν. 4013/2011.   

Επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν εξετάζει στην παρούσα γνώμη της τα Μέρη Β΄ και Δ΄ του 

Κεφαλαίου Β του υποβληθέντος π.δ/τος, καθώς περιλαμβάνουν διατάξεις ως προς τα Μητρώα 

Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών έργων, ήτοι ζητήματα που δεν άπτονται 

δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου των οικονομικών φορέων, 

πλην των διατάξεων του άρθρου 86, οι οποίες εκτίθενται αναλυτικά στην Ενότητα VIII της 

παρούσας. 
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ΙV. Συναφείς διατάξεις 

Οι συναφείς, με τις προτεινόμενες, διατάξεις παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας γνώμης. 

 

V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Με το προτεινόμενο σχέδιο π.δ/τος αναμορφώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τη λειτουργία των μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων Μελετητών και Κατασκευαστών 

δημοσίων έργων και δημιουργείται ένα σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, 

μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, της δραστηριότητας όλων των συντελεστών 

παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς επίσης και 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες, μέχρι σήμερα, δεν προβλεπόταν η τήρηση 

μητρώων, όπως δημοσίων υπαλλήλων, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης έργων κ.λπ. 

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις εξειδικεύονται επιμέρους ζητήματα τήρησης και 

λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε., τόσο ως επαγγελματικών Μητρώων όσο και ως επίσημων καταλόγων, 

κατ’ επίκληση των προαναφερθεισών εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 118 

του ν. 4472/2017 και της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και αφορούν ιδίως : 

(α) στις λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε.,  

(β) στις κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,  

(γ) στους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται,  

(δ) στην ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,  

(ε) στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, 

αναβάθμισης και ακύρωσης πτυχίων, στη χρονική ισχύ αυτών, καθώς και στη διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,  

(στ) στο ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των 

ΜΗ.Τ.Ε.,  

(ζ) στους όρους και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών 

πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής 

από το Μητρώο, στα αποφαινόμενα όργανα και στη σχετική διαδικασία,  

(η) στους όρους και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, στο 

οργανόγραμμα, στο χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται 

τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και τη κατάλληλη στελέχωση των επιχειρήσεων για την 

άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,  

(θ) σε ζητήματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των φυσικών προσώπων και των 

επιχειρήσεων και στελεχών τους, τις ποινές, καθώς και τη σύνθεση και η λειτουργία του 

πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,  

(ι) στην ελάχιστη στελέχωση, την οργάνωση και τον εξοπλισμό των συνεργείων εργοταξίου ανά 

κατηγορία και μέγεθος έργου, 

(ια) στις προδιαγραφές και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε.,  
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(ιβ) στις αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε., Διευθύνσεις του Τ.Ε.Ε. και της 

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα,  

(ιγ) στους όρους και στις προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους, τήρησης και 

λειτουργίας αυτών. 

 

VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Καταρχάς, επισημαίνεται ότι, με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν εξαντλείται το περιεχόμενο 

της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μετά τις διατάξεις του άρθρου 85, ακολουθεί το Μέρος ΣΤ’ με τίτλο 

«Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων», 

χωρίς, ωστόσο, να παρατίθενται στη συνέχεια -στο υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο π.δ/τος- οι 

σχετικές διατάξεις, προκειμένου να ελεγχθούν από την Αρχή ως προς τη νομιμότητά τους στο 

πλαίσιο της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας. 

Η εν λόγω παράλειψη, δεδομένης της κατάργησης των νομαρχιακών μητρώων, από την έναρξη 

ισχύος του προτεινόμενου π.δ/τος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 

119 του ν. 4472/2017, δημιουργεί κενό δικαίου, μετά την έναρξη ισχύος του, καθώς δεν θα 

υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο να ρυθμίζει τα ζητήματα εγγραφής των συγκεκριμένων 

επαγγελματιών στο οικείο και ήδη συσταθέν με το άρθρο 118 παρ. 11α του ίδιου νόμου 

Μητρώο και κατ’ επέκταση συμμετοχής τους σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων. 

Το ίδιο ισχύει και ως προς το Μητρώο Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, το οποίο, αν και, ομοίως, έχει ήδη συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 118 του 

ν. 4472/2017 και αποτελεί αντικείμενο της εξουσιοδότησης δεν ρυθμίζεται με το υποβληθέν 

στην Αρχή σχέδιο π.δ/τος. 

2. Αντίθετα, επισημαίνεται ότι, με τις προτεινόμενες διατάξεις, ρυθμίζονται θέματα, τα οποία 

δεν εμπίπτουν στο εύρος της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης και δεν θα έπρεπε να αποτελούν 

αντικείμενο ρύθμισης αυτών (πρβλ. ακολούθως τα αναλυτικά αναφερόμενα επί του άρθρου 25 

παρ. 3, σχετικά με την αναλυτική παράθεση των επιμέρους όρων του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων). 

3. Σημειώνεται, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το υπό εξέταση σχέδιο π.δ/τος, ρυθμίζονται 

και θέματα που αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις εξαντλείται το περιεχόμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 10 

του εν λόγω άρθρου. 

4. Ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής, οι οποίες καθορίζονται στις 

επιμέρους προτεινόμενες διατάξεις του υποβληθέντος π.δ/τος για την εγγραφή των 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο, ήτοι στο Τμήμα ΙΙ των ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

και ΜΗ.Μ.Ε.Σ.Δ.Ε., επισημαίνεται η αναγκαιότητα τήρησης των βασικών επιταγών της αρχής της 

αναλογικότητας, ιδίως μέσω της κατάλληλης διαβάθμισης, ανά τάξη, των προβλεπόμενων 

ελάχιστων απαιτήσεων και όρων. 

 

Επιπροσθέτως, σκόπιμο κρίνεται να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς, 

όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε οι τιθέμενες ελάχιστες απαιτήσεις να 
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διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων και ιδίως την πρόσβαση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις (Πρβλ. αιτιολογικές σκέψεις αριθμ. (59), 

(78) και (80) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και κατ' επέκταση να μην οδηγούν σε αδικαιολόγητους 

αποκλεισμούς στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα όρια που ορίζονται με τις προτεινόμενες 

διατάξεις, ως προς τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και ως προς 

αυτές που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, αποτελούν όρους 

κατάταξης των οικονομικών φορέων σε συγκεκριμένη τάξη στον οικείο επίσημο κατάλογο και 

δεν θα πρέπει να συγχέονται από τις αναθέτουσες αρχές με τα τιθέμενα από αυτές κριτήρια 

επιλογής στις διακηρύξεις τους, για την επιλογή των οποίων διατηρούν τη  διακριτική ευχέρεια 

να τα διαμορφώνουν και να τα προσαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης. 

5. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η θέσπιση ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων στα 

προτεινόμενα άρθρα 26, 54, 56 και 75 αφορούν μόνο στην κατάταξη των αιτούντων 

οικονομικών φορέων σε τάξεις στο Τμήμα ΙΙ, ήτοι στον επίσημο κατάλογο των ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και δεν σχετίζονται με τη δυνατότητα συμμετοχής αυτών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στις ως άνω διαδικασίες, μπορεί να 

συμμετέχει οποιαδήποτε εγγεγραμμένη στα οικεία Μητρώα επιχείρηση, ανεξάρτητα από την 

τάξη εγγραφής της και ανεξάρτητα από το αν είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή, αρκεί να αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, στην  οποία συμμετέχει. 

Αυτό, άλλωστε, προκύπτει ρητά και από τη γραμματική διατύπωση της δεύτερης παραγράφου 

των ως άνω άρθρων, όπου αναφέρεται επί λέξει: “ Τα ως άνω όρια αφορούν μόνο στην 

κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες τάξεις και δεν περιορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής 

τους....Στις ανωτέρω διαδικασίες οι οικονομικοί φορείς, ανεξαρτήτως τάξης, πρέπει να 

αποδείξουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων (β) και (γ) της 

παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την 

αναθέτουσα αρχή...” 

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων σημειώνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 

καθορίζουν τα εκάστοτε κριτήρια επιλογής στις διακηρύξεις τους, με βάση τις απαιτήσεις και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης και όχι με βάση τα κριτήρια εγγραφής και 

κατάταξης των επιχειρήσεων στα Μητρώα του προτεινόμενου π./τος, καθώς τα τελευταία 

προσδιορίζουν μόνο την κατάταξη σε τάξεις των εγγραφόμενων σε αυτά επιχειρήσεων και δεν 

ταυτίζονται κατ΄ ανάγκη με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται από τις αναθέτουσες 

αρχές σε συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

6. Το σχέδιο π.δ/τος ρυθμίζει ζητήματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων πχ “με απόφαση του 

Γενικού Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΥ” (άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 8 παρ. 1 και 3, 

άρθρο 15 παρ. 8α δεύτερο εδάφιο του σχεδίου π.δ/τος), ενώ στο άρθρο 118 παρ. 17 του ν. 

4472/2017 προβλέπεται ότι η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη γίνεται «με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών Μητρώων ή 

από τις Επιτροπές Μητρώων [...]». Επισημαίνεται ότι τα ζητήματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις των διοικητικών οργάνων που έχουν την οικεία 

αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
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π.δ/τος, καθώς κείνται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτικής διάταξης. Προτείνεται η εναρμόνιση 

των σχετικών διατάξεων του σχεδίου π.δ/τος/τος, στις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, με τις αντίστοιχες ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις. 

7. Περαιτέρω, σε διάφορα σημεία του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος/τος, εντοπίζεται 

εσφαλμένος χαρακτηρισμός των όρων “αίτηση θεραπείας” και “ιεραρχική προσφυγή”, γεγονός, 

ωστόσο, κρίσιμο  για την ορθή υπαγωγή και νομική τους αντιμετώπιση (πρβ. ιδίως άρθρο 15 

παρ. 5, άρθρο 16 παρ. 13, άρθρο 17 παρ. 4 και 5 όπου, ενώ πρόκειται για περιπτώσεις 

«ιεραρχικής προσφυγής», χαρακτηρίζονται ως «αίτηση θεραπείας»). Προκειμένου να μην 

υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή ασάφεια, απαιτείται να αποδοθούν με τον ορθό νομικό 

χαρακτηρισμό, ήτοι ως “αιτήσεις θεραπείας” ή “ιεραρχικές προσφυγές”, αναλόγως εάν 

ασκούνται ενώπιον του ίδιου το οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή ενώπιον 

ιεραρχικά ανώτερου οργάνου αντίστοιχα. (Πρβλ. άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

ν. 2690/1999, σύμφωνα με το οποίο, εάν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η 

δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για 

την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του, που προκαλείται 

από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, είτε να ασκήσει αίτηση 

θεραπείας ζητώντας την ανάκληση ή την τροποποίησή της από την ίδια τη διοικητική αρχή που 

εξέδωσε την πράξη, είτε να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ζητώντας την ακύρωσή της από την 

αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη). 

8. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα που ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του παρόντος π.δ/τος, οι οποίες σχετίζονται με επαγγελματικά δικαιώματα (ενδεικτικά 

αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 2 & 3, 11 παρ. 3, 12 παρ. 4 και άρθρο 13) ωστόσο, οι σχετικές 

ρυθμίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες πάντοτε με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 ''σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων'', ώστε να μην δημιουργούν αδικαιολόγητα 

εμπόδια και κατ΄ επέκταση να περιορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, 

ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,. 

 

VII. Νομοτεχνικές παρατηρήσεις  

Το υποβληθέν σχέδιο π.δ/ τος χρήζει περαιτέρω ενδελεχούς νομοτεχνικής επεξεργασίας. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία άπτονται νομοτεχνικών βελτιώσεων:  

1. Επαναλαμβάνονται ορισμοί (λ.χ. στο άρθρο 1 περ. 1 έως 5), που παρατίθενται ήδη στην παρ. 

1 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017. Συστήνεται να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα επανάληψης 

ορισμών ή/και διατάξεων που ήδη υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία (λ.χ. άρθρο 2 παρ. 1 

δεύτερο εδάφιο του σχεδίου π.δ/τος που επαναλαμβάνει τις διατάξεις  του άρθρου 118 παρ. 

4.β. πρώτο εδάφιο του ν. 4472/2017). Επιπλέον, σκόπιμο είναι, εφόσον κριθεί αναγκαία η 

επανάληψη προβλέψεων του άρθρου 118 του ως άνω νόμου, να υπάρχει απόλυτη ταύτιση των 

εννοιών/ ορισμών/ ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του σχεδίου π.δ/τος και της 

σχετικής νομοθεσίας (ενδεικτικά, πρβ. άρθρο 2 παρ. 2.α του σχεδίου π.δ/τος σε συνδυασμό με 

τις παρ. 7 και 4 περ. γ’ του άρθρου 118 του ν. 4472/2017). Επίσης, πρβλ. άρθρο 2 παρ. 2.β του 

σχεδίου π.δ/τος σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, άρθρο 2 παρ. 4 

του σχεδίου π.δ/τος, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, άρθρο 3 

παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 κ.α.). 

Επίσης, συστήνεται η αποφυγή επαναλήψεων των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέσα στο ίδιο το 
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σχέδιο π.δ/τος (λ.χ. προτείνεται διαγραφή της παρ. 3 του άρθρου 15, διότι έχει ήδη περιληφθεί 

στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου). 

2. Περιλαμβάνονται εσφαλμένες παραπομπές σε διάφορα σημεία του σχεδίου π.δ/τος (λ.χ. στο 

άρθρο 1 περ. 2 και περ. 4, στο άρθρο 5 παρ. 1α, κ.α.), οι οποίες χρήζουν διορθώσεων για την 

αποφυγή παρερμηνειών τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους οικονομικούς 

φορείς. 

3. Στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης και για την  ταυτότητα του νομικού λόγου, προτείνεται η 

τήρηση ενιαίας ορολογίας στο προτεινόμενο σχέδιο π.δ/τος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

α) ως αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του ΜΕΜ ορίζεται, στο άρθρο 2 παρ. 1 τελευταίο 

εδάφιο, η Δ/νση Μητρώων της ΓΓΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, στο 

σχέδιο π.δ/τος  γίνεται αναφορά σε διάφορες άλλε διατάξεις στη “Δ/νση Μητρώων της ΓΓΥ” (λ.χ. 

άρθρο 3 παρ. 3) ,  στην “ αρμόδια υπηρεσία” (λ.χ. άρθρο 2 παρ. 4, άρθρο 3 παρ. 3, άρθρο 3 παρ. 

6 και 7, άρθρο 5 παρ. 3, άρθρο 6 παρ. 4 και 7γ, άρθρο 7 παρ. 5, 10 και 11),  στην “αρμόδια κατ' 

άρθρο 2 παρ. 1 υπηρεσία” (άρθρο 3 παρ. 8) και  στην “αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΜ” 

(άρθρο 6 παρ. 8, άρθρο 9 παρ. 1).  

Συνεπώς, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και άρσης οποιασδήποτε αμφιβολίας αναφορικά 

με την κάθε φορά “αρμόδια υπηρεσία” προτείνεται η επαναδιατύπωση, των ως άνω 

ενδεικτικών αναφορών και των σημείων που εντοπίζονται σχετικές αναφορές στο σύνολο του 

προτεινόμενου σχεδίου π.δ/τος κατά ενιαίο τρόπο.  

β) Επίσης, διαπιστώνεται, η παράλληλη χρήση των όρων “πτυχίο” και “βεβαίωση εγγραφής” με 

την ίδια έννοια σε διάφορα σημεία του σχεδίου π.δ/τος. Προτείνεται η χρήση του όρου 

“βεβαίωση εγγραφής”, αντί του όρου “πτυχίο” και η τήρηση ενιαίας ορολογίας στο κείμενο του 

σχεδίου. 

Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί κατά πόσον η «βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου» 

που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 5, πρέπει να εκδίδεται μόνο για την εγγραφή και κατάταξη 

στις βαθμίδες Α’, Β’ και Γ’ – όπως προβλέπεται στο σχέδιο π.δ/τος –, με τον αποκλεισμό της  

εισαγωγικής βαθμίδας 0. 

γ) Παράλληλα, συστήνεται η διόρθωση των αναφορών σε “Μητρώο Μελετητών” στο ορθό 

“Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών” (π.χ άρθρο 9 τίτλος, άρθρο 9 παρ. 1, κ.α.). 

δ) Περαιτέρω, προς αποφυγή σύγχυσης, πρέπει να γίνεται ορθή διάκριση, ως προς τη χρήση της 

σχετικής ορολογίας, μεταξύ των «πιστοποιητικών εμπειρίας» που εκδίδονται και 

προσκομίζονται από τις αναθέτουσες αρχές προς την αρμόδια υπηρεσία τήρησης των Μητρώων 

σε σχέση με το έργο (πρβ. πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 31, πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

του άρθρου 41, Παράρτημα Ι του σχεδίου π.δ/τος, κλπ) και των «βεβαιώσεων εγγραφής» που 

εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης των Μητρώων. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 

χρήση ορθής και ενιαίας και ορολογίας στο σύνολο του σχεδίου π.δ/τος/τος, ενδεικτικά, στο 

άρθρο 22 παρ. 4 («βεβαιώσεις εγγραφής και κατάταξης στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.», αντί 

«πιστοποιητικών»), στο άρθρο 27 παρ. 1 («εκδίδονται βεβαιώσεις εγγραφής», προτείνεται να 

διαγραφεί η φράση «με τη μορφή πιστοποιητικών»), άρθρο 30 (τίτλος «Χορήγηση βεβαιώσεων 

εγγραφής και κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων», αντί «πιστοποιητικών», 

κλπ. 
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ε) Ο τίτλος του άρθρου 40 “Εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.” δεν ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις που 

περιέχονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής 

περιλαμβάνονται στα άρθρα 45 και 47 επ. του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος. Κατά συνέπεια, 

χρήζει αναδιατύπωσης ο τίτλος του ως άνω άρθρου, ώστε να συνάδει με το ουσιαστικό 

περιεχόμενο των επιμέρους ρυθμίσεων (π.χ. “Διάρθρωση ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.”). 

4. Προτείνεται, εν γένει, η επανεξέταση και αναδιατύπωση των προτεινόμενων διατάξεων του 

σχεδίου π.δ/τος, προς άρση αμφιβολιών και προκειμένου να αποσαφηνίζεται η βούληση του 

κανονιστικού νομοθέτη. (Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 12 παρ. 3 και 13 παρ. 6 σε 

συσχετισμό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΜΕΚ κατ΄ άρθρο 15 παρ. 8, 17 παρ. 1 και 20 παρ. 

3, προκειμένου να καταστεί σαφές εάν η τελευταία διαθέτει αποφασιστική ή μόνο γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα. Επίσης, δεν προκύπτει με σαφήνεια, 

λ.χ. στο άρθρο 39 παρ. 1 εάν το προβλεπόμενο εκεί διάστημα των εννέα (9) μηνών για την 

υποβολή αίτησης επανάκρισης άρχεται από την έκδοση του προτεινόμενου σχεδίου π.δ/τος ή 

μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έκδοση αυτού, καθώς επίσης στο άρθρο 9 παρ. 1 

ποια είναι τα «αρμόδια όργανα» για την υποβολή αίτησης για τη διαγραφή των μελετητών από 

το Μ.Ε.Μ. και ακύρωσης του πτυχίου τους.) 

5. Ενδείκνυται, περαιτέρω, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της καλής νομοθέτησης, η 

συγκέντρωση όλων των μεταβατικών διατάξεων, που εντοπίζονται σε διάσπαρτα σημεία του 

υποβληθέντος σχεδίου  (ενδεικτικά άρθρο 6 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο πριν την περ. 5, άρθρο 10, 

άρθρο 17 παρ. 6 έως 9, άρθρο 13 παρ. 3γ, άρθρο 39, άρθρο 65, κ.α.) σε ένα άρθρο, πριν από τις 

τελικές διατάξεις.  

6. Δεδομένου, τέλος, ότι, κατά την παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, το ΜΗ.Τ.Ε. έχει 

συσταθεί ως ηλεκτρονικό μητρώο, τηρείται δε σε έντυπη μορφή μόνο μεταβατικά, ήτοι μέχρι 

την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, συστήνεται, στο σύνολο 

του σχεδίου π.δ/τος, να απαλειφθούν οι όποιες αναφορές/προτεινόμενες ρυθμίσεις 

παραπέμπουν σε «έντυπη μορφή»/«έγγραφο τύπο» της διαδικασίας (λ.χ. άρθρο 22 παρ. 3 

«καταχωρεί μηχανογραφικά τα στοιχεία», άρθρο 28 παρ. 2 «προς τούτο καλείται εγγράφως ο 

εκπρόσωπος της επιχείρησης», άρθρο 17 παρ. 1 «η χορήγηση μπορεί να γίνεται και 

ηλεκτρονικά», κ.α.)  

Προς επίρρωση τούτου, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 

4472/2017, τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή μόνο μεταβατικά, ήτοι μέχρι την ανάπτυξη 

και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ ως κανόνας τίθεται η καθιέρωση 

των ηλεκτρονικών συστημάτων (πρβ. και παρ. 23 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, που ορίζει 

ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες/οι 

ειδικότεροι όροι για την ηλεκτρονική εφαρμογή). 
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VΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων 

Α. Επί των προτεινόμενων επιμέρους διατάξεων του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος, 

παρατηρούνται τα κάτωθι: 

Άρθρο 25 παρ. 2 

 

i) υποπαρ. 2.3, 2.4, 2.5 σημείο (β)  

Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ως κριτήριο κατάταξης των αιτούμενων την εγγραφή 

μελετητικών επιχειρήσεων στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη τάξη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε, η υποχρέωση 

εφαρμογής πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή 

ισoδύναμου, ως προς τις αιτούμενες κατηγορίες μελετών.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 

4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από 

οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον “κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.” 

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθούν αναλόγως οι ως άνω διατάξεις του 

υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος, ώστε να γίνονται αποδεκτά μεταβατικά και άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, για την εγγραφή στον κατάλογο, με την 

τήρηση και των λοιπών προϋποθέσεων που καθορίζονται στο υπόψιν άρθρο του ν. 4412/2016. 

 

ii) υποπαρ. 2.3, 2.4, 2.5 σημείο (ζ)  

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται 

η κατάταξη των μελετητικών επιχειρήσεων στις πέντε τάξεις του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανά κατηγορία 

μελέτης, ανάλογα με τις οριζόμενες στο ίδιο άρθρο απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Αναφορικά με την 

τρίτη, τέταρτη και πέμπτη τάξη, παρατηρείται ότι, μεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ως κριτήριο 

κατάταξης η απαίτηση ο οικονομικός φορέας να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες 

οικονομικές χρήσεις, όπως εμφανίζεται στο στοιχείο (ζ) των υποπαραγράφων 2.3, 2.4 και 2.5 της 

παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Η εν λόγω χρηματοοικονομική απαίτηση θα πρέπει να συνάδει με 

τις διατάξεις του άρθρου 80 και τα απαιτούμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ αποδεικτικά μέσα του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να συσχετιστεί με τις 

πραγματικές συνθήκες της αγοράς ως προς το εύρος της, καθώς εγείρονται σοβαροί 

προβληματισμοί σχετικά με το εφικτό της πλήρωσης αυτής της απαίτησης αυτής και τη 

δημιουργία τυχόν αδικαιολόγητων εμποδίων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, ιδίως ως 

προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς στην περίπτωση που οι τελευταίες δεν καλύπτουν 

αυτή την απαίτηση ενώ καλύπτουν τις υπόλοιπες, θα μπορούν να εγγραφούν μόνο στις πρώτες 

δύο τάξεις του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

Τέλος, δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν πρόκειται για τις αμέσως προηγούμενες του έτους 

αίτησης εγγραφής στο  Μητρώο, τρεις συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις και χρήζει σχετικής 

ρητής εξειδίκευσης.  
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Άρθρο 25 παρ. 3 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 προσδιορίζεται ως κριτήριο κατάταξης στην τρίτη, 

τέταρτη και πέμπτη τάξη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. η ισχύς και διατήρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

επαγγελματικής ευθύνης, με ελάχιστο ασφαλιστέο όριο αποζημίωσης ανά αξίωση, που 

κυμαίνεται ανάλογα με την τάξη και αναλύεται στα επιμέρους στοιχεία (γ) των υποπαραγράφων 

2.3, 2.4 και 2.5 της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του ίδιου 

άρθρου παρατηρείται ότι γίνεται αναλυτικός προσδιορισμός των όρων των Ασφαλιστηρίων 

Συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης για τις ως άνω τάξεις, για τις οποίες απαιτείται το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, η απαίτηση διατήρησης σε ισχύ Συμβολαίου 

Επαγγελματικής Ευθύνης με προσδιορισμό ελάχιστου ορίου αποζημίωσης μπορεί όντως να 

τίθεται ως προϋπόθεση εγγραφής στον επίσημο κατάλογο, και ειδικότερα ως απαίτηση 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, 

ωστόσο, η αναλυτική παράθεση των ειδικότερων όρων του εν λόγω συμβολαίου εκφεύγει του 

εύρους της εξουσιοδότησης της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, και συνεπώς οι 

σχετικές ρυθμίσεις χρήζουν απαλοιφής. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της 

υποχρεωτικότητας της εν λόγω ασφάλισης, σε συνδυασμό, δεδομένης της προβλεπόμενης 

υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/2106. 

 

Άρθρα 25 παρ. 4  

   Στην παρ. 4 του άρθρου 25 του σχεδίου ΠΔ ορίζεται ότι “Οι ελάχιστες απαιτήσεις 

εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης και τάξη, εκπεφρασμένες σε συνολική αμοιβή συμβάσεων 

(προ ΦΠΑ) που αναλήφθηκαν την τελευταία δωδεκαετία (12ετία) πριν την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται ως εξής:.....” 

Προκύπτει, συνεπώς, ότι, ως ελάχιστη απαίτηση για την εγγραφή οικονομικών φορέων 

στον επίσημο κατάλογο του ΜΗ.Μ.Ε.Σ.Δ.Ε. ορίζεται η απόδειξη εμπειρίας τους σε βάθος  

δωδεκαεαετίας. 

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί στη Γνώμη 15/2017 της  Αρχής, τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα πλήρωσης αυτών, θα πρέπει να συνάδουν με τις αντίστοιχες 

διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, καθώς και του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α του ιδίου νόμου, δεδομένου ότι με αυτές έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό 

δίκαιο οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 80 ρητά ορίζεται ότι “οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν 

αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82” και 

συγκεκριμένα στην περ. ii του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του 

ν.4412/2016, ως αποδεικτικό στοιχείο των τεχνικών ικανοτήτων των οικονομικών φορέων 

προβλέπεται η υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν “την 

τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο”. 

Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο του εν λόγω Παραρτήματος, ορίζεται ότι “Όπου 

κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών 

που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία”. 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι η τριετία αποτελεί τον καταρχάς 

τιθέμενο, από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου (και τις αντίστοιχες της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

κανόνα, ως προς το χρονικό διάστημα, στο οποίο εκτείνεται και αποδεικνύεται η εμπειρία των 
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συμμετεχόντων στις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους κατά 

τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Σε ειδικές μόνο περιστάσεις, για τη 

διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και 

στοιχεία πέραν της τριετίας. Ωστόσο, η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται υπό τον όρο τήρησης των γενικών αρχών της αναλογικότητας και της ίσης 

μεταχείρισης, προκειμένου  να μην ασκείται καταχρηστικά.  

 Υπό το πρίσμα αυτό, η επίκληση εμπειρίας που εκτείνεται σε βάθος δωδεκαετίας, ως 

προϋπόθεση εγγραφής στον επίσημο κατάλογο, δεν φαίνεται να τηρεί τις ως άνω γενικές αρχές. 

Επιπλέον, η επίκληση στοιχείων εμπειρίας προς της τριετίας δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τον 

σκοπό της ρύθμισης, ήτοι την εγγραφή στον επίσημο κατάλογο του ΜΗ.ΜΕ.Ε.Δ.Ε., βάσει 

στοιχείων απόδειξης, κατά το δυνατόν επίκαιρων. Ως συνέπεια αυτού, επισημαίνεται ότι η 

εμπειρία δεν θα μπορεί να αποτελεί στοιχείο του επίσημου κατάλόγου, με την έννοια ότι δεν θα 

μπορεί να συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

για τη συγκεκριμένη απαίτηση ποιοτικής επιλογής που θέτει στη διακήρυξή της η αναθέτουσα 

αρχή,  καθώς η εγγραφή στον επίσημο κατάλογο δεν θα βασίζεται σε στοιχεία τριετίας, αλλά σε 

στοιχεία που εκτείνονται πέραν του χρονικού ορίου που ορίζει το άρθρο 80 και το Παράρτημα 

ΧΙΙ του 4412/2016. Επομένως, η ζητούμενη από τις αναθέτουσες αρχές στις διακηρύξεις τους 

εμπειρία των οικονομικών φορέων θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, με 

πρόσθετα αποδεικτικά μέσα, πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω σημειώνεται, τέλος, ότι στις αντίστοιχες διατάξεις του 

άρθρου 52, ως προς τα ελάχιστα όρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την εγγραφή 

των εργοληπτικών επιχείρησεων στο Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., προβλέπεται ως μέγιστος χρόνος 

επίκλησης εμπειρίας η τελευταία πενταετία πρίν από την υποβολή της σχετικής αίτησης 

εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο, ήτοι ο μέγιστος χρόνος που προβλέπεται για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας σε δημόσιες συμβάσεις έργων στο ίδιο ως άνω Παράρτημα της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη, ως προς τη δυνατότητα επίκλησης 

εμπειρίας των αιτούμενων μελετητικών επιχειρήσεων σε βάθος δωδεκαετίας, φαίνεται να 

έρχεται σε αντίθεση, με την απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να μην έχουν εμφανίσει τρεις 

συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις, καθώς η παράλληλη θέσπιση των συγκεκριμένων 

προϋποθέσεων εγγραφής στον κατάλογο δεν φαίνεται να κατατείνει προς την επίτευξη του 

ίδιου σκοπού, ήτοι της διευκόλυνσης πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις . 

 

Άρθρο 25 παρ. 5 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 25, στην περίπτωση μελετητικής 

επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που επήλθε από τη συγχώνευση ή/και μετατροπή 

ατομικών επιχειρήσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσμετράται στην εμπειρία της και η 

προηγούμενη εμπειρία εκπόνησης μελετών από τις ατομικές επιχειρήσεις που συνέστησαν την 

αιτούσα μελετητική επιχείρηση. 

Καταρχάς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου, 

μετατροπή πραγματοποιείται όταν μια εταιρία που διαθέτει ήδη νομική προσωπικότητα 

μεταβάλλει την εταιρική της μορφή σε έναν άλλο εταιρικό τύπο (π.χ μια Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.). Στο 

πλαίσιο αυτό δεν διαταράσσεται η νομική προσωπικότητα της εταιρίας καθώς αυτή συνεχίζει να 

λειτουργεί υπό το νέο νομικό της μανδύα και να διέπεται από τις αρχές του εταιρικού δικαίου. 

Στις περιπτώσεις των μετατροπών η νέα εταιρία συνεχίζεται στο νέο νομικό τύπο (μεταβολή 
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νομικής μορφής) υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δίκαιο των εταιριών, χωρίς να 

πραγματοποιείται εκκαθάριση της περιουσίας της.  

Σε συνέχεια των ως άνω, προκύπτει ότι, σε περίπτωση που οντότητες μη φέρουσες 

νομική προσωπικότητα, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις, αποκτούν τέτοια, δεν πρόκειται για 

“μετατροπή” κατά τα ανωτέρω, αλλά για ίδρυση νέας εταιρίας. Η εν λόγω σύσταση νέας 

εταιρίας που προέρχεται από τη μεταβολή οικονομικών μονάδων που δεν διαθέτουν νομική 

προσωπικότητα δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου. Συνεπώς ο όρος 

“μετατροπή” ατομικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται στην παρ. 5 του εν λόγω άρθρου, 

είναι αλυσιτελής., καθώς πρόκειται στην ουσία για την ίδρυση ενός νέου νομικού προσώπου Τα 

ανωτέρω ισχύουν και ως προς τη “συγχώνευση” ατομικών επιχειρήσεων. 

Πλέον των προαναφερθέντων, η προσμέτρηση στην εμπειρία της αιτούσας μελετητικής 

επιχείρησης, της προηγούμενης εμπειρίας εκπόνησης μελετών των ατομικών επιχειρήσεων, ήτοι 

αυτής των φυσικών προσώπων που συστήνουν το νέο νομικό μόρφωμα, δεν φαίνεται να 

βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων. Προς επίρρωση τούτου 

επισημαίνεται ότι, η αδυναμία επίκλησης από επιχείρηση της τεχνικής εμπειρίας που διαθέτουν 

μεμονωμένα στελέχη της, την οποία απέκτησαν με τη συμμετοχή στην εκτέλεση κατά το 

παρελθόν παρεμφερών έργων, έχει ήδη κριθεί στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, υπό 

το πρίσμα των διατάξεων του ν. 3669/2008 (ΣτΕ 4607/1986, 3306/1991 Δ' Τμ., Ε.Σ. Πράξη VI Τμ. 

116/2006, Πρ. Ε' Κλ. 1077/2006, Πρ.  Ε' Κλ. 462/2010 κ.λ.π), τα ίδια δε ισχύουν και εν προκειμένω 

για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών.  

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι μεταφορά της εμπειρίας ατομικών επιχειρήσεων, ήτοι των 

φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το νέο εταιρικό σχήμα που προκύπτει, όπως ρυθμίζεται 

με την προτεινόμενη παράγραφο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

προσώπων, κατά το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

καθώς η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την νομική και πραγματική υπόσταση τρίτης 

επιχείρισης, ατομικής ή εταιρίας, η οποία δύναται να «δανείζει» στοιχεία χρηματοοικονομικής 

και οικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.  

Τέλος, σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται περί 

καθολικής ή ειδικής διαδοχής, ώστε να μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί η “συνέχιση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας” που αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της ως άνω 

εμπειρίας. 

Κατά συνέπεια, συστήνεται η πλήρης απαλοιφή της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του 

προτεινόμενου σχεδίου π.δ/τος /τος για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.  

 

Άρθρο 28 

 Στο εν λόγω άρθρο απαριθμούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των 

οικονομικών φορέων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ωστόσο δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια από τα εν λόγω 

δικαιολογητικά αφορούν στην εγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ποια στο Τμήμα ΙΙ 

αυτού, καθώς ακολουθείται μία συνεχής απαρίθμηση, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. 

 Η εν λόγω απαρίθμηση δικαιολογητικών αδιακρίτως, χωρίς περαιτέρω διάκριση, ήτοι 

ποια από αυτά αφορούν στην εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο και ποια στην εγγραφή στον 

επίσημο κατάλογο δημιουργεί σύγχυση και θα εγείρει ερωτήματα, κατά την εφαρμογή των 

σχετικών ρυθμίσεων, τόσο στους οικονομικούς φορείς όσο και στην αρμόδια Υπηρεσία Τήρησης 

του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

 Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διάκριση των εν λόγω στοιχείων και η συσχέτισή τους με 

τα επαγγελματικά μητρώα ή τον επίσημο κατάλογο αντίστοιχα. Ενδεχομένως, αυτό θα 
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μπορούσε να πραγματοποποιθεί με χρήση της αντίστοιχης διάρθρωσης που ακολουθείται στις 

παρεμφερείς προτεινόμενες διατάξεις του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος ως προς το 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (πρβλ. ιδίως άρθρα 45, 51 έως 53 και 57).  

 Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, εάν τελικά διατηρηθεί η σχετική παράθεση των στοιχείων 

στην προτεινόμενη διάταξη, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, για την ταυτότητα του νομικού 

λόγου και για την αποφυγή πιθανής παρερμηνείας ή σύγχυσης, τα σχετικά δικαιολογητικά να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 73-83, καθώς και με το Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και να διατυπώνονται σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα (πρβλ. 

Και Γνώμη 15/2017 της Αρχής). 

 

Άρθρο 50  

Το προτεινόμενο άρθρο 50 ρυθμίζει την δυνατότητα των μελών μιας ένωσης να 

επικαλούνται ικανότητες (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) άλλων μελών της ίδιας ένωσης, ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών τους, προκειμένου να αιτούνται την εγγραφή, κατάταξη ή 

αναθεώρησή τους στο Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., με την προϋπόθεση ότι η ύπαρξη της ένωσης 

αποδεικνύεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό.  

Επισημαίνεται ότι ο φορέας, τις ικανότητες του οποίου επικαλείται η επιχείρηση που 

αιτείται την εγγραφή, κατάταξη ή αναθεώρηση, δεν είναι οποιοσδήποτε τρίτος, αλλά μόνο 

μέλος της ίδιας ένωσης, στην οποία ανήκει και η αιτούσα επιχείρηση. 

Κατά συνέπεια, για λόγους ασφάλειας και αποφυγής σύγχυσης σχετικά με την έννοια του 

τρίτου στην έννομη σχέση με τον αιτούντα την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, προτείνεται η 

επαναδιατύπωση του τίτλου του άρθρου και των σχετικών αναφορών στο κείμενό του, ώστε να 

προκύπτει ρητά ότι ο οικονομικός φορέας που δανείζει τις ικανότητές του στον αιτούντα την 

εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση είναι μέλος της ένωσης, στην οποία συμμετέχει και ο 

τελευταίος.  

 

Άρθρο 64  

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος ρυθμίζονται ζητήματα 

που αφορούν στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημοσίων συμβάσεων έργων.  

 Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 καθορίζεται η έννοια του ανεκτέλεστου υπολοίπου.   

Ακολούθως, στην παρ. 3 ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής εργοληπτικής επιχείρησης 

εγγεγραμμένης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

έργου, καθώς και ως όρος εκτέλεσης αυτής η μη υπέρβαση εκ μέρους της εργοληπτικής 

επιχείρησης με οποιαδήποτε ιδιότητα (αυτοτελώς, ως μέλος ένωσης, ως ανάδοχος, ως 

εγκεκριμένος υπεργολάβος) ορισμένων ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου, τα οποία 

ορίζονται ως εξής: 

 για τις τάξεις Α1 έως και έκτη στο τριπλάσιο του ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας 

σύμβασης της τάξης τους, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 54 του 

υποβληθέντος σχεδίου, και 

 για την έβδομη τάξη στο τετραπλάσιο του κλάσματος που προκύπτει από τη διαίρεση 

του μεγέθους «κύκλος εργασιών», όπως αυτό ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 

51 δια του τρία και με ελάχιστη τιμή τα 540.000.000,00 ευρώ.  
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Επισημαίνεται, καταρχάς, ότι, δεδομένης της κατάργησης, μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος π.δ/τος, των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, με τις οποίες 

ρυθμίζονται μέχρι σήμερα ζητήματα ανεκτέλεστου υπολοίπου στις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

οι προτεινόμενες διατάξεις στην ουσία θα αποτελούν το νέο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη 

ρύθμιση των εν λόγω ζητημάτων.  

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν περιεχόμενο της 

εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 19, αλλά και της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 και 

ειδικότερα της περίπτωσης (η), με την οποία παρέχεται ρητά η εξουσιοδότηση να ρυθμιστούν 

ζητήματα που αφορούν “...στους όρους και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το 

ανεκτέλεστο”. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, με τις οποίες τίθεται ως όρος  συμμετοχής 

και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης έργου η μη υπέρβαση εκ μέρους της εργοληπτικής 

επιχείρησης ορισμένου ανώτατου ορίου συμβατικής αξίας ανεκτέλεστων συμβάσεων, κείνται 

εντός της παρεχόμενης εξουσιοδότησης. 

Ωστόσο, δεν προκύπτει με σαφήνεια, εάν η εν λόγω προϋπόθεση, ως απαίτηση 

συμμετοχής, και ειδικότερα ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής των συμμετεχόντων, κατά το άρθρο 

75 του ν. 4412/2016, σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων. 

Νομολογιακά, έχει κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-27, C-28 & C-29/86 ότι το συνολικό ύψος της δαπάνης των 

ταυτόχρονα εκτελούμενων έργων “...μπορεί να αποτελεί στοιχείο για την εκτίμηση, κατά τρόπο 

συγκεκριμένο, της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας της επιχείρησης, σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις της”. Κατά συνέπεια, κατά το Δικαστήριο, το εν λόγω κριτήριο, ήτοι το συνολικό 

ύψος των έργων, τα οποία ταυτόχρονα εκτελεί μία επιχείρηση, αποτελεί στοιχείο, το οποίο 

μπορεί να εκτιμηθεί για τον έλεγχο της καταλληλότητας των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του ν. 

4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σύμφωνα με την οποία:  “Όσον 

αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης” και την, εν συνεχεία, 

ενδεικτική απαρίθμηση, τόσο στην εν λόγω παράγραφο όσο και στο Προσάρτημα ΧΙΙ του 

Παραρτήματος Α του ν. 4412/2016 των σχετικών αποδεικτικών μέσων, τα οποία μπορούν να 

ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, 

ως προϋπόθεση συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, συνδέεται 

με τον έλεγχο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετεχόντων. 

Τέλος, στην παρ. 3 προβλέπεται ότι, για τη διαπίστωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου 

έργων, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης σύμβασης έργου, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία παραθέτει συνοπτικά και αναλυτικά τις συμβάσεις 

τις οποίες έχει συνάψει, τις αναθέτουσες αρχές, το ύψος αυτών, τον τελευταίο εγκεκριμένο 

λογαριασμό και την ανεκτέλεστη αξία της σύμβασης κατά την ημέρα κατάθεσης της σχετικής 

δήλωσης. 

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι καταρχάς δεν προκύπτει εάν η εν λόγω υπεύθυνη 

δήλωση αποτελεί δικαιολογητικό συμμετοχής, το οποίο προσκομίζεται από όλους τους 
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συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή αποδεικτικό μέσο που προσκομίζεται 

κατά την ανάθεση της σύμβασης μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Στην πρώτη περίπτωση, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, ως προς την προκαταρκτική απόδειξη που παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τις συμβάσεις άνω των ορίων ή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, προτείνεται η απαλοιφή της 

συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης, καθώς η προκαταρκτική απόδειξη όλων των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων, παρέχεται μέσω της σχετικής δήλωσης των 

οικονομικών φορέων στα ως άνω έντυπα και ειδικότερα στο πεδίο “Λοιπές οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις” και η τυχόν διατήρηση της εν λόγω  υπεύθυνης δήλωσης θα 

αποτελούσε πρόσθετο διοικητικό βάρος.  

Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι εάν πρόκειται για αποδεικτικό μέσο κατά το στάδιο της 

ανάθεσης της σύμβασης, το οποίο προσκομίζεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα 

υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προτείνεται να διευκρινιστεί  ρητά 

προς αποφυγή σύγχυσης ή παρερμηνείας. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η απαίτηση μη υπέρβασης των τιθέμενων ορίων 

του ανεκτέλεστου, ως προϋπόθεση συμμετοχής, θα πρέπει να ελέγχεται τόσο προαποδεικτικά, 

κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών/ αιτήσεων συμμετοχής, μόνο μέσω της σχετικής 

δήλωσης των οικονομικών φορέων στο ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσο και στο 

στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης με την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού μέσου (π.χ. 

της προβλεπόμενης ως άνω υπεύθυνης δήλωσης) από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Περαιτέρω, προτείνεται να ληφθεί υπόψη κατά πόσο η υπεύθυνη δήλωση εξυπηρετεί ως 

αποδεικτικό μέσο τον επιδιωκόμενο στόχο ή θα πρέπει να προβλεφθεί άλλο αποδεικτικό μέσο, 

το οποίο θα παρέχει πιο έγκυρη απόδειξη της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου (πχ. βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε.). 

 

Άρθρο 74 παρ. 3  

Τα αναφερόμενα ανωτέρω στις επισημάνσεις επί του άρθρου 25 παρ. 3 ως προς την 

αναλυτική παράθεση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισχύουν ομοίως και για το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο που απαιτείται για την κατάταξη επιχειρήσεων σε τάξεις στο Μητρώο 

Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).  

 

Άρθρο 74 παρ. 4 

Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι “Οι ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας ανά τάξη, 

εκπεφρασμένες σε συνολική αμοιβή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης 

έργου (προ ΦΠΑ) που αναλήφθηκαν την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την υποβολή της 

αίτησης εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται ως εξής:...”.  

Προκύπτει, συνεπώς, ότι, ως ελάχιστη απαίτηση για την εγγραφή οικονομικών φορέων 

στον επίσημο κατάλογο του ΜΗ.Μ.Ε.Σ.Δ.Ε. ορίζεται η απόδειξη εμπειρίας τους σε βάθος  

πενταετίας. 

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα επί του άρθρου 25 παρ. 4, ισχύουν, 

ομοίως, και για τις επιχειρήσεις του Μητρώου Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων 

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. 
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Άρθρο 74 παρ. 6 

Τα αναφερόμενα ανωτέρω στις επισημάνσεις επί του άρθρου 25 παρ. 5 ως προς τη 

δυνατότητα προσμέτρησης της εμπειρίας φυσικών προσώπων, τα οποία διατηρούσαν ατομική 

επιχείρηση και στελεχώνουν ένα νέο εταιρικό σχήμα, ισχύουν, ομοίως, και για τις επιχειρήσεις 

του Μητρώου Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).  

Άρθρο 77 

Τα αναφερόμενα ανωτέρω στις επισημάνσεις επί του άρθρου 28 ως προς τα 

δικαιολογητικά εγγραφής στα δύο Τμήματα του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ισχύουν, ομοίως, και για την 

εγγραφή και κατάταξη επιχειρήσεων σε τάξεις στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης 

Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).  

Άρθρο 86:  

Στο εν λόγω άρθρο του υποβληθέντος σχεδίου π.δ/τος/τος επαναλαμβάνονται 

ουσιαστικά σχεδόν αυτούσιες οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 18 του 

άρθρου 118 του ν. 4472/2017, στις οποίες προβλέπεται ότι τα εγγεγραμμένα στα ΜΗ.ΤΕ φυσικά 

και νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή 

παράλειψη, καθώς και ‘’για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους 

ιδιότητα, σύμφωνα με το Ν4412/2016 (Α΄147).' 

Ως προς τις εν λόγω ρυθμίσεις η Αρχή επαναλαμβάνει τις παρατηρήσεις που είχε 

διατυπώσει στη με αριθμ. 15/2017 Γνώμη της και ειδικότερα τις ακόλουθες, όπως, επί λέξει, 

αποτυπώθηκαν στην ως άνω Γνώμη:  

“...Προτείνεται να προσδιοριστούν ρητά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 που αφορούν σε 

ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική ιδιότητα, ώστε να μην υπάρχει 

οποιαδήποτε αμφιβολία, σχετικά με το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης και για 

λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι η εν λόγω συμπεριφορά συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

Ακολούθως, μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων, που απαριθμούνται ενδεικτικά, 

αναφέρονται: 

α) η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς,  

β) η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των 

έργων και μελετών και 

γ) η παράβαση του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι τα δύο πρώτα πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν τους 

προβλεπόμενους στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β και ζ  του ν. 4412/2016 αντίστοιχα δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού και, κατά συνέπεια, ως εκ περισσού αναφέρονται ως διακριτά πειθαρχικά 

παραπτώματα, καθώς η παράβαση του άρθρου 73 καταλαμβάνει και τις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 
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Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η απαλοιφή τους ως διακριτών παραπτωμάτων, προκειμένου να 

μην προκαλείται σύγχυση στον εφαρμοστή του δικαίου ότι ενδεχομένως πρόκειται για 

περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές του άρθρου 73 παρ. 4 περ. β και ζ .  

Ακολούθως προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση πειθαρχικού 

παραπτώματος με αύξουσα σειρά βαρύτητας. Ως βαρύτερη κύρωση προβλέπεται η οριστική 

διαγραφή από τα Μ.Η.Τ.Ε. του πειθαρχικά ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η οριστική διαγραφή επιχείρησης από τα μητρώα 

ισοδυναμεί με αδυναμία άσκησης επαγγέλματος και επιπλέον η διαγραφή από τα Μητρώα Α1, 

Β1, Γ και Δ οδηγεί σε πλήρη αποστέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων παραχώρησης και κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί, ιδίως 

σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016 ως προς τη μέγιστη περίοδο 

αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων καθώς και σε 

σχέση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του 

Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 ‘’περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων’’. 

Η παρούσα γνώμη συνοδεύει το σχέδιο του υπόψιν προεδρικού διατάγματος κατά την 

αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια 

της Αρχής στην ιστοσελίδα της.     

 

    Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017  

                                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                          Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

                                                                                                                         Μιχαήλ Εκατομμάτης 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………

 
Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 
Έχοντας υπόψη:
1.Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/γματος  63/2005  (Α’  98)  «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4320/2015 (Α’ 29) και
ισχύει
 
2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  του  Π.Δ/γματος  70/2015  (Α΄114)  περί  ανασύστασης  του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 
3.Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/γματος  123/2016  «Ανασύσταση  του  Υπουργείου  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση  του  Υπουργείου  Τουρισμού,
σύσταση  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης,  μετονομασία  Υπουργείων  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  και  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων» (Α’ 208). 
 
4.Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 210).
 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων» (Α΄176).
 
6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (Α΄147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του Ν.4472/2017 (Α΄74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου  και  τροποποίηση  διατάξεων  του  Ν.4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής  των
δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,  μέτρα  κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές
ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2018  –  2021  και  λοιπές
διατάξεις» 
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8.  Τις  διατάξεις  της  παρ.  20  του  άρθρου  118  του  Ν.4472/2017  (Α΄74)  περί  ηλεκτρονικού
μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών. 
9.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ …………………………του φορέα ………………….
 
10.Τη με αρ. …………./2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση
του Υπουργού του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:
 
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 

Συνεστήθη, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του ν.4472/2017 (Α’ 74) στη Γενική Γραμματεία
Υποδομών  (Γ.Γ.Υ.)  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  Μητρώο  συντελεστών
παραγωγής  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων,  μελετών,  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του Ν.4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.),  που
περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και
β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω, για τους σκοπούς του ως άνω άρθρου ως: 

1) «δημόσιο έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’
147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και
ΙΙ του Ν.4412/2016 (Α΄147), 

2) «ιδιωτικό έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’
147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση α, 

3)  «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες»
νοείται  αντίστοιχα  η  μελέτη  και  η  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών

υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.9α του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται
από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του Ν.4412/2016 (Α΄147), 

4)  «ιδιωτική μελέτη» και  «ιδιωτικές  τεχνικές  και  λοιπές συναφείς  επιστημονικές  υπηρεσίες»
νοείται  αντίστοιχα  η  μελέτη  και  η  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών

υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.9α του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται
από οποιονδήποτε άλλο πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ 

5)  «έργο  παραχώρησης»  νοείται  το  έργο  κατά  την  έννοια  της  περιπτ.  8  του  άρθρου 2  του

Ν.4413/2016 (Α΄148), που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου της παρ.1α

του άρθρου 2 του Ν.4413/2016 (Α΄148)

6) «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο
καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων
και  ιδιωτικών έργων,  μελετών,  τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και
έργων  παραχώρησης,  έχοντας  συμμετοχή  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  ωρίμανσης,  εκτέλεσης,
συντήρησης και λειτουργίας τους».

3

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 

7)  «μητρώο  εμπειρίας  μελετητών»  (Μ.Ε.Μ.)  νοείται  το  μητρώο  στο  οποίο  καταγράφεται  η
εμπειρία από την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών της περιπτ.15 της παρ.3 του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016  (Α΄147),  από  την  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών,  καθώς  και  από  την  εποπτεία,  επίβλεψη,  διοίκηση  και  διαχείριση  συμβάσεων
μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί
Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της  Ανώτατης Εκπαίδευσης  ή
ισότιμης  σχολής  της  αλλοδαπής,  μέλη  του  ΤΕΕ  και  πτυχιούχοι  ανώτατων  εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων,  που,  κατά τις  κείμενες  διατάξεις,  έχουν  επαγγελματικό  δικαίωμα σχετικά με  τα
ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο.

8) «μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η
εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά
πρόσωπα Διπλωματούχοι  Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών  Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού
Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι
τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή
ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου
επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου,  πτυχιούχοι μηχανικοί  τεχνολογικής εκπαίδευσης
που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και
να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης – διαχείρισης αυτών.

9)  «μητρώο  επιχειρήσεων  τεχνικών  έργων»  (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.)  νοείται  το  μητρώο,  στο  οποίο
εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής,
που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την
εκπόνηση  δημοσίων   και  ιδιωτικών  μελετών,  την  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών,  την  κατασκευή  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  ή  έργων
παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με
αυτούς και την διοίκηση – διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών.

10) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  νοείται το μητρώο,
στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής
μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό
τους,  την  εκπόνηση  δημόσιων  μελετών  και  την  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  των  κατηγοριών  της  περιπτ.15  της  παρ.3  του  άρθρου  2  του
Ν.4412/2016  (Α΄147),  οι  οποίες  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  περιπτ.  α’  της  παρ.12  του
 άρθρου 118 του Ν.4472/2017 (Α’ 74).

11) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), νοείται το μητρώο,
στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής
μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό
τους,  την  εκπόνηση  ιδιωτικών  μελετών.  Η  εγγραφή  στο  συγκεκριμένο  Μητρώο  είναι
προαιρετική.

12) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο,
στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής
μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό
τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες  του άρθρου 45 παρ.2.  του παρόντος,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην περιπτ. (7) της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016.
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13) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε) νοείται το μητρώο
στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής
μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό
τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο Μητρώο είναι προαιρετική.

14)  «ως  μητρώο  επιχειρήσεων  συμβούλων  διοίκησης  –διαχείρισης  έργων»  (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε)
νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα
ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα
με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση – διαχείριση
έργων του Προσαρτήματος Γ’, παράρτημα I του Ν.4412/2016 (Α’ 147)

15) «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή νοείται η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο
Μ.Ε.Μ ή Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 118 του Ν.4472/2016 (Α΄74) που εκδίδεται
από την αρμόδια υπηρεσία και  αποδεικνύει,  έναντι  πάντων,  την εγγραφή και  κατάταξη του
μελετητή  ή  κατασκευαστή  στις  κατηγορίες,  και  βαθμίδες  του  αντίστοιχου  μητρώου  και
ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή.

16)  «δέσμευση  πτυχίου»  είναι  η  διάθεση  του  πτυχίου  μελετητή  ή  κατασκευαστή  για  τη
στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε. είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
είτε ως εξωτερικός συνεργάτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΗΤΡΩΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε)
 
ΜΕΡΟΣ Α΄
Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ)
 
Άρθρο 2 

Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών – Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία

1.Στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα με
επαγγελματική  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα,  Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  Πολυτεχνικών  Σχολών
Ιδρυμάτων  του  Πανεπιστημιακού  Τομέα  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  ή  ισότιμης  σχολής  της
αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις
κείμενες  διατάξεις,  έχουν  επαγγελματικό  δικαίωμα  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  των
κατηγοριών της περιπτ. 15 της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α΄147),  για την παροχή
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  και  για  την  εποπτεία,  επίβλεψη,
διοίκηση -  διαχείριση συμβάσεων μελετών και  έργων,  σε ό,τι  αφορά σε θέματα μελέτης. Η
καταγραφή  της  εμπειρίας  που  αποκτάται  από  δημόσιες  συμβάσεις  σύμφωνα  με  το
προηγούμενο  εδάφιο  είναι  υποχρεωτική,  ενώ  η  καταγραφή  της  εμπειρίας  από  ιδιωτικές
συμβάσεις  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών είναι προαιρετική.

Το  Μητρώο  τηρείται  στην  Διεύθυνση  Μητρώων  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2.α.  Στο  Μ.Ε.Μ  εγγράφονται  υποχρεωτικά  για  την  καταγραφή  της  εμπειρίας  τους,  φυσικά
πρόσωπα Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του  Πανεπιστημιακού
Τομέα  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  ή  ισότιμης  σχολής  της  αλλοδαπής,  που  είναι  μόνιμοι
υπάλληλοι  ή  αορίστου  χρόνου  υπηρετούντες  στο  δημόσιο  τομέα  της  παραγράφου  1α  του
άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν.4270/2014 (Α΄143),  εφόσον με βάση τη
βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους και
αναλαμβάνουν την ανάθεση, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη συμβάσεων μελετών, τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και διοίκηση - διαχείριση συμβάσεων μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  και έργων. 

β. Τα φυσικά πρόσωπα αυτά, δεν μπορούν να στελεχώσουν μελετητικές επιχειρήσεις πριν την
παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους
από  την  υπηρεσία  (παραίτηση,  απόλυση  για  πειθαρχικό  παράπτωμα  κ.λπ.),  πλην  της
κατάργησης της οργανικής τους θέσης. Η διαπιστωμένη παράβαση του προηγούμενου εδαφίου,
καθώς  και  η  διαπίστωση  παράνομης  εργασίας  σε  επιχείρηση  εγγεγραμμένη  σε  ΜΗ.Ε.Τ.Ε.,
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για το φυσικό πρόσωπο και την επιχείρηση και τιμωρείται: α) για
το φυσικό πρόσωπο με την ποινή της οριστικής απόλυσης και άμεσης διαγραφής του από τα
Μητρώα  Μ.Ε.Μ.  και  Μ.Ε.Κ.  για  τρία  (3)  έτη  με  απόφαση  των  αρμόδιων  πειθαρχικών
συμβουλίων και β) για την επιχείρηση που χρησιμοποίησε τέτοιο πτυχίο τιμωρείται με την ποινή
της διαγραφής της για 6 μήνες από τα αντίστοιχα ΜΗ.Ε.Τ.Ε.  

3. Με την εγγραφή ο μελετητής κατατάσσεται στην εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις βαθμίδες Α’,
Β’  και  Γ’.  Στην  εισαγωγική  βαθμίδα  0  κατατάσσονται  τα  φυσικά  πρόσωπα  της  παρ.  1  του
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παρόντος μετά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος τους κατά τις  κείμενες διατάξεις.  Η
κατάταξη στις βαθμίδες Α’, Β’ και Γ’ γίνεται ως εξής:

α)  Μελετητής  που  έχει  συμπληρώσει  τριετία  στην  εισαγωγική  βαθμίδα  0,  και  αποδεικνύει
ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 του παρόντος, λαμβάνει πτυχίο Α' βαθμίδας
και έχει δυναμικό μιας μονάδας στην κατηγορία μελετών που αιτείται.

β)  Μελετητής  που  έχει  συμπληρώσει  πενταετία  στην  βαθμίδα  Α’  και  αποδεικνύει  ανάλογη
εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 του παρόντος, λαμβάνει πτυχίο Β' βαθμίδας και έχει
δυναμικό δύο μονάδων στην κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της
εμπειρίας.

γ)  Μελετητής  που  έχει  συμπληρώσει  τετραετία  στην  βαθμίδα  Β’   και  αποδεικνύει  ανάλογη
εμπειρία,  σύμφωνα με το άρθρο 3  παρ.6  του παρόντος,  λαμβάνει  πτυχίο Γ'  βαθμίδας στην
κατηγορία που αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας και έχει δυναμικό τριών μονάδων στην
κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας.

Για  την  απευθείας  εγγραφή  και  κατάταξη  στις  βαθμίδες  Β'  και  Γ’,  απαιτείται  η  απόδειξη
εμπειρίας  στην  εκπόνηση  μελετών  της  αιτούμενης  κατηγορίας  κατά  τα  οκτώ  (8)  έτη  που
προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β’ και κατά τα δώδεκα (12) έτη που προηγούνται της
βαθμίδας Γ’, αντίστοιχα. 

δ) Κατ΄ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα της παρ.2 εγγράφονται στις βαθμίδες Β’ και Γ’ μόνο με την
βεβαίωση της υπηρεσίας και εφόσον έχουν συμπληρώσει 9ετία και 14ετία αντίστοιχα από την
λήψη του διπλώματος ή πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα
επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια. Η  εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ γίνεται σύμφωνα με την
παρ.3α.

4.  Η  εγγραφή  στο  Μητρώο  Εμπειρίας  Μελετητών  διενεργείται  ύστερα  από  αίτηση  του
ενδιαφερόμενου  προς  την  αρμόδια  υπηρεσία  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ζητεί την κατάταξή του σε όσες κατηγορίες
μελετών  αιτείται,  καθώς  και  στην  αντίστοιχη  βαθμίδα  κατά  κατηγορία,  βάσει  των
επαγγελματικών του δικαιωμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

5. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα στις βαθμίδες Α’, Β’ και Γ’, εκδίδεται βεβαίωση με
τη μορφή πτυχίου,  η  οποία ακολουθεί  τις  μεταβολές  των στοιχείων στα οποία βασίζεται  η
κατάταξη. 

 

Άρθρο 3

Μελετητές – Μορφή και Περιεχόμενο Πτυχίου

1.  Η ιδιότητα του  Μελετητή αποκτάται  με  την εγγραφή στο  Μητρώο Εμπειρίας  Μελετητών
(Μ.Ε.Μ.) του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) και τη
χορήγηση πτυχίου Μελετητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα
εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.),  στις περιπτώσεις Α1, Α2, και
Γ  της παρ. 11α του άρθρου 118 του Ν.4472/2017,  είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε για να
στελεχώνει  Μελετητικές  Επιχειρήσεις  και Επιχειρήσεις  Συμβούλων Διοίκησης και  Διαχείρισης
έργων,  είτε,  όταν  πρόκειται  για  δημοσίους  υπαλλήλους  μόνιμους  ή  αορίστου  χρόνου,  το
δικαίωμα να μετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, να εκπονούν μελέτες, να
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επιβλέπουν και να εποπτεύουν συμβάσεις εκτέλεσης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους.

2.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 ΔΟΥ), τις κατηγορίες μελετών που εγγράφεται και, τη βαθμίδα ανά
κατηγορία μελέτης. 

3.Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε
μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16
(Α’ 147), που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Μ.Ε.Μ. σύμφωνα με την παρ.
9 του άρθρου 6 του παρόντος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πίνακας
αντιστοίχησης  των  κατηγοριών  μελετών  και  των  ειδικοτήτων  των  μελετητών  με  βάση  τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. Για την έκδοση γνώμης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. εισηγείται η Διεύθυνση
Μητρώων  της  Γ.Γ.Υ.,  ύστερα  από  γνώμη  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  επιμελητήριο,
επιστημονική ή επαγγελματική οργάνωση,  ανάλογα με την εξεταζόμενη ειδικότητα,  η οποία
παρέχεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία, γνώμη μπορεί να εκφράσει και η Επιτροπή
ΜΗ.Μ.ΕΠ.  του  άρθρου  37  του  παρόντος, εφόσον  ζητηθεί  από  τον  Υπουργό  Υποδομών  και
Μεταφορών. 

Η  σχετική  έγκριση  με  τον  συνημμένο  πίνακα  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής
Γραμματείας Υποδομών και είναι δεσμευτικής ισχύος.  

4.  Για  την  εγγραφή  και  κατάταξη  στις  βαθμίδες  Β΄  και  Γ΄,  εκτός  από  την  παρέλευση  του
απαραίτητου χρόνου κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, απαιτείται αθροιστικά
και η εκπόνηση μελετών και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου ή ανώτερου με τα κατωτέρω
όρια ανά κατηγορία μελέτης ως εξής: 

α) Για τις κατηγορίες μελετών (1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (2) Πολεοδομικές και
Ρυμοτομικές Μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές, (13) Μελέτες
Υδραυλικών  Έργων,  (14)  Ενεργειακές  Μελέτες,  (16)  Μελέτες  Τοπογραφίας,  (21)  Γεωτεχνικές
Μελέτες και Έρευνες, (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες:
για τη A’ βαθμίδα ≥ 8.500 ευρώ
για τη Β’ βαθμίδα ≥ 85.000 ευρώ
για τη Γ’ βαθμίδα ≥ 270.000 ευρώ
β)  Για  τις  κατηγορίες  μελετών  (6)  Αρχιτεκτονικές  Μελέτες  Κτιριακών  Έργων,  (11)  Μελέτες
Λιμενικών Έργων, (15) Βιομηχανικές Μελέτες,  (19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες,  (20)
Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες, (22) Εδαφολογικές Μελέτες
και Έρευνες:
για τη A’ βαθμίδα ≥ 5.0000 ευρώ
για τη Β’ βαθμίδα ≥ 50.000 ευρώ
για τη Γ’ βαθμίδα ≥ 160.000 ευρώ
γ)  Για  τις  κατηγορίες  μελετών (3)  Οικονομικές  μελέτες,  (4)  Κοινωνικές  μελέτες,  (5)  Μελέτες
οργανώσεως  και  επιχειρησιακής  έρευνας,  (7)  Ειδικές  Αρχιτεκτονικές  Μελέτες,  (8)  Στατικές
μελέτες,  (9)  Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές,  (12)  Μελέτες
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Μεταφορικών Μέσων, (17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες, (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και
χημικών  εγκαταστάσεων,  (23)  Γεωργικές  μελέτες,  (24)  Δασικές  μελέτες,  (25)  Μελέτες
φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές μελέτες,
(28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων:
για τη A’ βαθμίδα ≥ 2.500 ευρώ
για τη Β’ βαθμίδα ≥ 25.000 ευρώ
για τη Γ’ βαθμίδα ≥ 80.000 ευρώ
Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών
καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16 (Α’ 147).

5.  Για  τον  υπολογισμό  του  οικονομικού  αντικειμένου  που  αντιστοιχεί  στα  τμήματα  των
συμβάσεων  που  έχον  εκτελεσθεί  από  τον  αιτούντα,  το  συμβατικό  αντικείμενο  από  την
εκπόνηση μελετών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1 και από την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με συντελεστή 0,8. 

6.  Η  διαπίστωση  της  απαραίτητης  εμπειρίας  προκύπτει,  κατά  την  εισήγηση  της  αρμόδιας
Υπηρεσίας και την κρίση της επιτροπής Μ.Ε.Μ., από τη συναξιολόγηση των κάτωθι κριτηρίων,
σχετικών με τις συμβάσεις στις οποίες είχε αποδεδειγμένη συμμετοχή ο αιτών:

α)  Το  οικονομικό  αντικείμενο  που  αντιστοιχεί  στα  τμήματα  των  συμβάσεων  που  έχουν
εκτελεσθεί από τον αιτούντα, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια της παρ. 4.

β) οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στον αιτούντα τα τελευταία
πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης 

7. Στην περίπτωση αίτησης απ’ ευθείας εγγραφής ή προαγωγής στη Β΄ή Γ’ βαθμίδα, και εφόσον
κριθεί  ότι  δεν  πληρούνται  οι  ανωτέρω  προϋποθέσεις  χορήγησης  πτυχίου  στην  αιτηθείσα
βαθμίδα , η αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ.,  δύναται να
εγγράψει ή να προάγει το μελετητικό πτυχίο του αιτούντα στην κατάλληλη βαθμίδα, στην οποία
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης πτυχίου.

8.Οι  αιτήσεις  προς  την  αρμόδια  κατ'  άρθρο  2  παρ.1  υπηρεσία  και  τα  έγγραφα  που  τις
συνοδεύουν υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Οι   αιτήσεις και η εισφορά της παρ.2
του άρθρου 4 υποβάλλονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται
κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  1  του  ν.4250/2014  (Α’  74).Ως  χρόνος  υποβολής
τεκμαίρεται ο χρόνος περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και η υπηρεσία
αποφαίνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την περιέλευση πλήρους του φακέλου.

9.  Σε  τεχνική  υπηρεσία  που  αναθέτει  ή  εκπονεί  μελέτη,  τη  μελέτη  εποπτεύει,  επιβλέπει,
διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει  τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο μελέτης και
πτυχίο του Μ.Ε.Μ. της ίδιας ή ανώτερης τάξης των αντίστοιχων μελετητών του έργου.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Μ.

1. Για την αρχική εγγραφή στο Μ.Ε.Μ. απαιτείται η αίτηση της παρ. 2 και τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α, β, γ, δ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Για την εγγραφή στο Μ.Ε.Μ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από την
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά,
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στην  οποία  περιλαμβάνει  προσωπικά  του  στοιχεία  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  κατοικία,
επαγγελματική  έδρα,  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου,  αρμόδια  Διεύθυνση  Οικονομικών
Υπηρεσιών),  στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, 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  Δίπλωμα 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.
(εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια Υπηρεσία),

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια
άδεια. (εφόσον αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη στην αρμόδια Υπηρεσία),

γ) Αναλυτικό 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, καθώς και περί της υποχρέωσής του, εφόσον αποκτήσει στο
μέλλον ασυμβίβαστη ιδιότητα, να καταθέσει το πτυχίο του στην αρμόδια υπηρεσία  

ε)Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α' βαθμίδας, πίνακες εμπειρίας
του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, επίβλεψης και
διοίκησης  –  διαχείρισης  συμβάσεων  μελετών  ή  έργων,  μαζί  με  τα  σχετικά  πιστοποιητικά
εμπειρίας  του  άρθρου 31  του  παρόντος.  Στην  περίπτωση  εμπειρίας  από  ιδιωτικές  μελέτες,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35 του παρόντος.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος προσκομίζουν   τα στοιχεία των
περιπτ. (α) – (δ) της παρ. 3 και βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης η οποία έχει θέση πίνακα
εμπειρίας μελετητή. Στην εν λόγω βεβαίωση καταγράφονται τα χρόνια υπηρεσίας, καθώς και η
εμπειρία από τη συμμετοχή στη διοίκηση – διαχείριση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές
διαδικασίες αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, από τη συμμετοχή σε σύνταξη τευχών
δημοπράτησης,  έλεγχο  αυτών  και  άλλες  προβλεπόμενες  από  την  τεχνική  νομοθεσία
δραστηριότητες της Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 5

Αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή

 

1.  Για  την  αναθεώρηση του  πτυχίου  (ήτοι  προαγωγή σε  ανώτερη βαθμίδα ή/και  προσθήκη
κατηγορίας  μελετών),  ο  μελετητής  υποβάλλει  αίτηση  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του
παρόντος άρθρου, στην οποία δηλώνει την ζητούμενη βαθμίδα 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.
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β) Πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη για  αναθεώρηση
κατηγορία μελέτης,  στοιχεία εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών,  επίβλεψης  και  διοίκησης  –  διαχείρισης  συμβάσεων  μελετών  ή
έργων,  μαζί  με  τα  σχετικά  πιστοποιητικά  εμπειρίας  του  άρθρου  31  του  παρόντος.  Στην
περίπτωση εμπειρίας από ιδιωτικές μελέτες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του άρθρου
35 του παρόντος.

γ)  Ειδικά  για  τα  φυσικά  πρόσωπα  της  παρ.  2  του  άρθρου  2  προσκομίζεται  βεβαίωση  της
υπηρεσίας με περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος. 

2.  Στην  αίτηση  αναγράφονται  τα  προσωπικά  στοιχεία  του  αιτούντος  (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο,  κατοικία,  επαγγελματική  έδρα,  Α.Φ.Μ.,  αρμόδια  Δ.Ο.Υ)  και  στοιχεία  για  την
επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

3. 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,  χωρίς  να διακόπτεται  η  επαγγελματική του δραστηριότητα.  Στις
περιπτώσεις  έκδοσης  νέου  πτυχίου  λόγω  απώλειας  του  παλαιού,  για  την  απόφαση  της
αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου
6. 

 

Άρθρο 6

Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Μ.

1.Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Μ. γίνεται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΥ, μετά από γνώμη της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας
Μελετητών  (επιτροπή  Μ.Ε.Μ.)  της  παρ.  17  του  άρθρου  118  του  Ν.4472/2017.  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 και Μεταφορών σχετικές εκθέσεις και την ετήσια έκθεσή της εντός του Ιανουαρίου
κάθε έτους.

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
θητεία  δύο  (2)  ετών,  που  μπορεί  να  ανανεώνεται  κατ’  ανώτατο  για  μία  επιπλέον  φορά,
λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, επτά δημόσιους  υπαλλήλους, δύο εκπροσώπους  του 
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  (Τ.Ε.Ε.),  ένα  εκπρόσωπο  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) και τρεις (3) εκπροσώπους των επαγγελματικών μελετητικών οργανώσεων,
οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους, από τις οργανώσεις αυτές, και ειδικότερα
από:

1) Έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης  κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό και Μ.Ε.Μ. Γ’ της
Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, ιδίων προσόντων.

2) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Μ.Ε.Μ. Γ’ του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.
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3) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Μ.Ε.Μ. Γ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

4)Τέσσερις (4) υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον είναι ΠΕ Μηχανικοί με Μ.Ε.Μ. Γ’ και ένας (1) είναι
κατηγορίας ΠΕ που διαθέτει πτυχίο Νομικής Επιστήμης, με Α’ βαθμό και εμπειρία στις δημόσιες
συμβάσεις μελετών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Στην πρώτη συγκρότηση της επιτροπής Μ.Ε.Μ. με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Μ.Ε.Μ. Γ’
στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (4) αντικαθίσταται με δεκατετραετή εμπειρία.

5)  Δύο  (2)  εκπροσώπους  -  μέλη  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδας  (Τ.Ε.Ε.),
εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Μ., που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων από το
Τ.Ε.Ε. 

6)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  –  μέλος  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),
εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων

7) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων - Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.),
εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

8) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ.,
με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

9)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  Μελετητών  Δημοσίων  Έργων  Κεντρικής  Μακεδονίας
(Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

Τα μέλη υπό στοιχεία 2 και 3 περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν υπόδειξης
των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν.

Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία 5, 6, 7, 8 και 9 και οι αναπληρωτές τους περιλαμβάνονται στην
απόφαση  συγκρότησης,  υποδεικνυόμενα  από  τους  φορείς  που  εκπροσωπούν,  κατόπιν
αποφάσεων των οικείων οργάνων διοίκησης αυτών. Η έγγραφη υπόδειξη των μελών αυτών από
τους αντίστοιχους φορείς γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτούς του
σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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 και Μεταφορών, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

Με  την  απόφαση  συγκρότησης  της  Επιτροπής  ορίζεται  ως  γραμματέας  της,  υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) με τον αναπληρωτή του.

3.Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ.3 του άρθρου 8 του παρόντος, για την έκδοση
της  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  Μητρώου  Εμπειρίας  Μελετητών τη  θέση  του  μέλους  της
Επιτροπής  κατηγορίας  ΠΕ  που  διαθέτει  πτυχίο  Νομικής  Επιστήμης  που  αναφέρεται  στην
περιπτ.  (4)  της  παρ.  2  του  παρόντος  άρθρου,  λαμβάνει  Πάρεδρος  του  Γραφείου  Νομικού
Συμβούλου στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νόμιμα αναπληρούμενος.

4.Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. μέσα στο
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας της. 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 Διοικητικής Διαδικασίας
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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 31.12.2019.

5.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.

6.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.

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

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

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 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.

δ) Γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας, που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 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 και Μεταφορών.

ε) δύναται, εφόσον της ζητηθεί, να γνωμοδοτεί για 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 και Μεταφορών που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ. εκθέσεις

8)  Μέσα  στο  μήνα  Δεκέμβριο  κάθε  έτους  η  επιτροπή  Μ.Ε.Μ.  συνέρχεται  σε  ετήσια  ειδική
συνεδρίαση  προκειμένου  να  συντάξει  ετήσια  απολογιστική  εισηγητική  έκθεση  προς  τον
Υπουργό  Υποδομών  και,  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.

9. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή Μητρώου
Εμπειρίας Μελετητών.

Άρθρο 7

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ.

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13-15
του Ν.2690/1999, αναφορικά με συγκρότηση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων της Επιτροπής
Μ.Ε.Μ.

2. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής
του και έξι (6) από τα μέλη της.  
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3. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρό της μία φορά την εβδομάδα και
εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. 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.

4. Οι συνεδριάσεις είναι κλειστές. 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. 

5. Στην Επιτροπή εισηγείται,  χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της αρμόδιας Υπηρεσίας,
νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών. 

6. Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της επιτροπής Μ.Ε.Μ. ή υπάλληλος
της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και
την κατάθεση υπομνήματος.

Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλου η απόφαση ορισμού λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα
Υποδομών.

7.  Σε  περίπτωση απουσίας του ορισμένου γραμματέα και  του αναπληρωτή του, η επιτροπή
αποφασίζει με πρόταση του Προέδρου της για τον ορισμό ενός εκ των μελών της, ο οποίος θα
εκτελεί χρέη γραμματέα για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση

8. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής σαράντα οκτώ (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.

9. 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. 

10. Για τις αποφάσεις 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 αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα
αρίθμηση.

Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

11. Η Επιτροπή Μ.Ε.Μ. αλληλογραφεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. με τις δημόσιες
αρχές και  υπηρεσίες  και  τα  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  τα  οποία υποχρεούνται  να
συνεργασθούν με αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία αμελλητί.

12. Η Γ.Γ.Υ., μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου, μεριμνά για τη στέγαση και
τη  γραμματειακή  και  υλικοτεχνική  υποστήριξη  της  επιτροπής  Μ.Ε.Μ.,  με  την  εγγραφή  των
αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της. 

 

Άρθρο 8
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Χορήγηση πτυχίων μελετητών

1.  Για  την  χορήγηση  και  αναθεώρηση  των πτυχίων των μελετητών  εκδίδεται  απόφαση  του
Γενικού  Διευθυντή  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  της  ΓΓΥ  μετά  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής
Μ.Ε.Μ. Η απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο της αρμόδιας Υπηρεσίας εντός πέντε ημερών από
τη λήψη της και αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο από την
υπηρεσία. Η επόμενη ημέρα της ανάρτησης αποτελεί την αφετηρία μέτρησης της προθεσμίας
υποβολής  αίτησης  θεραπείας  της  παραγράφου  3  του  παρόντος  άρθρου.  Σε  περιπτώσεις
έκδοσης  νέου  πτυχίου  λόγω  επαναχορήγησης  κατόπιν  αναστολής  και  επανέκδοσης  λόγω
απώλειας  του  παλαιού,  για  την  απόφαση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  δεν  είναι  απαραίτητη  η
έκδοση γνωμοδότησης της επιτροπής Μ.Ε.Μ.

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

από  εκπροσώπους  τους  με  εξουσιοδότηση  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  ή

αποστέλλονται ταχυδρομικά εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως.

.

3.  Κατά  της  απόφασης  του  Γενικού  Διευθυντή  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  της  ΓΓΥ,  η  οποία
απορρίπτει αίτηση εγγραφής μελετητή στο Μ.Ε.Μ., ή τον κατατάσσει σε διαφορετική βαθμίδα
από την αιτηθείσα, ή τον υποβιβάζει κατά βαθμίδες ή βαθμίδα, 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.,  ο  μελετητής  έχει  δικαίωμα αίτησης  θεραπείας  εντός
αποκλειστικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης. Η
αίτηση  θεραπείας  απευθύνεται  στον  Υπουργό  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  κοινοποιείται
υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ., η οποία μεριμνά για τη σύνταξη εισήγησης
εκδίκασης  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  Υπουργός  Υποδομών  και  Μεταφορών.  Το  αρμόδιο  όργανο
αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. Παρερχομένης
άπρακτης της προθεσμίας των τριών (3) μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης θεραπείας.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  για την προώθηση
αρμοδίως των αιτήσεων θεραπείας και της λοιπής αλληλογραφίας των θεμάτων που σχετίζονται
με το Μ.Ε.Μ. ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ. 

 

Άρθρο 9

Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

1.Με  διαπιστωτική  απόφαση  του  Προϊσταμένου  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  τήρησης  του
Μητρώου Μελετητών διαγράφονται οι μελετητές από το Μ.Ε.Μ και ακυρώνεται το πτυχίο τους,
προσωρινά μεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής, ή εκουσίως μετά από αίτησή τους,
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  παύσης  επαγγέλματος  ή  οικειοθελούς
αποχωρήσεως από το Μητρώο,

β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις.
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2. Ο μελετητής που διαγράφεται προσωρινά (αναστολή) ή οριστικά από το Μ.Ε.Μ. καταθέτει το

πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου

βεβαίωσης  Μ.Ε.M.  επέρχεται  αυτοδίκαιη  διαγραφή  με  την  προσκόμιση  ληξιαρχικής  πράξης

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

βεβαίωσης Μ.Ε.M. αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διαγράφεται από το

Μητρώο.

3.  Όταν  λήξει  το  χρονικό  διάστημα  της  ποινής  της  προσωρινής  διαγραφής  (αναστολή),  ο
μελετητής δύναται να υποβάλει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από
την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία μη υπερβαίνουσα τις δέκα
(10)  ημέρες  από  την  υποβολή  της  αίτησης.  Για  την  επανέκδοση  του  πτυχίου  δεν  είναι
απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής Μ.Ε.Μ.

 

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις Μ.Ε.Μ

1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 2 – 9) εφαρμόζονται στις
αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Οι εγγεγραμμένοι και με εν ισχύ πτυχίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μητρώο
Μελετητών κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις κατατάσσονται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη
του Γενικού Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΥ,  στην αντίστοιχη βαθμίδα και κατηγορία
μελέτης στο Μ.Ε.Μ. 

3.    Οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μητρώο Μελετητών κατά τις
προϊσχύουσες διατάξεις, των οποίων το πτυχίο έχει λήξει, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για
αυτοδίκαιη κατάταξη στο Μ.Ε.Μ. στην αντίστοιχη βαθμίδα και κατηγορία μελέτης μέχρι τις 31-
12-2019.  

4.    Εκκρεμείς  αιτήσεις  κατά  την  έναρξη ισχύος  του  παρόντος,  για  εγγραφή ή  ανανέωση ή
λοιπών μεταβολών της εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών εξετάζονται με βάση τις διατάξεις
που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ)

 

Άρθρο 11

Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

 

1. Το Mητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)  που προβλέπεται στην περίπτ. β της παρ.5
του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 τηρείται στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2.  Στο  Μ.Ε.Κ.  καταγράφεται  η  τεχνική  εμπειρία  των  φυσικών  προσώπων  που  έχουν  τα
προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις και ασχολούνται με την
παραγωγή  έργων  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  αυτής.  Τα  πρόσωπα  αυτά  στελεχώνουν  τις
επιχειρήσεις  του  Μητρώου  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  του
άρθρου 40 και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) του
άρθρου 66 του παρόντος. 

3. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών 
Ιδρυμάτων  του  Πανεπιστημιακού  Τομέα  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  ή  ισότιμης  σχολής  της
αλλοδαπής  που  είναι  μέλη  του  Τ.Ε.Ε,  κάτοχοι  τίτλων  σπουδών  ανώτατου  εκπαιδευτικού
ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια
άσκησης  επαγγέλματος  του οικείου  επιμελητηρίου  ή  επαγγελματικού  συλλόγου,  πτυχιούχοι
μηχανικοί  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και  Ανώτερων  Τεχνικών  Σχολών  που  έχουν  κατά  τις
κείμενες  διατάξεις  το  επαγγελματικό  δικαίωμα  να  κατασκευάζουν  έργα.  Ειδικότερα,
εγγράφονται  τα  φυσικά  πρόσωπα  του  προηγούμενου  εδαφίου  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 στην κατασκευή, εποπτεία -επίβλεψη μέχρι την οριστική
παραλαβή, στη διοίκηση – διαχείριση του έργου, σε ό,τι αφορά σε θέματα κατασκευής, καθώς
και στη μετέπειτα λειτουργία και συντήρησή του. 

 

Άρθρο 12

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. – Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μ.Ε.Κ. γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στην
αρμόδια  Υπηρεσία  τήρησης  του  Μητρώου,  με  την  οποία  ζητά  την  κατάταξή  του  σε
συγκεκριμένες κατηγορίες  έργων ή εξειδικευμένες εργασίες  και  στην αντίστοιχη βαθμίδα σε
κάθε κατηγορία. Με την αίτηση υποβάλλονται, τα ακόλουθα:

α. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια
Υπηρεσία),

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται (εφόσον αυτή δεν είναι ήδη
διαθέσιμη στην αρμόδια Υπηρεσία),
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γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις του,
με μνεία των έργων στα οποία έχει απασχοληθεί, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν.1599/1986 για την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων,

δ. Σχετικές βεβαιώσεις, αν δεν προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία από τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της
παρ. 1 του άρθρου 14

ε. Πιστοποιητικά εμπειρίας από ιδιωτικά έργα κλπ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14

Τα ανωτέρω υποβάλλονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74).

2. Με την εγγραφή ο αιτών κατατάσσεται, σε μία από τις βαθμίδες που προβλέπεται στην  παρ.
4  του  παρόντος  άρθρου  και  για  κάθε  μια  από  τις  αιτούμενες  κατηγορίες  έργων  και
εξειδικευμένων εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του παρόντος. 

3.  Η  εγγραφή,  η  κατάταξη  σε  κατηγορίες  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.

4. Ο αριθμός των βαθμίδων σε κάθε κατηγορία έργου ή εξειδικευμένων εργασιών ορίζεται στην
εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις τέσσερις (4)βαθμίδες Α’, Β’, Γ’, και Δ’. Στην εισαγωγική βαθμίδα 0
κατατάσσονται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος μετά την έναρξη
ασκήσεως του επαγγέλματος τους κατά τις  κείμενες διατάξεις.5.  Στην Α’  βαθμίδα εμπειρίας
κατατάσσονται: 

α) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα
της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε, και οι
κάτοχοι  τίτλων  σπουδών  ανώτατου  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  πανεπιστημιακού  τομέα  της
ημεδαπής  ή  ισότιμου  της  αλλοδαπής  που  έχουν  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  του  οικείου
επιμελητηρίου επαγγελματικού συλλόγου, μετά την παρέλευση τριετίας στην βαθμίδα 0, στις
κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών με βάσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα. 

β)  Οι  πτυχιούχοι  των  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (ΤΕΙ)  και  Ανώτερων  Τεχνικών
Σχολών, μετά την παρέλευση πενταετίας στη βαθμίδα 0 .

6.Η εγγραφή σε επιπλέον κατηγορίες (επέκταση σε άλλες κατηγορίες) και η εξέλιξη από βαθμίδα
σε βαθμίδα ανά κατηγορία, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται
από τα σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν το βάσιμο της αναβάθμισης
ή επέκτασης σε άλλες κατηγορίες.

 

Άρθρο 13

Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και

επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων

 

1.α.  Η  εξέλιξη  από βαθμίδα σε  βαθμίδα για  όλες τις  κατηγορίες  έργων και  εξειδικευμένων
εργασιών  γίνεται  με  βάση  την  αποκτηθείσα  εμπειρία  και  τον  χρόνο  παραμονής  σε  κάθε
βαθμίδα. 

β.  Όταν  η  υποβληθείσα  εμπειρία  αφορά  σε  εκτελεσμένο  έργο  ή  συντήρηση  αυτού,  όπως
αποδεικνύεται με τα νόμιμα πιστοποιητικά του άρθρου 14, το ελάχιστο ποσό (προ Φ.Π.Α.) που
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απαιτείται ανά βαθμίδα κατάταξης για όλες τις κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών
είναι:

Στην Α’  βαθμίδα 7.000 ευρώ

Στη Β’ βαθμίδα  70.000 ευρώ, 

Στη Γ’ βαθμίδα 250.000 ευρώ

Στη Δ’ βαθμίδα 500.000 ευρώ

Όταν η υποβληθείσα εμπειρία αφορά σε επίβλεψη/εποπτεία/διοίκηση /διαχείριση/λειτουργία,
η ελάχιστη απαίτηση της ως άνω περίπτωσης (β) διπλασιάζεται.

 γ. Όσον αφορά στον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε βαθμίδα, αυτός ορίζεται ως εξής: τρία (3)
χρόνια σε κατασκευή / συντήρηση κατά τη λειτουργία έργου, ή  έξι  (6)  χρόνια σε επίβλεψη
/εποπτεία σε Προϊσταμένη Αρχή /διοίκηση-διαχείριση / λειτουργία έργου, ή πέντε (5) χρόνια σε
επίβλεψη  /εποπτεία  σε  Προϊσταμένη  Αρχή  /διοίκηση-διαχείριση  /  λειτουργία  έργου  και
απόκτηση  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  διάρκειας  κατ΄  ελάχιστον  1  έτους  σε  συναφές
αντικείμενο. Για την αναγωγή των ετών εναλλασσόμενης εμπειρίας κατασκευής και επίβλεψης
ισχύει η ως άνω αναλογία 1:2 των συνολικών απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση. Ειδικά για
την εξέλιξη από τη Γ’ στη Δ’ βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών
απαιτείται ελάχιστος χρόνος παραμονής τρία (3) χρόνια και αντίστοιχη εμπειρία σε κατασκευή,
η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους εμπειρία.

Κατά παρέκκλιση, για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β' και Γ’ , απαιτείται η
απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παρ. 1β. του άρθρου 13 στην κατασκευή/συντήρηση της
αιτούμενης κατηγορίας κατά τα έξι (6) έτη που προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β’ και
κατά τα εννέα (9) έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ’.  Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται
αναλογικά στην περίπτωση εμπειρίας από επίβλεψη/διοίκηση-διαχείριση/λειτουργία σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στις παρ. 1β και 1γ. 

Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στη βαθμίδα Δ’ , απαιτείται η απόδειξη της σχετικής
εμπειρίας της παρ. 1β. του άρθρου 13 αποκλειστικά στην κατασκευή/συντήρηση της αιτούμενης
κατηγορίας κατά τα δώδεκα (12) έτη που προηγούνται της αιτήσεως.  

2.Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ και των αποφοίτων ανωτέρων
τεχνικών σχολών απαιτείται ελάχιστος χρόνος παραμονής σε βαθμίδα, για όλες τις κατηγορίες
έργων,  τρεισήμισι  (3,5)  χρόνια  και  αντίστοιχη  εμπειρία  σε  κατασκευή/  συντήρηση  κατά  τη
λειτουργία του έργου, ή επτά (7) χρόνια σε επίβλεψη/  λειτουργία / διοίκηση-διαχείριση. Για την
αναγωγή των ετών εναλλασσόμενης εμπειρίας κατασκευής και επίβλεψης ισχύει το δεύτερο
εδάφιο  της παραγράφου 1γ.  Ειδικά για  την εξέλιξη  από τη Γ΄  βαθμίδα στη Δ΄   για  όλες τις
κατηγορίες έργων απαιτείται εμπειρία τρεισήμισι (3,5) χρόνων σε κατασκευή, που δεν μπορεί
να αναπληρωθεί με άλλου είδους εμπειρία.

Κατά παρέκκλιση, για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β' και Γ’ , απαιτείται η
απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παρ. 1β. του άρθρου 13 στην κατασκευή/συντήρηση της
αιτούμενης  κατηγορίας  κατά  τα  οκτώμισι  (8,5)  έτη  που  προηγούνται  της  αιτήσεως  για  τη
βαθμίδα Β’ και κατά τα δώδεκα (12) έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ’.  Το προηγούμενο
εδάφιο  εφαρμόζεται  αναλογικά  στην  περίπτωση  εμπειρίας  από  επίβλεψη/διοίκηση-
διαχείριση/λειτουργία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1β και 1γ. 
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Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στη βαθμίδα Δ’ , απαιτείται η απόδειξη της σχετικής
εμπειρίας της παρ. 1β. του άρθρου 13 αποκλειστικά στην κατασκευή/συντήρηση της αιτούμενης
κατηγορίας κατά τα δεκαπεντέμισι (15,5) έτη που προηγούνται της αιτήσεως.  

3. Για τα φυσικά πρόσωπα, που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
1α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν.4270/2014, ως μόνιμοι υπάλληλοι, ή
υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου:

α. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις
των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 13, με την επιφύλαξη της κατωτέρω περίπτωσης δ της παρ.3, στις
βαθμίδες Α, Β και Γ. 

β. Η εγγραφή στις βαθμίδες και κατηγορίες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
είναι προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε Διευθύνουσα Υπηρεσία,
εποπτεύοντος  μηχανικού  σε  Προϊσταμένη  Αρχή  ,  σύνταξης,  ελέγχου  και  έγκρισης  τευχών
δημοπράτησης, και συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού.

γ.  Για  την  πρώτη  εγγραφή  οι  υπάλληλοι  μπορούν  να  εγγράφονται  κατά  παρέκκλιση  της
περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 στη βαθμίδα Γ’ του Μ.Ε.Κ. και στις κατηγορίες
έργων που αιτούνται, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18 έτη) από την έναρξη άσκησης
επαγγέλματος. 

4. Η εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες
έργων και εξειδικευμένων εργασιών στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται  στην
αρμόδια Υπηρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. του επόμενου άρθρου. 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 11 και 14 του παρόντος.

6. 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 15
του παρόντος. 

7.  Σε  τεχνική  Υπηρεσία  που  αναθέτει  ή  κατασκευάζει  έργο,το  έργο  εποπτεύει,  επιβλέπει,
διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει  τίτλο σπουδών συναφή με την κατηγορία του έργου και
πτυχίο του Μ.Ε.Κ. της ίδιας ή ανώτερης τάξης των αντίστοιχων απαιτουμένων Μ.Ε.Κ. για τους
κατασκευαστές του έργου. 

 

Άρθρο 14

Στοιχεία Εμπειρίας - Πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.

1.  Για  κάθε  δημόσιο  έργο,  η  Υπηρεσία που  το  επιβλέπει  (Διευθύνουσα Υπηρεσία),  κατά τα
ειδικότερα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  συντάσσει  και  εγκρίνει  υποχρεωτικά
πιστοποιητικό Μ.Ε.Κ. που κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή. Το πιστοποιητικό συντάσσεται
οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και ετησίως ή σε έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα με
την παρ.2 του παρόντος άρθρου. 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
συνδεδεμένων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  42Ε  του  ν.  2190/1920  ή  εταιρειών  κοινών
οικονομικών συμφερόντων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις ως προς την εκτέλεση του
έργου. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία απευθείας στην
αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου.
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2.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.

3.Τα  πιστοποιητικά  Μ.Ε.Κ.  εκδίδονται  ανά  έργο,  για  δεδομένη  χρονική  περίοδο  και
περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, σύντομη περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου, τον Φορέα
του έργου, τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διευθύνουσα, Προϊσταμένη, Δόμησης κ.λπ.) και Ανάδοχο,
έτσι ώστε να ταυτοποιείται μονοσήμαντα, το ρόλο των φυσικών προσώπων κατά την εκτέλεση
του  έργου,  με  διάκριση  του  είδους  της  απασχόλησης  (κατασκευή,  συντήρηση  κατά  τη
λειτουργία,  διοίκηση  –  διαχείριση,  επίβλεψη),  του  ενεργού  βαθμού  συμμετοχής  και
ποσοτικοποίηση της εμπειρίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος. Ανάλογα
στοιχεία  περιλαμβάνουν  και  τα  δελτία  εκτάκτων  συμβάντων  ή  επιθεωρήσεων.  Για  τα
πιστοποιητικά  Μ.Ε.Κ.  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  αντίστοιχες  διατάξεις  του  άρθρου  41  του
παρόντος.  Για  κάθε  σύμβαση  εκτέλεσης  έργου  εκδίδονται  πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  τα
αντίστοιχα Μ.Ε.Κ. συνδυαστικά.

4.Τα πιστοποιητικά εμπειρίας των ιδιωτικών έργων, ή έργων στην αλλοδαπή, ή για σχετιζόμενες
με  έργα  δραστηριότητες  που  δεν  πραγματοποιούνται  στους  εργοταξιακούς  χώρους  έχουν
ανάλογη δομή με τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. όπως αυτή προσδιορίζεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Κ.

5. Τα δεδομένα 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.

6.  Κατά το  ίδιο  χρονικό  διάστημα,  η  εμπειρία  για  εγγραφή,  κατάταξη και  αναθεώρηση στο
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), φυσικού προσώπου που στελεχώνει εργοληπτική
επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) και του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)  προέρχεται  μόνο  από
απασχόληση στην εταιρία που στελεχώνει. 

 

Άρθρο 15

Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Κ.

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

Εμπειρίας  Κατασκευαστών  του  άρθρου  118  παρ.17  του  Ν.4472/2017.  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 και

Μεταφορών σχετικές εκθέσεις και οπωσδήποτε την ετήσια έκθεσή της εντός του Δεκεμβρίου

κάθε έτους. 

2.Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με

θητεία  δύο  (2)  ετών,  που  μπορεί  να  ανανεώνεται  κατ’  ανώτατο  για  μία  επιπλέον  φορά,
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λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

και  αποτελείται  από  13  τακτικά  και  τα  αντίστοιχα  αναπληρωματικά  Μέλη,  ως  εξής:  οκτώ

δημόσιους υπαλλήλους, δύο εκπροσώπους του Τεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), έναν

εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών και  δύο εκπροσώπους

των επαγγελματικών εργοληπτικών  οργανώσεων, και ειδικότερα από:

1) Έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό και Μ.Ε.Κ. Γ’ της

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή

του ιδίων προσόντων.

2)  Έναν  (1)  υπάλληλο  κατηγορίας  ΠΕ  ή  ΤΕ  με  Μ.Ε.Κ.  Γ’  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

3)  Έναν  (1)  υπάλληλο κατηγορίας  ΠΕ  ή  ΤΕ  με  Μ.Ε.Κ.  Γ’  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και

Ενέργειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

4) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με Μ.Ε.Κ. Γ’ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

5) Τέσσερις (4) υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ.,  από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον

είναι  ΠΕ Μηχανικοί με Μ.Ε.Κ. Γ’ και ένας (1) είναι ΠΕ που διαθέτει  πτυχίο Νομικής Επιστήμης

με Α’ βαθμό και εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές

τους ιδίων προσόντων..

6) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), εγγεγραμμένους στο

Μ.Ε.Κ που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων από το Τ.Ε.Ε. 

7) Έναν (1) εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών εγγεγραμμένο

στο Μ.Ε.Κ και δεν είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

8)  Δύο (2)  εκπροσώπους  των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων,  εγγεγραμμένους  στο

Μ.Ε.Κ, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος, που ορίζονται

με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων.

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  6,  7,  8  και  οι  αναπληρωτές  τους  περιλαμβάνονται  στην  απόφαση
συγκρότησης, υποδεικνυόμενα από τους φορείς που εκπροσωπούν, κατόπιν αποφάσεων των
οικείων  οργάνων  διοίκησης  αυτών.  Η  έγγραφη  υπόδειξη  των  μελών  αυτών  από  τους
αντίστοιχους φορείς γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού
εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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 και Μεταφορών, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.
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Στην πρώτη συγκρότηση της επιτροπής Μ.Ε.Κ. με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το ΜΕΚ Γ’
στις  ως  άνω περιπτώσεις  (1)  έως  (5)  αντικαθίσταται  με  δεκατετραετή  εμπειρία  από λήψης
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

3.  Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών

συγκροτείται με θητεία δύο (2) ετών. 

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

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ  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  στην

περίπτωση (5) της παρ. 2, λαμβάνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στη

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νόμιμα αναπληρούμενος.

6.Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία μέσα

στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας της.. 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  Διοικητικής

Διαδικασίας  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 31.12.2019.

7.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.

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

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

εγγραφή,  κατάταξη  και  κάθε  είδους  μεταβολή  στο  Μ.Ε.Κ.  γίνεται  με  απόφαση  του  Γενικού

Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΥ, μετά από τη γνώμη της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. 

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 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.

δ) 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 και Υποδομών

ε)  γνωμοδοτεί,  εφόσον  της  ζητηθεί,  τη  λήψη  μέτρων  σχετικά  με  τη  βελτίωση  του  τρόπου

τήρησης  του  Μ.Ε.Κ.,  σχετικά  με  τον  τρόπο  που  καταρτίζονται  και  αξιολογούνται  τα
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πιστοποιητικά  Μ.Ε.Κ.,  παρακολουθεί  την  τήρηση  του  Μ.Ε.Κ.  και  υποβάλλει  στον  Υπουργό

Υποδομών και  Μεταφορών, εκθέσεις.

9.Μέσα  στο  μήνα  Δεκέμβριο  κάθε  έτους  η  επιτροπή  Μ.Ε.Κ.  συνέρχεται  σε  ετήσια  ειδική

συνεδρίαση  προκειμένου  να  συντάξει  ετήσια  απολογιστική  εισηγητική  έκθεση  προς  τον

Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών,  με αιτιολογημένες προτάσεις  για τη βελτίωση της λει-

τουργίας  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.

10.Η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου μεριμνά για τη στέγαση και τη γραμματειακή και

υλικοτεχνική υποστήριξη της Επιτροπής Μ.Ε.Κ., με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον

προϋπολογισμό της.

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

Εμπειρίας Κατασκευαστών, με μέριμνα της Διεύθυνσης Μητρώων της ΓΓΥ.

 

Άρθρο 16

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Κ.

1.  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. 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 κλειστές. 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 Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας,

νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Κατασκευαστών. 
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5. Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της επιτροπής Μ.Ε.Κ. ή υπάλληλος

της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και

την κατάθεση υπομνήματος.

6.  Σε  περίπτωση  ορισμού  υπαλλήλου  η  πρόταση  ορισμού  διαβιβάζεται  μέσω  του  Γενικού

Γραμματέα Υποδομών.

7. 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.

8. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες

πριν από τη συνεδρίαση. Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας διατυπώνονται εγγράφως. 

9.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. 

10.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 αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα

αρίθμηση.

Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

11.Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. αλληλογραφεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. με τις δημόσιες

αρχές και  υπηρεσίες  και  τα  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  τα  οποία υποχρεούνται  να

συνεργασθούν με αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία αμελλητί..

12.Σε  περίπτωση  που  η  Υπηρεσία  τήρησης  του  Μ.Ε.Κ.  διαπιστώσει  ότι  τα  υποβληθέντα

δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ζητεί εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την υποβολή,

τη συμπλήρωσή τους, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

13.Η βεβαίωση της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. αναρτάται στον ιστότοπο της αρμόδιας Υπηρεσίας εντός

πέντε ημερών από τη λήψη της απόφασης και αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση

στον  ενδιαφερόμενο  από  την  υπηρεσία.  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.
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1. Οι Βεβαιώσεις Μ.Ε.Κ. εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης

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

2. Η επανέκδοση βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ., λόγω επαναχορήγησης, γίνεται ύστερα από αίτηση του

ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ νέου απόφαση της

Επιτροπής Μ.Ε.Κ.. Η αίτηση εξετάζεται άμεσα και η βεβαίωση επανεκδίδεται εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

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

εκπροσώπους  τους  με  εξουσιοδότηση  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  ή

αποστέλλονται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως ή ανακτώνται ηλεκτρονικά από

το  πληροφοριακό  σύστημα  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  μέσω  ηλεκτρονικής  πιστοποίησης  του

αιτούντα.

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

τον κατατάσσει σε χαμηλότερη τάξη/εις από την/τις αιτηθείσα/ες, ή τον  υποβιβάζει  κατά  τάξη

ή τάξεις, ή συνεπάγεται οιασδήποτε μορφής βλαπτική  έννομη  συνέπεια σε βάρος του, ο αιτών

έχει  δικαίωμα  αίτησης  θεραπείας  σε  σχέση  με  την  εγγραφή  του  στο  Μ.Ε.Κ.,  ο  αιτών  έχει

δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών

από την ανάρτηση της απόφασης της παραγράφου 13 του άρθρου 16 του παρόντος. Η αίτηση

θεραπείας  απευθύνεται  στον  Υπουργό,  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  στην  αρμόδια  Υπηρεσία

τήρησης  του  Μ.Ε.Κ.,  η  οποία  μεριμνά  για  τη  σύνταξη  εισήγησης  εκδίκασης  της  αίτησης

θεραπείας  και  η  Επιτροπή  Μ.Ε.Κ.  γνωμοδοτεί  υποχρεωτικά  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  την

υποβολή της αίτησης θεραπείας. 

5.  Επί  των αιτήσεων θεραπείας  αποφαίνεται  ο  Υπουργός  Υποδομών και  Μεταφορών,  εντός

προθεσμίας  τριών (3) μηνών από την υποβολή τους. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας

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

Αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ 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.Κ. 

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. 

7.    Οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μ.Ε.Κ. των άρθρων 107 - 110

του ν.3669/2008 κατατάσσονται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή της

αρμόδιας  υπηρεσίας της ΓΓΥ,   στην αντίστοιχη βαθμίδα και  κατηγορία έργου/εξειδικεύμενης

εργασίας στο Μ.Ε.Κ. του παρόντος. 

8.    Εκκρεμείς  αιτήσεις  κατά  την  έναρξη ισχύος  του  παρόντος,  για  εγγραφή ή  ανανέωση ή

λοιπών μεταβολών της εγγραφής στο Μ.Ε.Κ. των άρθρων 107 -110 του ν.3669/2008 εξετάζονται
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με  βάση  τις  διατάξεις  που  ίσχυαν  πριν  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  και  στη  συνέχεια

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

9.    Οι κάτοχοι ειδικού πτυχίου εργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 του

Π.Δ. 437/1981, εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Κ. για δασοτεχνικά έργα, έπειτα από

αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από αντίγραφο του πτυχίου. 

 

 

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 κατηγορίες έργων και στις εξειδικευμένες εργασίες της παρ.2 του άρθρου 45 του παρόντος,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138 Α') .

2. Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ δασολογίας κατατάσσονται και στα δασοτεχνικά έργα.

3. Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με την

παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

πίνακας αντιστοίχησης των κατηγοριών έργων και εξειδικευμένων εργασιών και των ειδικοτήτων

των φυσικών προσώπων της παρ.1 με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μ.Ε.Κ. Για την έκδοση γνώμης της

Επιτροπής Μ.Ε.Κ. εισηγείται η Διεύθυνση Μητρώων της Γ.Γ.Υ., ύστερα από γνώμη από το κατά

περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο, επιστημονική ή επαγγελματική οργάνωση, ανάλογα με την

εξεταζόμενη ειδικότητα, η οποία παρέχεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από

το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ.  Κατά την ανωτέρω διαδικασία, γνώμη

μπορεί να εκφράσει και η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον ζητηθεί από

τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Άρθρο 19

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Πτυχιούχων 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  στις  εξής

κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:

α)  Των  πολιτικών  υπομηχανικών  στις  κατηγορίες  οδοποιίας,  οικοδομικών,  υδραυλικών,

λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
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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 Δομικών Έργων και  των πτυχιούχων πρώην

ΑΣΤΕΜ  των  ΚΑΤ.Ε.Ε.  Τμήματος  Τεχνολόγων  Πολιτικών,  Κατεύθυνσης  Δομικών  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  οδοποιίας,  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.

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  Δικτύων  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.
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2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και

τεχνολόγοι δασοπονίας στα έργα πρασίνου.

3. Όσοι από τους παραπάνω πτυχιούχους εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. για εξειδικευμένες εργασίες

μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα τους. 

 

Άρθρο 20

Διαγραφή από τα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών

1. Με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας διαγράφονται από το

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και  ακυρώνεται  η βεβαίωσή τους,  προσωρινά μεν λόγω

επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προβλέπεται

στη σχετική πράξη, οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

αποχωρήσεως από το Μητρώο,

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

Μητρώα Μ.Ε.Κ.

2.  Ο  κάτοχος  βεβαίωσης  Μ.Ε.Κ.  που  διαγράφεται  προσωρινά  ή  οριστικά  από  το  Μητρώο

καταθέτει την πρωτότυπη βεβαίωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση θανάτου του

κατόχου  βεβαίωσης  Μ.Ε.Κ.  επέρχεται  αυτοδίκαιη  διαγραφή με  την  προσκόμιση  ληξιαρχικής

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

κατόχου βεβαίωσης Μ.Ε.Κ. αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διαγράφεται

από το Μητρώο.

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

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

επανεκδίδεται  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  υποβολή  της  αίτησης.  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 κατόχου βεβαίωσης Μ.Ε.Κ. από το

μητρώο,  ακυρώνεται  αυτοδίκαια  το  πτυχίο  τους  και  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  σε

διαγωνισμούς. Ανακοίνωση περί της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται στην

ιστοσελίδας της με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπηρεσίας.

5. Παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 και 8 του άρθρου 118 του ν.4472/2017 καθ’ οιονδήποτε

τρόπο διαπιστούμενη επιφέρει τη διαγραφή του κατόχου βεβαίωσης Μ.Ε.Κ. και της αντίστοιχης

επιχείρησης  από  το  ΜΗΕΕΔΕ  σύμφωνα  με  το  άρθρο  91.  Για  τη  διαγραφή  αυτή  εκδίδεται

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Τ.Ε)
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ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)

 

Άρθρο 21

Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)

 

1.    Το  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  που προβλέπεται στην περιπτ. Α.1 της παρ. 11.α. του άρθρου 118 του

Ν. 4472/2017 (Α΄74), τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 22 του παρόντος, διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και ΙΙ)

και επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες ήτοι: 

α) Το Τμήμα Ι αυτού αποτελεί το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 75 και του

Παραρτήματος  XΙ΄,  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  όσον  αφορά  την

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή

σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος

του  παρόντος  Π.Δ.  τα  προβλεπόμενα  στο  Παράρτημα  ΧΙ’  «Μητρώο  Μελετητών»  και

«Μητρώο Γραφείων Μελετών» του νόμου 4412/2016, τροποποιώντας το αντιστοίχως.  

β) το Τμήμα ΙΙ αυτού, αποτελεί τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τη

συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και

παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών.  Το  σχετικό

πιστοποιητικό  του  Τμήματος  ΙΙ  καλύπτει  διατάξεις  των  άρθρων  73  έως  83  του  ν.

4412/2016. 

2.    Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών

και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών,  οι  ημεδαπές

επιχειρήσεις  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένες  και  στα  δύο  Τμήματα  του  Mητρώου

Μελετητικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων  (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  η  δε  σχετική  βεβαίωση

εγγραφής  είναι  ενιαία  και  για  τα  δύο  Τμήματα,  διαρθρωνόμενη  διακριτά  ως  προς  το

περιεχόμενό της για τα δύο αυτά Τμήματα.

 

Άρθρο 22

Τήρηση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.
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1.    Η  εγγραφή  και  κατάταξη  των  μελετητικών  επιχειρήσεων  στα  Τμήματα  Ι  και  ΙΙ  του

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  καθώς  και  η  τακτική  και  η  έκτακτη  αναθεώρηση  της  εγγραφής  και  της

κατάταξής 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, τα

οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι μελετητικές επιχειρήσεις.

3.    Το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γ.Γ.Υ. του

Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών. Στο πλαίσιο 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 την εγγραφή, κατάταξη,

αναθεώρηση εγγραφής και διαγραφή των μελετητικών επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές

πληροφορίες στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται.

4.    Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 37 του παρόντος είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί ή να

αποφασίζει για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των μελετητικών

επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Τμήματα Ι και ΙΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.10 του

άρθρου  37 του  παρόντος.  Η  υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  με  υπογραφή  του

Προϊσταμένου  της,  εκδίδει  τα  πιστοποιητικά  εγγραφής  και  κατάταξης  στο  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,

ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

5.    Οι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Μ.  επιτρέπεται  να  στελεχώνουν  μία  μόνο  μελετητική

επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και να έχουν ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή

στην εκτέλεση των συμβάσεων της επιχείρησης, η οποία παρακολουθείται από την υπηρεσία

τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. εισηγείται στην Επιτροπή

ΜΗ.Μ.ΕΠ.  που  μπορεί  να  παραπέμπει  τα  ανωτέρω  στελέχη,  των  οποίων  η  συμμετοχή

κρίνεται εικονική, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος

του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξης στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και να αποδεικνύεται με την

προσκόμιση, κατά περίπτωση:

α)  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  στελέχους  ως  μισθωτού  πλήρους  απασχόλησης  στην

επιχείρηση, ή 

β) κατάστασης μετόχων επιχείρησης και ασφαλιστικής ενημερότητας ως εταίρου – μετόχου

της επιχείρησης, ή 

γ) ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους ως αμειβόμενου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

στις Α.Ε., ή 

δ)  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ελεύθερου  επαγγελματία  μαζί  με  σύμβαση  παροχής

υπηρεσιών κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. 
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Η συμμετοχή στη στελέχωση εταιρείας στερεί στην τυχόν υπάρχουσα ατομική μελετητική

επιχείρηση  του  μελετητή  το  δικαίωμα  να  υποβάλει  εφεξής  φακέλους  συμμετοχής  και

προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης

μελέτης. Συμβάσεις που αναλήφθηκαν και διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν από την ατομική

μελετητική επιχείρηση πριν την ημερομηνία ένταξης του μελετητικού πτυχίου του μελετητή

στη στελέχωση εταιρείας δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή αυτή.

6.    Οι  μελετητικές  επιχειρήσεις  τρίτης  (3ης)  έως  πέμπτης  (5ης)  τάξης  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

υποχρεούνται  να  υποβάλουν  τα  ανανεωμένα  συμβόλαια  ασφάλισης  επαγγελματικής

ευθύνης,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών από τη  λήξη  των προηγούμενων  κατατεθέντων στο

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

7.    Οι  μελετητικές  επιχειρήσεις  τρίτης  (3ης)  έως  πέμπτης  (5ης)  τάξης  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

υποχρεούνται  να  υποβάλουν  τα  ανανεωμένα  επίσημα  πιστοποιητικά  εφαρμογής

συστημάτων  διαχείρισης  ποιότητας,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  τη  λήξη  των

προηγούμενων κατατεθέντων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

8.    Η  υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  μπορεί  να  ενεργήσει,  οποτεδήποτε,  έκτακτη

αναθεώρηση και, συνακολούθως, την έγγραφή και την κατάταξή της, διαγράφοντάς την από

ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες μελετών ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της.

9.    Η τακτική ή η έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες

και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης.

Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε

τάξη, έστω κι αν αυτό δεν ζητήθηκε από την επιχείρηση.

 

10.              Τηρουμένων  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων

μπορεί  να  ανατίθενται  καθήκοντα  συμβούλου  σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  για  την

υποβοήθηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  για  την  τήρηση  των  Μητρώων  Μ.Ε.Μ.  και

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ιδίως για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής,

επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης. 

 

Άρθρο 23 

Έγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.-

άρθρο 75 παρ.  2  του ν.  4412/2016 –  καταλληλότητα για την άσκηση της  επαγγελματικής

δραστηριότητας

 

1.      Οι  οικονομικοί  φορείς  εγγράφονται  στο  Τμήμα  Ι  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  σε  μία  ή

περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 (Α’
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147), με αίτησή τους, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την

Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

2.      Κριτήρια  εγγραφής  αποτελούν:  α)  η  νόμιμη σύσταση  και  ύπαρξη  του  οικονομικού

φορέα, και β) η καταλληλότητα για την επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνυόμενη με

την περιγραφή του σκοπού της επιχείρησης.

3.    Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Μητρώο  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων

(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  έχουν  οι  ατομικές  επιχειρήσεις  που  δημιουργούνται  από  μελετητές  του

Μ.Ε.Μ. και τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους, ως σκοπό την εκπόνηση

δημοσίων  μελετών  και  την  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  υπηρεσιών  και  είναι

νομίμως εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του εδαφίου η) της

παρ. 12 του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 (Α’ 74).

4.      Στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύνανται να εγγράφονται και αλλοδαπές Μελετητικές Επιχειρήσεις,

σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής που ισχύουν για τις ημεδαπές.

 

Άρθρο 24

Επίσημος  κατάλογος  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  -Τμήματος  ΙΙ  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 (άρθρο 83 του Ν.4412/2016)

 

Το  σχετικό  πιστοποιητικό  του  Τμήματος  ΙΙ  συνιστάται  από  τα  Μέρη  Α  και  Β  και  καλύπτει

απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που περιλαμβάνονται σε διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν.

4412/2016 και ειδικότερα: 

α)  Το  ΜΕΡΟΣ  Α  καλύπτει  τις  περιπτώσεις  (β)  και  (γ),  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αντίστοιχα, της  παρ.1 του άρθρου 75

του ν. 4412/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στις παρ. 4 και 5 του υπόψη άρθρου.

β) Το ΜΕΡΟΣ Β καλύπτει τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού:

(1) της παρ. 1 του άρθρου 73

(2) των περιπτώσεων β) και θ) της παρ.4 του άρθρου 73 και

(3) του άρθρου 74

 

 

Άρθρο 25

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων

1.      Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) τάξεις: 1η, 2η, 3η, 4η και 5η,

ανάλογα με τις προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
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και  επαγγελματικής  ικανότητας  που προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του  παρόντος,  ανά

κατηγορία μελέτης.

2.      Η κατάταξη ανά κατηγορία μελέτης των μελετητικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

γίνεται  βάσει των κατωτέρω  αυτοτελών  και  ανεξάρτητων  κριτηρίων.   

2.1.          Για την κατάταξη στην 1η τάξη απαιτείται η επιχείρηση να διαθέτει  ελάχιστη

στελέχωση δυναμικού μίας (1) μονάδας, ήτοι να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν

μελετητή  με  τουλάχιστον  πτυχίο  Α’  βαθμίδας  Μ.Ε.Μ.  στην  κάθε  αιτούμενη

κατηγορία μελέτης.

2.2.          Για την κατάταξη στη 2η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  δύο  (2)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει  τουλάχιστον  έναν  μελετητή  με  τουλάχιστον  πτυχίο  Β’  βαθμίδας

Μ.Ε.Μ. στην κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης και

β)  να  εφαρμόζει  σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  για  την  παροχή  μελετητικών

υπηρεσιών στις αιτούμενες κατηγορίες μελετών.

2.3.          Για την κατάταξη στην 3η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  τριών  (3)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει  τουλάχιστον  έναν  μελετητή  με  τουλάχιστον  πτυχίο  Γ’  βαθμίδας

Μ.Ε.Μ. στην κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισoδύναμο, για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών στις αιτούμενες

κατηγορίες μελετών,

γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 350.000 ευρώ ανά αξίωση 

δ)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

εκπόνηση μελετών κάθε αιτούμενης κατηγορίας  μελέτης,  με  ελάχιστη συνολική

συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου,

ε) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και

μέσων εκπόνησης  των μελετών των αιτούμενων κατηγοριών,  όπως καθορίζεται

στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, και

στ) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο

εργασιών  από  εκπόνηση  μελετών  και  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών

υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ, και

ζ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις.
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2.4.          Για την κατάταξη στην 4η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  επτά  (7)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή με πτυχίο Γ’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. και έναν

μελετητή με πτυχίο Β’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. στην κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισoδύναμο, για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών στις αιτούμενες

κατηγορίες μελετών,

γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 700.000 ευρώ ανά αξίωση,

δ)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

εκπόνηση μελετών κάθε αιτούμενης κατηγορίας  μελέτης,  με  ελάχιστη συνολική

συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ.4 του παρόντος άρθρου,

ε) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και

μέσων εκπόνησης  των μελετών των αιτούμενων κατηγοριών,  όπως καθορίζεται

στην παρ.7 του παρόντος άρθρου, 

στ) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο

εργασιών  από  εκπόνηση  μελετών  και  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών

υπηρεσιών μεγαλύτερο από 200.000 ευρώ, 

ζ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,

η)  να  έχει  ίδια  κεφάλαια  τουλάχιστον  100.000  ευρώ  ή  να  διαθέτει,  κατά  την

υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 ευρώ, και

2.5.          Για την κατάταξη στην 5η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  δώδεκα  (12)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μελετητές με πτυχίο Γ’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. και έναν

μελετητή με πτυχίο Β’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. στην κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών στις αιτούμενες

κατηγορίες μελετών,

γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.000.000 ευρώ ανά αξίωση,

δ)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

εκπόνηση μελετών κάθε αιτούμενης κατηγορίας  μελέτης,  με  ελάχιστη συνολική

συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
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ε) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και

μέσων εκπόνησης  των μελετών των αιτούμενων κατηγοριών,  όπως καθορίζεται

στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, 

στ) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο

εργασιών  από  εκπόνηση  μελετών  και  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών

υπηρεσιών μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ, 

ζ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,

η)  να  έχει  ίδια  κεφάλαια  τουλάχιστον  300.000  ευρώ  ή  να  διαθέτει,  κατά  την

υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ, και

3.      Τα  ασφαλιστήρια  θα  αφορούν  ασφάλιση  επαγγελματικής  ευθύνης  έναντι  παντός

τρίτου  (Εργοδότης,  Τράπεζες,  Δανειστές,  κ.λπ.)  για  τις  όποιες  συνέπειες  από  λάθη  ή

παραλείψεις κατά την άσκηση της μελετητικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης θα έχει αναδρομική κάλυψη από την

ημερομηνία αρχικής εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα καλύπτει αξιώσεις για άμεσες ή/και

έμμεσες ζημιές από σωματικές βλάβες /θάνατο ή/και υλικές ζημιές καθώς και επακόλουθες

χρηματικές απώλειες, που απορρέουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη σε σχέση με τη

μελέτη ή τις παρεχόμενες μελετητικές υπηρεσίες. Με το ίδιο Ασφαλιστήριο θα καλύπτονται

πάσης φύσεως νομικά έξοδα, δαπάνες έρευνας και πραγματογνωμοσύνης καθώς επίσης το

κόστος  επανασχεδιασμού,  αναθεώρησης  ή  διόρθωσης  της  μελέτης  εφόσον  προκύπτει

υπαιτιότητα της επιχείρησης.

Το προβλεπόμενο σε κάθε Ασφαλιστήριο ποσό Απαλλαγής ανά απαίτηση που βαρύνει τον

Ασφαλισμένο δεν θα υπερβαίνει το 2% του αντίστοιχου ορίου αποζημίωσης.

Το Ασφαλιστήριο θα είναι σύμφωνο με αποδεκτά διεθνή πρότυπα και δεν θα περιλαμβάνει

καταχρηστικούς όρους σε ό,τι αφορά εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις αποζημίωσης.  Ρητά θα

προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης κατόπιν νομικής και τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης

ή Διαμεσολάβησης  και  όχι  κατόπιν  “δικαστικής  απόφασης  εις  βάρος  της  Ασφαλισμένης

Επιχείρησης”. 

 

4.      Οι ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης και τάξη, εκπεφρασμένες σε

συνολική  αμοιβή  συμβάσεων  (προ  ΦΠΑ)  που  αναλήφθηκαν  την  τελευταία  δωδεκαετία

(12ετία) πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται ως εξής:

α) Για τις κατηγορίες μελετών (1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (2) Πολεοδομικές

και  Ρυμοτομικές  Μελέτες,  (10)  Μελέτες  συγκοινωνιακών Έργων και  κυκλοφοριακές,  (13)
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Μελέτες Υδραυλικών Έργων,  (14)  Ενεργειακές  Μελέτες,  (16)  Μελέτες  Τοπογραφίας,  (21)

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες:

3η Τάξη: ≥ 400.000 ευρώ

4η Τάξη: ≥ 800.000 ευρώ

5η Τάξη: ≥ 1.600.000 ευρώ

β) Για τις κατηγορίες μελετών (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (11) Μελέτες

Λιμενικών Έργων, (15) Βιομηχανικές Μελέτες, (19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες, (20)

Γεωλογικές,  Υδρογεωλογικές  και  Γεωφυσικές  Μελέτες  και  Έρευνες,  (22)  Εδαφολογικές

Μελέτες και Έρευνες:

3η Τάξη: ≥ 250.000 ευρώ

4η Τάξη: ≥ 500.000 ευρώ

5η Τάξη: ≥ 1.000.000 ευρώ

γ) Για τις κατηγορίες μελετών (3) Οικονομικές μελέτες, (4) Κοινωνικές μελέτες, (5) Μελέτες

οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας, (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες,

(8)  Στατικές  μελέτες,  (9)  Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές,  (12)

Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, (17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες,  (18) Μελέτες χημικής

μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων, (23) Γεωργικές μελέτες, (24) Δασικές μελέτες, (25)

Μελέτες  φυτοτεχνικής  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου  και  έργων  πρασίνου,  (26)

Αλιευτικές μελέτες, (28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων:

3η Τάξη: ≥ 150.000 ευρώ

4η Τάξη: ≥ 300.000 ευρώ

5η Τάξη: ≥ 600.000 ευρώ

Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια αναπροσαρμόζονται  κάθε έτος,  με βάση τον επίσημο δείκτη

τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της

παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16 (Α’ 147).

5.      Στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης οιασδήποτε εταιρικής μορφής που επήλθε

από τη συγχώνευση ή/και μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις,

προσμετράται στην εμπειρία της και η προηγούμενη εμπειρία εκπόνησης μελετών από τις

ατομικές επιχειρήσεις που συνέστησαν την αιτούσα μελετητική επιχείρηση.

6.      Η  εκπόνηση  μελετών  και  η  παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  υπηρεσιών  σε

ιδιωτικά έργα, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 35, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον

έχουν δηλωθεί και περιληφθεί στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.

37

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 

7. α) Ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικού εξοπλισμού ορίζεται η κατοχή ενός σταθμού εργασίας

– ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμένου με νόμιμες άδειες λειτουργικών προγραμμάτων,

για κάθε δηλωθέν βασικό στέλεχος της επιχείρησης.

β)  Ως  ελάχιστη  απαίτηση  μέσων  μελέτης  ορίζεται  η  νόμιμη  κατοχή  αναγνωρισμένων

προγραμμάτων Η/Υ (software) που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την εκπόνηση

των μελετών των αιτούμενων κατηγοριών.

7.      Σε  περιπτώσεις  συγχωνεύσεων  της  παρ.  5  όπου  συμμετέχει  κατ’  ελάχιστον  μια

μελετητική επιχείρηση η κατάταξη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. γίνεται με την τήρηση της διαδικασίας

τακτικής  ή έκτακτης αναθεώρησης  που αφορά στο  σύνολο των στοιχείων εγγραφής και

κατάταξής της.  Τα στοιχεία με τα οποία εξετάζεται η κατάταξη της επιχείρησης είναι  τα

ενοποιημένα  στοιχεία  της  επιχείρησης  που  προέκυψε  από  τη  συγχώνευση  και  έχει

υποβάλλει την αίτηση, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

 

Άρθρο 26

Όρια εκτιμώμενης αξίας  συμβάσεων μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών

υπηρεσιών 

 

1. Τα όρια εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προ ΦΠΑ, στα οποία κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  μελετητικές  επιχειρήσεις,  ανάλογα  με  την  τάξη  κατάταξής  τους  και  τον  κύκλο

εργασιών της παρ.2 του άρθρου 25, είναι τα ακόλουθα:

α) για την πρώτη (1η) τάξη: όριο μέχρι τον κύκλο εργασιών τριετίας της 3ης τάξης, της παρ.

2.3.στ. του άρθρου 25,

β) για τη δεύτερη (2η) τάξη: όριο μέχρι το τριπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της 3ης

τάξης, της παρ. 2.3.στ. του άρθρου 25,

γ)  για την τρίτη (3η) τάξη: όριο μέχρι  το οκταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της 3ης

τάξης, της παρ. 2.3.στ του άρθρου 25,

 δ) για την τέταρτη (4η) τάξη:  όριο μέχρι το τετραπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της 4ης

τάξης, της παρ. 2.4.στ του άρθρου 25,

ε) για την πέμπτη (5η) τάξη δεν τίθεται όριο.

2. Τα ως άνω όρια αφορούν μόνο στην κατάταξη των μελετητικών επιχειρήσεων στις αντίστοιχες

τάξεις και δεν περιορίζουν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Στις ανωτέρω

διαδικασίες, οι οικονομικοί φορείς, ανεξαρτήτως τάξης, πρέπει να αποδείξουν ότι ικανοποιούν
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τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων (β) και (γ)  της παρ.  1 του άρθρου 75 του

ν.4412/2016,  όπως  αυτά  καθορίζονται  κάθε  φορά  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  είτε

προσκομίζοντας  την  αντίστοιχη  βεβαίωση  εγγραφής  που  αποτελεί  αυτόματο  τεκμήριο  των

πληροφοριών  που  περιέχει  αυτή,  είτε  προσκομίζοντας  τα  απαιτούμενα  αποδεικτικά  μέσα,

σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής

για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους ικανότητα), ενώ για

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του

άρθρου 80 του ν.4412/2016.

 

 

 

Άρθρο 27 

Διαδικασία Εγγραφής 

 

1.      Για  την  εγγραφή  και  κατάταξη  στα  Μητρώα  εκδίδονται  βεβαιώσεις  με  τη  μορφή

πιστοποιητικών  εγγραφής  (Τμήμα  Ι)  και  κατάταξης  (Τμήμα  ΙΙ),  η  οποία  ακολουθεί  τις

μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πιστοποιητικό εκδίδεται και

ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του παρόντος άρθρου. 

2.    Η εγγραφή Μελετητικών  Επιχειρήσεων  στις  ανωτέρω  τάξεις  του  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  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 32 και 33

του παρόντος, αντίστοιχα. 

3.    Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται με αίτησή τους σε μία ή

περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. 15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 (Α’

147). 

4.      Η  εγγραφή  και  η  κατάταξη  στις  κατηγορίες  και  στις  τάξεις  3η,  4η και  5η του

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ισχύει για τρία (3) έτη, ενώ για τις μελετητικές επιχειρήσεις πρώτης (1ης) και

δεύτερης (2ης) τάξης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ισχύει για πέντε (5) έτη από την έκδοση του σχετικού

πιστοποιητικού.

5.      Αν η μελετητική επιχείρηση δεν υποβάλει  αίτηση τακτικής αναθεώρησης,  μέσα σε

ενενήντα (90) ημέρες, πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας ή της πενταετίας ως ανωτέρω,

κατά  περίπτωση,  τεκμαίρεται  ότι  ελλείπουν  οι  προϋποθέσεις  παραμονής  της  στις

κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί, αποδεσμεύονται τα στελέχη της επιχείρησης και

κινείται η διαδικασία υποκατάστασης σε όσες συμβάσεις μελετών εκτελεί η επιχείρηση ως
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ανάδοχος ή συμμετέχουσα σε ένωση ή σε κοινοπραξία. Για την αποδέσμευση αυτή και την

κίνηση διαδικασίας υποκατάστασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα

από την λήξη του σχετικού πιστοποιητικού και η πράξη αναρτάται στη Διαύγεια.

6.    Το  χορηγούμενο  πιστοποιητικό  αφορά  όλες  τις  κατηγορίες  μελετών  στις  οποίες

εγγράφεται και κατατάσσεται η Επιχείρηση και αναγράφει, τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία

(αναλόγως στο Τμήμα Ι ή στο Τμήμα ΙΙ βάσει των οριζομένων στο άρθρο 24 του παρόντος):

α) τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ),

β) τον μοναδικό αριθμό του Μητρώου που λαμβάνει η Επιχείρηση,

γ) την ημερομηνία αρχικής εγγραφής και την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού,

δ) τις κατηγορίες μελετών και την αντίστοιχη τάξη της, 

ε) Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Μ. μελετητών που ανήκουν στη στελέχωση

της Επιχείρησης και έχουν δεσμεύσει τα πτυχία τους, η τάξη και η κατηγορία, στ)  την

ημερομηνία λήξης των κατατεθέντων πιστοποιητικών εφαρμογής συστήματος διαχείρισης

ποιότητας και ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης,

ζ) τα κριτήρια κατάταξης για τα οποία η επιχείρηση έχει στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων,

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147),

η) τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή και η κατάταξη της επιχείρησης.

 

Άρθρο 28 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων

1.      Για την εγγραφή και την κατάταξη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων

Έργων, απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με

υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία και συνοδεύεται από την προβλεπόμενη

στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’ 202) εισφορά. Στην αίτηση

αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα της Επιχείρησης, η νομική της μορφή, ο Αριθμός

Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τα στοιχεία του

νομίμου εκπροσώπου ή/και του εντεταλμένου συμβούλου και ο αριθμός Μ.Ε.Μ. αυτών

και οι κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητείται κατάταξη. Αν η αιτούσα Επιχείρηση έχει

μορφή  ανώνυμης  εταιρείας,  στην  αίτηση  επισυνάπτεται  απόσπασμα  απόφασης  του

Διοικητικού  της  Συμβουλίου  για  τον  ορισμό  του  νομίμου  εκπροσώπου  ή  του

εντεταλμένου συμβούλου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της.

β)  Ακριβές  αντίγραφο του καταστατικού της  Επιχείρησης  και  εφόσον πρόκειται  περί

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας 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.
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Οι  ατομικές  επιχειρήσεις  υποβάλλουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας  ΔΟΥ,  από  την  οποία

προκύπτει η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

 

γ)  Έγγραφα  νομιμοποίησης  του  αποφασιστικού  οργάνου  της  επιχείρησης  και  του

νομίμου  ή  των  νομίμων  εκπροσώπων  της  (Φ.Ε.Κ.  ή  καταστατικό  ή  πιστοποιητικό

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., καθώς

και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.).

δ) Για κάθε ζητούμενη κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο Μ.Ε.Μ. στην κατηγορία) των μελετητών που δεσμεύουν το

πτυχίο τους στην Επιχείρηση.

Αναλόγως του είδους της σχέσης κάθε μελετητή με την Επιχείρηση επισυνάπτονται τα

αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής με τα στοιχεία

του ν.  1599/1986 καθενός  από τους μελετητές  που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην

Επιχείρηση, με την οποία βεβαιώνεται ότι: ε1) ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικό-

τητα  στελέχωση  της  επιχείρησης,  ε2)  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  τους  άλλα

κωλύματα για τη στελέχωση οικονομικού φορέα, ε3)  ότι  θα δηλώσουν κάθε σχετική

μεταβολή και ε4) δεν θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από

διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει  η Επιχείρηση στην οποία δεσμεύουν το

πτυχίο τους.

στ) Βεβαίωση καταχώρησης σε Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε περίπτωση

που δεν προκύπτει από τα δικαιολογητικά του εδαφίου (α).

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, τραπεζικές βεβαιώσεις ή/και

βεβαιώσεις  πιστοληπτικής  ικανότητας  από  αναγνωρισμένους  χρηματοδοτικούς

οργανισμούς.

η)  Καταστάσεις  προσωπικού  της  επιχείρησης  θεωρημένες  από  την  Επιθεώρηση

Εργασίας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του ν. 4172/13 θεωρημένες από αρμόδια

Δ.Ο.Υ.

θ) Στοιχεία για τις μελέτες που εκπόνησε η επιχείρηση στις αιτούμενες κατηγορίες, με

συμβάσεις που αναλήφθηκαν κατά την προηγούμενη δωδεκαετία, συνοδευόμενα από

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 31 του παρόντος.

ι) Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα εκπόνησης των μελετών που

διαθέτει η επιχείρηση.
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ια) Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει η μελετητική επιχείρηση για την εξασφάλιση

της  ποιότητας,  συνοδευόμενη  από  πιστοποιητικά  αναγνωρισμένων  φορέων

πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

ιβ) Έγγραφα ασφαλιστικών καλύψεων επαγγελματικής ευθύνης της επιχείρησης. 

ιγ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων

73 και 74 του Ν. 4412/16 (Α’ 147).

 

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  από  την

κοινοποίηση του εγγράφου της υπηρεσίας. 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 29 

Στήριξη στις ικανότητες τρίτων

1.      Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι

ανήκουν  σε  ένωση,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  των  μελών  της  και

επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν

αναφορικά  με:  α)  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  β)  τεχνική  και

επαγγελματική ικανότητα. 

2.      Η απόδειξη της ύπαρξης της ένωσης γίνεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό, το

οποίο κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και το οποίο περιέχει κατ΄ ελάχιστον: αναλυτικά τους

πόρους  και  ικανότητες  που  διαθέτει  ο  πάροχος  στον  οικονομικό  φορέα,  το  χρονικό

διάστημα  της  παροχής  αυτών,  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  της  υπόψη  παροχής.  Ο

πάροχος πόρων και ικανοτήτων δεν μπορεί να παράσχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους

ίδιους πόρους και ικανότητες σε  άλλον οικονομικό φορέα του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ούτε μπορεί να

χρησιμοποιήσει  αυτούς  είτε  ο  ίδιος  είτε  στηρίζοντας  τρίτο  οικονομικό  φορέα  για  τη

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

3.      Για  την  εγγραφή  του  στο  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  ο  οικονομικός  φορέας  που  στηρίζεται  σε

ικανότητες  άλλων συμμετεχόντων στην  ίδια  με  αυτόν  ένωση προσκομίζει  στην  αρμόδια

Υπηρεσία  τήρησης  των  Μητρώων  το  ως  άνω  ιδιωτικό  συμφωνητικό,  καθώς  και  τα

αποδεικτικά  μέσα  των  πόρων  και  ικανοτήτων,  στις  οποίες  στηρίζεται.  Τα  εν  λόγω

αποδεικτικά  μέσα,  είναι  τα  ίδια  με  αυτά  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  28  για  τους
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οικονομικούς  φορείς,  οι  οποίοι  εγγράφονται  αυτοτελώς,  ήτοι  χωρίς  να  στηρίζονται  σε

ικανότητες τρίτων.

4.      Στο πρόσωπο του παρόχου πόρων και ικανοτήτων δεν πρέπει να συντρέχουν οι λόγοι

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

5.      Οι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται, μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης

εγγραφής  του  οικονομικού  φορέα,  ο  οποίος  τις  επικαλείται  με  ποινή  μη αποδοχής  των

συγκεκριμένων  πόρων  και  ικανοτήτων  και  διαγραφής  ή  υποβάθμισης  του  οικονομικού

φορέα από το Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

6.      Οι  παρεχόμενοι  πόροι  και  ικανότητες  αφαιρούνται,  για  το  χρονικό  διάστημα  της

παροχής, από τις αντίστοιχες του παρόχου για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση του

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

7.      Σε περίπτωση απώλειας από τον πάροχο των πόρων και ικανοτήτων για το χρονικό

διάστημα της διάθεσης αυτών, κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης 

8.      Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που παρέχει τους πόρους ή/και τις ικανότητες

προέρχεται  από  άλλη  χώρα  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ενημερώνει  την  χώρα  προέλευσης  του  παρόχου  και  τα  αντίστοιχα

Επαγγελματικά  Μητρώα  ή  καταλόγους  περί  της  δέσμευσης  των  εν  λόγω  πόρων  ή/και

ικανοτήτων.

9.      Μαζί  με  τις  οικονομικές  καταστάσεις,  σε  περίπτωση  επίκλησης  στήριξης  στις

ικανότητες  άλλου  φορέα,  συνυποβάλλεται  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  φορέα  του

εγγεγραμμένου στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του παρόχου, ότι οι περιλαμβανόμενοι στο κατατεθέν

με την αρχική αίτηση  πόροι ή/και ικανότητες εξακολουθούν να παρέχονται και για την ιδία

διάρκεια και ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παραμένει σε ισχύ.

10.  Η  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Γ.Γ.Υ.  και  η  Επιτροπή  ΜΗ.Μ.Ε.  δύναται  να  καλέσει  τις

αιτούμενες μελετητικές επιχειρήσεις να συμπληρώσουν ή/και να διευκρινίσουν τα έγγραφα

και δικαιολογητικά που υπέβαλαν προς επίκληση των πόρων και των ικανοτήτων τρίτων. 

 

Άρθρο 30 

Χορήγηση  πιστοποιητικών  εγγραφής  και  κατάταξης  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων

Έργων 

1.      Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.,  γνωμοδοτεί  ή  αποφασίζει  για  την  εγγραφή ή  αναθεώρηση

εγγραφής  και  την  κατάταξη  των  επιχειρήσεων,  λαμβάνοντας  υπόψη  αφενός  τα

πιστοποιητικά  και  στοιχεία  που  συγκεντρώνει  αυτεπάγγελτα  η  Υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Μ.ΕΠ., αφετέρου 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 οργάνου που αναρτάται στη Διαύγεια το πιστοποιητικό εγγρα-
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φής  και  κατάταξης  και  αποστέλλεται,  με  τηλεομοιοτυπία  (FAX)  ή  με  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να

παραλάβει το πιστοποιητικό μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση του

πιστοποιητικού,  η  αποστολή  γνωστοποίησης  και  η  παραλαβή  καταχωρίζονται  σε

ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία.

Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειές της από την ημέρα

ανάρτησης της ως άνω απόφασης στη Διαύγεια.

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 τήρησης του Μητρώου της Γ.Γ.Υ.

3.      Μετά την έκδοσή τους, τα πιστοποιητικά εγγραφής και κατάταξης των Μελετητικών

Επιχειρήσεων παραλαμβάνονται από τους νομίμους ή τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο

εκπροσώπους τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως, ή και

ηλεκτρονικά όταν τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα του άρθρου 118 του Ν.

4472/2017 (Α’ 74).

4.      Το γνωμοδοτικό – αποφασιστικό μέρος των γνωμοδοτήσεων και των αποφάσεων της

επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. αναρτάται σε ιστότοπο της Γ.Γ.Υ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη

της απόφασης και η επόμενη ημέρα της ανάρτησης αποτελεί την αφετηρία μέτρησης της

προθεσμίας  υποβολής  αίτησης  θεραπείας  της  επόμενης  παραγράφου  του  παρόντος

άρθρου. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμεληττί.

5.      Η  Μελετητική  Επιχείρηση  έχει  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  θεραπείας  εντός

αποκλειστικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική

κοινοποίηση της απόφασης. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και

Μεταφορών 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 1ης 2ης και 3ης τάξης

αποφαίνεται  ο  Γενικός  Γραμματέας  Υποδομών  και  επί  των  αιτήσεων  θεραπείας

Μελετητικών  Επιχειρήσεων  4ης και  5ης τάξης  αποφαίνεται  ο  Υπουργός  Υποδομών  και

Μεταφορών,  εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την  υποβολή  της  αίτησης  θεραπείας.

Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας των τριών (3) μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της

αίτησης θεραπείας.

 

Άρθρο  31 
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Πιστοποιητικά εμπειρίας 

1.      Η απαιτούμενη στην περιπτ. θ  της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος εμπειρία για

την κατάταξη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, αποδεικνύεται με

την προσκόμιση πιστοποιητικών. 

2.      Η εμπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση, ή την επίβλεψη, ή τον έλεγχο μελέτης με

εργοδότη  δημόσιο  φορέα  κατανέμεται  μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας  κάθε  κατηγορία

μελέτης, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

της  μελέτης  υποχρεούται  με  την  έγκριση  και  παραλαβή  ανά  κατηγορία  μελέτης  να

χορηγήσει  στην  Επιχείρηση,  κατόπιν  αιτήσεώς της,  βεβαίωση  από την  οποία  πρέπει  να

προκύπτουν: α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης ανά κατηγορία μελέτης, β)

το οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης, όπως προκύπτει από την συμβατική

αμοιβή του αναδόχου, γ) τις ημερομηνίες και τουςι αριθμούς των αποφάσεων σύναψης της

σύμβασης,  των  εγκρίσεων  των  επιμέρους  μελετών  και  σταδίων  και  της  παραλαβής  της

μελέτης. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (έκδοση και υποβολή των σχετικών

πιστοποιητικών) από τα ανωτέρω όργανα αποτελεί πειθαρχική παράβαση και το αρμόδιο

διοικητικό όργανο 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.

3.      Όταν ο εργοδότης της μελέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα,

ως  πιστοποιητικά  εμπειρίας  λαμβάνονται  έγγραφα,  δημόσια  ή  ιδιωτικά,  από  τα  οποία

προκύπτει, τουλάχιστον, η εκπόνηση της μελέτης από την επιχείρηση και η αμοιβή αυτής.

Τέτοια έγγραφα είναι ιδίως: αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του σχετικού

έργου, ή/και αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, ή/και αντίγραφο του

κατατεθειμένου  στη  Δ.Ο.Υ.  ιδιωτικού  συμφωνητικού  της  μελέτης,  οι  εγκρίσεις  δημοσίων

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..  Οι  εν

λόγω  αποφάσεις  της  Επιτροπής  αναρτώνται  υποχρεωτικά  στον  ιστότοπο  της  Υπηρεσίας

εντός  τριών  (3)  ημερών  και  περιλαμβάνονται  υποχρεωτικά  στην  ετήσια  έκθεση  της

Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 37.

4.      Η ως άνω βεβαιωμένη εμπειρία μεταφέρεται στα Μ.Ε.Μ. κάθε μελετητή.

 

 

Άρθρο 32 

Ανανέωση εγγραφής Μελετητικών Επιχειρήσεων 
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1.      Για την ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξης χωρίς μεταβολή στις

τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία

συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 28 που αφορούν την

μεταβολή και από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν.

2338/1995 (Α’ 202) εισφορά, υποχρεωτικά 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 πιστοποιητικού.

2.      Εφόσον  δεν  έχουν  μεταβληθεί  τα  στοιχεία  νομιμοποίησης  και  εκπροσώπησης  της

Επιχείρησης  μπορεί  να  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  νομίμου  εκπροσώπου,  ότι

εξακολουθούν  να  ισχύουν  τα  ίδια  στοιχεία  νομιμοποίησης  και  εκπροσώπησης  της

Επιχείρησης όπως και στο υπό ανανέωση πιστοποιητικό.

3.      Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το πιστοποιητικό μέσα σε προθεσμία τριών

(3) μηνών από την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί

της υποβολής αίτησης ανανέωσης, με την οποία επίσης βεβαιώνεται η ισχύς του παλιού

πιστοποιητικού μέχρι την έκδοση του νέου.  Με την παραλαβή του νέου πιστοποιητικού,

παραδίδεται από την αιτούσα Επιχείρηση το παλαιό πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθώς και η

ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.

4.      Η Υπηρεσία ολοκληρώνει την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών της παρ. 1

του άρθρου 28 εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή τους.  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 από την κοινοποίηση του εγγράφου της

υπηρεσίας.  Η εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. υποβάλλεται  αφού

ληφθούν  υπόψη  οι  τυχόν  υποβληθείσες  αντιρρήσεις  ή  παρέλθει  άπρακτη  η  ταχθείσα

προθεσμία.

5.      Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, η Επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια

υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πιστοποιητικού, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση

περί απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την Υπηρεσία αμέσως και το πιστοποιητικό

επανεκδίδεται  μέσα σε προθεσμία δέκα (10)  ημερών,  αλλιώς χορηγείται  βεβαίωση περί

υποβολής  της  σχετικής  αίτησης.  Στην  περίπτωση  επανέκδοσης  πιστοποιητικού  λόγω

απώλειας του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. 

 

 

Άρθρο 33 
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Αναθεώρηση και ανακαθορισμός κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων 

1.      Για την αναθεώρηση, ήτοι την κατάταξη σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη υφιστάμενης

κατηγορίας μελέτης ή την εγγραφή και κατάταξη σε νέες κατηγορίες μελετών, υποβάλλεται

αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 28 του

παρόντος.  Η  αίτηση  συνοδεύεται  από  τα  δικαιολογητικά  της  ως  άνω  παραγράφου  που

αφορούν  μόνο  τις  ανωτέρω  αιτούμενες  μεταβολές  και  από  την  προβλεπόμενη  στην

παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’ 202) εισφορά. 

2.      Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του πτυχίου μελετητή που έχει δεσμεύσει το

πτυχίο  του  στην  Επιχείρηση  και  εφόσον  η  μεταβολή  αυτή  έχει  συνέπειες  στα  στοιχεία

κατάταξης  της  Επιχείρησης,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτής  υποβάλλει  αίτηση  για

ανακαθορισμό  της  κατάταξής  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.      Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  μελετητικές  επιχειρήσεις υποχρεούνται  κατά τη

διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξής τους, να γνωστοποιούν στην

αρμόδια  Υπηρεσία,  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  επέλευσή  τους

γεγονότα  που  έχουν  επιπτώσεις  στην  κατάταξή  τους,  όπως  η  αποχώρηση,  η  παύση

επαγγέλματος,  ο  θάνατος  ή  η  αντικατάσταση  στελέχους.  Την  ίδια  δήλωση  μπορεί  να

υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί.

4.      α. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Επιχείρηση στην οποία έχει δεσμεύσει το

πτυχίο του, ο αποχωρών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη

από υπεύθυνη δήλωση με  τα  στοιχεία  του ν.  1599/1986  και  θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την αποχώρησή του από την Επιχείρηση και

την  αποδέσμευση  του  πτυχίου  του.  Η  αίτηση  αποχώρησης  κοινοποιείται  ταυτοχρόνως

υποχρεωτικά στην Επιχείρηση με κάθε νόμιμο μέσο. 

β.  Εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές  οφειλές  προς  το στέλεχος,  η  σχέση Επιχείρησης -

στελέχους παραμένει ενεργή για τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης

περί  αποχώρησης  και  για  το  διάστημα  αυτό  το  ατομικό  πτυχίο  του  αποχωρούντος

παραμένει δεσμευμένο στην Επιχείρηση. 

γ.  Εφόσον  η  αποχώρηση  του  στελέχους  -  Μελετητή  δεν  επηρεάζει  τη  στελέχωση  της

 Επιχείρησης,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτής  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  σχετική  αίτηση,

συνοδευόμενη  από  υπεύθυνη  δήλωση  με  τα  στοιχεία  του  ν.  1599/1986,  στην  οποία

δηλώνει: γ1) ότι συναινεί στην αποδέσμευση του πτυχίου του αποχωρούντος στελέχους και

γ2) ότι η προκύπτουσα μεταβολή στο πτυχίο της Επιχείρησης δεν επηρεάζει την συνέχιση
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της εκπόνησης των εν εξελίξει συμβάσεων της Επιχείρησης, οπότε το ατομικό πτυχίο Μ.Ε.Μ.

του αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσμεύεται.

δ.  Εφόσον  η  επερχόμενη  μεταβολή  στο  πτυχίο  της  Επιχείρησης  λόγω  αποχώρησης

στελέχους - Μελετητή επηρεάζει τη στελέχωση της Επιχείρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται

εντός  του  ανωτέρω  διαστήματος  των τριών (3)  μηνών  μετά  την  υποβολή  της  ανωτέρω

δήλωσης περί αποχώρησης να προβεί στην αντικατάσταση του αποχωρούντος Μελετητή, με

Μελετητή  κάτοχο  πτυχίου  Μ.Ε.Μ.  κατηγορίας  και  βαθμίδας  απαραίτητης  για  την  μη

μεταβολή της κατάταξης  της Επιχείρησης,  οπότε το ατομικό πτυχίο  του αποχωρήσαντος

στελέχους αποδεσμεύεται.

ε. Εφόσον παρέλθει άπρακτη από πλευράς Επιχείρησης η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3)

μηνών η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναθεώρηση και ανακαθορισμό

της  κατάταξης  της  Εταιρείας  και  στην  αποδέσμευση  του  ατομικού  πτυχίου  του

αποχωρήσαντος στελέχους - Μελετητή.

στ. Αυτεπάγγελτη διαδικασία ανακαθορισμού της κατάταξης κινείται και στην περίπτωση

που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε απώλειες στελεχών που

επηρεάζουν  την  ελάχιστη  απαιτούμενη  στελέχωση  της  Επιχείρησης  σε  συγκεκριμένη

κατηγορία  είτε  μεταβολές  των  λοιπών  στοιχείων  κατάταξης.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η

Υπηρεσία  καλεί  την  Επιχείρηση  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 εντός  μηνός  επαναξιολογεί  την Επιχείρηση με  βάση τα στοιχεία  που έχει  στη

διάθεσή της και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. για την

αναγκαία  αναθεώρηση  της  εγγραφής  και  της  κατάταξης  ανά  κατηγορία  μελέτης  της

Επιχείρησης.  Η  επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.  γνωμοδοτεί  ή  αποφασίζει  για  την  αναθεώρηση  της

εγγραφής και την κατάταξη της επιχείρησης μετά από έγγραφη κλήση που κοινοποιείται σε

αυτήν, τρεις (3) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

ζ.  Η  αντικατάσταση  σε  περίπτωση  θανάτου  ή  συνταξιοδότησης  στελέχους  πρέπει  να

υλοποιηθεί  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών,  εφαρμοζομένων  αναλογικώς  των

διατάξεων των ανωτέρω εδαφίων.

η.  Αντικατάσταση  στελέχους  γίνεται  ελεύθερα  και  ανά  πάσα  χρονική  στιγμή,  κατόπιν

σχετικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης,  η οποία συνοδεύεται  μόνο

από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος που

αφορούν  στη  μεταβολή.  Για  την  αντικατάσταση  αποφασίζει  η  Επιτροπή  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε,

 ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας.
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5.      Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το αναθεωρημένο πιστοποιητικό μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών, από την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης κατά τις

ανωτέρω  παραγράφους,  αλλιώς  χορηγεί  κατ’  εξαίρεση  βεβαίωση  περί  της  υποβολής

αίτησης αναθεώρησης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εκδίδεται νέο πιστοποιητικό, το

οποίο  έχει  ισχύ  από  της  εκδόσεώς  του  και  λήγει  κατά  τον  χρόνο  λήξης  του  παλαιού

πιστοποιητικού. Με την παραλαβή του νέου πιστοποιητικού, παραδίδεται από την αιτούσα

Επιχείρηση το παλαιό πρωτότυπο πιστοποιητικό καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον

έχει χορηγηθεί.

 

6.      Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελλιπή, σε έλεγχο που ολοκληρώνεται

εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή τους, 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 34 

Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων 

1.      Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις διαγράφονται από το οικείο Μητρώο με διαπιστωτική

πράξη του αρμόδιου για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής 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  της  (επωνυμία,  έδρα,  νομική  μορφή,  Αριθμός  Φορολογικού

Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός Μητρώου) και ο λόγος

της διαγραφής και επισυνάπτεται το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής και κατάταξης 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 πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξής
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της στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διαγραφής της.  Η

αίτηση συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1

του άρθρου 28 του παρόντος.

4.      Από  την  ημερομηνία  ανάρτησης  στη  Διαύγεια  της  απόφασης  διαγραφής  της

Μελετητικής  Επιχείρησης  από  το  μητρώο,  ακυρώνεται  αυτοδίκαια  το  πιστοποιητικό

εγγραφής και κατάταξής της και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς. Για τις

συμβάσεις  που  εκτελούν οι  διαγραφείσες  Μελετητικές  Επιχειρήσεις  έχουν  εφαρμογή οι

διατάξεις περί υποκατάστασης αναδόχου του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). Ανακοίνωση περί της

διαγραφής και ακύρωσης του πιστοποιητικού καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας

υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε)

 

Άρθρο 35

Εγγραφή – Τήρηση - Λειτουργία

 

1.      H εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.  είναι προαιρετική για την εκπόνηση μελετών και την

παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών,  κατά  την  έννοια  της

περίπτωσης  δ’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  118  του  Ν.4472/2017  (Α’  74),  ενώ

υποχρεωτική  στην  περίπτωση  που  επιχείρηση  επιθυμεί  η  δραστηριότητά  της  από  τον

ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.

2.      Οι  επιχειρήσεις  αυτές μπορεί  να είναι  ατομικές  ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής

μορφής. Το ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με

το άρθρο 118 του ν. 4472/2017 και επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες, για όσους επιλέξουν

να εγγραφούν σε αυτό,  ήτοι α) την παρακολούθηση της καταλληλότητας για την άσκηση της

επαγγελματικής  δραστηριότητας  (και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας)  των

μελετητικών  επιχειρήσεων  που  επιθυμούν  να  αναλαμβάνουν  την  εκτέλεση  ιδιωτικών

μελετών λειτουργώντας ως Επαγγελματικό Μητρώο και β) ως καταγραφέας και αποθετήριο

της  δραστηριότητας  μελετητικής  επιχείρησης  στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας

επιθυμεί η δραστηριότητά του από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή

της στα Μητρώο Α.1 και Γ της παρ. 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017.
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3.      Οικονομικοί  φορείς  εγγεγραμμένοι  στο  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  μπορούν  άνευ  ετέρου  να

αιτηθούν την εγγραφή τους σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., εφόσον

στους σκοπούς τους περιλαμβάνεται η εκπόνηση  ιδιωτικών μελετών.  

Η κατάταξη στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.  των μελετητικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες

από τις κατηγορίες μελετών της περ. 15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 (Α’ 147). 

4.      Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων

στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. (Μ.Ε.Μ.)

5.    Η εγγραφή των μελετητικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., που ορίζονται στο παρόν

άρθρο, γίνεται με αίτησή τους.

6.    Η εγγραφή,  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 μελετητικές επιχειρήσεις στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε..

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, και

Μεταφορών  που  είναι  αρμόδια  για  την  τήρηση  του  ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.,  όπως  ορίζεται  στην

παράγραφο 7. 

7. Το ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γ.Γ.Υ. του  Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες

που της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία

που  είναι  απαραίτητα  για  την  εγγραφή,  κατάταξη,  διαγραφή  των  οικονομικών  φορέων  και

παρέχει σχετικές πληροφορίες, όταν ζητούνται.

Η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 37 του παρόντος είναι αρμόδια για την εγγραφή και την

αναθεώρηση εγγραφής των μελετητικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. Η υπηρεσία τήρησης

του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., με υπογραφή του Προϊσταμένου της, εκδίδει τις βεβαιώσεις εγγραφής στο

ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω.

8. Στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. καταχωρείται με αίτηση του οικονομικού φορέα κάθε πιστοποιητικό που

αποδεικνύει εμπειρία στην  εκπόνηση ιδιωτικών μελετών και στην παροχή τεχνικών και λοιπών

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ιδιωτικών έργων.  Τα πιστοποιητικά αυτά συντάσσονται

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

9. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει αντίγραφα των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών ή

την παροχή υπηρεσιών, αντίγραφα των πιστοποιητικών του Κυρίου του Έργου για τον οποίο

εκπόνησε τις μελέτες ή παρείχε τις υπηρεσίες, τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων και κάθε άλλο

συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. 

10.  Στη  βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.  εγγράφεται  η  καταχωρημένη  εμπειρία  ανά

κατηγορία μελετών και έτους.
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Άρθρο 36

Δικαιολογητικά  Εγγραφής

1.Οι μελετητικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. ανά κατηγορία μελετών, με αίτησή

τους η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσία. Η αίτηση

συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

Α) Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

Για τις  ατομικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο προσκομίζει:

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

Βεβαίωση ΜΕΜ του φυσικού προσώπου 

Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια οικονομική εφορία 

Για τα νομικά πρόσωπα

·         Ανώνυμες  εταιρείες:  Πρακτικό  Γενικής  Συνέλευσης  ή/και  Πρακτικό  Διοικητικού

Συμβουλίου  που  ορίζει  τους  εκπροσώπους  με  αποδεικτικό  ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  αν  η

εκπροσώπηση ορίστηκε με πρακτικό ΔΣ.

·         Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ ):

τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το  οποίο

προκύπτουν οι  εκπρόσωποί  της ή/και  Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων με αποδεικτικό

ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  αν  η  εκπροσώπηση  ορίστηκε  με  πρακτικό  Συνέλευσης

Εταίρων.

·         Προσωπικές  Εταιρείες  (Ομόρρυθμη  Εταιρεία  ή  Ετερόρρυθμη  Εταιρεία):  τελευταίο

Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το  οποίο  προκύπτουν  οι

εκπρόσωποί της. (άρθρο 254 Ν. 4072/2012: Αν στο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό δεν

αναγράφονται εκπρόσωποι αυτοί είναι όλα τα μέλη της εταιρείας (αφορά τις ομόρρυθμες και τα

ομόρρυθμα μέλη των ετερόρρυθμων)).

Β) Αποδεικτικά Νομιμότητας Εγγραφής στο Μητρώο (Σκοπός η ανάληψη και εκπόνηση μελετών

και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ιδιωτικών έργων).

·         Τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το  οποίο

προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η ανάληψη και εκπόνηση ιδιωτικών

μελετών.

·         Για τις ατομικές μελετητικές επιχειρήσεις: Πιστοποιητικό Μ.Ε.Μ., έναρξη επιτηδεύματος

στην αρμόδια ΔΟΥ.

Γ) Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

2.  Εφόσον  τα  προσκομισθέντα  στοιχεία  είναι  ελλιπή  μπορεί  η  Υπηρεσία  να  ζητήσει  τη

συμπλήρωσή  τους.  Προς  τούτο  καλείται  εγγράφως  ο  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  για  τη
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συμπλήρωση ή τη διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση

του  εγγράφου  της  υπηρεσίας.  Η  εισήγηση  της  Υπηρεσίας  προς  την  Επιτροπή  ΜΗ.Μ.Ε. 

υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η

ταχθείσα προθεσμία.

3.  Η  Επιτροπή  ΜΗ.Μ.Ε.  αποφασίζει  για  την  εγγραφή  ή  αναθεώρηση  εγγραφής  των

επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., σύμφωνα με το παρόν Π.Δ.  λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τα

πιστοποιητικά  και  στοιχεία  που  συγκεντρώνει  αυτεπάγγελτα  η  υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε., αφ’ ετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση.  Μετά την έκδοση

απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. η

βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.,  αναρτάται  αμελλητί  στην  ιστοσελίδα  της  υπηρεσίας

τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο

σχετική γνωστοποίηση που περιλαμβάνει συνοπτικά την απόφαση της Επιτροπής και καλεί την

επιχείρηση να προσέλθει για να παραλάβει τη βεβαίωση. Από τη λήψη της γνωστοποίησης η

επιχείρηση  δύναται  να  έχει  άμεση  πρόσβαση  στη  σχετική  βεβαίωση  σε  μορφή  pdf,  στην

ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε..  Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή

γνωστοποίησης  και  η  παραλαβή  σημειώνονται  σε  ειδικό  βιβλίο  έντυπο  ή  ηλεκτρονικό  που

τηρείται στην Υπηρεσία.

Η  εγγραφή  και  κατάταξη  της  επιχείρησης  ισχύει  για  όλες  τις  συνέπειές  της  από  την

γνωστοποίηση και πρόσκληση για παραλαβή της βεβαίωσης.

  

Άρθρο 37

Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Μ.ΕΠ.)

- Συγκρότηση - Αρμοδιότητες

1.      Η  Επιτροπή  Μητρώου  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  (Ε.ΜΗ.Μ.ΕΠ.),  σύμφωνα  με  την

παράγραφο 17 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄74), συγκροτείται με απόφαση του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται

κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ)

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ως

εξής:

α)  Έναν  υπάλληλο  του  κλάδου  Π.Ε.  Μηχανικών,  με  βαθμό  Α',  Προϊστάμενο  Γενικής

Διεύθυνσης  ή  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  της  Γ.Γ.Υ.  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών,  ως  Πρόεδρο,  αναπληρούμενο  νόμιμα  από  το  κατωτέρω  υπό  στοιχεία  β'

τακτικό μέλος.
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β) Έναν υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α' και Μ.Ε.Μ. Γ’,  Προϊστάμενο

Διεύθυνσης  ή  Τμήματος  της  Γ.Γ.Υ.  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  με  τον

αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

γ) Τρεις (3) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Μ.Ε.Μ. Γ’ του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών, με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων.

δ)  Έναν  υπάλληλο  κατηγορίας  ΠΕ,  με  Μ.Ε.Μ.  Γ’  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και

Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

ε) Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, με Μ.Ε.Μ. Γ’ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

στ)  Έναν  Πάρεδρο  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,  που  υπηρετεί  στο  Γραφείο

Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με  αναπληρωτή

του υπάλληλο του κλάδου ΠΕ με πτυχίο Νομικής Επιστήμης, με βαθμό Α’ και εμπειρία στις

δημόσιες  συμβάσεις  μελετών  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του  Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών.

ζ)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  –  μέλος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδας  (Τ.Ε.Ε.),

εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων, οι οποίοι ορίζονται

από το Τ.Ε.Ε.

η) Έναν (1) εκπρόσωπο – μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),

εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων, οι οποίοι ορίζονται

από το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.

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

(Σ.Ε.Γ.Μ.),  εγγεγραμμένο  στο  Μ.Ε.Μ.  στη  Γ’  βαθμίδα,  με  τον  αναπληρωτή  του  ιδίων

προσόντων.

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.), εγγεγραμμένο στο

Μ.Ε.Μ. στη Γ’ βαθμίδα, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

ια)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  από  τον  Σύλλογο  Μελετητών  Δημοσίων  Έργων  Κεντρικής

Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.), εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ. στη Γ’ βαθμίδα, με τον αναπληρω-

τή του ιδίων προσόντων.

2.      Τα  τακτικά  μέλη  υπό  στοιχεία  α’,  β’,  γ’,  και  στ’  (αναπληρωματικό  μέλος)  και  οι

αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τα τακτικά μέλη

υπό  στοιχεία  δ’  και  ε’  και  οι  αναπληρωτές  τους  περιλαμβάνονται  στην  απόφαση

συγκρότησης,  κατόπιν  υπόδειξης  των  οικείων  οργάνων  των  υπουργείων  στα  οποία
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υπηρετούν.  Τουλάχιστον  ένα  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  θα  ανήκει  στον  κλάδο  ΠΕ

Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης.

Στην πρώτη συγκρότηση της επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το
ΜΕΜ Γ’ στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ) αντικαθίσταται με δεκατετραετή εμπειρία.

3.      Το  τακτικό  μέλος  υπό  στοιχείο  στ’  περιλαμβάνεται  στην  απόφαση  συγκρότησης,

κατόπιν υπόδειξης του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4.      Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία ζ’, η’, θ’, ι’, ια’ και οι αναπληρωτές τους περιλαμβάνονται

στην απόφαση συγκρότησης, υποδεικνυόμενα από τους φορείς που εκπροσωπούν, κατόπιν

αποφάσεων των οικείων οργάνων διοίκησης αυτών. Η έγγραφη υπόδειξη των μελών αυτών

από  τους  αντίστοιχους  φορείς  γίνεται  μέσα  σε  έναν  (1)  μήνα  από  την  κοινοποίηση  σε

αυτούς του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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 και Μεταφορών, σύμφωνα με

τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει

κάθε φορά.

5.      Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας της υπάλληλος

κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον αναπληρωτή

του.

6.      Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ. 5 του άρθρου 30, για την έκδοση της

γνωμοδότησης της Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΗ.Μ.ΕΠ.) τη θέση

του μέλους της Επιτροπής, που αναφέρεται στο στοιχείο στ' λαμβάνει ο Προϊστάμενος του

Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νόμιμα

αναπληρούμενος,  ο  οποίος  αναλαμβάνει  και  καθήκοντα  Προέδρου  για  το  μέρος  της

συνεδρίασης που αφορά την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας.

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

δέχεται σε ακρόαση, τον νόμιμο εκπρόσωπο της Μελετητικής Επιχείρησης της οποίας το

θέμα είναι  στην ημερήσια διάταξη,  ο  οποίος εκθέτει  τις  απόψεις  του και  αποχωρεί  της

συνεδρίασης.

8.      Για  την  έκδοση  της  απόφασης  συγκρότησης  της  επιτροπής  ΜΗ.Μ.ΕΠ.  μεριμνά  η

αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσα στο πρώτο

δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας της.

9.      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  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά.  Σε

περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει  το υπόλοιπο της θητείας.  Κατ'
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εξαίρεση,  η  πρώτη  θητεία  των  μελών  που  θα  οριστούν  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του

παρόντος λήγει στις 31.12.2019.

10.  Η  Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΗ.Μ.ΕΠ.)  έχει  τις  ακόλουθες

αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει επί θεμάτων εγγραφής και κάθε είδους μεταβολής στο Τμήμα Ι και επί

θεμάτων κατάταξης σε κατηγορίες μελετών και τάξεις και κάθε είδους μεταβολής στο

Τμήμα  ΙΙ  του  Μητρώου  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων  (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

όσον αφορά στις επιχειρήσεις 1ης , 2ης και 3ης τάξης.

γ) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής και κάθε είδους μεταβολής στο Τμήμα Ι και επί

θεμάτων κατάταξης σε κατηγορίες μελετών και τάξεις και κάθε είδους μεταβολής στο

Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) όσον

αφορά στις επιχειρήσεις  4ης και 5ης τάξης. Η απόφαση για την εγγραφή, κατάταξη και

τις  μεταβολές  των  μελετητικών  επιχειρήσεων  4ης και  5ης τάξης  εκδίδεται  από  τον

Υπουργό  Υποδομών  και  Μεταφορών,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  γνώμη  της  Επιτροπής

ΜΗ.Μ.ΕΠ.

δ)  Αποφασίζει  επί  θεμάτων  εγγραφής  και  κάθε  είδους  μεταβολής  στο  Μητρώο

Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.). 

ε)  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,

στ) Εγκρίνει τα υποδείγματα που συντάσσει η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. και αφορούν

τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητικών

Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων  (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  και  στο  Μητρώο  Μελετητικών

Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.),  τους πίνακες με τα στοιχεία εμπειρίας

ανά  κατηγορία  μελέτης  και  τις  βεβαιώσεις  αυτών,  τον  κατάλογο  των  αποδεκτών

δικαιολογητικών για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων εγγραφής και κατάταξης με

τις  σχετικές  διευκρινίσεις,  τα  χορηγούμενα  πιστοποιητικά  των  Μελετητικών

Επιχειρήσεων και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα, που απαιτείται αφενός για την

καλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  του  Μητρώου  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  και  της

Επιτροπής, αφετέρου για τη διευκόλυνση και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου

των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ζ) Γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 5 του

άρθρου  30 του  παρόντος  και  επί  οποιουδήποτε  θέματος  σχετικού  με  τα  Μητρώα

παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
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11.  Μέσα στον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους η Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. συνέρχεται σε ετήσια

ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς

τον  Υπουργό  Υποδομών  και  Μεταφορών  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.

12.  Η Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου  Υποδομών και  Μεταφορών 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.

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

Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΗ.Μ.ΕΠ.).

 

Άρθρο 38 

Κανόνες Λειτουργίας της Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ

 

1.      Η  Επιτροπή  Μητρώου  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  συγκαλείται  τακτικά  από  τον

Πρόεδρό  της  μία  φορά  την  εβδομάδα  και  εκτάκτως  όταν  ο  Πρόεδρος  αυτής  το  κρίνει

απαραίτητο.  Η  Επιτροπή συνεδριάζει  στη  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών του Υπουργείου

Υποδομών  και  Μεταφορών  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, το οποίο υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς

τον Γραμματέα της Επιτροπής με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.      Οι συνεδριάσεις είναι κλειστές. 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  Διευθυντής  της  αρμόδιας

Υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος αυτής.

Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της ΜΗ.Μ.ΕΠ. ή υπάλληλος του

Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  για  τη  μελέτη  συγκεκριμένου  θέματος  και  την

κατάθεση υπομνήματος.
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Σε  περίπτωση  ορισμού  υπαλλήλου  η  απόφαση  ορισμού  λαμβάνεται  από  τον  Γενικό

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 για τη συνεδρίαση αυτή.

4.      Η  ημερήσια  διάταξη  διανέμεται  στα  μέλη  της  Επιτροπής  σαράντα  οκτώ  (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,  εφόσον  τα  θέματα  είναι  ήσσονος  σημασίας,  έχουν

περιληφθεί  στην  ημερήσια  διάταξη  και  δεν  αντιλέγει  η  πλειοψηφία  των παρισταμένων

μελών.

5.      Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και

περιέχουν επαρκή και πλήρη 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  συνεδριάσεις  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 Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Αντίγραφα  των  πρακτικών  που  περιλαμβάνουν  την  εξέταση  θεμάτων  που  αφορούν  το

Μ.Ε.Μ. παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

7.      Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του ν. 2690/99 "Κύρωση του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 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 αμελλητί.
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Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1.      Μετά  την  παρέλευση  τριών  (3)  μηνών  από  την  έκδοση  του  παρόντος  και  εντός

διαστήματος εννέα (9)  μηνών,  οι  μελετητικές  επιχειρήσεις  που είναι  εγγεγραμμένες στα

Μητρώα  Μελετητών  και  Γραφείων  Μελετών  υποχρεούνται,  να  υποβάλουν  αίτηση

επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης και τάξη, σύμφωνα

με τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν. 

Η  απόφαση κατάταξης  της  μελετητικής  επιχείρησης  στο  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  εκδίδεται  μέσα σε

προθεσμία εννέα (9)  μηνών από την υποβολή της  αίτησης  στην  υπηρεσία τήρησης  του

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

2.      Οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μητρώο Μελετητών και
στο  Μητρώο  Γραφείων  Μελετών  κατά  τις  προϊσχύουσες  διατάξεις,  θεωρούνται
εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. Ειδικώς,
δε,  για  το Τμήμα ΙΙ  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  θεωρούνται  εγγεγραμμένοι  σε αυτό μόνον ως προς  το
κριτήριο της ελάχιστης στελέχωσης ανά κατηγορία και τάξη μελέτης, για το οποίο η Α, Β, Γ, Δ
και Ε τάξη των προϊσχυουσών διατάξεων θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην 1η, 2η, 3η, 4η και
5η τάξη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.
3.      Εκκρεμείς αιτήσεις μελετητικών επιχειρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

για εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν

πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να

υποβάλουν αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

4.      Η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής ΓΕΜ που συγκροτήθηκε με την οικ/8817/12-04-

2016  (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  233/28-04-2016)  απόφαση  λήγει  με  την  ανάρτηση  στη  Διαύγεια  της

απόφασης συγκρότησης της νέας Επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ. του άρθρου 37 του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

Άρθρο 40

Εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

1.  Το Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  που προβλέπεται

στην περίπτωση Β.1 της παρ. 11.α. του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, τηρείται στο Υπουργείο

Υποδομών και  Μεταφορών,  σύμφωνα με  το άρθρο 41 του παρόντος,  διαρθρώνεται  σε  δύο

Τμήματα (Ι και ΙΙ) και επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες, ήτοι: 

α) Το Τμήμα Ι αυτού αποτελεί, το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 75 και του

Παραρτήματος XΙ΄, του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όσον αφορά την καταλληλότητα

για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  κατά  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες

σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων, και αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ.

τα  προβλεπόμενα  στο  Παράρτημα  ΧΙ΄  «Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων—  ΜΕΕΠ»  του

νόμου  4412/2016,  καθώς  και  τα  «νομαρχιακά  μητρώα»  στην  περίπτωση  των  δημόσιων

συμβάσεων έργων, τροποποιώντας το αντιστοίχως.  

β) το Τμήμα ΙΙ αυτού αποτελεί, τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του

άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τη συμμετοχή σε

διαδικασίες  σύναψης σύμβασης  δημοσίων  έργων. Το  σχετικό  πιστοποιητικό  του  Τμήματος  ΙΙ

καλύπτει διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016. 

2.  Για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  οι  ημεδαπές

επιχειρήσεις  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένες  και  στα  δύο  Τμήματα  του  Mητρώου

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), η δε σχετική βεβαίωση εγγραφής

είναι ενιαία και για τα δύο Τμήματα, διαρθρωνόμενη διακριτά ως προς το περιεχόμενό της για

τα δύο αυτά Τμήματα.

3.                  Η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  της  περίπτωσης  ε  της  παρ.  17  του  άρθρου  118  του  ν.

4472/2017, όπως συγκροτείται στο άρθρο 42 του παρόντος,  γνωμοδοτεί/αποφασίζει  για την

εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων στο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ

του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το παρόν Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τα πιστοποιητικά

και  στοιχεία  που  συγκεντρώνει  αυτεπάγγελτα η  υπηρεσία τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  αφ’

ετέρου  τα  στοιχεία  που  υποβάλλει  η  αιτούσα  επιχείρηση.  Η  βεβαίωση  εγγραφής  στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησής του μετά την έγκριση εγγραφής, αναθεώρησης

και κατάταξης και στα δύο Τμήματα του Μητρώου.   
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4.                  Μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. αυτή αναρτάται αμελλητί στην

ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX)

ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο σχετική γνωστοποίηση που περιλαμβάνει συνοπτικά την απόφαση

της Επιτροπής στην επιχείρηση,  που καλείται  να  προσέλθει  και  να  παραλάβει  τη βεβαίωση

εγγραφής  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  που  εκδίδεται  από  την  Υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και

αναρτάται  επίσης αμελλητί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε..

5.                  Από τη λήψη της γνωστοποίησης η επιχείρηση δύναται, να έχει άμεση πρόσβαση

στη σχετική βεβαίωση, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η έκδοση της

βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παραλαβή σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο έντυπο

ή ηλεκτρονικό που τηρείται στην Υπηρεσία.

Η  εγγραφή  και  κατάταξη  της  επιχείρησης  ισχύει  για  όλες  τις  συνέπειές  της  από  την

γνωστοποίηση και πρόσκληση για παραλαβή της βεβαίωσης.

 

 

Άρθρο 41

Τήρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. – Πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

1.Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στα Τμήματα Ι και ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,

καθώς και  η  τακτική και  η  έκτακτη αναθεώρηση,  όπως ορίζονται  στα άρθρα 58 και  59 του

παρόντος αντίστοιχα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

2.Η εγγραφή και κατάταξη στις κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών της παρ. 2 του

άρθρου 45 του παρόντος και στις τάξεις του άρθρου 48 του παρόντος, καθώς και η αναθεώρηση

αυτών 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 ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., όπως ορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 45 και 57.Τα

στοιχεία  αυτά συγκεντρώνονται  από την υπηρεσία της  Γ.Γ.Υ.  του  Υπουργείου  Υποδομών και

Μεταφορών που είναι αρμόδια για την τήρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., όπως ορίζεται στην παράγραφο

3. 

3. Το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (Τμήμα Ι  και Τμήμα ΙΙ)  τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γ.Γ.Υ.  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή

ασκεί τις αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί

ηλεκτρονικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση και

διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές πληροφορίες στις υπηρεσίες

του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται.

4.  Η  Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  του  άρθρου 42  του  παρόντος  είναι  αρμόδια για  την εγγραφή,  την

αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε. (Τμήματα
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Ι και ΙΙ). Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., εκδίδει τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,

ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

5. Ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία εμπειρίας που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., 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

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέμα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. 

6.  Ο  κύριος  του  έργου  ή  ο  φορέας  κατασκευής  οφείλει  να  συντάσσει  και  υποβάλει  στην

Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, τα σχετικά πιστοποιητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Η

υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (έκδοση και υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών)

από τα ανωτέρω όργανα αποτελεί πειθαρχική παράβαση και το αρμόδιο διοικητικό όργανο 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.

7.  Οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις,  πρώτης  (1ης)  έως  έβδομης  (7ης)  τάξης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,

υποχρεούνται  να  υποβάλουν  ετησίως  τις  οικονομικές  τους  καταστάσεις  έτους,  που

βεβαιώνονται από ΟΕΛ και έκθεση δραστηριότητας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, πριν από το

τέλος  εννιαμήνου  από  τη  λήξη  της  διαχειριστικής  χρήσης  στην  οποία  αναφέρονται  οι

οικονομικές  καταστάσεις.   Με βάση τα στοιχεία  αυτά η  υπηρεσία ενημερώνει  τους Πίνακες

Ετήσιου  Ελέγχου  της  οικονομικής  κατάστασης  και  λοιπών  στοιχείων  των  εργοληπτικών

επιχειρήσεων,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  κατά  τις  διαδικασίες  της  τακτικής  και  έκτακτης

αναθεώρησης της κατάταξης των επιχειρήσεων και επικαιροποιείται η βεβαίωση εγγραφής στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.. Το περιεχόμενο και τα υποβαλλόμενα στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Μη υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 4.β του

άρθρου 59 του παρόντος.

8.  Η  κατάταξη  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  στην  2η,  3η,  4η,  5η,  6η και  7η  τάξη  του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ισχύει για μία τριετία,  ενώ για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 και πρώτης

(1ης) τάξης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ισχύει για μία πενταετία.

9. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε τριάντα

(30) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή πενταετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι

ελλείπουν οι  προϋποθέσεις  παραμονής της  στις  κατηγορίες  και  τάξεις  που έχει  καταταχθεί,

διαγράφεται  από  το  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  αποδεσμεύονται  τα  στελέχη  της  επιχείρησης.  Για  την

διαγραφή και αποδέσμευση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την
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πάροδο της τριανταήμερης προθεσμίας, η δε πράξη αναρτάται στη Διαύγεια σε ειδική ενότητα

διαπιστωτικών πράξεων της Υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου. 

10.  Η  υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  μπορεί  να  ενεργήσει  οποτεδήποτε  έκτακτη

αναθεώρηση, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς

την από την τάξη εγγραφής της.

11. 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.

12. Τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί να ανατίθενται

καθήκοντα  συμβούλου  σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  για  τον  έλεγχο  της  ακρίβειας  των

υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής,  επανάκρισης,  τακτικής και  έκτακτης αναθεώρησης των

εργοληπτικών  επιχειρήσεων  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  καθώς  και  της  παροχής  κάθε  είδους  τεχνικής

βοήθειας.

 

Άρθρο 42

Συγκρότηση Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.

1. Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.),  σύμφωνα με την

παράγραφο  17  του  άρθρου  118  του  ν.  4472/2017  (Α΄74),  συγκροτείται  με  απόφαση  του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ’

ανώτατο  για  μία  επιπλέον  φορά,  λειτουργεί  στη  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών  (Γ.Γ.Υ)  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από:

α)  Έναν  (1)  υπάλληλο  του  κλάδου  Π.Ε.  Μηχανικών,  με  βαθμό  Α',   Προϊστάμενο  Γενικής

Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης, με Μ.Ε.Κ. Γ’ της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο νόμιμα από έναν Μηχανικό  από τα υπό στοιχείο (δ)

τακτικά μέλη.

β) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό και Μ.Ε.Κ. Γ’ του Υπουργείου Εσωτερικών με

τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α’ β. και Μ.Ε.Κ. Γ’ του Υπουργείου Οικονομικών με τον

αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

δ) Τρείς (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό και Μ.Ε.Κ.  Γ’ της Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου

Υποδομών  και  Μεταφορών  εκ  των  οποίων  οι  δύο  τουλάχιστον  ανήκουν  στον  κλάδο  ΠΕ

Μηχανικών με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων. 

ε) Έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού

Συμβούλου της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του υπάλληλο
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του κλάδου ΠΕ με πτυχίο Νομικής Επιστήμης με βαθμό Α’ και εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις

έργων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

στ) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), εγγεγραμμένους στο

Μ.Ε.Κ. που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων από το Τ.Ε.Ε..

ζ)  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.

η)  Τρείς  (3)  εκπροσώπους  των  πανελληνίων  επαγγελματικών  εργοληπτικών  ενώσεων,

εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., 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 και Μεταφορών 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 και Μεταφορών. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄

και γ΄ και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Τουλάχιστον ένα

από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  θα  ανήκει  στον  κλάδο  ΠΕ  Διοικητικού  Οικονομικού  με  πτυχίο

Οικονομικής Επιστήμης και εμπειρία στον έλεγχο ισολογισμών επιχειρήσεων.

Στην πρώτη συγκρότηση της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Μ.Ε.Κ.
Γ’ στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (δ) αντικαθίσταται με δεκατετραετή εμπειρία.

3.Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές

τους προτείνονται, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση στους φορείς που τα προτείνουν,

του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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 και Μεταφορών σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

4.Τα μέλη υπό στοιχεία στ’, ζ’ και η’ και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται από τους φορείς ή

οργανώσεις που εκπροσωπούν, κατόπιν αποφάσεων των οικείων οργάνων διοίκησης αυτών. 

5.  Όταν  εκδικάζονται  αιτήσεις  θεραπείας  της  παρ.  4  του άρθρου 43 του  παρόντος,  για  την

έκδοση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΗ.Ε.ΕΠ.)

τη  θέση  του  μέλους  της  Επιτροπής  που  αναφέρεται  στο  ως  άνω  στοιχείο  ε'  λαμβάνει  ο

Προϊστάμενος  του  Γραφείου  Νομικού  Συμβούλου  της  Γ.Γ.Υ.  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών, νόμιμα αναπληρούμενος, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα Προέδρου για το

μέρος της συνεδρίασης που αφορά την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας.
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6. Η θητεία των μελών της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. ορίζεται διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου

του  δεύτερου  έτους.  Στη  διάρκεια  της  θητείας  αντικατάσταση  μέλους  επιτρέπεται  κατά  τα

οριζόμενα  στην  παράγραφο  6  του  άρθρου  13  του  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα

Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά.  Σε  περίπτωση  αντι-

κατάστασης 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 31.12.2019.

7.  Καθήκοντα  γραμματέα  της  επιτροπής  ασκεί  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ  της  Γ.Γ.Υ.  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την

απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

8. Για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία

Μητρώων της Γ.Γ.Υ.  μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν  τη λήξη της

θητείας της.

9. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου της. 

10. Κατ εξαίρεση η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, να δέχεται

σε ακρόαση, νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής Επιχείρησης  της οποίας το θέμα είναι στην

ημερήσια διάταξη ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της συνεδρίασης.

 

Άρθρο 43

Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΜΗ.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 συνεδρίαση καταχωρούνται στην  ημερήσια  διάταξη  που  γνωστοποιείται 

στα   τακτικά   μέλη  της  Επιτροπής   σαράντα  οκτώ  (48)  τουλάχιστον  ώρες  πριν  από  τη

συνεδρίαση..

2.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.  Εργοληπτική  επιχείρηση  δεν  εγγράφεται,  κατατάσσεται  ή  αναθεωρείται  στο  αντίστοιχο

Μητρώο  στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που

ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση αυτή

δεν πληροί τα κριτήρια του Τμημάτων Ι και ΙΙ. 

4. Κατά αποφάσεων της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. με τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής στο

Μητρώο, ή  η επιχείρηση κατατάσσεται  σε χαμηλότερη τάξη/εις  από την/τις αιτηθείσα/ες,  ή

υποβιβάζεται κατά τάξη ή τάξεις, ή συνεπάγεται οιασδήποτε μορφής βλαπτική έννομη συνέπεια

σε  βάρος  της  επιχείρησης,  ο  αιτών  έχει  δικαίωμα  αίτησης  θεραπείας  εντός  αποκλειστικής

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής. Η
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αίτηση  θεραπείας  απευθύνεται  στον  Υπουργό,  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  στην  αρμόδια

Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., η οποία μεριμνά για τη σύνταξη εισήγησης εκδίκασης της

αίτησης θεραπείας και η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. γνωμοδοτεί υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από

την υποβολή της αίτησης θεραπείας. 

5.  Επί  των αιτήσεων θεραπείας  αποφαίνεται  ο  Υπουργός  Υποδομών και  Μεταφορών,  εντός

προθεσμίας  τριών (3) μηνών από την υποβολή τους. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας

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

Αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ 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.Κ. 

4.α)  Η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  εισηγείται,  εφόσον  της  ζητηθεί,  τη  λήψη  μέτρων  σχετικά  με  τη

βελτίωση του τρόπου τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και ΜΗ.Ε.Ε.Ι.Ε. του , σχετικά με τον τρόπο που

καταρτίζονται  και  αξιολογούνται  τα  σχετικά  πιστοποιητικά,  παρακολουθεί  την  τήρηση  του

ΜΗ.Ε.Ε. και υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών εκθέσεις.

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

τις διαδικασίες εγγραφής, αναθεώρησης και λοιπών μεταβολών ,

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

Γ.Γ.Υ. και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, αναθεώρησης και λοιπών μεταβολών στα

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

ΜΗ.Ε.Ε. 

δ)  Γνωμοδοτεί  επί  των ιεραρχικών προσφυγών  που  ασκούνται  κατά την  παράγραφο 3  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 και Μεταφορών 

5.Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους η επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  συνέρχεται  σε ετήσια ειδική

συνεδρίαση  προκειμένου  να  συντάξει  ετήσια  απολογιστική  εισηγητική  έκθεση  προς  τον

Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών,  με αιτιολογημένες προτάσεις  για τη βελτίωση της λει-

τουργίας  των ΜΗ.Ε.Ε.  Στην  ειδική  συνεδρίαση εισηγείται  η  αρμόδια Υπηρεσία τήρησης  των

ΜΗ.Ε.Ε., 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.

6.  Η  Γ.Γ.Υ.  μεριμνά  για  τη  στέγαση  και  τη  γραμματειακή  και  υλικοτεχνική  υποστήριξη  της

επιτροπής  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  μέσω  της  αρμόδιας  της  Υπηρεσίας  στον  προϋπολογισμό  της  οποίας

εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις.

7. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. με

μέριμνα της Διεύθυνσης Μητρώων.
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Άρθρο 44

Λειτουργία της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ.

1.    Η  επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  συγκροτείται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 42  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, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του

και έξι 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 των ΜΗ.Ε.Ε. 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  Γραμματέα  της  Επιτροπής,  επικυρώνονται  και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο 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.

 

Άρθρο 45

Έγγραφή στο Τμήμα Ι  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 75 παρ.2 Ν.4412/2016) -καταλληλότητα για την

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 

1.Οι  οικονομικοί  φορείς  εγγράφονται  στο  Τμήμα  Ι  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  σε  μια  ή  περισσότερες

κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με αίτησή τους

η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία τήρησης του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Κριτήρια εγγραφής αποτελούν α) η νόμιμη σύσταση, ύπαρξη και εκπροσώπηση του

οικονομικού  φορέα,  και  β)  η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής

δραστηριότητας κατασκευής δημόσιων έργων.

Η  αίτηση  εγγραφής  συνοδεύεται  από  τα  ακόλουθα,  ανά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  και

στοιχεία, καθώς και την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’

202) εισφορά:

Α) Για την εγγραφή ατομικής επιχείρησης το φυσικό πρόσωπο προσκομίζει:

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην Διεύθυνση Μητρώων)
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Βεβαίωση  ΜΕΚ  του  φυσικού  προσώπου  (αναζητείται  αυτεπάγγελτα  από  την  Διεύθυνση

Μητρώων)

Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια οικονομική εφορία  

Β)  Για την εγγραφή νομικού προσώπου προσκομίζονται,  ανάλογα με  τη  νομική  μορφή του

αιτούντος νομικού προσώπου, τα ακόλουθα:

·           Για τις ανώνυμες εταιρείες: 

i.        Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό, καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., από το

οποίο προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η ανάληψη και

κατασκευή δημοσίων έργων 

ii.      Πρακτικό  Γενικής  Συνέλευσης  ή/και  Πρακτικό  Διοικητικού  Συμβουλίου  που

ορίζει  τους  εκπροσώπους  με  αποδεικτικό  ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  αν  η

εκπροσώπησης ορίστηκε με πρακτικό ΔΣ

iii.    Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

·                     Για  τις  εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (ΕΠΕ)  –  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (ΙΚΕ ) 

i.        Τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το

οποίο προκύπτουν οι εκπρόσωποί τους και ότι  σκοπός της εταιρείας,  μεταξύ άλλων,

είναι και η  κατασκευή δημοσίων έργων.  Η εκπροσώπηση δύναται να αποδεικνύεται και

με  πρακτικό  Συνέλευσης  Εταίρων,  και  αποδεικτικό  ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ,.  αν  η

εκπροσώπηση ορίστηκε με πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων.

ii.      Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

·                     Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) 

i.        Τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το  οποίο

προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η  κατασκευή δημοσίων έργων και

οι  εκπρόσωποί  τους.  Αν  στο  τελευταίο  κωδικοποιημένο  καταστατικό  δεν  αναγράφονται

εκπρόσωποι, αυτοί είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

ii.      Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

 

2.Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες

από τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες έργων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παρ.1.(7) του

άρθρου 2 του ν.4412/2016: 

α) Έργων οδοποιίας

β) οικοδομικών, 
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γ) υδραυλικών, 

δ) ηλεκτρομηχανολογικών, 

ε) λιμενικών, 

στ) βιομηχανικών – ενεργειακών, 

και σε μία ή περισσότερες από τις  ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες: 

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, 

ιδ) αποκαλύψεως μεταλλείων, 

ιε) δασοτεχνικά έργα. 

3.  Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι  ελλιπή η Υπηρεσία ζητά 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 από την κοινοποίηση του εγγράφου της

υπηρεσίας.  Η  εισήγηση  της  Υπηρεσίας  προς  την  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  υποβάλλεται  αφού

ληφθούν  υπόψη  οι  τυχόν  υποβληθείσες  αντιρρήσεις  ή  παρέλθει  άπρακτη  η  ταχθείσα

προθεσμία.

4.  Η  Υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  καθώς  και  η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  ή  τα  ιεραρχικά

προϊστάμενα  όργανα  μπορούν  να  ζητούν  τεκμηριωμένα  από  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις

οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την πιστοποίηση και διαπίστωση της

ακρίβειας και εγκυρότητας όλων των υποβληθέντων στοιχείων των Επιχειρήσεων.

5.  Κωλύματα  εγγραφής  στο  Τμήμα  Ι  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  αποτελούν  τα  προβλεπόμενα  από  τις

διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  ασυμβίβαστα,  με  τα  οποία καθιερώνεται  η  απαγόρευση

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ταυτόχρονα με την κατοχή δημόσιου αξιώματος ή

θέσης  κλπ  και  τα  εν  λόγω  κωλύματα  δεν  μπορούν  να  αρθούν  με  οποιαδήποτε  απόφαση

εξαίρεσης, η δε ευθύνη για τη δήλωση του σχετικού κωλύματος εγγραφής βαρύνει τον αιτούντα

την εγγραφή οικονομικό φορέα. 
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Άρθρο 46

Δασοτεχνικά Έργα

1.  Τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  1  του  Π.Δ.  437/1981  (Α΄120)  δασοτεχνικά  έργα  αποτελούν

κατηγορία εξειδικευμένων εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

2. Οι κάτοχοι ειδικού πτυχίου Εργολήπτου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων του ανωτέρω Π.Δ.

437/1981,  εγγράφονται   στα  αντίστοιχα  μητρώα  Μ.Ε.Κ.  και  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  -  ΜΗ.Ε.Ε.Ι.Ε.  για 

Δασοτεχνικά  έργα  σύμφωνα  με  τις  οριζόμενες  στο  παρόν  Π.Δ.  προϋποθέσεις  εγγραφής,

κατάταξης και αναθεώρησης στα σχετικά μητρώα.

 

Άρθρο 47

Τμήμα ΙΙ ΜΕ.Ε.Ε.Δ.Ε. – Επίσημος Κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (άρθρο 83

Ν.4412/2016) 

 

Η βεβαίωση του Τμήματος ΙΙ συνιστάται από τα Μέρη Α και Β και καλύπτει απαιτήσεις ποιοτικής

επιλογής  που  περιλαμβάνονται  σε  διατάξεις  των  άρθρων  73  έως  83  του  ν.  4412/2016  και

ειδικότερα:

α)  Το  ΜΕΡΟΣ  Α  καλύπτει  τις  περιπτώσεις  (β)  και  (γ),  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αντίστοιχα, της  παρ.1 του άρθρου 75

του ν. 4412/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στις παρ. 4 και 5 του υπόψη άρθρου.

β) Το ΜΕΡΟΣ Β καλύπτει τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού:

(1) της παρ. 1 του άρθρου 73

(2) των περιπτώσεων β) και θ) της παρ.4 του άρθρου 73 και

(3) του άρθρου 74

 

 ΜΕΡΟΣ Α

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και  

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 48

Τάξεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Οι τάξεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στις οποίες κατατάσσονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  ορίζονται σε

εννέα (9), ως εξής: Α1, Α2,  1η , 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η. 
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Άρθρο 49

Κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 

1.Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Τμήμα ΙΙ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  αναφορικά με την

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της

παρ.1  του  άρθρου 75  του  Ν.4412/2016  (Α’  147)  γίνεται  βάσει  ελαχίστων κατωφλίων  των

κατωτέρω  αυτοτελών  και  ανεξάρτητων  κριτηρίων. 

 

Ειδικότερα, τα κριτήρια κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αναφορικά

με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  την  τεχνική  και  επαγγελματική

ικανότητα  της  παρ.1  του  άρθρου  75  έχουν  ως  ακολούθως,  εξειδικευόμενα  ανά  τάξη  στα

αντίστοιχα άρθρα: 

Α.  Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  (χρησιμοποιούμενα  οικονομικά  και

χρηματοοικονομικά μεγέθη: κύκλος  εργασιών,  ίδια   κεφάλαια, συνολικά πάγια)

Α.  Ελάχιστα  απαιτούμενα  ανά  τάξη  μεγέθη:  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση, προκειμένου να

καταταγεί  σε  τάξη  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  για  την  αιτούμενη  κατηγορία,  θα  πρέπει  να  τηρεί  τα

ελάχιστα απαιτούμενα για την τάξη αυτή μεγέθη (Κύκλο εργασιών,  ίδια κεφάλαια,  πάγια),

όπως αυτά  προσδιορίζονται στο άρθρο 51 του παρόντος.

Β.  Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (χρησιμοποιούμενα  τεχνικά  και  επαγγελματικά

μεγέθη: στελέχωση ανά κατηγορία έργων, πάγια αναφερόμενα σε εξοπλισμό, εμπειρία ανά

κατηγορία έργων)

Β.1  Ελάχιστα  απαιτούμενα  ανά  τάξη  μεγέθη στελέχωσης :  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση,

προκειμένου  να  καταταγεί  σε  τάξη  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  θα  πρέπει  να  τηρεί  τα  ελάχιστα

απαιτούμενα  για  την  τάξη  μεγέθη  στελέχωσης  κάθε  αιτούμενης  κατηγορίας,  όπως  αυτά 

προσδιορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος.

Β.2  Ελάχιστα  απαιτούμενα  ανά  τάξη  μεγέθη  παγίων  εξοπλισμού:  Κάθε  εργοληπτική 

επιχείρηση,  προκειμένου  να  καταταγεί  σε  τάξη  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  θα  πρέπει  να  τηρεί  τα

ελάχιστα απαιτούμενα για την τάξη  μεγέθη   παγίων αναφερόμενων σε εξοπλισμό, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος.

Β.3  Ελάχιστη  εμπειρία  ανά  κατηγορία έργων: Κάθε εργοληπτική επιχείρηση κατατάσσεται

για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή εξειδικευμένη εργασία σε αντίστοιχη  τάξη,  εφόσον

πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις εμπειρίας  σε  κάθε  αιτούμενη κατηγορία,  όπως  αυτές οι

προϋποθέσεις ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 53 του παρόντος. 
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Άρθρο 50

Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων

1. Αιτήσεις εγγραφής, κατάταξης ή αναθεώρησης στο Τμήμα Ι και ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. μπορούν να

υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της νομικής

φύσης των δεσμών των μελών της και οι οποίοι επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους

διαθέτουν  άλλοι  συμμετέχοντες  σε  αυτήν  αναφορικά  με  α)  την  οικονομική  και

χρηματοοικονομική επάρκεια και β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

2. Η απόδειξη της ύπαρξης της ένωσης γίνεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο

κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το οποίο περιέχει κατ΄ ελάχιστον: αναλυτικά τους πόρους

και  ικανότητες  που  διαθέτει  ο  πάροχος  στον  οικονομικό  φορέα,  το  χρονικό  διάστημα  της

παροχής  αυτών,  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  της  υπόψη  παροχής.  Ο  πάροχος  πόρων και

ικανοτήτων δεν μπορεί  να παράσχει  κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους ίδιους πόρους και

ικανότητες σε  άλλον οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς είτε ο ίδιος είτε

στηρίζοντας  τρίτο  οικονομικό  φορέα  για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης    σύμβασης

δημόσιου έργου. 

3.Για την εγγραφή του στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  ο οικονομικός φορέας που στηρίζεται σε ικανότητες

άλλων συμμετεχόντων στην ίδια με αυτόν ένωση προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης

των Μητρώων το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα των πόρων και

ικανοτήτων, στις οποίες στηρίζεται. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα, είναι τα ίδια με αυτά που

προβλέπονται στο άρθρο 57 για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι εγγράφονται αυτοτελώς,

ήτοι χωρίς να στηρίζονται σε ικανότητες τρίτων.

4.  Στο  πρόσωπο  του  παρόχου  πόρων  και  ικανοτήτων  δεν  πρέπει  να  συντρέχουν  οι  λόγοι

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

5. Οι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται, μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής

του  οικονομικού  φορέα  ο  οποίος  τις  επικαλείται,  με  ποινή  διαγραφής  ή  υποβάθμισης  του

οικονομικού  φορέα  από  το  Τμήμα  ΙΙ  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  στην  περίπτωση  μηπαροχής  των

συγκεκριμένων πόρων και ικανοτήτων. 

6.Οι παρεχόμενοι πόροι και ικανότητες αφαιρούνται, για το χρονικό διάστημα της παροχής, από

τις αντίστοιχες του παρόχου για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

7.Σε περίπτωση απώλειας από τον πάροχο των πόρων και ικανοτήτων για το χρονικό διάστημα

της διάθεσης αυτών, κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης. 

8.  Σε  περίπτωση που ο  οικονομικός  φορέας  που παρέχει  τους  πόρους  ή/και  τις  ικανότητες

προέρχεται  από  άλλη  χώρα  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει την χώρα προέλευσης του παρόχου και τα αντίστοιχα Επαγγελματικά

Μητρώα, ή καταλόγους περί της δέσμευσης των εν λόγω πόρων ή/και ικανοτήτων.
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9.  Μαζί  με  την  ετήσια  έκθεση  δραστηριότητος,  σε  περίπτωση  επίκλησης  στήριξης  στις

ικανότητες  άλλου  φορέα,  συνυποβάλλεται  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  φορέα  του

εγγεγραμμένου στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και του παρόχου, ότι οι περιλαμβανόμενοι στο κατατεθέν με

την  αρχική  αίτηση  πόροι  ή/και  ικανότητες  εξακολουθούν  να  παρέχονται  και  για  την  ιδία

διάρκεια και ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παραμένει σε ισχύ.

 

Άρθρο 51

Ελάχιστα όρια Οικονομικής και χρηματοοικονομική επάρκειας ανά τάξη εγγραφής (κριτήριο

Α)

1.  Για  τη  κατάταξη  εργοληπτικής  επιχείρησης  σε  μία  από  τις  τάξεις  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., 

απαιτείται  η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για τα μεγέθη: Κύκλος Εργασιών, Ίδια

Κεφάλαια, Πάγια.

2.                  Ως Κύκλος Εργασιών θεωρείται ο κύκλος εργασιών από την κατασκευή δημόσιων

και ιδιωτικών έργων, αυτοτελώς, σε ένωση ή εγκεκριμένη υπεργολαβία, στην Ελλάδα και το

εξωτερικό, της επιχείρησης και των θυγατρικών της επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν

έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία, που προηγείται της διαχειριστικής χρήσης

εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση. 

3.  Ο  ανωτέρω  Κύκλος  Εργασιών  αποδεικνύεται  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις  ή/και

φορολογικές  δηλώσεις  και  τις  ανά  έτος  αναλυτικές  καταστάσεις  τιμολογίων  εσόδων  και

συμβολαίων πώλησης, των ανωτέρω δραστηριοτήτων, βεβαιωμένες από τον ΟΕΛ της εταιρείας,

ή για τις ατομικές επιχειρήσεις 1ης ή 2ης τάξης από το λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής

δήλωσης  του  προηγούμενου  έτους  από  αυτό  εντός  του  οποίου  υποβάλλει  η  εταιρεία  την

αίτηση κατάταξης, η επιχείρηση μπορεί, αντί για φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, να

υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

5. Κύκλος Εργασιών του τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο, πριν την

υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται υπόψη εφόσον περιλαμβάνεται σε πλήρεις ενδιάμεσες

οικονομικές καταστάσεις βεβαιωμένες από Ο.Ε.Λ. και αποδεικνύεται επιπλέον από περιοδικές

δηλώσεις Φ.Π.Α. και αναλυτικές καταστάσεις τιμολογίων κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του

παρόντος άρθρου.

6.  Ως Ίδια  Κεφάλαια θεωρείται  το μέγεθος  που αναφέρεται  στο σκέλος του παθητικού του

αιτούντος οικονομικού φορέα στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση:

i.      των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών

που δεν έχει φορολογηθεί, 
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ii.     του Οφειλόμενου Κεφαλαίου,

iii.  των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 

iv.  των ποσών που απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του ΟΕΛ της επιχείρησης, τα

Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ή για τα οποία ο ΟΕΛ διατυπώνει επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη

χωρίς  να υπολογίζει  σε  παρατήρηση της έκθεσης  ελέγχου του τον  επηρεασμό των Ιδίων

Κεφαλαίων και δεν προσκομίζει αιτιολογημένη βεβαίωση περί του μη επηρεασμού αυτού. 

v.    των ποσών που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και εμπίπτουν στις απαγορευτικές

διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από:

α. τις οριστικές οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους που βεβαιώνονται από ΟΕΛ

και δημοσιεύονται πριν την υποβολή της αίτησης, ή 

β. από πλήρεις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι οριστικές

οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε πριν την υποβολή της αίτησης,

με ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου τελευταία ημέρα ημερολογιακού μήνα εντός του

τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης οι  οποίες  βεβαιώνονται,  από ΟΕΛ,  σύμφωνα με τα

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου κατόπιν πλήρους ελέγχου και δημοσιεύονται πριν από την υποβολή

της αίτησης, σε μια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  ή στον δικτυακό τόπο της

εταιρείας  με  υποχρέωση διατήρησης της ανάρτησης  επί  μία  πενταετία  και  ανάρτησης στον

δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

γ.   Βεβαίωση Ο.Ε.Λ. που θα εμφανίζει  τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (καθαρή θέση,

αφορολόγητα  αποθεματικά,  οφειλόμενο  κεφάλαιο,  ποσά  που  προορίζονται  για  αύξηση

μετοχικού  κεφαλαίου  και  ποσά  που  έχουν  χορηγηθεί  από  την  εταιρεία  και  εμπίπτουν  στις

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν.  2190/1920 όπως ισχύει,  παρατηρήσεις της

έκθεσης ελέγχου του ΟΕΛ που απομειώνουν τα ίδια κεφάλαια ή για τα οποία ο ΟΕΛ διατυπώνει

επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη χωρίς να υπολογίζει σε παρατήρηση της έκθεσης ελέγχου του τον

επηρεασμό των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν προσκομίζει  αιτιολογημένη βεβαίωση περί του μη

επηρεασμού  αυτού).  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  της  βεβαίωσης  αυτής  με  τα  στοιχεία  των

οικονομικών καταστάσεων των σημείων α και β (έκθεση ελέγχου) υπερισχύουν τα στοιχεία της

έκθεσης ελέγχου.

7. Ως Πάγια λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία των παγίων (ενσώματων ακινητοποιήσεων)

της εταιρείας όπως προκύπτουν από τις οικονομικές της καταστάσεις αφαιρούμενων των ποσών

που απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του ΟΕΛ της εταιρείας, την αναπόσβεστη αξία

των παγίων της εταιρείας. 
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8.  Η  αναπόσβεστη  αξία  των  παγίων  της  εταιρείας  (ενσώματων  ακινητοποιήσεων)

προσδιορίζεται  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της  επιχείρησης  που  αναφέρονται  στην

ανωτέρω παρ. 6 και από αναλυτική κατάσταση παγίων της εταιρείας που βεβαιώνεται από ΟΕΛ,

στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά για τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις. 

9.  Στα  πάγια  συνυπολογίζονται  και  τα  πάγια  των  κοινοπραξιών  στις  οποίες  συμμετέχει  η

επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 

10.  Στις  τάξεις  Α1  και  Α2  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  δεν  απαιτείται  ελάχιστο  όριο  Οικονομικής  και

Χρηματοοικονομική επάρκειας.

11. Στην πρώτη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν διαθέτει τις εξής

ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) εφόσον εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014, οφείλει να συντάσσει

οικονομικές  καταστάσεις  ως  «μικρή  οντότητα»  πρέπει  να  διαθέτει,  κατ΄  ελάχιστο,  Ίδια

Κεφάλαια,  χωρίς  όμως  την  υποχρέωση  ελέγχου  από  ΟΕΛ,  βάσει  του  τελευταίου  οριστικού

ισολογισμού  της  ή  ενδιάμεσου  ισολογισμού  με  λήξη  διαχειριστικής  χρήσης  μηνός,  εντός

τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ύψους  50.000 €. Σε περίπτωση που στις οικονομικές

καταστάσεις  περιλαμβάνονται  λογαριασμοί  ταμείου  ή  τραπεζικές  καταθέσεις  ύψους  τέτοιου

που  η  αφαίρεσή  του  καθιστά  αδύνατη  την  κάλυψη  του  ελάχιστου  απαιτούμενου  ιδίου

κεφαλαίου,  θα  προσκομίζεται  βεβαίωση  ΟΕΛ  για  το  ύψος  του  ταμείου  και  αποδεικτικά

υπολοίπου  καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων.

 β)  εφόσον  τηρεί  απλογραφικά  βιβλία  πρέπει  να  διαθέτει,  κατά  την  υποβολή  της  αίτησης,

καταθέσεις σε τράπεζα (του φυσικού προσώπου με μοναδικό δικαιούχο ή της επιχείρησης αν

πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο),  ή  /και  πάγια  στοιχεία  συνολικής  αξίας  πενήντα  χιλιάδων

(50.000)  ευρώ.  Τα  πάγια  αυτά  στοιχεία  αφορούν  γήπεδα,  οικόπεδα,  κτήρια,  μηχανολογικό

εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. 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 των παρ. 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου

εργασιών θα  προσκομίζονται  φορολογικές  δηλώσεις  και  κατάσταση  τιμολογίων βεβαιωμένη

από το λογιστή με υπεύθυνη δήλωση, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του παρόντος. 

12.  Στη  δεύτερη  τάξη  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  κατατάσσεται  εργοληπτική  επιχείρηση,  εφόσον 

εφαρμόζει  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  του  ν.  4308/2014,  και  συντάσσει  οικονομικές

καταστάσεις τουλάχιστον ως «μικρή οντότητα», αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
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α) Διαθέτει  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται  στην  παρ.  6 του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση

ελέγχου  από ΟΕΛ τουλάχιστον  ίσα  με  100.000  ευρώ.  Σε  περίπτωση  που  στις  οικονομικές

καταστάσεις  περιλαμβάνονται  λογαριασμοί  ταμείου  ή  τραπεζικές  καταθέσεις  ύψους  τέτοιου

που  η  αφαίρεσή  του  καθιστά  αδύνατη  την  κάλυψη  του  ελάχιστου  απαιτούμενου  ιδίου

κεφαλαίου,  θα  προσκομίζεται  βεβαίωση  ΟΕΛ  για  το  ύψος  του  ταμείου  και  αποδεικτικά

υπολοίπου  καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων..

β) Διαθέτει  πάγια  στοιχεία,  όπως  ορίζονται  στις  παρ. 7, 8 και 9,  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  με 

50.000 ευρώ και  βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας.  Για

κατάταξη  στην  2η τάξη  δεν  απαιτείται  η  βεβαίωση  από  ΟΕΛ  της  κατάστασης  παγίων  της

επιχείρησης.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου

εργασιών θα  προσκομίζονται  φορολογικές  δηλώσεις  και  κατάσταση  τιμολογίων βεβαιωμένη

από το λογιστή, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του παρόντος. 

13. Στην τρίτη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση αν διαθέτει τις εξής

ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6, τουλάχιστον 375.000 ευρώ.

β) Διαθέτει  πάγια στοιχεία,  όπως ορίζονται  στις παρ.  7,  8  και  9,  αξίας τουλάχιστον 125.000

ευρώ. 

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5, τελευταίας τριετίας: 750.000

ευρώ.

14. Στην τέταρτη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση  αν διαθέτει τις

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6, τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

β) Διαθέτει  πάγια στοιχεία,  όπως ορίζονται  στις παρ.  7,  8  και  9,  αξίας τουλάχιστον 250.000

ευρώ. 

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5,  τελευταίας τριετίας: 1.500.000

ευρώ. 

15.Στην πέμπτη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση αν διαθέτει τις εξής

ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6, τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.

β) Διαθέτει  πάγια στοιχεία,  όπως ορίζονται  στις παρ.  7,  8  και  9,  αξίας τουλάχιστον 730.000

ευρώ. 

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5, τελευταίας τριετίας: 4.400.000

ευρώ. 
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16. Στην έκτη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση αν διαθέτει τις εξής

ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6, τουλάχιστον 4.400.000 ευρώ.

β) Διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9, αξίας τουλάχιστον  1.460.000

ευρώ. 

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5, τελευταίας τριετίας: 8.800.000

ευρώ .

17.Στην έβδομη τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση αν διαθέτει τις εξής

ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παρ. 6, τουλάχιστον 44.000.000 ευρώ.

β) Διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9, αξίας τουλάχιστον  15.000.000

ευρώ. 

γ)  Ελάχιστο  κύκλο  εργασιών  όπως  ορίζεται  στις  παρ.  2,  3,  4  και  5,  τελευταίας  τριετίας:

88.000.000 ευρώ. 

18. Δεν απαιτείται ειδική και συγκεκριμένη νομική μορφή εταιρικού σχήματος για την κατάταξη

εργοληπτικής  επιχείρησης  σε  οποιαδήποτε   τάξη   του   ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   Οι  επιχειρήσεις  που

αιτούνται την κατάταξή τους στις τάξεις 3η  έως 7η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. πρέπει να εφαρμόζουν τα

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»,  όπως προβλέπονται στο ν.4308/2014, ή  τα διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Όσοι οικονομικοί  φορείς  εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.  συντάσσουν

αναφορικά με την αιτούμενη τάξη τις οικονομικές τους καταστάσεις ως εξής:

3ης και 4ης τουλάχιστον ως «μικρές οντότητες»

5ης και 6ης τουλάχιστον ως «μεσαίες οντότητες» και

7ης τουλάχιστον ως «μεγάλες οντότητες»

Σε  περίπτωση  που  με  βάση  το  άρθρο  2  του  ν.  4308/2014  το  μέγεθος  οικονομικού  φορέα

προβλέπει  την  κατάταξή  του  σε  ανώτερη  βαθμίδα  από  την  ανωτέρω  αναφερόμενη,  οι

οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά τα προβλεπόμενα με βάση την κατάταξή τους κατά

το άρθρο 2 του ν. του ν. 4308/2014. 

 

Άρθρο 52

Ελάχιστα όρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας ανά τάξη εγγραφής (κριτήρια Β.1, Β.2)

Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στις αιτούμενες   κατηγορίες έργων και  τάξεις του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  απαιτείται εκτός από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρου 51, η

πλήρωση  και  των  ακόλουθων  απαιτήσεων  που  αφορούν  την  τεχνική  και  επαγγελματική

ικανότητα: 
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1.Στις  τάξεις  Α1  και  Α2  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  κατατάσσονται  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  με  μόνο

κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:

α)  Στην  Α1,  εργοληπτική  επιχείρηση,  η  οποία  περιλαμβάνει  στη  στελέχωση  ανά  κατηγορία

τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας.

β)  Στην  Α2,  εργοληπτική  επιχείρηση,  η  οποία  περιλαμβάνει  στη  στελέχωση  ανά  κατηγορία

τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της

αντίστοιχης κατηγορίας.

2. Στην πρώτη (1η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν διαθέτει τις

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄  βαθμίδας της

αντίστοιχης  κατηγορίας.  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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

3.Στη δεύτερη (2η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν διαθέτει τις

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας της

αντίστοιχης  κατηγορίας.  Εναλλακτικά  μπορεί  να  αντικατασταθεί  ο  ένας  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  Δ΄

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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

4. Στην τρίτη (3η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση αν διαθέτει τις

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει στη στελέχωση ανά κατηγορία έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και  έναν Β’

βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά, μπορεί να  αντικατασταθεί ο ένας  τεχνικός 

Μ.Ε.Κ.  Δ΄  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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

5. Στην τέταρτη (4η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση  αν  διαθέτει 

τις  εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει  στη  στελέχωση  ανά  κατηγορία   τουλάχιστον   δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Δ΄   της

αντίστοιχης  κατηγορίας.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  αντικατασταθεί  ένας  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  Δ΄ 

βαθμίδας από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

6.Στην πέμπτη (5η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση,  αν  διαθέτει 

τις  εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
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Περιλαμβάνει  στη  στελέχωση ανά κατηγορία  τουλάχιστον  τρεις τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας

της αντίστοιχης κατηγορίας. Μπορεί να αντικατασταθεί  κάθε  τεχνικός  Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, και

μέχρι δύο κατ΄ ανώτατο  όριο,  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας  έκαστος της αντίστοιχης

κατηγορίας. 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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

7.Στην έκτη (6η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν  διαθέτει  τις 

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει  στη  στελέχωση ανά  κατηγορία  τουλάχιστον  τέσσερις  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Δ΄   της

αντίστοιχης κατηγορίας.  Μπορεί  να αντικατασταθεί  κάθε  τεχνικός  Μ.Ε.Κ.  Δ΄  βαθμίδας,  και

μέχρι  δύο  κατ΄  ανώτατο  όριο,  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.Γ΄  βαθμίδας  της  αντίστοιχης

κατηγορίας. 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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

8.Στην έβδομη (7η) τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν διαθέτει  τις 

εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

Περιλαμβάνει στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον επτά τεχνικούς Μ.Ε.Κ.   Δ΄   βαθμίδας

της αντίστοιχης κατηγορίας. Μπορεί   να   αντικατασταθεί   κάθε   τεχνικός   Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας,

και  μέχρι  τρεις  κατ΄  ανώτατο  όριο,  από  δύο  τεχνικούς  Μ.Ε.Κ.  Γ΄  βαθμίδας  έκαστος  της

αντίστοιχης κατηγορίας. 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 της αντίστοιχης κατηγορίας.

9.                  Οι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  οφείλουν  να

γνωστοποιούν στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κάθε επικείμενη μεταβολή των φυσικών

προσώπων που αποτελούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Η αντικατάσταση στελέχους γίνεται

ελεύθερα και ανά πάσα χρονική στιγμή, κατόπιν σχετικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου της

Επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται μόνο από τα δικαιολογητικά που αφορούν στην μεταβολή. Η

αντικατάσταση,  αποδέσμευση  ή  είσοδος  στελέχους  εγκρίνεται  από  την  επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.

ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που εκδίδει νέα βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.. Η

διαδικασία αντικατάστασης, ή εισόδου στελέχους ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών

από την υποβολή της αίτησης, εφόσον συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά. Σε περίπτωση

που η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. διαπιστώσει ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν

είναι  πλήρη,  ζητά εντός είκοσι  (20)  ημερών το αργότερο από την  υποβολή της αίτησης,  τη

συμπλήρωσή  τους και η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα ημερών εκκινεί από την κατάθεση

αυτών. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εάν οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν
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άπρακτες,  η  αντικατάσταση,  ή  η  είσοδος  στελέχους  καθίσταται  αυτοδίκαιη.  Η  υπαίτια

παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα της υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου, ή τον

Πρόεδρο και την Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. δύναται να αποτελεί πειθαρχική παράβαση και το αρμόδιο

διοικητικό όργανο τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις

κείμενες διατάξεις προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Αίτηση  αποδέσμευσης  από  την  επιχείρηση  μπορεί  να  υποβάλλεται  και  από  τα  στελέχη.  Η

αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου

59 και το στέλεχος αποδεσμεύεται σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως δύο (2) μήνες μετά την

υποβολή  της  αίτησης  με  απόφαση  της  επιτροπής  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  Προκειμένου  να  εισαχθεί  προς

συζήτηση στην επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. η αίτηση αποδέσμευσης, είναι προαπαιτούμενη η απόδειξη

της κοινοποίησης στην επιχείρηση. Για την παύση ασκήσεως επαγγέλματος ακολουθείται η ίδια

διαδικασία με την αίτηση αποδέσμευσης. 

10.              Οι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Κ.  επιτρέπεται  να  στελεχώνουν  (κατά  το  ίδιο  χρονικό

διάστημα) μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση, εγγεγραμμένη είτε μόνο στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. είτε στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  στο  Mητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  Ιδιωτικών  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).  Η

συμμετοχή του κάθε στελέχους πρέπει να είναι ενεργός, με την εκτέλεση κρίσιμων καθηκόντων

απευθείας από τον ίδιο, και παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και

αποδεικνύεται  με  βεβαίωση  ασφάλισης  από  τον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα.  Η  υπηρεσία

τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εισηγείται  στην Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  που μπορεί  να παραπέμπει  τα

ανωτέρω  στελέχη,  των  οποίων  η  συμμετοχή  κρίνεται  εικονική,  ή  ανεπαρκής,  και  την

εργοληπτική επιχείρηση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

91.

Η ελάχιστη στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης πρέπει  να είναι  συνεχής καθ’  όλη τη

διάρκεια  της  λειτουργίας  της  και  να  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  ασφαλιστικής

ενημερότητας του στελέχους, ως μισθωτού στην επιχείρηση ή ελεύθερου επαγγελματία και

επιπλέον με προσκόμιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. ή με

κατάσταση προσωπικού κατατεθειμένη στην επιθεώρηση εργασίας. Εναλλακτικά η υποχρέωση

προσκόμισης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ή  κατάστασης  προσωπικού  για  τα  στελέχη,

υποκαθίσταται στις Α.Ε. από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., στις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

από την ιδιότητα του διαχειριστή και ομόρρυθμου εταίρου, στις Ο.Ε. και Ε.Ε. από την ιδιότητα

του ομόρρυθμου μέλους. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης δεν μπορεί να γίνεται με

στέλεχος που έχει  εξαρτημένη σχέση εργασίας  με  όποια άλλη επιχείρηση.  Εφόσον κάποιο

στέλεχος είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερες από μια κατηγορίες έργων του ΜΕΚ, μπορεί να

συνυπολογιστεί  η  κατάταξή  του  στις  κατηγορίες  και  βαθμίδες  έργων  του  ΜΕΚ  για  τη

στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων και τάξεις. 

Για τα στελέχη ισχύουν επίσης τα κωλύματα της παρ. 5 του άρθρου 45.
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11. Τα ελάχιστα όρια μηχανικού εξοπλισμού της εταιρείας που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα

με κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων στις τάξεις τέταρτη έως έβδομη, καθορίζονται σε

ποσοστό 20% των ελαχίστων παγίων που προβλέπονται στις παρ. 14 έως 17 του άρθρου 51 του

παρόντος. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του μηχανικού εξοπλισμού είναι αυτός των παρ. 7

και 8 του άρθρου 51. 

 

Άρθρο 53

Ελάχιστο όριο εμπειρίας ανά κατηγορία έργων για την κατάταξη σε τάξη 

(κριτήριο Β.3)

1.  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  προκειμένου  να  καταταγεί  σε  συγκεκριμένη  τάξη  ανά

κατηγορία  έργων,  πρέπει  να  πληροί  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  εμπειρίας  σε  κάθε

αιτούμενη κατηγορία,  όπως αυτές οι προϋποθέσεις ορίζονται κατωτέρω:

α) να έχει  εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία,  προ της υποβολής της αίτησης έργα ή

εργασίες (εμπειρία), που υπάγονται  στην  κατηγορία για την οποία επιδιώκεται η κατάταξη,

ελάχιστου αθροιστικού οικονομικού αντικειμένου ανά τάξη εγγραφής, όπως αυτή η ελάχιστη

εμπειρία  καθορίζεται  ανά  τάξη  και  κατηγορία  στην  παρ.  3  του  παρόντος  άρθρου.  Στην 

εμπειρία  προσμετράται  και  η  εμπειρία  από  λειτουργία  ή  συντήρηση  τεχνικών  έργων  με

συμβάσεις  που έχουν συναφθεί  κατά τη νομοθεσία δημοσίων έργων, καθώς και ιδιωτικών

έργων υπό τις προϋποθέσεις  της παρ. 3.iii του παρόντος άρθρου 

2. Τα  ελάχιστα  όρια  εμπειρίας της ανωτέρω περίπτωσης α της παραγράφου 1, ανά εκάστη

κατηγορία και τάξη κατάταξης ορίζονται ως εξής:

Για την κατάταξη στις τάξεις Α1 και Α2 δεν απαιτείται ελάχιστο όριο εμπειρίας.

i.        Για την πρώτη τάξη: 62.000

ii.      Για τη δεύτερη τάξη:  125.000

iii.    Για την τρίτη τάξη: 312.000

iv.     Για την τέταρτη  τάξη: 625.000

v.       Για την πέμπτη τάξη: 1.830.000

vi.     Για την έκτη τάξη: 3.660.000

vii.   Για την έβδομη τάξη: 36.600.000

3. Για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις 5η έως 7η του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  απαιτούνται οι ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

·         ISO 9001:2008  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, 

·         EN ISO 14001:2015   Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

·         OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
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Τα  ανωτέρω  πρότυπα  μπορούν  να  αντικαθίστανται  από  άλλα  ισοδύναμα  σύμφωνα  με  τις

προβλέψεις του άρθρου 82 του ν. 4412/2016

 

 

 

3.        Ως   εμπειρία  λαμβάνεται  η  εμπειρία  της  εγγεγραμμένης  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  ερ-

γοληπτικής επιχείρησης, από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα

και  το  εξωτερικό,  κατά  την  τελευταία  πενταετία  από  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης

ανεξάρτητα εάν έχει χρησιμοποιηθεί η εμπειρία κάποιου ή κάποιων ετών σε προηγούμενη

αίτησή της σύμφωνα. Η εταιρεία μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 51 και 52, να

επικαλεστεί εμπειρία του τρέχοντος έτους ή της αμέσως προηγούμενης πενταετίας από το

έτος που προηγείται του έτους, εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση. Η ανωτέρω  

εμπειρία  προσδιορίζεται ως εξής:  

 

i.  Για  δημόσια  έργα  που  εκτελέστηκαν  στο  εσωτερικό  λαμβάνεται  υπόψη  μόνο  αυτή  που

προκύπτει από πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, τα

οποία συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. Για τον έλεγχο της ακρίβειας

των  υποβαλλόμενων  στοιχείων  η  επιχείρηση  υποχρεούται  να  υποβάλει  αντίγραφα  των

πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως επίσης και κάθε άλλο

συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. . 

ii. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο η

εμπειρία που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα

κατασκευής και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές ή  άλλα στοιχεία όπως

περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Ι.  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.  Τα ανωτέρω

πιστοποιητικά πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα.
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iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα, η εμπειρία από τα έργα αυτά, λαμβάνεται

υπόψη   μόνο  εφόσον  η  επιχείρηση  είναι  εγγεγραμμένη  στο  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  και  η  αντίστοιχη

εμπειρία έχει δηλωθεί και περιληφθεί στο Μητρώο αυτό.

iv.   Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία που

προκύπτει  από  συμβάσεις  έργου  μεταξύ  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων  στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεμία 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. Στην

 περίπτωση εγκεκριμένου υπεργολάβου  προσκομίζεται η έγκριση του υπεργολάβου, η σύμβαση

του αναδόχου με τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και

η κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ 2, 3, 4, 5 11 και

12 του άρθρου 51 του παρόντος. Η ανωτέρω εμπειρία του υπεργολάβου αφαιρείται από τον

κύκλο εργασιών του αναδόχου.  Η ανωτέρω εμπειρία  του υπεργολάβου αφαιρείται  από την

εμπειρία του αναδόχου.

v. Η εμπειρία  εργοληπτικής επιχείρησης από τη συμμετοχή της σε ανάδοχο κοινοπραξία, στην

οποία ανατέθηκε  η  κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων  λαμβάνεται  υπόψη βάσει  του

ποσοστού συμμετοχής αυτής στην κοινοπραξία.

vi.  Για  δημόσια  και  ιδιωτικά  έργα,  που  εκτελέστηκαν  στο  εξωτερικό,  από  θυγατρικές  τους

επιχειρήσεις  με  έδρα  στην  αλλοδαπή,  λαμβάνεται  υπόψη  η  εμπειρία  που  προκύπτει  από

επικυρωμένο πιστοποιητικό  του  κυρίου  του  έργου  ή  του  φορέα  κατασκευής  και  αντίστοιχη

κατάσταση τιμολογίων εσόδων,  βεβαιωμένη από ΟΕΛ,  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.  Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  πρέπει  να  είναι

επισήμως μεταφρασμένα.

 

Άρθρο54

Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων 

1.  Τα  όρια  εκτιμώμενης  αξίας  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  ανά  κατηγορία,  στα  οποία

κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την

τάξη εγγραφής τους και τον κύκλο εργασιών τους, είναι τα ακόλουθα:
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α) για την Α1 τάξη: όριο μέχρι το 60% του κύκλου εργασιών τριετίας της πρώτης τάξης, της παρ.

11.γ του άρθρου 51 του παρόντος,

β) για την Α2 τάξη: όριο μέχρι το διπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της πρώτης τάξης, της

παρ. 11.γ άρθρου 51 του παρόντος,

γ) για την πρώτη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της πρώτης

τάξης, της παρ. 11.γ άρθρου 51 του παρόντος,

δ) για τη δεύτερη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της δεύτερης

τάξης, της παρ. 12.γ άρθρου 51 του παρόντος, 

ε) για την τρίτη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της τρίτης τάξης,

της παρ. 13.γ άρθρου 51 του παρόντος,

στ) για την τέταρτη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της τέταρτης

τάξης, της παρ. 14.γ άρθρου 51 του παρόντος,

ζ) για την πέμπτη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της πέμπτης

τάξης, της παρ. 15.γ άρθρου 51 του παρόντος,

η) για την έκτη τάξη: όριο μέχρι το πενταπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της έκτης τάξης,

της παρ. 16.γ άρθρου 51 του παρόντος,

θ) για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο.

2.  Τα  ως  άνω  όρια  αφορούν  μόνο  στην  κατάταξη  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  στις

αντίστοιχες τάξεις και δεν περιορίζουν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

συμβάσεων  έργων.  Στις  ανωτέρω  διαδικασίες,  οι  οικονομικοί  φορείς,  ανεξαρτήτως  τάξης,

πρέπει να αποδείξουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων (β) και

(γ) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.4412/2016, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την

αναθέτουσα  αρχή,  είτε  προσκομίζοντας  την  αντίστοιχη  βεβαίωση  εγγραφής  που  αποτελεί

αυτόματο τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε προσκομίζοντας τα απαιτούμενα

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής

για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους ικανότητα), ενώ για

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του

άρθρου 80 του ν.4412/2016.

 

  

Άρθρο 55

Εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες εργασίες

1.Στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  μπορούν να εγγραφούν και  επιχειρήσεις  στις  εξειδικευμένες εργασίες  της

παρ.2 του άρθρου 45 του παρόντος: α) πρασίνου, β) καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και

υγρών,  στερεών  και  αερίων  αποβλήτων,  γ)  γεωτρήσεων,  δ)  ειδικών  μονώσεων,  ε)
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ανελκυστήρων, στ) ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων,

η) αποκαλύψεων μεταλλείων, και θ) δασοτεχνικών έργων.

2.  Οι  επιχειρήσεις  που  εγγράφονται  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  στις  κατηγορίες  των  εξειδικευμένων

εργασιών  της προηγούμενης παραγράφου, κατατάσσονται στις Α1, Α2, 1η, 2η, 3η ,4η,  5η, 6η

και 7η  τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

3.  Ειδικότερα,  για  την  κατάταξη  των  επιχειρήσεων  στην  εξειδικευμένη  κατηγορία  έργων

πρασίνου στις τάξεις από 3η έως 7η , οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου θα πρέπει να είναι ειδικότητας

Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Τεχνολόγων Δασοπονίας.

4.  Για  την  κατάταξη  των  επιχειρήσεων  στις  τάξεις  Α1,  Α2,  1η και  2η,  στην  εξειδικευμένη

κατηγορία έργων πρασίνου, θα πρέπει οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου Γεωπόνων ή Δασολόγων ή

Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Τεχνολόγων Δασοπονίας να καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα

τοις  εκατό  (50%)  του  συνολικού  αριθμού  τεχνικών  Μ.Ε.Κ.  πρασίνου  που  απαιτείται  για  τη

στελέχωση της επιχείρησης.

5. Οι γεωπόνοι ή δασολόγοι που στελεχώνουν τις ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να είναι κάτοχοι

άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. 

 

 

Άρθρο 56

Όρια εκτιμώμενης αξίας έργων επιχειρήσεων εξειδικευμένων εργασιών

Τα όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων, στα οποία κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις των εξειδικευμένων εργασιών, ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους και

τον κύκλο εργασιών τους, ταυτίζονται με τα όρια της παρ.1 του άρθρου 54 ανάλογα με την τάξη

κατάταξης. 

2.  Τα  ως  άνω  όρια  αφορούν  μόνο  στην  κατάταξη  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  στις

αντίστοιχες τάξεις και δεν περιορίζουν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

συμβάσεων  έργων.  Στις  ανωτέρω  διαδικασίες,  οι  οικονομικοί  φορείς,  ανεξαρτήτως  τάξης,

πρέπει να αποδείξουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων (β) και

(γ) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.4412/2016, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την

αναθέτουσα  αρχή,  είτε  προσκομίζοντας  την  αντίστοιχη  βεβαίωση  εγγραφής  που  αποτελεί

αυτόματο τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε προσκομίζοντας τα απαιτούμενα

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής

για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους ικανότητα), ενώ για

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του

άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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Άρθρο 57

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

 

1.Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για τα στοιχεία των στελεχών τα

οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (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  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  τους  άλλα

κωλύματα για τη στελέχωση οικονομικού φορέα και ότι θα δηλώσουν κάθε σχετική μεταβολή.

2. Καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και

συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θεωρημένες από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα στελέχη Μ.Ε.Κ.

3.  Συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  με  στελέχη  που  δεν  σχετίζονται  με  εξαρτημένη  σχέση

εργασίας με τον οικονομικό φορέα.

4.  Αποδεικτικά  μέσα   για  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  του  οικονομικού

φορέα που προβλέπονται στο άρθρο 51 (π.χ. οικονομικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις,

καταστάσεις τιμολογίων και παγίων βεβαιωμένες από ΟΕΛ). 

5.  Τα  αποδεικτικά  μέσα  εμπειρίας  για  τα  έργα  που  εκτέλεσε  η  επιχείρηση  κατά  την

προηγούμενη πενταετία  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα στο  άρθρο 52.  Έργα του  τρέχοντος

έτους  μέχρι  και  το  τελευταίο  ημερολογιακό  τρίμηνο  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης  θα

λαμβάνονται υπόψη εφόσον περιλαμβάνονται σε προσωρινό ισολογισμό και προκύπτουν ιδίως

από αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιμολόγια και φορολογικές δηλώσεις.

6.  Πίνακες  ιδιόκτητου μηχανικού  εξοπλισμού κατά την ημερομηνία λήξης  της  περιόδου  των

οικονομικών καταστάσεων με τις  οποίες κρίνεται η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση του

οικονομικού φορέα.

7. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση ενός ή περισσότερων

εκ  των  ανωτέρω  πιστοποιητικών,  ισχύουν  οι  διατάξεις  περί  αποδεικτικών  μέσων  που

προβλέπονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 58

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
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υπηρεσία τήρησης  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  κατά το τελευταίο  τρίμηνο,  πριν  την αναγραφόμενη στη

βεβαίωση ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη λήξη της παλαιάς.

2. Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσα σε

προθεσμία τριάντα (30) 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 διαγωνισμούς. 

Στην  περίπτωση  αυτή   η  νέα  βεβαίωση  αρχίζει  να  ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της

σχετικής απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

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 ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. , η ισχύς της οποίας παρατείνεται

μέχρι  την  έκδοση  της  νέας  και  όχι  πέραν  των  τριάντα  (30)  ημερών.  Η  υπηρεσία  είναι

υποχρεωμένη να εκδώσει το αναθεωρημένο πιστοποιητικό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών,

από την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αλλιώς

χορηγεί κατ’ εξαίρεση βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης αναθεώρησης.

4.  Οι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  επιχειρήσεις  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  για

έκτακτη αναθεώρηση  της  εγγραφής και κατάταξης τους στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ελεύθερα και χωρίς

χρονικούς  περιορισμούς  κατά  τη  διάρκεια  της  ισχύος  της  βεβαίωσης  εγγραφής  τους  στο

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  (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  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Επίσης  η  αίτηση  έκτακτης  αναθεώρησης  με

πρωτοβουλία της  επιχείρησης  μπορεί  να  αφορά το  σύνολο των στοιχείων εγγραφής  της.  Η

αναθεώρηση  της  κατάταξης  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  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 ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικής επιχείρησης, με αίτηση έκτακτης αναθεώρησης για το

σύνολο των στοιχείων της επιχείρησης, ώστε να προκύψει μεταβολή της τάξης της,  κατόπιν

πρωτοβουλίας της, επιφέρει τα αποτελέσματα της τακτικής αναθεώρησης, σύμφωνα με τις παρ.

9 και 10 του άρθρου 52 του παρόντος. 

Τα στοιχεία των παρ. 4 και 5 του άρθρου 57 δεν υποβάλλονται, εφόσον περιλαμβάνονται στα

κατ’ έτος υποβαλλόμενα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 41

του παρόντος.  Αν τα ανωτέρω στοιχεία δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα της

τριετίας  ή  πενταετίας  υποβάλλονται  μόνο  τα  στοιχεία  που  αφορούν  το  μη  καλυπτόμενο

διάστημα.
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5. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά ανάλογα οι

διατάξεις  του παρόντος.

6.  Σε  περιπτώσεις  συγχωνεύσεων  (με  απορρόφηση  άλλης  επιχείρησης  ή  με  απόσχιση  και

απορρόφηση του συνολικού  ή τμήματος  κατασκευαστικού κλάδου άλλης επιχείρησης)  όπου

συμμετέχει κατ’ ελάχιστον μια εργοληπτική επιχείρηση, η κατάταξη στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. γίνεται με

την τήρηση της διαδικασίας τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης που αφορά στο σύνολο των

στοιχείων εγγραφής της. Οι οικονομικές καταστάσεις με τις οποίες εξετάζεται η κατάταξη της

επιχείρησης  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  είναι  οι  ενοποιημένες  οριστικές  ή  ενδιάμεσες  οικονομικές

καταστάσεις της  επιχείρησης  που προέκυψε από τη συγχώνευση σύμφωνα με τους όρους των

άρθρων 51 και 52 του παρόντος. Οι οικονομικές καταστάσεις αυτές εκδίδονται μετά την έγκριση

των εποπτικών αρχών και έχουν ημερομηνία λήξης περιόδου μεταγενέστερη της ημερομηνίας

του ισολογισμού μετασχηματισμού. Στη σύμβαση που καθορίζει τους όρους και περιεχόμενο

της συγχώνευσης και συντάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα προσδιορίζονται

επακριβώς  τα  μεταβιβαζόμενα  στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού,  αλλά  και  η  τεχνική  και

επαγγελματική ικανότητα του απορροφουμένου ή του αποσχιζομένου κλάδου.  

 

Άρθρο 59

Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

1. Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν στην

υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., 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 (στελέχωσης, ιδίων

κεφαλαίων, παγίων, μηχανικού εξοπλισμού κ.λπ.) και να αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις

μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης.

2. Ειδικά, αν με υπαιτιότητα της επιχείρησης οι μεταβολές στελέχωσης δεν γνωστοποιηθούν και

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

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

που δεν  καλύπτει  τα  ελάχιστα όρια  στελέχωσης  της  τάξης  στην  κατηγορία στην  οποία έχει

εγγραφεί  κινείται  αμελλητί  η  διαδικασία  έκτακτης  αναθεώρησης  της  παραγράφου  5  του

παρόντος άρθρου, β) η αναθεώρηση της βεβαίωσης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

ανατρέχει στο καταληκτικό χρόνο ενημέρωσης της υπηρεσίας για την επέλευση της κρίσιμης

μεταβολής.

3.  Εφόσον  οι  μεταβολές  της  παραγράφου  1  δηλωθούν  και  αναπληρωθούν  εμπρόθεσμα  οι

ελλείψεις (εκτός των στοιχείων της επόμενης παραγράφου), η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  εγκρίνει τις

μεταβολές μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.
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4.α)  Στην  περίπτωση  που  μια  Επιχείρηση,  κατά  την  υποβολή  ετησίως  των  οικονομικών  της

καταστάσεων, δεν καλύπτει, τα ίδια κεφάλαια ή τα πάγια,  ή τον μηχανολογικό εξοπλισμό, που

απαιτείται για την τάξη της, παρέχεται η δυνατότητα  προσκόμισης μεταγενέστερων ενδιάμεσων

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 51 και 52 του παρόντος, από

τις οποίες θα αποδεικνύεται η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των ανωτέρω κριτηρίων.

Η Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  αποστέλλει γραπτή πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον

ημερών προς την επιχείρηση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

της παραγράφου 9 του άρθρου 41 του παρόντος, με την οποία την καλεί να παρουσιαστεί στην

Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ., 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 των άρθρων 51 και 52 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  ενδιάμεσες οικονομικές  καταστάσεις  των ελάχιστων ορίων της παρούσας

παραγράφου, η Υπηρεσία εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία η επιχείρηση διαγράφεται

από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η ισχύς της διαπιστωτικής πράξης ανατρέχει στο χρόνο της καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων της παρ. 9 του άρθρου 41. 

β) Σε όσες εταιρείες δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

με την παρ. 9 του άρθρου 41, η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  αναστέλλεται

με  απόφαση  της  επιτροπής  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  η  οποία  αναρτάται  αμελλητί  στην  ιστοσελίδα  της

υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εκδίδει, μετά από

απόφαση της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ.,  εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

οικονομικών  καταστάσεων  και  έκθεσης  δραστηριότητας,  διαπιστωτική  πράξη  αναστολής

βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. καλούνται να

παραστούν  οι  ενδιαφερόμενοι  για  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  ή  αντιρρήσεις  τους  επί  του

θέματος  ή  να  προσκομίσουν  την  έκθεση  δραστηριότητας  και  τις  ετήσιες  οικονομικές  τους

καταστάσεις. Για το παραδεκτό της ακρόασης η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει παράβολο 700

ΕΥΡΩ αν ανήκει στη 3η τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., 1.600 ΕΥΡΩ στην 4η τάξη, 2.500  ΕΥΡΩ στην 5η

τάξη, 5.000 ΕΥΡΩ στην 6η τάξη και 10.000 ΕΥΡΩ αν ανήκει στην 7η τάξη. Τα παράβολα αυτά μαζί

με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202)

εισφορά για την εγγραφή στα ΜΗ.Τ.Ε. αποτελεί έσοδο για τη λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη

και αναβάθμιση των ΜΗ.Τ.Ε.

Η  απόφαση  αναστολής  ανακαλείται  εφόσον  εντός  προθεσμίας  έξι  (6)  μηνών  από  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο

9  του  άρθρου  41  του  παρόντος,  η  Επιχείρηση  προσκομίσει  έκθεση  δραστηριότητας  και
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οικονομικές καταστάσεις και με τη διαδικασία της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου

αποδειχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχείρηση διαγράφεται

από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε..  

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 με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν

εισήγηση  στην  επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  για  την  αναθεώρηση  της  εγγραφής  και  την  τάξη  ανά

κατηγορία  έργων  στην  οποία  πρέπει  να  καταταγεί  η  επιχείρηση.  Η  επιτροπή  ΜΗ.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 41 του

παρόντος.

 

Άρθρο 60

Αυτοδίκαιη διαγραφή

1.Οι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  επιχειρήσεις  διαγράφονται  αυτοδίκαια  στις  εξής

περιπτώσεις:

α)  Θανάτου,  πτώχευσης,  απαγόρευσης  ή  θέσης  σε  κατάσταση  δικαστικής  αντίληψης  του

φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.

β)  Διάλυσης,  πτώχευσης  ή  θέσης  υπό  εκκαθάριση  του  νομικού  προσώπου  που  ασκεί  την

επιχείρηση.

γ) Υποβολής στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής

της συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής εφόσον δεν υπάρχουν έργα χωρίς πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής. Εφόσον υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς παραλαβή που ο αιτών τη

διαγραφή εκτελεί ως ανάδοχος ή ως μέλος της κοινοπραξίας για την οριστική διαγραφή του από

τα Μητρώα προηγείται αναγγελία στη διευθύνουσα υπηρεσία της αίτησης προς διαγραφή. 

δ)  Μη  υποβολής,  μέσα  στις  προθεσμίες  του  άρθρου  58  του  παρόντος,  αίτησης  τακτικής

αναθεώρησης  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  τη  συμπλήρωση  τριετίας  ή  πενταετίας

σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 41 του παρόντος ή των στοιχείων που απαιτούνται,

κατά  την  παράγραφο  4  του  άρθρου  59  του  παρόντος,  για  την  έκτακτη  αναθεώρηση  της

εγγραφής της επιχείρησης.

ε) Διακοπή – παύση ή αναστολή εργασιών δηλούμενη στη Δ.Ο.Υ. 
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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

58 του παρόντος για την υποβολή αίτησης τακτικής αναθεώρησης, γ) την άπρακτη πάροδο της

προθεσμίας  της  περίπτωσης  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  αυτού  και  εφόσον  δεν

προσκομισθούν τα στοιχεία που προβλέπονται.

3. Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 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 ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  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  ΜΗ.Ε.ΕΠ.,  για  την  αναστολή  της  εγγραφής  της

εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας

και χωρίς τη δυνατότητα επανεγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  ή άλλης επιχείρησης στην οποία θα

συμμετέχουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν την υπό πειθαρχικό έλεγχο επιχείρηση. Σε περίπτωση

οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από

το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Η Επιτροπή ΜΗ.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. 

Ο νόμιμος  εκπρόσωπος  της εργοληπτικής  επιχείρησης  της οποίας  αναστέλλεται  η  ισχύς της

βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  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

ΔΣ ΑΕ, σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση επί μία τριετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

Άρθρο 61

Μέρος Β 

Τμήματος ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   –

1.Το περιεχόμενο του Μέρους Β του Τμήματος ΙΙ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  καλύπτει  τη μη συνδρομή

λόγων αποκλεισμού:

·         της παρ. 1 του άρθρου 73

·         των περιπτώσεων β) και θ) της παρ.4 του άρθρου 73 και

·          του άρθρου 74

Άρθρο 62
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Δικαιολογητικά περί της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή άλλης

αρμόδιας  διοικητικής  αρχής  περί  του  ότι  αυτή  δεν  τελεί  υπό κατάσταση  πτώχευσης  ή  έχει

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές

διατάξεις νόμου.

2. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση,

για τα νομικά πρόσωπα.

3. Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ)

από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την

εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Αν αναγράφεται

παράπτωμα, προσκομίζεται η σχετική απόφαση. Σχετικά με τη βαρύτητα του παραπτώματος

αποφασίζει  η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.,  ύστερα  από  εισήγηση  της  υπηρεσίας  τήρησης  του

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Κατά  τη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  έχει  δικαίωμα  παράστασης  η  αιτούσα

εργοληπτική επιχείρηση που καλείται προς τούτο με έγγραφη πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον

ημέρες πριν την συνεδρίαση. Αν το παράπτωμα κριθεί, από την Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. ως βαρύ η

βεβαίωση εκδίδεται χωρίς συνυπολογισμό του υπόψη στελέχους.

4. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου 

·         Για τις ατομικές επιχειρήσεις: τού φυσικού προσώπου της ατομικής επιχείρησης

·         Για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες: των διαχειριστών

·          Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του

ΔΣ 

Σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  δεν  είναι  λευκό,  θα  συνυποβάλλεται

υπεύθυνη  δήλωση  σχετικά  με  τα  αδικήματα  στα  οποία  αφορούν  οι  καταδίκες  που  είναι

καταχωρημένες στο μητρώο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική

αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Δεν  εκδίδεται  βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εφόσον  από  τα  ανωτέρω  προκύψει  ότι

υπάρχει  εις  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους  ακόλουθους

λόγους:

α)  συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο  άρθρο 2  της  απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48),  η

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου της  13ης  Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της

22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το

ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

5. Εάν, ωστόσο, στα προσκομισθέντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος

άρθρου,  αποσπάσματα  ποινικού  μητρώου  υπάρχει  καταχώριση  τελεσίδικής  καταδικαστικής

απόφασης  για υπεξαίρεση (άρθρο 375 Π.Κ.), απάτη (άρθρα 386, 388 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385

Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρα 216 και 218 Π.Κ.), ψευδορκία (άρθρο 224 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα

235 και 237 Π.Κ.) και δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Π.Κ.), ζητείται η προσκόμιση της σχετικής

απόφασης.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  κρίνει,  μετά  από  εισήγηση  της

υπηρεσίας  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  αν  το  αδίκημα  σχετίζεται  ή  όχι  με  την  επαγγελματική

διαγωγή  των  προσώπων  για  τα  οποία  προσκομίζονται  τα  .  Εάν  κριθεί  ότι  σχετίζεται,  τότε
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αποτελεί επαγγελματικό παράπτωμα, κατά την έννοια της περίπτωσης θ της παρ. 4 του άρθρου

73 του ν. 4412/2016 και  δεν χορηγείται βεβαίωση εγγραφής στον αιτούντα οικονομικό φορέα.

6.      Στις  περιπτώσεις  που  δεν  είναι  δυνατή  για  οποιοδήποτε  λόγο  η  έκδοση  των

πιστοποιητικών, ισχύουν τα περί αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 80 του

ν. 4412/2016

7.      Υπεύθυνη δήλωση με  θεώρηση του γνήσιου  της  υπογραφής  του  εκπροσώπου της

εργοληπτικής  επιχείρησης  περί  του  ότι  όλα  τα  δηλούμενα  εκ  μέρους  της  εργοληπτικής

επιχείρησης  στοιχεία  είναι  αληθή  και  θα  δηλώνεται  αμελλητί  οποιαδήποτε  μεταβολή

αυτών. 

 

Άρθρο 63

Μεταβολή - Παύση ισχύος – Ανάκληση βεβαίωσης  Μέρους Β Τμήματος ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

1.      Σε περίπτωση μεταβολής :

·         Για ομόρρυθμες εταιρίες ετερόρρυθμες εταιρίες, ΕΠΕ και ΙΚΕ των διαχειριστών της

·         Για Ανώνυμες   των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή του νόμιμου εκπροσώπου, 

ο οικονομικός φορέας οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την

ημερομηνία λήψης της απόφασης υπό του αρμοδίου οργάνου της, την υπηρεσία τήρησης του

ΜΗΕΕΔΕ,  προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το άρθρο 57 δικαιολογητικά,  καθώς και  τα

δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 62.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εκδίδει, το συντομότερο δυνατό, νέα Βεβαίωσης εγγραφής

στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. τροποποιημένη μόνο ως προς την ανωτέρω μεταβολή. Ο οικονομικός φορέας

μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. συμμετέχει στις

δημοπρασίες με την εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής  προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.Αν η εργοληπτική επιχείρηση, παρόλο που έχει υποχρέωση κατά τα ανωτέρω, δεν προβεί σε

εμπρόθεσμη  ενημέρωση  με  υπαιτιότητά  της  και  περιέλθουν  στην  υπηρεσία  τήρησης  του,

στοιχεία ή πληροφορίες για μεταβολή των μελών του Δ.Σ., η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση γραπτή πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση, με την οποία

θέτει  υπόψη  της  τις  πληροφορίες  ή  τα  στοιχεία  και  την  καλεί  να  υποβάλει  γραπτά  τις

αντιρρήσεις  της,  με  τα  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  δικαιολογητικά,  μέσα  σε  εύλογη

προθεσμία, όχι ανώτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Αν  δεν  υποβληθούν  εμπρόθεσμα  αντιρρήσεις  ή  οι  υποβληθείσες  δε  γίνουν  αποδεκτές,  η

Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ανακαλεί την

βεβαίωση  εγγραφής.  Η  ανάκληση  ενεργεί  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας

ενημέρωσης  για  την  μεταβολή  των  προϋποθέσεων  έκδοσης  της  βεβαίωσης.  Εφόσον  η

εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετείχε  σε  διαδικασία  ανάθεσης  και  δεν  έχει  ακόμα  συναφθεί
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σύμβαση, αποκλείεται του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται με τον ταχύτερο

δυνατό τρόπο δημοσιευόμενη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και της

Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Στην περίπτωση που η εργοληπτική επιχείρηση ενημερώσει εκπρόθεσμα την υπηρεσία τήρησης

του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  για  μεταβολή  των  προσώπων  του  άρθρου  45  εκδίδεται  τροποποιημένη

βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  ως  προς  τα  στοιχεία  αυτά.  Η  εν  ισχύ  βεβαίωση

ανακαλείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ.  για το χρονικό διάστημα

από  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  ενημέρωσης  για  την  μεταβολή  των

στοιχείων, μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  από την

εργοληπτική επιχείρηση.

3. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση, όπως μεταξύ

άλλων:

• κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση ή

• κήρυξη της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση

• διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης 

• καταδίκη των προσώπων του άρθρου 45  για ένα από τα αδικήματα της παρ. 4 του στοιχείου Β

του άρθρου 2 της παρούσας, 

η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. της εργοληπτικής επιχείρησης ανακαλείται  από το χρόνο

της μεταβολής.

4.Σε  περίπτωση  έκδοσης  βεβαίωσης  εγγραφής  λόγω  τροποποίησης  του  Μέρους  Β,  οι

εργοληπτικές  επιχειρήσεις  δεν  υποχρεούνται  να  καταβάλουν  την  εισφορά  της  παρ.  1  του

άρθρου 8 της Δ15/ οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης.

 

Άρθρο 64

Προϋπόθεση συμμετοχής σε διαδικασίες  σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου ή ανάληψη

κατασκευής σε  σχέση με  την Τεχνική  και  Επαγγελματική  Ικανότητα ανά τάξη  εγγραφής –

Ανεκτέλεστο

 

1.                  Ως  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  συμβάσεων  δημόσιων  έργων  θεωρείται  η  διαφορά

μεταξύ  του  συνολικού  ποσού  της  συναφθείσας  σύμβασης  όπως  ισχύει,  με  τις  τυχόν

τροποποιήσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατά τα προβλεπόμενα

στα  άρθρα  132  και  156  του  ν.  4412/2015,  κατά  την  ημερομηνία  σύνταξης  της  βεβαίωσης

ανεκτέλεστου  (υπολογιζομένου  χωρίς  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.)  με  το  συνολικό  ποσό  του
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εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που έχει

υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2.                  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  εγγεγραμμένη  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  προκειμένου  να

συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης

ή να αναλάβει την εκτέλεση μέρους σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένος υπεργολάβος,

σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη

χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:

·         Για  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  καταταγμένες  μέχρι  και  την  έκτη  τάξη:  από  το

τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, 

·         για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης: από το τετραπλάσιο του πηλίκου

που προκύπτει από τη διαίρεση του μεγέθους «κύκλος εργασιών», όπως αυτό ορίζεται

στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 δια του τρία και με ελάχιστη τιμή τα 540.000.000

ευρώ. 

·         Για  τον  υπολογισμό,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  των  ανεκτέλεστων  υπολοίπων

εργασιών  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   σε

περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη

τάξη εγγραφής. 

3.                  Για τη διαπίστωση του  ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κατά τη διάρκεια των

διαδικασιών  σύναψης  σύμβασης  έργου,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού

φορέα στην οποία παραθέτει συνοπτικά και αναλυτικά τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει,

τις  αναθέτουσες  αρχές,  το  ύψος  αυτών,  τον  τελευταίο  εγκεκριμένο  λογαριασμό  και  την

ανεκτέλεστη αξία της σύμβασης κατά την ημέρα  κατάθεσης της σχετικής δήλωσης. 

4.                  Στο  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  εργασιών  δεν  υπολογίζεται  αυτό  των  έργων  που

κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση. 

Άρθρο 65

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος και εντός διαστήματος

έξι  (6)  μηνών,  οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ. 

υποχρεούνται,  να  υποβάλουν  αίτηση  επανάκρισης  για  την  κατάταξή  τους  στην  αντίστοιχη

κατηγορία έργων ή / και εξειδικευμένη εργασία και τάξη στο Τμήμα Ι και ΙΙ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,

σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  του  παρόντος.  Η  επανάκριση  διενεργείται  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο παρόν.

Η  απόφαση  κατάταξης  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εκδίδεται  μέσα  σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  
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2. Όσες επιχειρήσεις 3ης έως 7ης τάξης επιθυμούν να επανακριθούν με τα ήδη κατατεθειμένα,

στην  Υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  στοιχεία  τους,  εφόσον  αυτά  καλύπτουν  τις

προϋποθέσεις των δικαιολογητικών της αίτησης τακτικής αναθεώρησης, του παρόντος ΠΔ, με

αίτησή τους, στην οποία θα δηλώνουν κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία με τα οποία επιθυμούν να

κριθούν,  την αιτούμενη τάξη  ανά κατηγορία έργων και  τη  στελέχωση τους  ανά κατηγορίες

έργων ή εξειδικευμένες εργασίες και ότι θα κριθούν με τα στοιχεία αυτά απαλλάσσονται της

υποχρέωσης  να  υποβάλλουν  αίτηση  επανάκρισης  της  παραγράφου  1,  προσκομίζοντας  κατ΄

ελάχιστον τα δικαιολογητικά στελέχωσης,  αποδεικτικά στοιχεία του κύκλου εργασιών και  τα

στοιχεία του Μέρους Β. Αν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης προκύψει, μετά από

απόφαση της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ., ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τις αιτούμενες ανά κατηγορία

έργων  και  εξειδικευμένη  εργασία  τάξεις,  η  επιχείρηση  ενημερώνεται  και  μπορεί  ως  την

καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 1  να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρ. 1 και να εξακολουθήσει να κάνει χρήση της υφιστάμενης κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης – δήλωσης της παρούσας παραγράφου βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ,

ως την προθεσμία της παραγράφου 6. 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για

εγγραφή ή αναθεώρηση της  εγγραφής  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εξετάζονται  με  βάση τις  διατάξεις  που

ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται

να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. 

4. Η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής ΜΕΕΠ που συγκροτήθηκε με την οικ/14615/436/Φ2/29-

02-2016  (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  133/10-03-2016)  απόφαση  λήγει  με  την  ανάρτηση  στη  Διαύγεια  της

απόφασης συγκρότησης της νέας Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 42 του παρόντος. 

5.  Μέχρι  την  πλήρη  ανάπτυξη  και  λειτουργία  του  πληροφορικού  συστήματος  (διαδικτυακή

πλατφόρμα) του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) που τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων

της Γ.Γ.Υ. του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 3

του παρόντος, θα γίνεται συνδυασμένη χρήση του υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος της

υπηρεσίας  αυτής  και  έγγραφων  υποβολών  για  την  εγγραφή,  κατάταξη,  αναθεώρηση  και

διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

6. ΟΙ βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τις οποίες δεν έχει παρέλθει κατά τη δημοσίευση του

παρόντος  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  αίτησης  αναθεώρησης  σύμφωνα  με  το

προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς,  καθώς και  τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών

Έργων που είναι σε ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από τη

δημοσίευση του παρόντος,  εφόσον τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  του προϊσχύον  νομοθετικού

πλαισίου. Αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα εξετάζονται με

βάση  τον  προϊσχύον  νομοθετικό  πλαίσιο.  Μετά  την  πάροδο  της  ανωτέρω  προθεσμίας  των

δεκαπέντε (15) μηνών οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων
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Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν.  Για το εν λόγω χρονικό διάστημα εξακολουθεί  να

εκδίδεται  σύμφωνα με  τα  ισχύοντα μέχρι  την έναρξη ισχύος  του  παρόντος,  η  Ενημερότητα

Πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)

Άρθρο 66

Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)

1.                  H εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων,

ενώ  υποχρεωτική  στην  περίπτωση  που  επιχείρηση  επιθυμεί  η  δραστηριότητά  της  από  τον

ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

2.                  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής

μορφής.  Το ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το

άρθρο 118 του ν.  4472/2017 και  επιτελεί  δύο βασικές  λειτουργίες,  για όσους επιλέξουν να

εγγραφούν  σε  αυτό,  ήτοι  α)  την  παρακολούθηση  της  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  δραστηριότητας  (και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας)  των

εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση ιδιωτικών έργων

λειτουργώντας  ως  Επαγγελματικό  Μητρώο  και  β)  ως  καταγραφέας  και  αποθετήριο  της

δραστηριότητας εργοληπτικής επιχείρησης στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί η

δραστηριότητά του από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώο

Β.1 της παρ. 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017.

3.                  Οικονομικοί  φορείς  εγγεγραμμένοι  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  μπορούν  άνευ  ετέρου  να

αιτηθούν την εγγραφή τους σε αντίστοιχες κατηγορίες έργων του ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., εφόσον στους

σκοπούς τους περιλαμβάνεται η κατασκευή ιδιωτικών έργων  

4.                  Η  κατάταξη  στο  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  γίνεται  σε  μία  ή

περισσότερες  από  τις  εξής  κύριες  κατηγορίες  έργων:  α)  οδοποιίας,  β)  οικοδομικών,  γ)

υδραυλικών, δ) ηλεκτρομηχανολογικών, ε) λιμενικών, στ) βιομηχανικών – ενεργειακών, και στις

εξειδικευμένες εργασίες: 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, ιδ) αποκαλύψεως

μεταλλείων και ιε) δασοτεχνικών. 

5.                  Επιχείρηση  εγγεγραμμένη  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  Ιδιωτικών

Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. (Μ.Ε.Κ.)

Άρθρο 67
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Τήρηση του ΜΗ.Ε.Ι.Δ.Ε.

1.Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., που ορίζονται στο

παρόν άρθρο, γίνεται με αίτησή τους.

2.Η εγγραφή, 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 ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε..

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, και

Μεταφορών  που  είναι  αρμόδια  για  την  τήρηση  του  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.,  όπως  ορίζεται  στην

παράγραφο 3. 

3.Το ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γ.Γ.Υ. του  Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες που

της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που

είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, διαγραφή των οικονομικών φορέων και παρέχει

σχετικές πληροφορίες, όταν ζητούνται.

Η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  του  άρθρου 42  του  παρόντος  και  της  περίπτωσης  ε  της  παρ.  17  του

άρθρου 118 του ν. 4472/2017 είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και

κατάταξη  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  στο  ΜΗ.ΕΕ.ΙΔ.Ε.  Η  υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.,  με  υπογραφή  του  Προϊσταμένου  της,  εκδίδει  τις  βεβαιώσεις  εγγραφής  στο

ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 68

Έγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.

1.Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. ανά κατηγορία

έργων, με αίτησή τους η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την

υπηρεσία.  Η  αίτηση  συνοδεύεται  ανά  περίπτωση,  από  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά  και

στοιχεία:

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά και στοιχεία:

Α)  Για  τις  ατομικές  επιχειρήσεις  το  φυσικό  πρόσωπο  προσκομίζει,  εφόσον  δεν  έχουν  ήδη

προσκομιστεί στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου:

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην Διεύθυνση Μητρώων)

Βεβαίωση  ΜΕΚ  του  φυσικού  προσώπου  (αναζητείται  αυτεπάγγελτα  από  την  Διεύθυνση

Μητρώων)

Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια οικονομική εφορία  
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Β)  Για την εγγραφή νομικού προσώπου προσκομίζονται,  ανάλογα με  τη  νομική  μορφή του

αιτούντος νομικού προσώπου, τα ακόλουθα:

·           Για τις ανώνυμες εταιρείες: 

iv.     Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό, καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., από το

οποίο προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η ανάληψη και

κατασκευή ιδιωτικών έργων 

v.       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή/και  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζει  τους  εκπροσώπους  με  αποδεικτικό  ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  αν  η

εκπροσώπησης ορίστηκε με πρακτικό ΔΣ

vi.     Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

·                     Για  τις  εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (ΕΠΕ)  –  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (ΙΚΕ ) 

iii.    Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό, καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., από το οποίο

προκύπτουν οι εκπρόσωποί τους και ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και

η  κατασκευή  ιδιωτικών  έργων.  Η  εκπροσώπηση  δύναται  να  αποδεικνύεται  και  με

πρακτικό  Συνέλευσης  Εταίρων,  και  αποδεικτικό  ανακοίνωσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ,.  αν  η

εκπροσώπηση ορίστηκε με πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων.

iv.     Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

·                     Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) 

iii.    Τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το  οποίο

προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η  κατασκευή ιδιωτικών έργων και

οι  εκπρόσωποί  τους.  Αν  στο  τελευταίο  κωδικοποιημένο  καταστατικό  δεν  αναγράφονται

εκπρόσωποι, αυτοί είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

iv.     Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό)

 

2.Εφόσον  τα  προσκομισθέντα  στοιχεία  είναι  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.Ε.ΕΠ.  υποβάλλεται  αφού  ληφθούν  υπόψη  οι  τυχόν

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.

3.Η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.  αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη

των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., σύμφωνα με το παρόν Π.Δ.  λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός

τα  πιστοποιητικά  και  στοιχεία  που  συγκεντρώνει  αυτεπάγγελτα  η  υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  και  αφ’  ετέρου  τα  στοιχεία  που  υποβάλλει  η  αιτούσα  επιχείρηση.  Μετά  την
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έκδοση  απόφασης  της  Επιτροπής  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  εκδίδεται  από  την  Υπηρεσία  τήρησης  του

ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  η βεβαίωση εγγραφής στο  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της

υπηρεσίας  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  και  αποστέλλεται  με  τηλεομοιοτυπία  (FAX)  ή  άλλο

ηλεκτρονικό  τρόπο  σχετική  γνωστοποίηση  που  περιλαμβάνει  συνοπτικά  την  απόφαση  της

Επιτροπής στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση. Από τη

λήψη  της  γνωστοποίησης  η  επιχείρηση  δύναται,  να  έχει  άμεση  πρόσβαση  στη  σχετική

βεβαίωση σε μορφή  pdf, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.. Η έκδοση

της βεβαίωσης,  η αποστολή γνωστοποίησης και η  παραλαβή σημειώνονται  σε ειδικό βιβλίο

έντυπο ή ηλεκτρονικό που τηρείται στην Υπηρεσία.

Η  εγγραφή  και  κατάταξη  της  επιχείρησης  ισχύει  για  όλες  τις  συνέπειές  της  από  την

γνωστοποίηση και πρόσκληση για παραλαβή της βεβαίωσης.

  

Άρθρο 69

Λειτουργία ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. 

1.  Στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  καταχωρείται  με αίτηση του οικονομικού φορέα κάθε πιστοποιητικό που

αποδεικνύει  εμπειρία  σε  κατασκευή ιδιωτικών έργων.  Τα πιστοποιητικά αυτά συντάσσονται

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι.

2.Ο οικονομικός φορέας υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων για την κατασκευή

των έργων, 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 ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. 

3.Στη  βεβαίωση  εγγραφής  στο  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  εγγράφεται  η  καταχωρημένη  εμπειρία  ανά

κατηγορία έργων και έτους.

4.Ο επιμερισμός του ύψους της εμπειρίας ανά έτος που προκύπτει από συμβόλαια πώλησης,

αδιάθετα  διαμερίσματα,  ιδιοχρησιμοποιούμενα  ακίνητα  ή  διαμερίσματα  που  περιήλθαν  σε

οικοπεδούχους γίνεται με κατανομή των σχετικών ποσών εκτελεσμένων έργων χρονικά από τον

ΟΕΛ. Για τα έργα που έχουν εκδοθεί τιμολόγια εσόδων η κατανομή γίνεται με βάση τα τιμολόγια

εσόδων ανά έτος. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν

ιδιωτικά  έργα,  η  επιχείρηση  υποχρεούται  να  υποβάλει  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 ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε..

 
 

ΜΕΡΟΣ Ε’
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε)

Άρθρο 70

Εγγραφή  στο  Μητρώο  Επιχειρήσεων  Συμβούλων  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

 

1.        Το  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  που προβλέπεται στην περιπτ. Γ της παρ. 11.α του άρθρου 118 του

Ν. 4472/2017 (Α΄74), τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το

άρθρο 71 του παρόντος, διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και ΙΙ) και επιτελεί δύο βασικές

λειτουργίες ήτοι: 

α) Το Τμήμα Ι αυτού αποτελεί το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 75 και του

Παραρτήματος  XΙ΄,  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  όσον  αφορά  την

παρακολούθηση της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

κατά  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  παροχής  συμβουλευτικών

υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, και αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος του

παρόντος  Π.Δ.  τα  προβλεπόμενα  στο  Παράρτημα  ΧΙ’  του  νόμου  4412/2016,

τροποποιώντας το αντιστοίχως.  

β) το Τμήμα ΙΙ αυτού, αποτελεί τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τη

συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  παροχής  συμβουλευτικών  υπηρεσιών

Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων. Το  σχετικό  πιστοποιητικό  του  Τμήματος  ΙΙ  καλύπτει

διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016. 

2.        Για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  παροχής  συμβουλευτικών

υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, οι ημεδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα του Mητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης –

Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.), η δε σχετική βεβαίωση εγγραφής είναι ενιαία και για τα

δύο  Τμήματα,  διαρθρωνόμενη  διακριτά  ως  προς  το  περιεχόμενό  της  για  τα  δύο  αυτά

Τμήματα.

 

Άρθρο 71

Τήρηση του Μητρώου Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

 

1.        Η εγγραφή και κατάταξη των συμβουλευτικών επιχειρήσεων στα Τμήματα Ι και ΙΙ του

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  καθώς  και  η  τακτική  και  η  έκτακτη  αναθεώρηση  της  εγγραφής  και  της

κατάταξής τους, που ορίζονται στο παρόν άρθρο, γίνεται με αίτησή τους.
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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, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις.

3.        Το ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της

Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο πλαίσιο 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 την εγγραφή,

κατάταξη,  αναθεώρηση εγγραφής και  διαγραφή των επιχειρήσεων και  παρέχει  σχετικές

πληροφορίες στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται.

4.        Η Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. του άρθρου 83 του παρόντος είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί

ή  να  αποφασίζει  για  την  εγγραφή,  την  αναθεώρηση  εγγραφής  και  την  κατάταξη  των

επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. (Τμήματα Ι και ΙΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74

του παρόντος. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  με υπογραφή του Προϊσταμένου

της, εκδίδει τα πιστοποιητικά εγγραφής και κατάταξης στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., ύστερα από την

έκδοση της σχετικής απόφασης.

5.        Οι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Μ.  ή  στο  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώνουν  επιχείρηση

εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. πρέπει να έχουν ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στην

εκτέλεση των συμβάσεων της επιχείρησης, η οποία παρακολουθείται από την υπηρεσία

τήρησης του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6. Η υπηρεσία τήρησης

του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. εισηγείται στην Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. που μπορεί να παραπέμπει τα

ανωτέρω στελέχη,  των οποίων η συμμετοχή κρίνεται  εικονική,  στο  αρμόδιο πειθαρχικό

όργανο.

6.        Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια

ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξης στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και να αποδεικνύεται

με την προσκόμιση, κατά περίπτωση:

α) ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους ως μισθωτού πλήρους απασχόλησης στην

επιχείρηση,  ή 

β) ασφαλιστικής ενημερότητας του ελεύθερου επαγγελματία μαζί  με σύμβαση παροχής

υπηρεσιών κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ.,

7.        Εναλλακτικά  η  υποχρέωση  προσκόμισης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,

υποκαθίσταται στις Α.Ε. από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., στις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

από  την  ιδιότητα  του  διαχειριστή  και  ομόρρυθμου εταίρου,  στις  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  από την

ιδιότητα του ομόρρυθμου μέλους. 

8.        Η στελέχωση της επιχείρησης δεν μπορεί να γίνεται με στέλεχος που έχει εξαρτημένη

σχέση εργασίας με όποια άλλη επιχείρηση.
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9.        Η συμμετοχή στη στελέχωση εταιρείας Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων

στερεί στην τυχόν υπάρχουσα ατομική επιχείρηση του μελετητή ή του κατασκευαστή το

δικαίωμα  να  υποβάλει  εφεξής  φακέλους  συμμετοχής  και  προσφορές  σε  κάθε  είδους

διαδικασίες  για  την  ανάληψη  δημόσιας  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  Διοίκησης  –

Διαχείρισης Έργων. Συμβάσεις που αναλήφθηκαν και διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν από

την ατομική επιχείρηση πριν την ημερομηνία ένταξης του πτυχίου (Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.) στη

στελέχωση εταιρείας δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή αυτή.

10.    Οι  επιχειρήσεις  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  τα  ανανεωμένα

συμβόλαια ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη

των προηγούμενων κατατεθέντων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

11.    Οι  επιχειρήσεις  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  τα  ανανεωμένα

επίσημα πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, εντός τριάντα (30)

ημερών από τη λήξη των προηγούμενων κατατεθέντων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

12.    Οι επιχειρήσεις τρίτης (3ης) τάξης του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. υποχρεούνται να υποβάλουν τα

ανανεωμένα επίσημα πιστοποιητικά για τη Διαχείριση Έργων, εντός τριάντα (30) ημερών

από τη λήξη των προηγούμενων κατατεθέντων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

13.    Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. μπορεί να ενεργήσει, οποτεδήποτε, έκτακτη

αναθεώρηση και, συνακολούθως, την έγγραφή και την κατάταξή της, υποβιβάζοντάς την

από την τάξη εγγραφής της.

14.    Η τακτική ή η έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στην τάξη για

την οποία είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης. Η μεταβολή

αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και υποβιβασμό τάξης, έστω κι αν αυτό δεν ζητήθηκε από

την επιχείρηση.

15.    Τηρουμένων  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  δημοσίων  συμβάσεων  μπορεί  να

ανατίθενται  καθήκοντα  συμβούλου  σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  για  τον  έλεγχο  της

ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής, επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης

αναθεώρησης των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., καθώς και της παροχής κάθε είδους

τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 72

Έγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.-

άρθρο 75 παρ.  2  του ν.  4412/2016 –  καταλληλότητα για την άσκηση της  επαγγελματικής

δραστηριότητας
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1.        Οι οικονομικοί φορείς εγγράφονται στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. με αίτησή τους η

οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία τήρησης του

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. 

2.        Κριτήρια εγγραφής αποτελούν α) η νόμιμη σύσταση και ύπαρξη του οικονομικού

φορέα και β) η ύπαρξη επαγγελματικής καταλληλότητας αποδεικνυόμενη με την περιγραφή

του σκοπού της επιχείρησης.

3.        Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Μητρώο  Συμβούλων  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις που δημιουργούνται από μέλη του Μ.Ε.Μ. ή

του Μ.Ε.Κ. και τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους, ως σκοπό την

παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων  και  είναι  νομίμως

εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του εδαφίου η) της παρ. 12

του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 (Α’ 74).

4.        Στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. δύνανται να εγγράφονται και αλλοδαπές Επιχειρήσεις, σύμφωνα

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής που ισχύουν για τις ημεδαπές.

 

Άρθρο 73

Επίσημος  κατάλογος  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  -Τμήματος  ΙΙ  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 (άρθρο 83 του Ν.4412/2016)

 

Το  σχετικό  πιστοποιητικό  του  Τμήματος  ΙΙ  καλύπτει  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής  που

περιλαμβάνονται σε διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ Α:

α) Τις περιπτώσεις β) για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) για την τεχνική

και επαγγελματική ικανότητα της παρ.1 του άρθρου 75.

ΜΕΡΟΣ Β:

β1) Τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73

β2) Την περίπτωση β) της παρ. 4 του άρθρου 73 (εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη

σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου)  και  την  περίπτωση θ)  του  ιδίου  άρθρου για  επαγγελματικά

παραπτώματα.

β3) Τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του άρθρου 74.
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Άρθρο 74

Κατάταξη  των  επιχειρήσεων  στο  Μητρώο  Συμβούλων  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

1.                  Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε

τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η, ανάλογα με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής και

χρηματοοικονομικής  επάρκειας  και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  που

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

2.             Η κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. γίνεται  βάσει των κατωτέρω 

αυτοτελών  και  ανεξάρτητων  κριτηρίων.   

2.1.          Για την κατάταξη στην 1η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  τριών  (3)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει  τουλάχιστον  έναν  σύμβουλο  με  τουλάχιστον  πτυχίο  Γ’  βαθμίδας

Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισoδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης –

διαχείρισης έργου,

γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 500.000 ευρώ ανά αξίωση,

δ)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη

συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου,

ε) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής

υπηρεσιών  διοίκησης  –  διαχείρισης  έργου,  όπως  καθορίζεται  στην  παρ.  7  του

παρόντος άρθρου, και

2.2.          Για την κατάταξη στη 2η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  επτά  (7)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν σύμβουλο με πτυχίο Γ’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ’ ή Δ’

βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισoδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης –

διαχείρισης έργου,

γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.000.000 ευρώ ανά αξίωση,
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δ)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη

συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου,

ε) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής

υπηρεσιών  διοίκησης  –  διαχείρισης  έργου,  όπως  καθορίζεται  στην  παρ.  7  του

παρόντος άρθρου, και

στ) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο

εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από

200.000 ευρώ, 

ζ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,

η)  να  έχει  ίδια  κεφάλαια  τουλάχιστον  100.000  ευρώ  ή  να  διαθέτει,  κατά  την

υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 ευρώ, και

2.3.          Για την κατάταξη στην 3η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

α)  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  δυναμικού  δώδεκα  (12)  μονάδων  και  να

περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμβούλους με πτυχίο Γ’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ’ ή Δ’

βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β’ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,

β) να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο

ISO 9001 ή ισoδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης –

διαχείρισης έργου,

γ) να διαθέτει πιστοποίηση για διαχείριση έργων (project management), κατά το

πρότυπο ISO 21500 ή ισoδύναμο, 

δ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με

ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.500.000 ευρώ ανά αξίωση,

ε)  να διαθέτει  αποδεδειγμένη εμπειρία,  κατά τις  διατάξεις  του παρόντος,  στην

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη

συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου,

στ) να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής

υπηρεσιών  διοίκησης  –  διαχείρισης  έργου,  όπως  καθορίζεται  στην  παρ.  7  του

παρόντος άρθρου, και

ζ)  να έχει  τις  τρεις τελευταίες  εκκαθαρισμένες οικονομικές  χρήσεις  μέσο κύκλο

εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από

500.000 ευρώ, 

η) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,

θ)  να  έχει  ίδια  κεφάλαια  τουλάχιστον  300.000  ευρώ  ή  να  διαθέτει,  κατά  την

υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ, και
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3.Τα ασφαλιστήρια θα αφορούν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου

(Εργοδότης, Τράπεζες, Δανειστές, κ.λπ.) για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις

κατά την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το Ασφαλιστήριο  Επαγγελματικής  Αστικής Ευθύνης  θα έχει  αναδρομική  κάλυψη από την

ημερομηνία αρχικής εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και θα καλύπτει αξιώσεις για άμεσες ή/και

έμμεσες ζημιές από σωματικές βλάβες /θάνατο ή/και υλικές ζημιές καθώς και επακόλουθες

χρηματικές απώλειες, που απορρέουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη σε σχέση με τις

παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με το ίδιο Ασφαλιστήριο θα καλύπτονται πάσης

φύσεως νομικά έξοδα, δαπάνες έρευνας και πραγματογνωμοσύνης.

Το προβλεπόμενο σε κάθε Ασφαλιστήριο ποσό Απαλλαγής ανά απαίτηση που βαρύνει τον

Ασφαλισμένο δεν θα υπερβαίνει το 2% του αντίστοιχου ορίου αποζημίωσης.

Το Ασφαλιστήριο θα είναι σύμφωνο με αποδεκτά διεθνή πρότυπα και δεν θα περιλαμβάνει

καταχρηστικούς όρους σε ό,τι αφορά εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις αποζημίωσης.  Ρητά θα

προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης κατόπιν νομικής και τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης

ή Διαμεσολάβησης  και  όχι  κατόπιν  “δικαστικής  απόφασης  εις  βάρος  της  Ασφαλισμένης

Επιχείρησης”. 

 

4.  Οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  εμπειρίας  ανά  τάξη,  εκπεφρασμένες  σε  συνολική  αμοιβή

συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διοίκησης  –  διαχείρισης  έργου  (προ  ΦΠΑ)  που

αναλήφθηκαν την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή

αναθεώρησης, ορίζονται ως εξής:

Για την 1η Τάξη: ≥ 100.000 ευρώ

Για την 2η Τάξη: ≥ 300.000 ευρώ

Για την 3η Τάξη: ≥ 900.000 ευρώ

Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια αναπροσαρμόζονται κάθε έτος,  με βάση τον επίσημο δείκτη

τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της

παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16 (Α’ 147).

5.        Για  την  εφαρμογή των οριζομένων περί  της  ελάχιστης  στελέχωσης  ανά τάξη  της

παραγράφου 2 θεωρείται ότι η Α’, Β, Γ’ και Δ’ βαθμίδα Μ.Ε.Κ. αντιστοιχούν σε 1, 2, 3 και 4

μονάδες δυναμικού αντιστοίχως. 

6.        Στην  περίπτωση  επιχείρησης  οιασδήποτε  εταιρικής  μορφής  που  επήλθε  από  τη

συγχώνευση  ή/και  μετατροπή  ατομικών  επιχειρήσεων,  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,

προσμετράται  στην  εμπειρία  της  και  η  προηγούμενη  εμπειρία  από  τις  ατομικές

επιχειρήσεις που συνέστησαν την αιτούσα επιχείρηση.
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7.         

α) Ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικού εξοπλισμού ορίζεται η κατοχή ενός σταθμού εργασίας –

ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμένου με νόμιμες άδειες λειτουργικών προγραμμάτων,

για κάθε δηλωθέν βασικό στέλεχος της επιχείρησης.

β) Ως ελάχιστη απαίτηση μέσων ορίζεται η νόμιμη κατοχή αναγνωρισμένων προγραμμάτων

Η/Υ  (software)  που  δηλώνει  ότι  χρησιμοποιεί  η  επιχείρηση  για  την  παροχή  υπηρεσιών

διοίκησης – διαχείρισης έργου.

8.        Σε  περιπτώσεις  συγχωνεύσεων  όπου  συμμετέχει  κατ’  ελάχιστον  μια  επιχείρηση

συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων η κατάταξη στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με την

τήρηση της διαδικασίας τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης που αφορά στο σύνολο των

στοιχείων εγγραφής και κατάταξής της. Τα στοιχεία με τα οποία εξετάζεται η κατάταξη της

επιχείρησης  είναι  τα  ενοποιημένα  στοιχεία  της  επιχείρησης  που  προέκυψε  από  τη

συγχώνευση  και  έχει υποβάλλει την αίτηση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 77 του

παρόντος.

 

Άρθρο 75

Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων διοίκησης διαχείρισης έργων 

1. Τα όρια εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων,

προ ΦΠΑ, στα οποία κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. επιχειρήσεις, ανάλογα

με την τάξη κατάταξής τους, είναι τα ακόλουθα:

α) για την πρώτη (1η) τάξη: όριο μέχρι τον κύκλο εργασιών τριετίας της 2ης τάξης, της παρ.

2.7.στ. του άρθρου 74,

β) για τη δεύτερη (2η) τάξη: όριο μέχρι το τριπλάσιο του κύκλου εργασιών τριετίας της 2ης

τάξης, της παρ. 2.7.στ. του άρθρου 74,

γ) για την τρίτη (3η) τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο.

2. Τα ως άνω όρια αφορούν μόνο στην κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες τάξεις και

δεν  περιορίζουν  την  συμμετοχή  τους  στις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων

συμβούλων  διοίκησης  διαχείρισης  έργων.  Στις  ανωτέρω διαδικασίες,  οι  οικονομικοί  φορείς,

ανεξαρτήτως τάξης, πρέπει να αποδείξουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των

περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.4412/2016, όπως αυτά καθορίζονται

κάθε φορά από την αναθέτουσα αρχή, είτε προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής

που αποτελεί αυτόματο τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε προσκομίζοντας τα

απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.
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3. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής

για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους ικανότητα), ενώ για

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του

άρθρου 80 του ν.4412/2016.

 

 

Άρθρο 76

Εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

1.             Για την εγγραφή και κατάταξη στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. εκδίδονται βεβαιώσεις με τη

μορφή πιστοποιητικών εγγραφής (Τμήμα Ι) και κατάταξης (Τμήμα ΙΙ), η οποία ακολουθεί

τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πιστοποιητικό εκδίδεται

και ισχύει για ορισμένο χρόνο. 

2.             Οι  εγγραφές  Επιχειρήσεων  στις  ανωτέρω  τάξεις  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  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 80 και 81 του παρόντος. 

3.             Η εγγραφή και η κατάταξη στις τάξεις του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ισχύει για τρία (3) έτη

(τακτική αναθεώρηση) από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.

4.             Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε ενενήντα

(90) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις

παραμονής  της  στην  τάξη  που  έχει  καταταχθεί,  αποδεσμεύονται  τα  στελέχη  της

επιχείρησης  και  κινείται  η  διαδικασία  υποκατάστασης  σε  όσες  συμβάσεις  παροχής

υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης – διαχείρισης έργου εκτελεί η επιχείρηση ως ανάδοχος

ή συμμετέχουσα σε ένωση ή σε κοινοπραξία. Για την αποδέσμευση αυτή και την κίνηση

διαδικασίας υποκατάστασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την

πάροδο της ενενηνταήμερης προθεσμίας και η πράξη αναρτάται στη Διαύγεια.

5.             Το  χορηγούμενο  πιστοποιητικό  αναγράφει,  τουλάχιστον  τα  κάτωθι  στοιχεία

(αναλόγως στο Τμήμα Ι ή στο Τμήμα ΙΙ βάσει των οριζομένων στο άρθρο του παρόντος):

α) τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ),

β) τον μοναδικό αριθμό του Μητρώου που λαμβάνει η Επιχείρηση,

γ) την ημερομηνία αρχικής εγγραφής και την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού,

δ) την τάξη της, 

ε)  Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Μ.  ή στο Μ.Ε.Κ.  φυσικών προσώπων που

ανήκουν στη στελέχωση 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 της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια ισχύος
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του  πιστοποιητικού  της  Επιχείρησης,  η  ισχύς  του  ατομικού  πτυχίου  παρατείνεται

αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού της Επιχείρησης,

στ)  την  ημερομηνία  λήξης  των  κατατεθέντων  πιστοποιητικών  εφαρμογής  συστήματος

διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης έργων και ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης,

ζ) τα κριτήρια κατάταξης για τα οποία η επιχείρηση έχει στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων,

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147),

η) τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή και η κατάταξη της επιχείρησης.

 

Άρθρο 77 

Δικαιολογητικά  εγγραφής  στο  Μητρώο  Συμβούλων  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

1.Για την εγγραφή και την κατάταξη στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων

(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.), απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με

υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία και συνοδεύεται από την προβλεπόμενη

στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’ 202) εισφορά. Στην αίτηση

αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα της Επιχείρησης, η νομική της μορφή, ο Αριθμός

Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα στοιχεία

του νομίμου εκπροσώπου. Αν η αιτούσα Επιχείρηση έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας,

στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για

τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της.

β)  Ακριβές  αντίγραφο του καταστατικού της  Επιχείρησης  και  εφόσον πρόκειται  περί

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας 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.

Οι  ατομικές  επιχειρήσεις  υποβάλλουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας  ΔΟΥ,  από  την  οποία

προκύπτει η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

γ)  Έγγραφα  νομιμοποίησης  του  αποφασιστικού  οργάνου  της  επιχείρησης  και  του

νομίμου  ή  των  νομίμων  εκπροσώπων  της  (Φ.Ε.Κ.  ή  καταστατικό  ή  πιστοποιητικό

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., καθώς

και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.).

δ) Κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο Μ.Ε.Μ. ή

Μ.Ε.Κ.) των φυσικών προσώπων που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην Επιχείρηση.

Αναλόγως του είδους της σχέσης κάθε μελετητή με την Επιχείρηση επισυνάπτονται τα

αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου .... του παρόντος.
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ε) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής με τα στοιχεία

του ν. 1599/1986 καθενός από τα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην

Επιχείρηση, με την οποία βεβαιώνεται ότι δ1) ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικό-

τητα  στελέχωση  της  επιχείρησης,  δ2)  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  τους  άλλα

κωλύματα για τη στελέχωση οικονομικού φορέα,  δ3) ότι  θα δηλώσουν κάθε σχετική

μεταβολή  και  δ4)  δεν  θα  στελεχώσουν  ομάδες  συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης

έργων  οι  οποίες  συγκροτούνται  από  διαγωνιζόμενους  στους  οποίους  δεν  μετέχει  η

Επιχείρηση στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους.

στ) Βεβαίωση καταχώρησης σε Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε περίπτωση

που δεν προκύπτει από τα δικαιολογητικά του εδαφίου (α).

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, τραπεζικές βεβαιώσεις ή/και

βεβαιώσεις  πιστοληπτικής  ικανότητας  από  αναγνωρισμένους  χρηματοδοτικούς

οργανισμούς.

η)  Καταστάσεις  προσωπικού  της  επιχείρησης  θεωρημένες  από  την  Επιθεώρηση

Εργασίας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του ν. 4172/13 θεωρημένες από αρμόδια

Δ.Ο.Υ.

θ) Στοιχεία για τις συμβάσεις που εκτέλεσε η επιχείρηση, που αναλήφθηκαν κατά την

προηγούμενη πενταετία,  συνοδευόμενα από πιστοποιητικά εμπειρίας,  αντίστοιχα με

αυτά του άρθρου 31 του παρόντος.

ι) Δήλωση σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα παροχής

υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης – διαχείρισης έργων που διαθέτει η επιχείρηση.

ια)  Περιγραφή  των  μέτρων  που  λαμβάνει  η  επιχείρηση  για  την  εξασφάλιση  της

ποιότητας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης

εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης έργων.

ιβ) Έγγραφα ασφαλιστικών καλύψεων επαγγελματικής ευθύνης της επιχείρησης. 

ιγ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων

73 και 74 του Ν. 4412/16 (Α’ 147).

3.      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.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.
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Άρθρο 78 

Στήριξη στις ικανότητες τρίτων

1.        Αιτήσεις  εγγραφής  μπορούν  να  υποβάλλονται  και  από  οικονομικούς  φορείς,  οι

οποίοι  ανήκουν σε ένωση,  ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών των μελών της και

επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν

αναφορικά  με  α)  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  β)  τεχνική  και

επαγγελματική ικανότητα. 

2.        Η απόδειξη της ύπαρξης της ένωσης γίνεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό,

το οποίο περιέχει κατ΄ ελάχιστον: αναλυτικά τους πόρους και ικανότητες που διαθέτει ο

πάροχος στον οικονομικό φορέα, το χρονικό διάστημα της παροχής αυτών, τους όρους και

προϋποθέσεις  της  υπόψη  παροχής.  Ο  πάροχος  πόρων  και  ικανοτήτων  δεν  μπορεί  να

παράσχει  τους  ίδιους  σε  άλλον  οικονομικό  φορέα  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  ούτε  μπορεί  να

χρησιμοποιήσει αυτούς σε συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης είτε ό

ίδιος είτε στηρίζοντας τρίτο οικονομικό φορέα.

3.        Τα αποδεικτικά μέσα των πόρων και  ικανοτήτων του παρόχου είναι  τα  ίδια που

ισχύουν για τους οικονομικούς φορείς στο άρθρο 77 του παρόντος.

4.             Ο πάροχος πόρων και ικανοτήτων πρέπει να πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του

άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

5.             Οι  παρεχόμενοι  πόροι  και  ικανότητες  πρέπει  να  παρέχονται,  με  ποινή

ακυρότητας,  μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής. 

6.             Οι παρεχόμενοι πόροι και ικανότητες αφαιρούνται, για το χρονικό διάστημα της

παροχής, από τις αντίστοιχες του παρόχου για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση

του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. 

7.             Σε  περίπτωση  απώλειας  από  τον  πάροχο  των  πόρων  και  ικανοτήτων  για  το

χρονικό διάστημα της διάθεσης αυτών, κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης.

8.             Η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. και η Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. δύναται να καλέσει

τις αιτούμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν ή/και να διευκρινίσουν τα έγγραφα και

δικαιολογητικά που υπέβαλαν προς επίκληση των πόρων και των ικανοτήτων τρίτων. 

 

Άρθρο 79 

Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και  κατάταξης  Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης –

Διαχείρισης Έργων 

1.             Η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  γνωμοδοτεί  ή  αποφασίζει  για  την  εγγραφή  ή

αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός

τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία τήρησης του

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  αφετέρου τα στοιχεία  που υποβάλλει  η  αιτούσα επιχείρηση.  Μετά την
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έκδοση της απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης

του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή της το πιστοποιητικό εγγραφής

και κατάταξης και αποστέλλεται, με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να παραλάβει το

πιστοποιητικό  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  τη  γνωστοποίηση.  Η  έκδοση  του

πιστοποιητικού,  η  αποστολή  γνωστοποίησης  και  η  παραλαβή  καταχωρίζονται  σε

ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία.

2.             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.

3.             Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου του Μητρώου, λειτουργίας και υποστήριξης

της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των

πειθαρχικών ποινών  που  επιβάλλονται  από αυτά  διεκπεραιώνονται  από  την  αρμόδια

Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

4.             Μετά  την  έκδοσή  τους,  τα  πιστοποιητικά  εγγραφής  και  κατάταξης  των

Επιχειρήσεων  παραλαμβάνονται  από  τους  νομίμους  ή  τους  εξουσιοδοτημένους  προς

τούτο  εκπροσώπους  τους  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά,  εφόσον  ζητηθεί  τούτο

εγγράφως, ή και ηλεκτρονικά όταν τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα του

άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 (Α’ 74).

5.             Το γνωμοδοτικό – αποφασιστικό μέρος των γνωμοδοτήσεων και των αποφάσεων

της επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αναρτάται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Υ. εντός πέντε (5) ημερών

από  τη  λήψη  της  απόφασης  και  η  επόμενη  ημέρα  της  ανάρτησης  και  ηλεκτρονικής

κοινοποίησης  αποτελεί  την  αφετηρία  μέτρησης  της  προθεσμίας  υποβολής  αίτησης

θεραπείας της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

6.             Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικού

διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική κοινοποίηση της

απόφασης. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

και  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  στην  Υπηρεσία  τήρησης  του  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  η  οποία

μεριμνά για τη σύνταξη εισήγησης εκδίκασης της αίτησης θεραπείας από την επιτροπή

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  Η  Επιτροπή  γνωμοδοτεί  υποχρεωτικά  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  την

υποβολή της αίτησης. Επί των αιτήσεων θεραπείας Επιχειρήσεων 1ης τάξης αποφαίνεται

ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών και επί των αιτήσεων θεραπείας Επιχειρήσεων 2ης και

3ης τάξης αποφαίνεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εντός τριών (3) μηνών

από την υποβολή της αίτησης θεραπείας. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας των

τριών (3) μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης θεραπείας.
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Άρθρο 80

Ανανέωση εγγραφής Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων

1. Για την ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξης χωρίς μεταβολή στην

τάξη, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη μόνο

από τα απαιτούμενα για την ανανέωση δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 77 και

από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’

202) εισφορά, 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 πιστοποιητικού. 

2.      Εφόσον  δεν  έχουν  μεταβληθεί  τα  στοιχεία  νομιμοποίησης  και  εκπροσώπησης  της

Επιχείρησης  μπορεί  να  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  νομίμου  εκπροσώπου,  ότι

εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της Επιχείρησης

όπως και στο υπό ανανέωση πιστοποιητικό.

3.      Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το πιστοποιητικό 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 πιστοποιητικού, παραδίδεται από

την αιτούσα Επιχείρηση το παλαιό πρωτότυπο πιστοποιητικό καθώς και η ως άνω βεβαίωση,

εφόσον έχει χορηγηθεί.

4.      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.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  υποβάλλεται  αφού  ληφθούν  υπόψη  οι  τυχόν

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.

5.      Σε  περίπτωση  απώλειας  του  πιστοποιητικού,  η  Επιχείρηση  υποβάλλει  στην  αρμόδια

υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πιστοποιητικού, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί

απώλειάς  του.  Η  αίτηση  εξετάζεται  από  την  Υπηρεσία  αμέσως  και  το  πιστοποιητικό

επανεκδίδεται  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών,  αλλιώς  χορηγείται  βεβαίωση  περί

υποβολής της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση επανέκδοσης πιστοποιητικού λόγω απώλειας

του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. 

 

Άρθρο 81

Αναθεώρηση  και  ανακαθορισμός  κατάταξης  Επιχειρήσεων  Συμβούλων  Διοίκησης  –

Διαχείρισης Έργων

115

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 

1.        Για την αναθεώρηση, ήτοι την κατάταξη σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, υποβάλλεται

αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 77 του

παρόντος.  Η  αίτηση  συνοδεύεται  από  τα  δικαιολογητικά  της  ίδιας  παραγράφου  που

αφορούν τις ανωτέρω αιτούμενες μεταβολές και από την προβλεπόμενη στην παράγραφο

4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α’ 202) εισφορά. 

2.      Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του πτυχίου φυσικού προσώπου (Μ.Ε.Μ. ή

Μ.Ε.Κ.) που έχει δεσμεύσει το πτυχίο του στην Επιχείρηση και εφόσον η μεταβολή αυτή έχει

συνέπειες  στα  στοιχεία  κατάταξης  της  Επιχείρησης,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτής

υποβάλλει  αίτηση  για  ανακαθορισμό  της  κατάταξής  της  ανάλογα  με  την  επελθούσα

μεταβολή.  

3.      Οι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  επιχειρήσεις  υποχρεούνται  κατά  τη  διάρκεια

ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξής τους, να γνωστοποιούν στην αρμόδια

Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επέλευσή τους γεγονότα που

έχουν  επιπτώσεις  στην  κατάταξή  τους,  όπως  η  αποχώρηση,  η  παύση  επαγγέλματος,  ο

θάνατος  ή  η  αντικατάσταση  στελέχους.  Την  ίδια  δήλωση  μπορεί  να  υποβάλει  και  το

στέλεχος που αποχωρεί.

4.      α. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Επιχείρηση στην οποία έχει δεσμεύσει το

πτυχίο του, ο αποχωρών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη

από υπεύθυνη δήλωση με  τα  στοιχεία  του ν.  1599/1986  και  θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την αποχώρησή του από την Επιχείρηση και

την αποδέσμευση του πτυχίου του. Η αίτηση αποχώρησης κοινοποιείται ταυτοχρόνως στην

Εταιρεία με κάθε νόμιμο μέσο. 

β.  Εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές  οφειλές  προς  το στέλεχος,  η  σχέση Επιχείρησης -

στελέχους παραμένει ενεργή για τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης

περί  αποχώρησης  και  για  το  διάστημα  αυτό  το  ατομικό  πτυχίο  του  αποχωρούντος

παραμένει δεσμευμένο στην Επιχείρηση. 

γ.  Εφόσον η αποχώρηση του στελέχους δεν επηρεάζει τη στελέχωση της  Επιχείρησης, ο

νόμιμος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από

υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει: γ1) ότι συναινεί

στην αποδέσμευση του πτυχίου του αποχωρούντος στελέχους και γ2) ότι η προκύπτουσα

μεταβολή στο πτυχίο της Επιχείρησης δεν επηρεάζει  την συνέχιση της εκτέλεσης των εν

εξελίξει  συμβάσεων  της  Επιχείρησης,  οπότε  το  ατομικό  πτυχίο  Μ.Ε.Μ.  ή  Μ.Ε.Κ.  του

αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσμεύεται.

δ.  Εφόσον  η  επερχόμενη  μεταβολή  στο  πτυχίο  της  Επιχείρησης  λόγω  αποχώρησης

στελέχους επηρεάζει τη στελέχωση της Επιχείρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται εντός του
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ανωτέρω διαστήματος των τριών (3) μηνών μετά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης περί

αποχώρησης  να  προβεί  στην  αντικατάσταση  του  αποχωρούντος  στελέχους,  με  κάτοχο

πτυχίου Μ.Ε.Μ.  ή ΜΕΚ κατηγορίας και  βαθμίδας απαραίτητης για την μη μεταβολή της

κατάταξης  της  Επιχείρησης,  οπότε  το  ατομικό  πτυχίο  του  αποχωρήσαντος  στελέχους

αποδεσμεύεται.

ε. Εφόσον παρέλθει άπρακτη από πλευράς Επιχείρησης η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3)

μηνών η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναθεώρηση και ανακαθορισμό

της  κατάταξης  της  Εταιρείας  και  στην  αποδέσμευση  του  ατομικού  πτυχίου  του

αποχωρήσαντος στελέχους.

 

στ.  Αυτεπάγγελτη διαδικασία ανακαθορισμού της κατάταξης κινείται και στην περίπτωση

που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε απώλειες στελεχών που

επηρεάζουν  την  ελάχιστη  απαιτούμενη  στελέχωση  της  Επιχείρησης  είτε  μεταβολές  των

λοιπών στοιχείων κατάταξης.  Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία καλεί την Επιχείρηση 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 με βάση τα

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην Επι-

τροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. για την αναγκαία αναθεώρηση της εγγραφής και της κατάταξης της

Επιχείρησης. Η επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί ή αποφασίζει για την αναθεώρηση της

εγγραφής και την κατάταξη της επιχείρησης μετά από έγγραφη κλήση που κοινοποιείται σε

αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

ζ.  Η  αντικατάσταση  σε  περίπτωση  θανάτου  ή  συνταξιοδότησης  στελέχους  πρέπει  να

υλοποιηθεί  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών,  εφαρμοζομένων  αναλογικώς  των

διατάξεων των ανωτέρω εδαφίων.

η.  Αντικατάσταση  στελέχους  γίνεται  ελεύθερα  και  ανά  πάσα  χρονική  στιγμή,  κατόπιν

σχετικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης,  η οποία συνοδεύεται  μόνο

από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 77 του παρόντος που

αφορούν  στην  μεταβολή.  Η  αντικατάσταση  εγκρίνεται  από  την  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,

ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας.

5.      Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το αναθεωρημένο πιστοποιητικό μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών, από την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης κατά τις

ανωτέρω  παραγράφους,  αλλιώς  χορηγεί  βεβαίωση  περί  της  υποβολής  αίτησης

αναθεώρησης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εκδίδεται νέο πιστοποιητικό, το οποίο έχει
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ισχύ από της εκδόσεώς του και λήγει κατά τον χρόνο λήξης του παλαιού πιστοποιητικού. Με

την  παραλαβή  του  νέου  πιστοποιητικού,  παραδίδεται  από  την  αιτούσα  Επιχείρηση  το

παλαιό πρωτότυπο πιστοποιητικό καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.

 

6.      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.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν

υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.

 

Άρθρο 82 

Διαγραφή από το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων

1.      Οι Επιχειρήσεις διαγράφονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης –

Διαχείρισης Έργων με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την έκδοση του πιστοποιητικού

εγγραφής 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,

στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή,

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός

Μητρώου)  και  ο  λόγος  της  διαγραφής  και  επισυνάπτεται  το  πρωτότυπο  πιστοποιητικό

εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης.

2.      Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγραφής της Επιχείρησης αποδεσμεύονται

αυτοδικαίως  τα  δεσμευμένα  σε  αυτήν  ατομικά  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.      Επιχείρηση,  η  οποία  διαγράφηκε  προσωρινά  από  το  οικείο  Μητρώο,  μπορεί  να

καταθέσει αίτηση επαναχορήγησης του πιστοποιητικού εγγραφής και κατάταξής της στην

αρμόδια  Υπηρεσία  μετά  την  λήξη  του  χρονικού  διαστήματος  διαγραφής  της.  Η  αίτηση

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 77 του παρόντος.

4.      Από  την  ημερομηνία  που  φέρει  η  απόφαση  διαγραφής  της  Επιχείρησης  από  το

μητρώο,  ακυρώνεται  αυτοδίκαια  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  και  κατάταξής  της  και  δεν

μπορεί  να  χρησιμοποιείται  σε  διαγωνισμούς.  Για  τις  συμβάσεις  που  εκτελούν  οι

διαγραφείσες Επιχειρήσεις  έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις  περί  υποκατάστασης αναδόχου

του  Ν.  4412/2016  (Α’  147).  Ανακοίνωση  περί  της  διαγραφής  και  ακύρωσης  του
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πιστοποιητικού καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Άρθρο 83

Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

- Συγκρότηση Η Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων,

σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄74), συγκροτείται με απόφαση

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται

κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ) του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:

α) Έναν υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α', Προϊστάμενο Γενικής

Διεύθυνσης  ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο νόμιμα από το κατωτέρω υπό στοιχεία

β' τακτικό μέλος.

β)  Έναν  υπάλληλο  του  κλάδου  Π.Ε.  Μηχανικών,  με  βαθμό  Α'  και  Μ.Ε.Μ.  Γ’,

Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  ή  Τμήματος  της  Γ.Γ.Υ.  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

γ) Δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ. Γ’ του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών, με τους αναπληρωτές τους ιδίων προσόντων.

δ) Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, με Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ. Γ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

 

ε)  Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, με Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ. Γ’  του Υπουργείου Οικονομίας &

Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων.

στ)  Έναν  Πάρεδρο  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,  που  υπηρετεί  στο  Γραφείο

Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με  αναπληρωτή

του υπάλληλο του κλάδου ΠΕ με πτυχίο Νομικής Επιστήμης, με βαθμό Α’ και εμπειρία στις

δημόσιες  συμβάσεις  έργων  και  μελετών  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ζ)  Ένας  (1)  εκπρόσωπος  –  μέλος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδας  (Τ.Ε.Ε.),

εγγεγραμμένος  στο  Μ.Ε.Μ.  ή  στο  Μ.Ε.Κ.,  με  τον  αναπληρωτή του  ιδίων προσόντων,  οι

οποίοι ορίζονται από το Τ.Ε.Ε.
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η)  Ένας  (1)  εκπρόσωπος  –  μέλος  του  Συνδέσμου  Εταιριών  Συμβούλων  (Management)

Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Μ., με τον αναπληρωτή του ιδίων προσόντων, οι

οποίοι ορίζονται από τον ΣΕΣΜΑ.

θ)  Δύο  (2)  εκπρόσωποι  των  πανελληνίων  συνδέσμων  μελετητικών  και  συμβουλευτικών

επιχειρήσεων, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Μ. στη Γ’ βαθμίδα, με τους αναπληρωτές τους ιδίων

προσόντων. 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 και Μεταφορών 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.

ι)  Δύο  (2)  εκπρόσωποι  των  πανελληνίων  επαγγελματικών  εργοληπτικών  ενώσεων,

εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Κ.  στη  Γ’  ή  στη  Δ’  βαθμίδα,  με  τους  αναπληρωτές  τους  ιδίων

προσόντων. 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 και Μεταφορών 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.      Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και στ’ αναπληρωματικό και οι αναπληρωτές

τους ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία

δ’ και ε’ και οι αναπληρωτές τους περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν

υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. Τουλάχιστον ένα

από τα μέλη της Επιτροπής θα ανήκει στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο

Οικονομικής Επιστήμης.

3.      Το  τακτικό  μέλος  υπό  στοιχείο  στ’  περιλαμβάνεται  στην  απόφαση  συγκρότησης,

κατόπιν υπόδειξης του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4.      Τα τακτικά μέλη υπό στοιχεία ζ’, η’, θ’, και ι’ και οι αναπληρωτές τους περιλαμβάνονται

στην απόφαση συγκρότησης, υποδεικνυόμενα από τους φορείς που εκπροσωπούν, κατόπιν

αποφάσεων των οικείων οργάνων διοίκησης αυτών. Η έγγραφη υπόδειξη των μελών αυτών

από  τους  αντίστοιχους  φορείς  γίνεται  μέσα  σε  έναν  (1)  μήνα  από  την  κοινοποίηση  σε

αυτούς του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
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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 και Μεταφορών, σύμφωνα με

τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει

κάθε φορά.

5.      Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας της υπάλληλος

κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον αναπληρωτή

του.

6.      Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ.6 του άρθρου 79, για την έκδοση της

γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  τη  θέση  του  μέλους  της  Επιτροπής,  που

αναφέρεται στο στοιχείο στ' λαμβάνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου

της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νόμιμα αναπληρούμενος, ο οποίος

αναλαμβάνει  και  καθήκοντα  Προέδρου  για  το  μέρος  της  συνεδρίασης  που  αφορά  την

εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας.

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

δέχεται σε ακρόαση, τον νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης της οποίας το θέμα είναι στην

ημερήσια διάταξη, ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του και αποχωρεί της συνεδρίασης.

8.      Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. μεριμνά η

αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσα στο πρώτο

δεκαήμερο του Νοεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας της.

9.      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  Διοικητικής  Διαδικασίας  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 31.12.2019.

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

Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (Ε.ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).

 

 

Άρθρο 84

Αρμοδιότητες Επιτροπής Μητρώου ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

1.      Η  Επιτροπή Μητρώου Ε.ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  Αποφασίζει  επί  θεμάτων  εγγραφής  και  κάθε  είδους  μεταβολής  στο  Τμήμα  Ι  του

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.
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β)  Αποφασίζει  επί  θεμάτων κατάταξης  και  κάθε  είδους μεταβολής στο  Τμήμα ΙΙ  του

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. που αφορά επιχειρήσεις 1ης τάξης.

γ)  Γνωμοδοτεί  επί  θεμάτων  κατάταξης  σε  τάξεις  και  κάθε  είδους  μεταβολής  στο

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. που αφορά επιχειρήσεις 2ης και 3ης. Η απόφαση για την κατάταξη και τις

μεταβολές των επιχειρήσεων 2ης και 3ης τάξης εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών

και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

δ)  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,

ε) Εγκρίνει τα υποδείγματα που συντάσσει η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. και αφορούν

τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και κατάταξης στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., τους

πίνακες  με  τα  στοιχεία  εμπειρίας  και  τις  βεβαιώσεις  αυτών,  τον  κατάλογο  των

αποδεκτών δικαιολογητικών για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων εγγραφής και

κατάταξης  με  τις  σχετικές  διευκρινίσεις,  τα  χορηγούμενα  πιστοποιητικά  των

Επιχειρήσεων και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα, που απαιτείται αφενός για την

καλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  του  Μητρώου  και  της  Επιτροπής,  αφετέρου  για  τη

διευκόλυνση και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου των επιχειρήσεων.

ζ) Γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας που ασκούνται κατά την παράγραφο 3 του

άρθρου  82 του  παρόντος  και  επί  οποιουδήποτε  θέματος  σχετικού  με  τα  Μητρώα

παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ' αυτήν από τις κείμενες διατάξεις.

2.      Μέσα στον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους η Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. συνέρχεται σε ετήσια

ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει ετήσια απολογιστική εισηγητική έκθεση προς

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

αιτιολογημένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. Στην ειδική

συνεδρίαση εισηγείται η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., 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.

3.      Η Γ.Γ.Υ.  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεριμνά για τη στέγαση και τη

γραμματειακή  και  υλικοτεχνική  υποστήριξη  της  επιτροπής  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,  μέσω  της

αρμόδιας  της  Υπηρεσίας  στον  προϋπολογισμό  της  οποίας  εγγράφονται  οι  αναγκαίες

πιστώσεις.
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Άρθρο 85

Κανόνες  Λειτουργίας  της  Επιτροπής  Μητρώου  Επιχειρήσεων  Συμβούλων  Διοίκησης  –

Διαχείρισης Έργων

 

1.      Η  Επιτροπή  Μητρώου  Επιχειρήσεων  Συμβούλων  Διοίκησης  –  Διαχείρισης  Έργων

συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρό της μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν ο

Πρόεδρος αυτής το 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  και  Μεταφορών  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, το οποίο υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς

τον Γραμματέα της Επιτροπής με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.      Οι συνεδριάσεις είναι κλειστές. 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  Διευθυντής  της  αρμόδιας

Υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος αυτής.

Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ή υπάλληλος του

Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  για  τη  μελέτη  συγκεκριμένου  θέματος  και  την

κατάθεση υπομνήματος.

Σε  περίπτωση  ορισμού  υπαλλήλου  η  απόφαση  ορισμού  λαμβάνεται  από  τον  Γενικό

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 για τη συνεδρίαση αυτή.

4.      Η  ημερήσια  διάταξη  διανέμεται  στα  μέλη  της  Επιτροπής  σαράντα  οκτώ  (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,  εφόσον  τα  θέματα  είναι  ήσσονος  σημασίας,  έχουν

περιληφθεί  στην  ημερήσια  διάταξη  και  δεν  αντιλέγει  η  πλειοψηφία  των παρισταμένων

μελών.

5.      Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και

περιέχουν επαρκή και πλήρη αιτιολογία, ήτοι μνεία και ερμηνεία των διατάξεων οι οποίες
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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  συνεδριάσεις  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 και μονογράφονται

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Αντίγραφα  των  πρακτικών  που  περιλαμβάνουν  την  εξέταση  θεμάτων  που  αφορούν  το

Μ.Ε.Μ. ή το Μ.Ε.Κ. παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

7.      Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του ν. 2690/99 "Κύρωση του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει κάθε φορά.

8.      Η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  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 αμελλητί.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

……………………………..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Άρθρο 86

Πειθαρχικός έλεγχος –Πειθαρχικά Αδικήματα –Διοικητικές Κυρώσεις στα ΜΗ.Τ.Ε.
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1.Οι  εγγεγραμμένοι  στα ΜΗ.Τ.Ε.,  φυσικά και  νομικά πρόσωπα υπόκεινται  σε  πειθαρχικό

έλεγχο για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία

ανάληψη  και  εκτέλεση  δημοσίου  έργου  ή  μελέτης  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική

και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄147) . 

2. Πειθαρχικά παραπτώματα, σύμφωνα με την παρ. 18.α του άρθρου 118 του Ν.4472/2017

(Α΄74), συνιστούν ιδίως:

Α.  η  συνεννόηση  για  την  αποφυγή  του  πραγματικού  συναγωνισμού  σε  δημόσιους

διαγωνισμούς

Β. η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών

που έχουν βεβαιωθεί

Γ. η έκπτωση

Δ. η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση

των έργων και μελετών

Ε. η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η

παράνομη εκχώρηση έργου ή τμήματός του

ΣΤ. η παράβαση του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)

 

3.  Οι  διοικητικές  κυρώσεις  που  επιβάλλονται,  σύμφωνα με  την  περ.β  της  παρ.18  του

άρθρου 118 του Ν.4472/2017 (Α’ 74), κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας είναι:

Α. αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς

Β. ο υποβιβασμός τάξης πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες

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

καθώς και οι παρεπόμενες χρηματικές ποινές που προβλέπονται στην περ. (γ) της παρ. 18 του

άρθρου 118 του ν.4472/17.

 

Άρθρο 87

Επιβολή ποινών – Τήρηση βιβλίου Πειθαρχικών Αποφάσεων

1.  Κατά  την  άσκηση  του  πειθαρχικού  ελέγχου  και  την  επιβολή  των  πειθαρχικών  και

παρεπόμενων χρηματικών ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου  86 μπορεί

να ληφθούν υπόψη ιδίως:  α)  η  βαρύτητα του αδικήματος  και  τα ιδιαίτερα περιστατικά της

διάπραξής του, β) η τυχόν διάπραξη και άλλων πειθαρχικών αδικημάτων από το ίδιο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο κατά το παρελθόν  γ) οι συνέπειες που συνεπάγεται το παράπτωμα για την
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αναθέτουσα αρχή ή τον εργοδότη της σύμβασης, δ) την υποτροπή και ε) άλλες επιβαρυντικές

περιστάσεις  κατά  την  τέλεση  (π.χ.  παραβίαση  εργατικής  νομοθεσίας,  περιβαλλοντικής

νομοθεσίας κοκ). 

2.  Η  αρμόδια  για  τα  ΜΗ.Τ.Ε.  Διεύθυνση  της  Γ.Γ.Υ  του  Υπ.Υ.ΜΕ.  τηρεί  ιδιαίτερα  Βιβλία

Πειθαρχικών Αδικημάτων (ΒΠΑ), α) για τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 118 του

ν.4472/2017 (Α’ 74) και β) τις Επιχειρήσεις της παρ. 11 του άρθρου 118 του ν.4472/2017 (Α’ 74).

Στα  Βιβλία  καταχωρούνται,  με  χρονολογική  σειρά,  τα  στοιχεία  των  στελεχών  και  των

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.

Άρθρο 88

Παραγραφή

1.  Οι  πειθαρχικές  παραβάσεις  των  εγγεγραμμένων  στο  ΜΗ.Τ.Ε  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. 

2.  Η  πειθαρχική  διαδικασία  πρέπει  να  ολοκληρωθεί,  με  την  έκδοση  της  απόφασης  του

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, πριν τη συμπλήρωση της νέας παραγραφής. 

 

Άρθρο 89

Όργανα Πειθαρχικού Ελέγχου

1.         Για τον πειθαρχικό έλεγχο των εγγεγραμμένων στα ΜΗ.Τ.Ε. συνιστώνται Πρωτοβάθμιο

και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλια. Τα μέλη των συμβουλίων ορίζονται με διετή θητεία,

που  αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  και  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου  του  επόμενου  έτους.  Η

συγκρότησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και εκδίδεται

με  ευθύνη  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  εντός  του  μηνός

Δεκεμβρίου του έτους πριν τη λήξη της θητείας των Συμβουλίων. Σε περίπτωση αντικατάστασης

μέλους το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Πειθαρχικά  Συμβούλια  που  έχουν  ήδη  συγκροτηθεί  κατά  το  κείμενο  πειθαρχικό  δίκαιο

εξακολουθούν να λειτουργούν έως και τη λήξη της θητείας τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη

συγκρότηση των νέων.
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2.  Το  Πρωτοβάθμιο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  εκδικάζει,  σε  πρώτο  βαθμό,  τα  πειθαρχικά

παραπτώματα  των  εγγεγραμμένων  φυσικών  και  νομικών  προσώπων  στα  ΜΗ.Τ.Ε.  και 

αποτελείται από:

α)  Έναν  (1)  υπάλληλο,  κατηγορίας  ΠΕ  Μηχανικών,  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  της  Γενικής

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του ως

πρόεδρο.

β)  Τρεις  (3)  υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους αναπληρωτές τους ως μέλη

γ) Ένα  πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού

Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με

τον αναπληρωτή του, ή πτυχιούχο του Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.

ε)  Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και ένα (1) εκπρόσωπο του

Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με τους αναπληρωτές τους. Ο εκπρόσωπος

του  ΣΜΕ  αναπληρώνεται  από  ένα  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  Μελετητών  Δημοσίων  Έργων

Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), 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. 

στ)Δύο (2) κοινούς εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων με

τους αναπληρωτές τους  

αζ)  Έναν  υπάλληλο  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ με τον αναπληρωτή του, με καθήκοντα γραμματέα .

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη -  υπάλληλοι και ο γραμματέας ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους,

από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

4. Τα μέλη και οι αναπληρωτές των επαγγελματικών εργοληπτικών και μελετητικών ενώσεων

αντίστοιχα  υποδεικνύονται  από  αυτές  κατόπιν  σχετικής  έγγραφης  πρόσκλησής  τους  το

αργότερο εντός μηνός. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Υπουργός δύναται να ορίσει τα

μέλη αυτά στην απόφασή του.

5.  Τα μέλη υποδεικνύονται  από το  Τ.Ε.Ε.  αργότερο εντός  μηνός  κατόπιν  σχετικής  έγγραφης

πρόσκλησης. 

6. Τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων καλούνται στις συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14

του ν. 2690/ 1999 (Α΄ 45). Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Συμβούλιο σε περίπτωση

έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους. Για το γεγονός αυτό γίνεται ρητή μνεία

στα πρακτικά. Κατά τα λοιπά ως προς τα κωλύματα και τη διαδικασία εξαίρεσης, τη συγκρότηση,

λειτουργία  και  λήψη των αποφάσεων  του  Πρωτοβάθμιου  και  Δευτεροβάθμιου  Πειθαρχικού
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Συμβουλίου  εφαρμόζονται  συμπληρωματικά  οι  διατάξεις  των  άρθρων  7,  13,  14,  15  του

ν.2690/99, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7.  Το  Πρωτοβάθμιο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  εδρεύει  στη  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών  του

Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  υποστηρίζεται  από  την  αρμόδια  για  το  ΜΗ.Τ.Ε.

Διεύθυνση της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

8. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και αποτελείται από: 

α) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο. 

β) Τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πάρεδρο στο ίδιο

Γραφείο. 

γ)  Τρεις (3) υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

δ)  Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και ένα (1) εκπρόσωπο του

Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με τους αναπληρωτές τους. Ο εκπρόσωπος

του  ΣΜΕ  αναπληρώνεται  από  ένα  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  Μελετητών  Δημοσίων  Έργων

Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα τακτικού μέλους με έδρα την

Μακεδονία και Θράκη αναπληρούμενος αντίστοιχα από το μέλος του ΣΜΕ. 

ε)  Δύο (2)  εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων με  τους

αναπληρωτές τους,  όταν εξετάζονται  θέματα εφέσεων κατά αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου

Πειθαρχικού Συμβουλίου εργοληπτικών επιχειρήσεων  ή των στελεχών τους  

στ)  Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

ζ)  Έναν  υπάλληλο  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών, με τον αναπληρωτή του, με καθήκοντα γραμματέα 

9.  Οι  ανωτέρω  παράγραφοι  3  έως  7  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  στο  Δευτεροβάθμιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

 

Άρθρο  90

Πειθαρχική Διαδικασία Μελετητικών Επιχειρήσεων και στελεχών τους, επιχειρήσεων τεχνιτών

και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στελεχών τους και επιχειρήσεων

συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης έργων και των στελεχών τους.

1. Τα όργανα των υπηρεσιών και φορέων που αναθέτουν και εκτελούν συμβάσεις μελετών και

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναφέρουν στην αρμόδια για

τα ΜΗ.Τ.Ε. Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα πειθαρχικά παραπτώματα που
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υποπίπτουν στην αντίληψή τους.  Την αυτή υποχρέωση έχουν  η Προϊσταμένη Αρχή κατά τη

διάρκεια  της  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  των  προαναφερόμενων  συμβάσεων,  ο  Πρόεδρος  της

Επιτροπής Διαγωνισμού για αδικήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

 

2.  Η  αναφορά  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  της  επιχείρησης  ή  και  του  στελέχους  αυτής  του

παρόντος  άρθρου  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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παρ. 4 έως και

7 του άρθρου 77του παρόντος.

 

Άρθρο  91

Πειθαρχική Διαδικασία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους

 

1.  Ο  προϊστάμενος  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  του  έργου,  κατά  τη  δημοπράτηση  ή  την

εκτέλεση του οποίου σημειώθηκε  πειθαρχικό παράπτωμα της εργοληπτικής επιχείρησης ή του

στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει

σχετική αναφορά στον αρμόδιο προϊστάμενο της προϊσταμένης του έργου αρχής.

2. 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.

3.  Η  αναφορά  πρέπει  να  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 αναφορά περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της

εργοληπτικής  επιχείρησης  ή  του  στελέχους  της  εργοληπτικής  επιχείρησης.  Η  αναφορά

κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος που παραπέμπεται, με αποδεικτικό

επιδόσεως.  Σε  περίπτωση  κηρύξεως  εκπτώτου  του  αναδόχου  του  έργου,  η  αναφορά

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.
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4.  Ο  αρμόδιος  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  προϊστάμενος,  αφού  λάβει  την  αναφορά,

προβαίνει  σε  ουσιαστική εξέταση αυτής,  υποχρεούμενος να διεκπεραιώσει  την υπόθεση σε

εύλογο χρόνο, και πάντως όχι αργότερα από τρεις μήνες, είτε με αιτιολογημένη πράξη θέσης

αυτής στο αρχείο είτε με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά της υπαίτιας εργοληπτικής

επιχείρησης ή του υπαίτιου στελέχους αυτής.

5.Σε  κάθε  περίπτωση  ο  αρμόδιος  ως  άνω  προϊστάμενος  μπορεί  να  ζητήσει  τη  διεξαγωγή

ένορκης διοικητικής εξέτασης, εάν τα στοιχεία της αναφοράς δεν κριθούν επαρκή. Η διοικητική

αυτή εξέταση διενεργείται από τον παραπάνω αρμόδιο προϊστάμενο ή από τον οριζόμενο από

αυτόν  ανώτερο  υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΕ  Μηχανικών  που  να  προΐσταται  τουλάχιστον

υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου Τμήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  μέσα σε

προθεσμία δύο μηνών.

Αυτός που διεξάγει την εξέταση, μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την

αυτοψία, την εξέταση μαρτύρων, την εξέταση σχετικών ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων και

ορισμό  πραγματογνώμονα,  εφαρμόζοντας  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Κώδικα  Ποινικής

Δικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση και ιδία στην περίπτωση της διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μετά

την ολοκλήρωση αυτής και την αξιολόγησή της από τον αρμόδιο Προϊστάμενο που την διέταξε,

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  θέση  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  θέση  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 αναφορά, το οποίο

κοινοποιείται  επίσης  στην  αρμόδια  για  την  τήρηση  των  ΜΗ.Τ.Ε.  Υπηρεσία  της  Γ.Γ.Υ.  του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση.

7. Για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο αρμόδιος προϊστάμενος απευθύνει έγγραφο προς

τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 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 μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ολοκλήρωση της ΕΔΕ.

Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση με αποδεικτικό

επιδόσεως  και  στην  Υπηρεσία  τήρησης  των  ΜΗ.Τ.Ε.  για  τις  εκ  του  νόμου  προβλεπόμενες

ενέργειές  τους.  Ο Υπουργός Υποδομών και  Μεταφορών που έχει  την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ.
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μπορεί  να μην  ασκήσει  πειθαρχική  δίωξη ή να παραπέμψει  την υπόθεση για  εκδίκαση στο

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 92

Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

1.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά την παραπομπή της υπόθεσης από τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ., αποφασίζει την κλήση της διω-

κόμενης επιχείρησης ή και του υπαίτιου στελέχους, σε έγγραφη απολογία μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία τριάντα (30) ημερών η οποία υλοποιείται με πράξη του Προέδρου του και έχουν

δικαίωμα να λάβουν γνώση του συνόλου του πειθαρχικού φακέλου της υπόθεσης. 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 αργότερα από τριάντα

(30)  ημέρες  από  την  κατάθεση  της  έγγραφης  απολογίας  του  πειθαρχικά  διωκόμενου  ή  την

άπρακτη παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά την αποδεικτική

διαδικασία,  συνεχίζει  τη  συνεδρίασή  του  την  ίδια  ή  άλλη  ημέρα  και  αποφασίζει  για  την

υπόθεση.  Σε  περίπτωση  παραπομπής  ενώπιον  του  πειθαρχικού  συμβουλίου,  η  πειθαρχική

διαδικασία  ολοκληρώνεται  εντός  δύο  μηνών  από  την  παραπομπή  εκτός  αν  απαιτείται  η

διεξαγωγή διοικητικής εξέτασης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών. 

Η απόφαση δημοσιεύεται σε ειδικό βιβλίο με την επιμέλεια του γραμματέα και κοινοποιείται,

με  αποδεικτικό  επιδόσεως,  στον  πειθαρχικά  διωκόμενο  και  στον  Υπουργό  Υποδομών  και

Μεταφορών . 

2. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ανακαλείται,

περαιώνεται  δε  οπωσδήποτε  με  την  έκδοση  απόφασης.  Το  πειθαρχικό  συμβούλιο  εκτιμά

ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. 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 που

είχε  διενεργηθεί,  πριν  από  την  άσκηση  πειθαρχικής  αγωγής.  Η  διοικητική  αυτή  εξέταση

διενεργείται  από  τον  οριζόμενο  από  το  Συμβούλιο  ανώτερο  υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΕ

Μηχανικών που να προΐσταται τουλάχιστον υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Αυτός που διεξάγει την

εξέταση, μπορεί να προβεί σε όλες τις  απαραίτητες ενέργειες για την αυτοψία, την εξέταση

μαρτύρων,  την  εξέταση  σχετικών  ιδιωτικών  και  δημοσίων  εγγράφων  και  ορισμό

πραγματογνώμονα, εφαρμόζοντας τις  σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας..  Η

διοικητική εξέταση κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού  Συμβουλίου είναι μυστική.
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Άρθρο  93

Έφεση

1.Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται με κατάθεσή της στην αρμόδια

Διεύθυνση των ΜΗ.Τ.Ε. της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα

από  την  κοινοποίησή  τους.  Με  την  έφεση  η  υπόθεση  μεταβιβάζεται  καθ'  ολοκληρία  στο

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

2.Δικαίωμα  έφεσης  κατά  της  απόφασης  έχουν  η  Επιχείρηση  ή  και  το  στέλεχός  της  που

καταδικάσθηκαν, καθώς και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αιτούμενος την καταδίκη ή

την επιβολή βαρύτερης ποινής. Αν κατά της αυτής απόφασης ασκηθούν περισσότερες εφέσεις,

συνεκδικάζονται. 

3.Η  προθεσμία  και  η  άσκηση  έφεσης  αναστέλλουν  την  εκτέλεση  της  απόφασης  του

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 94

Διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

1.Για  την  εκδίκαση της  υπόθεσης  ενώπιον  του  Δευτεροβάθμιου  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  εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου

92  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  Δευτεροβάθμιο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο,  η  οποία  συνεπάγεται  την  κατάργηση  της

πειθαρχικής δίκης. 

3.Η  απόφαση  του  Δευτεροβάθμιου  Συμβουλίου  καθώς  και  η  απόφαση  του  Πρωτοβαθμίου

Συμβουλίου μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας έφεσης, εκτελούνται με μέριμνα της

αρμόδιας για τα ΜΗ.Τ.Ε.  Διεύθυνσης της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ. ΜΕ, η οποία εκδίδει χωρίς καθυστέρηση

τις  απαιτούμενες  για  την  υλοποίηση  της  απόφασης  πράξεις.  Οι  παρεπόμενες  χρηματικές

κυρώσεις αποτελούν έσοδο του δημοσίου και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

εδάφιο (ε) της περ. (γ) της παρ. 18 του άρθρου 118 του ν.4472/17. 

 

Άρθρο  95

 Σχέση πειθαρχικής δίκης με άλλες δίκες – Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

1.  Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη.
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2. Η ποινική ή άλλη δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο όμως

μπορεί  με απόφασή του,  η  οποία είναι  ελευθέρως ανακλητή,  να  διατάξει,  για  εξαιρετικούς

λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1)

έτος.  Αναστολή  δεν  επιτρέπεται  σε  περίπτωση  που  το  πειθαρχικό  παράπτωμα  προκάλεσε

δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας.

3.  Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση

ποινικού  ή  άλλου δικαστηρίου  ή  σε  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.

4. Εφόσον ο καταδικασθείς  δικαιωθεί ή αθωωθεί με  αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου για τη

διαφορά που προκάλεσε την πειθαρχική δίωξη, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για επανάληψη

της πειθαρχικής διαδικασίας 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. 

5. Για την ποινή την οποία εξέτισε η επιχείρηση ή το στέλεχός της, μέχρι την επανάληψη της

υπόθεσης, δεν γεννάται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τους τιμωρηθέντες. Σε περίπτωση

όμως πλήρους απαλλαγής τους, η όλη ποινή διαγράφεται από τα Μητρώα.

 

 

Άρθρο 96

Μεταβατικές Διατάξεις

1.                  Με την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΗΤΕ, η ημερομηνία λήξης ισχύος
που αναγράφεται  στη βεβαίωση εγγραφής των μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  και  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  21  και  40  του  παρόντος,
απαλείφεται.

2.                  Σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 (Α '74) για τη θέση σε
λειτουργία των ηλεκτρονικών ΜΗΤΕ, η διαπιστωτική πράξη που εκδίδει ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών καθορίζει το χρόνο της έναρξης λειτουργίας τους και όλες τις λεπτομέρειες και
διαδικασίες για τη μετάβαση σε αυτά προσαρμόζοντας αναλόγως τις προβλεπόμενες στο παρόν
διαδικασίες. 

Άρθρο 97
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ)
 
Για  τη  συγκέντρωση  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  των  στοιχείων  που  σχετίζονται  με  την  εμπειρία  των
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  οι  διευθύνουσες  υπηρεσίες  της  παρ.  2.4  του  άρθρου  2  του  ν.
4412/2016  και  προϊσταμένες  αρχές  της  παρ.  2.3  του  άρθρου  2  του  ν.  4412/2016  είναι
υποχρεωμένες  να  διαβιβάζουν  έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  στην  αρμόδια  για  την  τήρηση  του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

α) ετήσια πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., όπως ειδικότερα ορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του
παρόντος Παραρτήματος.

β)  πιστοποιητικά  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   για  κάθε  σύμβαση  δημόσιου  έργου  της  οποίας  γίνεται  η
προσωρινή παραλαβή ή η παραλαβή αυτή θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις όπως ειδικότερα ορίζονται με την παράγραφο 5 (τελικά πιστοποιητικά),

γ) Οι διευθύνουσες υπηρεσίες της παρ. 2.4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και προϊσταμένες
αρχές της παρ. 2.3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016  υποχρεούνται , εφόσον τους υποβληθεί
σχετική  αίτηση  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετείχαν  νόμιμα  στην  εκτέλεση
σύμβασης, όπως αναφέρονται στο σημείο στ της παραγράφου 3, να εκδώσουν εντός 90 ημερών
από την υποβολή της αίτησης,  πιστοποιητικά με λήξη περιόδου εμπειρίας τελευταία ημέρα
τριμήνου 

Τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται από τη διευθύνουσα το έργο
υπηρεσία. Τα πιστοποιητικά θεωρούνται και από την προϊσταμένη αρχή πριν από την διαβιβασή
τους έντυπα ή ηλεκτρονικά στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Κατά τη θεώρηση αυτή η
προϊσταμένη αρχή μπορεί να διατυπώσει ρητά της διαφορετικές απόψεις της. 

 Τα  ετήσια  πιστοποιητικά  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   συντάσσονται  από  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία  και
διαβιβάζονται  στην  Προϊσταμένη  Αρχή  μέσα  στο  μήνα  Φεβρουάριο  κάθε  χρόνου.  Η
Προϊσταμένη Αρχή θεωρεί τα πιστοποιητικά αυτά και τα διαβιβάζει έντυπα ή ηλεκτρονικά στην
Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.    στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσα στο μήνα
Μάρτιο. Τα πιστοποιητικά αναφέρονται σε όλες τις συμβάσεις δημόσιων έργων που χειρίστηκε
η  κάθε  μία  διευθύνουσα  υπηρεσία  κατά  τον  προηγούμενο  χρόνο.  Τα  πιστοποιητικά
συντάσσονται σε ειδικά έντυπα, και περιλαμβάνουν:

α) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ή Αναθέτοντος Φορέα

Σε περίπτωση απορρόφησης ή μεταβολής στοιχείων του φορέα αναγράφονται τα στοιχεία του
φορέα κατά την υπογραφή σύμβασης έργου και τα στοιχεία του τρέχοντος φορέα. Σε περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 θα αναγράφονται τα στοιχεία και του φορέα που
παρέχει την τεχνική επάρκεια και έχει την επίβλεψη και εποπτεία της δημόσιας σύμβασης του
έργου.

β) Στοιχεία του έργου:, 

Τίτλος Έργου

Σύντομη περιγραφή τεχνικού αντικειμένου

Προϊσταμένη Αρχή
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Διευθύνουσα Υπηρεσία

Αρχικός Προϋπολογισμός

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης

Αρχικό Ποσό Σύμβασης

Ημερομηνία υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ποσό Τελευταίου Εγκεκριμένου Λογαριασμού

Ημερομηνία έγκρισης τρέχοντος Τελευταίου Λογαριασμού

Προβλεπόμενη Ημερομηνία Πέρατος Σύμβασης

Πραγματοποιηθείσα Ημερομηνία Πέρατος Σύμβασης

γ) εκτίμηση της δαπάνης του έργου που έχει εκτελεστεί μέσα στο χρόνο στον οποίο αναφέρεται
το πιστοποιητικό, ανά κατηγορία έργου ή εξειδικευμένη εργασία και χρονική περίοδο. Η χρονική
περίοδος δεν μπορεί να καλύπτει τμήμα δύο ετών και έχει κατ΄ ελάχιστον ανάλυση εξαμήνου
(01/01 έως 30/06 και 01/07 έως 31/12)

 

δ) στοιχεία επιβλεπόντων του έργου με τη διάρκεια απασχόλησης και το ποσό που αντιστοιχεί
ανά κατηγορία έργου ή εξειδικευμένη εργασία και αντίστοιχη περίοδο με τα ακόλουθα στοχιεία:

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

ΑΦΜ

ΑΡ ΜΕΚ

Ειδικότητα

Θέση  (………………)

ε) Στοιχεία Αναδόχου:

ε1) στοιχεία του οικονομικού φορέα που έχει αναλάβει αυτοτελώς ως ανάδοχος το αντικείμενο
της σύμβασης:

Επωνυμία Επιχείρησης

ΑΡ. Μ.Ε.ΕΠ. / ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   

Α.Φ.Μ.

 

ε2)  Σε  περίπτωση  που  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  αναλήφθηκε  από  ένωση  οικονομικών
φορέων με συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ.κοινοπραξία) ή και χωρίς τέτοια: 

Ονομασία της ένωσης

ΑΦΜ νομικής μορφής
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Για κάθε μέλος της ένωσης:

Αρ. Μ.Ε.ΕΠ. / ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   Εργοληπτικής Επιχείρησης μέλους της ένωσης

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης μέλους της ένωσης

ΑΦΜ Εργοληπτικής Επιχείρησης

Ποσοστό συμμετοχής Εργοληπτικής Επιχείρησης

στ) Σε περίππτωση που υφίσταται εγκεκριμένη υπεργολαβία κατά τις προβλέψεις των άρθρων
165 και 166 του ν. 4412/2016

Απόφαση έγκρισης υπεργολάβου

Αρ. Μ.Ε.ΕΠ. / ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   Εργοληπτικής Επιχείρησης που ανέλαβε εγκεκριμένη υπεργολαβία

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης εγκεκριμένου υπεργολάβου

ΑΦΜ Εργοληπτικής Επιχείρησης

Σύντομη περιγραφή τεχνικού αντικειμένου υπεργολαβίας

Ποσοστό και ποσό υπεργολαβίας Εργοληπτικής Επιχείρησης

 

ζ) Εκτίμηση της δαπάνης του έργου που έχει εκτελεστεί από ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ή
τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  συμμετείχαν  στην  κατασκευή  του  ως  μέλη  αναδόχου
ενώσεως  ή  ως  εγκεκριμένοι  υπεργολάβοι  μέσα  στο  χρόνο  στον  οποίο  αναφέρεται  το
πιστοποιητικό, ανά κατηγορία έργου και χρονική περίοδο. Η χρονική περίοδος δεν μπορεί να
καλύπτει  τμήμα δύο ετών και  έχει  κατ΄  ελάχιστον ανάλυση εξαμήνου (01/01 έως 30/06 και
01/07 έως 31/12)

ζ) στοιχεία στελεχών της ή των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην υλοποίηση
της  σύμβασης  του  έργου  με  τη  διάρκεια  απασχόλησης  και  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  ανά
κατηγορία έργου ή εξειδικευμένη εργασία και αντίστοιχη περίοδο με τα ακόλουθα στοχιεία 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

ΑΦΜ

ΑΡ ΜΕΚ

Θέση (Επί τόπου του έργου Μηχανικός, Υπεύθυνος Ασφαλείας …., Εργοταξιάρχης, Διευθυντής
Έργου κ.λ.π.) σύμφωνα με το οργανόγραμμα

η) Παράθεση πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν παρεκκλίσεις από τις συμβατικές
υποχρεώσεις  κυρίως  σε  θέματα  "ποιότητας  των  εργασιών",  "χρονικής  συνέπειας  στην
κατασκευή  του  έργου",  "επάρκειας  διαθέσιμων  μηχανικών  μέσων  και  προσωπικού",
"οικονομικής επάρκειας".

4. Τα ετήσια πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ενός έτους αποτελούν συνέχεια του πιστοποιητικού του
προηγούμενου έτους. Για μια σύμβαση παύει να εκδίδεται ετήσιο πιστοποιητικό όταν γι'αυτή
συνταχθεί το πιστοποιητικό της επόμενης παραγράφου.
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5.  Τα  πιστοποιητικά  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  που  προβλέπονται  στην  περίπτωση  β  της  παραγράφου  1
(τελικά πιστοποιητικά) συντάσσονται μοναδικά για κάθε σύμβαση δημόσιου έργου αμέσως μετά
τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ή όταν αυτή συντελεστεί αυτοδίκαια σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις. Τα πιστοποιητικά αυτά περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται
στην  παράγραφο  3  για  τα  ετήσια  πιστοποιητικά,  με  οριστική  διατύπωση  των  κρίσεων  και
σχολίων που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου, αφού ληφθεί υπόψη και το περιεχόμενο
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Στα πιστοποιητικά που συντάσσονται με την παραλαβή,
αναφέρεται η συνολική δαπάνη του έργου, δίνεται εικόνα αν το έργο ολοκληρώθηκε στο φυσικό
του αντικείμενο, αν έγιναν ουσιαστικές μεταβολές στη μελέτη του, στο χρηματικό αντικείμενο
και στο χρόνο κατασκευής του.

 

 Στοιχεία και πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. για έργα ιδιωτικά και έργα στην αλλοδαπή

Η κατασκευή ιδιωτικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται από  Υπεύθυνες
Δηλώσεις  του  Ν.  1599/1986  του  κυρίου  του  έργου,  και  του  επιβλέποντος  μηχανικού,  που
συνοδεύονται  από  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  νομιμοποίησής  τους,  και  τυποποιημένο
έντυπο  υπόδειγμα  του  οποίου  εκδίδεται  από  την  Υπηρεσία  τήρησης  του  Μ.Η.Ε.Ε.ΙΔ.Ε  που
υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.  με μέριμνα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Οι
βεβαιώσεις αυτές περιλαμβάνουν :

α. Στοιχεία του Κυρίου του έργου

ΑΦΜ

Επωνυμία Επιχείρησης ή Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο αν ο κύριος του έργου είναι  φυσικό
πρόσωπο 

β. την περιγραφή του έργου,       Τίτλος Έργου

Σύντομη περιγραφή τεχνικού αντικειμένου

Αριθμός Οικοδομικής άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας 

Αριθμός πρωτοκόλλου άλλης άδεια από Δημόσια Αρχή

Άλλο στοιχείο νομιμοποίησης έργου αν για το έργο δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια

Επιβλέποντας Μηχανικός (Γενική Επίβλεψη επί των οικοδομικών αδειών)

Ποσό Σύμβασης

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών

Ημερομηνία Περάτωσης Εργασιών

 

γ. Το χρόνο της κατασκευής του, με εκτίμηση της δαπάνης του έργου που έχει εκτελεστεί από
την εργοληπτική  επιχείρηση μέσα στο  χρόνο στον  οποίο  αναφέρεται  το πιστοποιητικό,  ανά
κατηγορία έργου και χρονική περίοδο. Η χρονική περίοδος δεν μπορεί να καλύπτει τμήμα δύο
ετών και έχει κατ΄ ελάχιστον ανάλυση εξαμήνου (01/01 έως 30/06 και 01/07 έως 31/12)

δ.  για  έργα  για  τα  οποία  δεν  εκδίδονται  τιμολόγια  αλλά  η  χρέωση  του  πελάτη  γίνεται  με
συμβόλαια πώλησης ή μέσω αντιπαροχής ή ο ίδιος ο κατασκευαστής είναι και κύριος του έργου
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για αδιάθετα διαμερίσματα που δεν είναι εγγεγραμμένα στα πάγια της επιχείρησης , η εκτίμηση
της  δαπάνης  ανά  χρονική  περίοδο  προκύπτει  από  επιμερισμό  της  αξίας  των  συμβολαίων
πώλησης και των αντικειμενικών αξιών των αδιάθετων διαμερισμάτων και των διαμερισμάτων
που περιήλθαν στους οικοπεδούχους βάσει του πραγματοποιηθέντος κόστους κατασκευής του
έργου ανά χρονική περίοδο όπως προκύπτει από βεβαίωση Ο.Ε.Λ. του Ν. 4449/2017

δ.  και  γενικές  παρατηρήσεις  για  την  ανταπόκριση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  στην  καλή
κατασκευή του έργου. 

Η  αρμόδια  υπηρεσία  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.   μπορεί  πάντα  να  ζητήσει  οποιονδήποτε  άλλο
συμπληρωματικό ή επεξηγηματικό στοιχείο. Οι υπηρεσίες των φορέων του δημόσιου τομέα που
εποπτεύουν  την  εκτέλεση  ιδιωτικών  έργων  μπορεί  να  στέλνουν  απ'ευθείας  στην  υπηρεσία
τήρησης  του   ΜΗ.Ε.Ε.Ι.Δ.Ε.   δελτία  για  ιδιαίτερα  γεγονότα  που  σχετίζονται  με  κατασκευή
τέτοιων έργων από επιχειρήσεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και ΜΗ.Ε.ΙΔ.Ε.   .

Η  κατασκευή  έργων  στην  αλλοδαπή  αποδεικνύεται  με  την  υποβολή  στην  υπηρεσία  του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε  από  την  ενδιαφερόμενη  εργοληπτική  επιχείρηση  σχετικά
πρόσφορων  στοιχείων.  Αν  πρόκειται  για  έργα  δημόσιου  τομέα  υποβάλλονται  κυρίως
πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων ή πρωτόκολλα παραλαβής ή κάθε άλλο
στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου με αντίστοιχες καταστάσεις τιμολογίων
βεβαιωμένες  από ΟΕΛ  ή  chartered  accountant  και  φορολογικές  δηλώσεις,  εφόσον  υπάρχει
σχετική υποχρέωση στη χώρα εκτέλεσης του έργου Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επίσημη
μετάφραση τους. Για την επιβεβαίωση τους, ή παροχή συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να
ζητηθεί  απ'την  υπηρεσία του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και  ΜΗ.Ε.Ε.Ι.Δ.Ε.   σχετική  υπεύθυνη δήλωση  της
επιχείρησης σε έντυπο του ν. 1599/1986 ή και θεώρηση προξενικής ελληνικής αρχής, για την
ιδιότητα του οργανισμού που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό. Αν πρόκειται για έργα ιδιωτικών
φορέων, υποβάλλονται κυρίως πιστοποιητικά του κυρίου του έργου, και του μηχανικού του, με
αντίστοιχα δικαιολογητικά νομιμοποίησης με ανάλογη κατά τα λοιπά εφαρμογή των πιο πάνω
διατάξεων για την περίπτωση έργων αλλοδαπής του δημόσιου τομέα.

Τα πιστοποιητικά του άρθρου αυτού συγκεντρώνονται και υποβάλλονται κατ' αρχή με μέριμνα
της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η υπηρεσία του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και ΜΗ.ΕΕ.ΙΔ.Ε.   όμως μπορεί να
ζητήσει οποιεσδήποτε επαληθεύσεις κριθούν σκόπιμες ή και στοιχεία για έργα στην αλλοδαπή ή
ιδιωτικά που εκτελούνται από επιχειρήσεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  και ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.   και για τα οποία η
επιχείρηση δεν υποβάλλει σχετικά πιστοποιητικά. 

Αυτοχρηματοδοτούμενα Δημόσια έργα εσωτερικού – Έργα Παραχώρησης 

Τα  πιστοποιητικά  για  την  κατασκευή  του  φυσικού  αντικειμένου  έργων  με  σύμβαση
παραχώρησης έχουν το ίδιο περιεχόμενο με αυτό των δημόσιων έργων αλλά συντάσσονται και
υπογράφονται  από  το  όργανο  που  ασκεί  την  επίβλεψη  της  κατασκευής  του  φυσικού
αντικειμένου (π.χ.  ανεξάρτητος μηχανικός) και θεωρούνται από την υπηρεσία που ασκεί την
εποπτεία της σύμβασης για λογαριασμό του κυρίου του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΤΗΣΙΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

(ΑΡΘΡΟ 41)

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  άρθρου  41  υποβάλλουν  ετησίως
οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δραστηριότητας υποβάλλουν τα ακόλουθα :

Πρωτότυπες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ο.Ε.Λ. όπως αναλυτικότερα ακολουθεί : 

α1) οι οικονομικοί φορείς που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από τα
ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις

α2) οι οικονομικοί φορείς που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

α2.1) εταιρείες 3ης έως 4ης τάξης που συντάσσουν, σύμφωνα με την  παρ. 18 του άρθρου 51,
οικονομικές καταστάσεις ως μικρές οντότητες του Ν. 4308/2014, εκτός αν σύμφωνα με το άρθρο
2 του Ν. 4308/2014 εντάσσονται σε εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους, όπου υποβάλλουν τα
στοιχεία της περίπτωσης α2 ή α3  υποβάλλουν:  

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

α2.2)εταιρείες 5ης έως 6ης τάξης που συντάσσουν, σύμφωνα με την  παρ. 18 του άρθρου 51,
οικονομικές  καταστάσεις  τουλάχιστον  ως  μεσαίες  οντότητες  του  Ν.  4308/2014,  ,  εκτός  αν
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 εντάσσονται σε εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους,
όπου υποβάλλουν τα στοιχεία της περίπτωσης α3  υποβάλλουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).

δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

α2.3)  εταιρείες  7ης  τάξης  που  συντάσσουν,  σύμφωνα  με  την  παρ.  18  του  άρθρου  51,
οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον ως μεγάλες οντότητες του Ν. 4308/2014 υποβάλλουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει
η εταιρεία, καθώς και όλων των στοιχείων που τις  συνοδεύουν (Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας
εισοδήματος κ.λπ.).
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Αναλυτική κατάσταση, πιστοποιημένη από ΟΕΛ, με το  σύνολο των παγίων (λογαριασμοί 10 έως
16 των ΕΛΠ) που διαθέτει η εταιρεία και οι ενώσεις στις οποίες  συμμετέχει (εφόσον η ένωση
έχει πάγια στοιχεία). Οι λογαριασμοί που θα έχουν πλήρη ανάλυση κατά  Ε.Λ.Π. αντιστοιχούν
στους κωδικούς που θα έχουν πλήρη ανάλυση είναι οι με κωδικούς 13, 14 και 15 σύμφωνα με
τα κατωτέρω . Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή είναι τα ακόλουθα:

Για τους  λογαριαμούς 10 (Γη), 11( Διαμορφώσεις Γής Υποκείμενες σε αποσβέσεις), 12 (Κτίρια
και τεχνικά Έργα) και 16 (Επενδύσες σε Ακίνητα) του «Σχεδίου Λογαριασμών» του Ν. 4308/2014
αναγράφεται η συνολική τους αξία που είναι σε συμφωνία με τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι  λογαριασμοί  που θα έχουν  πλήρη ανάλυση είναι  αυτοί  με  κωδικούς 13 (Μηχανολογικός
Εξοπλισμός), 14 (Μεταφορικά Μέσα) και 15 (Λοιπός Εξοπλισμός) του «Σχεδίου Λογαριασμών»
του Ν. 4308/2014. 
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Η Κατάσταση Παγίων έχει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΑ 
ΠΕΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΑΑ αύξων αριθμός εγγραφής στην κατάσταση
2 ΚΩΔ. ΛΟΓ/ΜΟΥ Κωδικός  Λογαριασμού του αναλυτικού ή συγκεντρωτικού  λογαριασμού κατά περίπτωση
3 ΠΕΡΙΓΡΑ. Περιγραφή παγίου ή λογαριασμού κατά περίπτωση ,
4 ΑΡ. ΚΥΚΛ. Αριθμός κυκλοφορίας ή άλλος αριθμός αδείας
5 ΔΗΜ. ΑΡΧΗ Αρχή έκδοσης αδείας
6 ΗΜΝΑ ΚΤΗΣΗΣ Ημερομηνία κτήσης  παγίου (για τα πάγια των κωδικών λογαριασμών 13, 14 κα 15 του Ν. 

4308/2014)
7 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αξία κτήσης παγίου,(για τους κωδικούς 10, 11, 12 και 16 η αξία κτήσης που αποτυπώνεται 

συνολικά στις οικονομικές καταστάσεις) 
8  Ένδειξη αν αφορά εργοταξιακό εξοπλισμό Τιμές "ΝΑΙ"  "ΌΧΙ"  για τα πάγια των κωδκών 

λογαρασμού 13, 14 κα 15 
9 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης,
10 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ Αναπόσβεστο υπόλοιπο, 
11 ΜΗ ΔΕΝΕΡΓ. 

ΑΠΟΣΒ.
Τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις για όλη τη περίοδο κτήσης των ανωτέρω παγίων,

12 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΠΟΣΒ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Αναπροσαρμοσμένο αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου, εφ’οσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
αποσβέσεις

 

 

Στον ανωτέρω πίνακα :

-        ακολουθείται ταξινόμηση ανά

o   δευτεροβάθμιο λογαριασμό σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί η 

εταιρεία

o   αν αφορά εξοπλισμό κατασκευής έργων

-        κα αναγράφονται ανά πεδίο / στήλη οι συνολικές αξίες ανα υποενότητα κατά 

την αλλαγή της τιμής ενός από τα ανωτέρω κριτήρια ταξινόμησης   

 

Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα αξίας παγίων 

ΚΩΔ ΛΟΓ/ΜΟΥ 

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σύνολο αξίας

Μηχανικού εξοπλισμού για

την κατασκευή έργων

Σύνολο αξίας

Λοιπού Μηχανικού

εξοπλισμού *

Σύνολο αξίας

10 (Γη)    

11(Διαμορφώσεις Γής    
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Υποκείμενες σε αποσβέσεις)

12 (Κτίρια και τεχνικά Έργα)    

13 (Μηχανολογικός Εξοπλισμός)    

14 (Μεταφορικά Μέσα)    

15 (Λοιπός Εξοπλισμός)    

16 (Επενδύσες σε Ακίνητα)    

Σύνολο    

*; Που δεν σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων
 
 

 

i.                    Αναλυτικές καταστάσεις πιστοποιημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, των  

τιμολογίων της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, για  έργα που 

κατασκευάζει στο εσωτερικό της χώρας και στην αλλοδαπή, με αναφορά  στον αριθμό και την 

ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων, τον πελάτη, την  κατηγορία έργου στο οποίο αφορά 

(δημόσιο, ιδιωτικό, εξωτερικού), τον  χαρακτηρισμό του έργου (αυτοτελές, κοινοπραξία, 

υπεργολαβία), συνοπτική  περιγραφή του έργου, αξία τιμολογίου (πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ), 

Αναλυτική Κατάσταση Τιμολογίων – Συμβολαίων Πώλησης 
 
Η αναλυτική κατάσταση  τιμολογίων εσόδων – συμβολαίων πώλησης από την κατασκευή 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελούνται , αυτοτελώς, σε ένωση ή με εγκεκριμένη 
υπεργολαβία, της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και των θυγατρικών της 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία που 
προηγείται της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση συντάσσεται 
διακριτά :
·         Ανά έτος του οποίου η εταιρεία επικαλείται τον κύκλο εργασιών
·         Ανά είδος φορολογικού παραστατικού εσόδου:

o   Τιμολόγια Εσόδων 
o   Συμβόλαια Πώλησης

·         Ανά τρόπο συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου:
o   της εταιρείας : για τον κύκλο εργασιών από την κατασκευή δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων που εκτελούνται στην Ελλάδα 
o   των ενώσεων – κοινοπραξιών
o   των θυγατρικών  της επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην 
αλλοδαπή ανά Α.Φ.Μ. οικονομικού φορέα που εξέδωσε το φορολογικό 
παραστατικό για τις θυγατρικές στο εξωτερικό
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Α. Η Κατάσταση Τιμολογίων Εσόδων έχει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία :
 

ΑΑ 
ΠΕΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Α/Α Αύξων αριθμός εγγραφής κατάστασης  
2 Αριθ. Αριθμός  τιμολογίου εσόδων
3 Ημνία Ημερομηνία τιμολογίου εσόδων
4 Πελάτης Επωνυμία αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα, κυρίου του έργου ή του φορέα στο 

όνομα του οποίου εκδίδεται το τιμολόγιο σε περίπτωση ιδιωτικού έργου
5 ΑΦΜ  ΑΦΜ Πελάτη ή άλλο μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης του πελάτη για τους πελάτες 

εξωτερικού
6 ΜΕΛΟΣ Κ/ΞΙΑΣ Τιμές πεδίου :  "ΝΑΙ"  ή "ΌΧΙ". Αν ο Πελάτης είναι κοινοπραξία και ο οικονομικός φορέας , για 

τον οποίο συμπληρώνεται η κατάσταση είναι ταυτόχρονα μέλος της Κοινοπραξίας-Πελάτη. 
Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο με α/α 14 και 15 συμπληρώνεται ως ποσό “0”

7  Αρ. – Ημνία 
Πιστοπ.

Αριθμός και ημερομηνία στοιχείου πιστοποίησης τιμολόγιου εσόδων 

  Για Δημόσια έργα : Εγκεκριμένος Λογαριασμός ή Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση. 
  Για ιδιωτικά έργα : Νόμιμος Εκπρόσωπος - Επιβλέπων Μηχανικός του έργου με την 

ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης για τα εργασίες που εκτελέστηκαν
  Για εγκεκριμένες υπεργολαβίες : πιστοποιητικό παραρτήματος Ι.
8 Είδος έργου Είδος έργου  : "Δημόσιο" ή  "Ιδιωτικό" ή "Εξωτερικού" (Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών από 

έργα του εξωτερικού αυτός συμπερλαμβάνεται στην παρούσα αν το τιμολόγιο εσόδων για 
έργο του εξωτερικού  εκδόθηκε από τον οικονομικό φορέα στην ημεδαπή ή από 
υποκατάστημα στην αλλοδαπή)

9 Συμμετοχή Χαρακτηρισμός συμμετοχής της επιχείρησης για την οποία υποβάλλετα η κατάσταση 
τιμολογίων στο  έργο : "Αυτοτελές" ή "Εγκεκριμένη υπεργολαβία".  Στην κατάσταη τμολογίων 
που αφορά στο σύνολό της τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία δεν χρειάζεται 
η δημιουργία ή συμπλήρωση του εν΄ λόγω πεδίου  

10 ΑΦΜ Κ/Ξ Ο Α.Φ.Μ. της αναδόχου κοινοπραξίας   (Αποκλειστικά στην κατάσταση τιμολογίων που 
συντάσσεται για τις κοινοπραξίες)

11 Ποσοστό 
συμμετοχής

Ποσοστό συμμετοχής (Αποκλειστικά στην κατάσταση τιμολογίων που συντάσσεται για τις 
κοινοπραξίες)

12 Έργο Συνοπτική περιγραφή – τίτλος του έργου,
13 Αξία Καθαρή αξία τιμολογίου εσόδων
14 Ποσό για Κύκλ.

Έργ.
Ποσό που υπολογίζεται γα τον κύκλο εργασιών

15 Τελικό Ποσό 
για Κύκλο 
Εργασιών

Η καθαρή αξία του τιμολογίου εσόδων που αντιστοιχεί στον οικονομικό φορέα βάσει του 
ποσοστού συμμετοχής του στην κοινοπραξία  (Αποκλειστικά στην κατάσταση τιμολογίων που 
συντάσσεται για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει)

 
 
 
Β. Η Κατάσταση Συμβολαίων Πώλησης έχει κατ΄  ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία :
 

ΑΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΕΔΙΟΥ
1 Α/Α Αύξων αριθμός εγγραφής κατάστασης  
2 Αριθ. Αριθμός Συμβολαίου πώλησης
3 Ημνία Ημερομηνία Συμβολαίου πώλησης
4 Συμβ/φος Στοιχεία συμβολαιογράφου
5 Πελάτης Επωνυμία πελάτη 
6 ΑΦΜ  ΑΦΜ πελάτη 
7 Συμμετοχή

 

 

Χαρακτηρισμός συμμετοχής της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται η κατάσταση 
συμβολαίων πώλησης  στο  έργο : "Αυτοτελές" ή "Εγκεκριμένη υπεργολαβία.  

8 ΑΦΜ Κ/Ξ Ο Α.Φ.Μ. της αναδόχου κοινοπραξίας   (Αποκλειστικά στην κατάσταση συμβολαίων πώλησης 
που συντάσσεται για τις κοινοπραξίες)

9 Ποσοστό 
συμμετοχής

Ποσοστό συμμετοχής (Αποκλειστικά στην κατάσταση συμβολαίων πώλησης που συντάσσεται 
για τις κοινοπραξίες)

10 Έργο Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου του συμβολαίου πώλησης
11 Αξία/ Κ.Ε. Καθαρή αξία συμβολαίου πώλησης
12 Ποσό για Κύκλ.

Έργ.
Η καθαρή αξία συμβολαίου πώλησης που αντιστοιχεί στον οικονομικό φορέα βάσει του 
ποσοστού συμμετοχής του στην κοινοπραξία (Αποκλειστικά στην κατάσταση συμβολαίων 
πώλησης που συντάσσεται για τις κοινοπραξίες)

 
Γ. Για τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε στην αλλοδαπή από θυγατρικές της με έργα 
στην αλλοδαπή και ανάλογα με το είδος του φορολογικού παραστατικού που εκδόθηκε 
συμπληρώνονται αντίστοιχοι, με τους ανωτέρω, πίνακες με επιπλέον στοιχεία την Επωνυμία και 
τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ. της θυγατρικής, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική. 
 
Στο τέλος της κάθε μίας κατάστασης τιμολογίων εσόδων και συμβολαίων πώλησης 
υπολογίζονται τα συνολικά ποσά.
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Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων – Συμβολαίων Πώλησης 
Η συγκεντρωτική κατάσταση  τιμολογίων εσόδων – συμβολαίων πώλησης από την κατασκευή 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελούνται , αυτοτελώς, σε ένωση ή με εγκεκριμένη 
υπεργολαβία της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και των θυγατρικών της 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία που 
προηγείται της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση συντάσσεται 
διακριτά :
Ανά έτος του οποίου η εταιρεία επικαλείται τον κύκλο εργασιών
 

 ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΌ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΌ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΠΌ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΌ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ      
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ      
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ      
ΣΥΝΟΛΟ      
 

ii.                  Βεβαίωση ΟΕΛ που θα εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (καθαρή 

θέση, αφορολόγητα αποθεματικά, οφειλόμενο κεφάλαιο, ποσά που προορίζονται για αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου και ποσά που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και εμπίπτουν στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  
ΑΡ. ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   
ΑΡ. ΜΕΕΠ :  

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ :  
  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟ
1 Ίδια Κεφάλαια 1  
2 Ειδικά Αφορολόγητα Αποθεματικά Τεχνικών Επιχειρήσεων 2  
3 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 2  
4 Ποσά προοριζόμενα  για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 3  

5
Ποσά που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και εμπίπτουν στις 
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως 
ισχύει  

6 Ποσά παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου του Ο.Ε.Λ. που 
απομειώνουν τα Ίδια Κεφάλαια 3  

6α Παρατήρηση υπ΄ αριθμ. ……  
6β Παρατήρηση υπ΄ αριθμ. ……  
… ….  

Ίδια Κεφάλαια παρ. … άρθρου …ΠΔ …./2017 ( 1 - ( 2 + 3 + 4 + 5 +6 ))  

iii.     
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1. Όπως αναγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
2. Όπως προκύπτει μετά από τον έλεγχο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας για τα στοιχεία αυτά ή/και την 
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας.
3. Όπως προκύπτουν από την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας.
 

iv.                 .

1.             Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται σε πρωτότυπο. Οι 

φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που τις συνοδεύουν υποβάλλονται σε  νόμιμα 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

2.             Όλες οι βεβαιώσεις Ο.Ε.Λ. που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις αφορούν την 

ημερομηνία λήξης της  υπό εξέταση διαχειριστικής χρήσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Στοιχεία ταυτοποίησης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης 

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης 

Αριθμός Απόφασης Εγγραφής ή αναθεώρησης και κατάταξης

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

Επωνυμία 

Α.Φ.Μ. 

Αριθμός ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

Στοιχεία Διεύθυνσης 

Τμήμα Ι

Α. Για Νομικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα με τα ακόλουθα στοιχεία

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου 

ΑΦΜ

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 45

Τα  στοιχεία  του  τελευταίου  κωδικοποιημένου  καταστατικού  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  ο
σκοπός της εταιρείας είναι και η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων

Τα στοιχεία του γενικού πιστοποιητικού ΓΕ.Μ.Η.

 

Β. Για ατομικές επιχειρήσεις

Τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, όπως αναγράφοντα στην περίπτωση 1  με τον αντίστοιχο
αριθμό ΜΕΚ

Η έναρξη επιτηδεύματος

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
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Μέρος Α

Κατηγορίες έργων και τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένος ο οικονομικός φορέας

Ημερομηνία λήξης ισχύος βεβαίωσης

Στελέχωση της επιχείρησης με στοιχεία ταυτοποίησής τους :

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμό ΜΕΚ

Αριθμό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. που τυχόν διέθεταν πριν την στελέχωση της επιχείρησης ( για στελέχωση
άλλων πλην της ατομικής του επιχείρησης)

 

Ίδια Κεφάλαια οικονομικού φορέα και αντίστοιχη χρήση βάσει των οποίων υπολογίστηκαν τα
Ίδια Κεφάλαια

Κύκλος Εργασιών Τριετίας από από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αυτοτελώς,
σε ένωση ή εγκεκριμένη υπεργολαβία ανά έτος 

Συνολική αξία παγίων ανα δευτεροβάθμιο κωδικό 

Συνολική ανά έτος και κατηγορία έργων εμπειρία 5ετίας

Μηχανικός εξοπλισμός

 

Μέρος Β 

Βεβαίωση ότι για τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 82 δεν συντρέχει: 

α)  συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο  άρθρο 2  της  απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλή- ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.  48),  η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της  13ης  Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE  L  164 της
22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (EE  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμ-
βουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α' 215).

Βεβαίωση  ότι  δεν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  στις  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης
δημοσίου έργου και συγκεκριμένα ότι:

• δεν υφίσταται πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή  διαδικασία εκκαθάρισης του οικονομικού
φορέα,

• δεν υφίσταται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή σε βάρος της εργοληπτικής επιχείρησης ή των
στελεχών  της  για  βαρύ  επαγγελματικό  παράπτωμα  από  τα  αρμόδια  επιμελητήρια  και  την
αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για την παρακολούθηση των επαγγελματικών παραπτωμάτων,  

 
 Αθήνα,                                          2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α. Ν. 4412/2016 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 (‘’Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) προβλέπεται ότι: 

‘’1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους 

οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις 

συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο 

προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές 

δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 

σύμβασης.  

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

- μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή 

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να 

παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 

οργανισμού.  

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από 

γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά 

από γνώμη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία 

επαγγελματικά επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του 

Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄.  

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό 

πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο 

«Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2195/2002. Με όμοια 

απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες. […]’’ 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaC.pdf
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 Συναφώς, στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 76 (‘’Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου ‘’), προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:  

‘’1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά μητρώα, εγγράφονται 

οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις. β) Όταν το έργο ανήκει 

αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο 

θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον 

του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του 

ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. γ) Αν το έργο περιλαμβάνει 

εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της 

προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι για όλες τις κατηγορίες του έργου, καθώς και 

ενώσεις οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία με ποσοστό 

εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη, μπορούν όμως τα 

έγγραφα της σύμβασης να ορίσουν διαφορετικά.  

δ) Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων οικονομικών φορέων 

του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί 

φορείς εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη κατηγορία και εξειδικευμένοι οικονομικοί φορείς, αν 

υπάρχουν, σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται 

και στην περίπτωση αυτή. ε) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται ή, αν το 

έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε μία από τις 

κατηγορίες του έργου που δημοπρατείται. […] 

3. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα:  

α) Αν το έργο ανήκει σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, η 

τάξη, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς, προσδιορίζεται από 

την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τα 

ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυτά καθορίζονται στην 

περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη. Αν το έργο 

ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση γ΄, η τάξη 

για κάθε κατηγορία, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς, 

προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Τα πιο πάνω 

εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις.  

β) Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του 

Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμενης αξίας 

μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους  

μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης 

τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο 

από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art156_3_a
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 έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό 

(30%) ο καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στην 

έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο της εκτιμώμενης 

αξίας των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση διαμορφώνεται στα εξήντα 

εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του 

καθενός στα κέρδη και τις ζημίες, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των 

τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.’’ 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 77 (‘’Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών’’) προβλέπεται, 

μεταξύ άλλων, ότι:  

‘’1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν 

συμπληρωματικά τα ακόλουθα: α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων 

Μελετών, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά τάξεις και κατηγορίες, β) στις διαδικασίες 

για την ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται 

μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε οικονομικούς φορείς, πιστοποιημένους από 

αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης,[…]’’. 

 

Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 10 του άρθρου 83 (‘’Επίσημοι κατάλογοι 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) παρ. 5 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι:  

‘’5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων 

Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας 

γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου. […] 

10. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση 

αρμοδίων Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ιδίως δε η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των 

οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η 

διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο 

χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, η 

διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταλόγων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, 

καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.’’ 
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 Στο δε Παράρτημα ΧΙ (Μητρώα) του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται, 

μεταξύ άλλων, ότι: ‘’1Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις 

και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: […] - στην Ελλάδα, το 

‘’’Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ’’ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων 

έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76, […]· στις περιπτώσεις που 

προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το 

‘’Μητρώο Μελετητών’’ και το ‘’Μητρώο Γραφείων Μελετών’’, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 77.’’ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. (31) και (40) του άρθρου 377 (Καταργούμενες 

διατάξεις) προβλέπεται ότι:  

‘’1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:  

[…] (31) του Ν.3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε 

ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 

5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176. […]  

(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και 

πλην των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 

διατάγματος του άρθρου 83. […]’’. 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 379 (‘’Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 

παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ)’’) του ιδίου ως άνω νόμου προβλέπεται ότι: ‘’1. Η ισχύς των διατάξεων του 

παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.’’ 

 

Β. Ν.3316/2005  

Άρθρο 39 (‘’Εγγραφή στα Μητρώα, Κατηγορίες, Πιστοποιητικά, Αρμόδια Υπηρεσία): 

‘’1. Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου 

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή 

ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν 

εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και 

κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
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 του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων 

περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

2. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία:  

α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. 

Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους και κατά 

το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή 

υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου. 

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

εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, 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, σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης του νόμου αυτού. 

γ) Έχουν ατομική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή 

διαχειριστές ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή 

νόμιμοι εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας, γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 

δ) Είναι γραμμένα στο Mητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.). 

ε) 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 δημόσιων 

έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη κατασκευή ή 

τροποποίησης της μελέτης του έργου. 

στ) Εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις 

περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 

3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών έχουν 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 Μελετητών τουλάχιστον: αα. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε 

περίπτωση ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) εταιρείας, ββ. οι διαχειριστές σε 

περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες 

σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). 

Στους σκοπούς των εταιρειών μελετών 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 εταιρείας μελετών είναι υποχρεωτικά 

ονομαστικές. 
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 4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, 

ο οποίος κατατάσσεται αφ` ενός σε μία ή δύο κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων 

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

σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφ` ετέρου σε τάξεις ανά 

κατηγορία, με βάση το δυναμικό του. Το δυναμικό υπολογίζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον 

τομέα σπουδών του, την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, 

καθώς και την εμπειρία του σε επιβλέψεις μελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την 

απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως εξής: 

(α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος: δυναμικό 

μιας μονάδας. 

(β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος και έχει 

αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό δύο μονάδων. 

(γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει 

αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών μονάδων. 

Για την κατάταξη εταιρείας στα Μητρώα Μελετών λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των 

δυναμικών των φυσικών προσώπων που έχουν καταταγεί στο Μητρώο, ανά κατηγορία και 

τάξη, έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται μόνιμα σε αυτήν με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας και έχουν δεσμεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόμενης παραγράφου. Κάθε 

μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία 

μελετών. 

5. 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 Μελετών καθορίζονται σε 

πέντε, ανάλογα με το ελάχιστο δυναμικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 

αυτού, κατά κατηγορία συμβάσεως και κατηγορία μελέτης ή υπηρεσίας. 

6. Για την εγγραφή στα Μητρώα: Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε 

μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό μιας μονάδας στην εν λόγω κατηγορία. Πτυχίο Β΄ 

τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό 

δύο μονάδων στην εν λόγω κατηγορία. Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται 

σε μελετητή ή εταιρεία 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 Δ΄ τάξης σε 

συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία 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 εταιρεία δεν πληροί 

τους όρους απόκτησης πτυχίου ανώτερης τάξης. Πτυχίο Ε΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία 

χορηγείται σε εταιρεία 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. 
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 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται: 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. ε) Η αρμόδια για 

την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 

Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο καθορισμός και η 

κατανομή των σχετικών αρμοδιοτήτων στα επί μέρους τμήματα αυτής. στ) Οι αρμοδιότητες 

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου της παραγράφου 8, οι ιδιότητες των μελών και οι 

λεπτομέρειες της λειτουργίας της και της τήρησης των Μητρώων. […]’’ 

 

Σημειώνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του 

Ν.3316/2005 έχει εκδοθεί και ισχύει το π.δ/τος 138/2009 ‘’Μητρώα Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών’’ (Α’ 185)  

 

Άρθρο 40 (‘’Πειθαρχικός έλεγχος των μελετητών και των εταιρειών μελετών’’):  

1. Οι μελετητές, οι εταιρείες μελετών και τα στελέχη των εταιρειών 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 

Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

2. Πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη του 

αναδόχου για την οποία επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 3. Ιδίως 

αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα οι ακόλουθες πράξεις: 

α) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε διαγωνισμούς του 

νόμου αυτού, που τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 3. 

β) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης, κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις, η οποία τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3. 

γ) Η έκπτωση, που τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3. 
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 δ) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών, που τιμωρείται με 

τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3. 

ε) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, που 

τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3. 

στ) Η αμετάκλητη καταδίκη σε κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 4 του άρθρου 16, 

που τιμωρείται με την ποινή της περίπτωσης δ΄. 

3. 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. 

4. Παράλληλα με την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, το αρμόδιο για την επιβολή τους 

όργανο μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημοσίου, 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 Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην 

αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού 

ελέγχου, η διαδικασία και οι όροι επιβολής και παραγραφής των ποινών, η σχέση της 

πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

άρθρου αυτού.’’ 

 

Σημειώνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 40 του 

Ν.3316/2005 έχει εκδοθεί και ισχύει το π.δ/τος 93/2009 ‘’Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, 

γραφείων μελετών και των στελεχών τους’’ (Α’ 117).  

 

Γ. Ν.3669/2008  

Άρθρο 80 (‘’Γενικές διατάξεις’’) περί εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.):  
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 ‘’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, 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 10 του άρθρου 100 του παρόντος. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 92 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 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων. 

3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των προσώπων που 

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

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών 

(Μ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. μιας 

επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρηση της, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του παρόντος, αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή της κατασκευής δημοσίου έργου, 

κατά τις διατάξεις του παρόντος.’’ 

Άρθρα 81 – 91 περί πειθαρχικού ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ.  

 

Άρθρο 92 (‘’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 

αίτηση 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.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων που 
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 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) 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 βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς 

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. 

3. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της 

Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων `Έργων. 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 την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση 

εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων 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 95 του παρόντος είναι αρμόδια για την εγγραφή, την 

αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και 

την πέμπτη (5η) τάξη. Για την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις έκτη 

(6η) και έβδομη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων `Εργων ύστερα από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., με υπογραφή του Προϊσταμένου της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής 

στο Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω. 

4. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. κάθε επικείμενη αντικατάσταση των προσώπων που 

αποτελούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται μόνο για 

σοβαρό λόγο και εγκρίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας 

τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π.. Ύστερα από την έγκριση εκδίδεται νέα βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.Ε.Π. Αίτηση αποδέσμευσης από την επιχείρηση μπορεί να υποβάλλεται και από τα 

στελέχη. Η αίτηση κοινοποιείται και στην επιχείρηση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 98.» 

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 και 

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

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η 

συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη 

στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ` όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της 
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 και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό 

φορέα. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

`Εργων 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 κοινοποίησης 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, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, 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 40 του παρόντος. 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, 

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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

υπουργική απόφαση Δ15/οικ/ 24900/28.6.2002 (ΦΕΚ 833 Β`). 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 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 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 

καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε άλλο θέμα. 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 107 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). [….] 

11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε 

εξήντα (60) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, 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. 
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 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, διαγράφοντας την από ορισμένες ή όλες τις 

κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντας 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. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη επανάκριση, που έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α`), μπορεί να γίνει έκτακτη αναθεώρηση με αίτηση 

της επιχείρησης. […]’’ 

 

Άρθρα 93 – 95 περί σύστασης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.  

 

Άρθρα 96 (Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ.):  

‘’1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ., σε ορισμένη 

τάξη ανά κατηγορία έργων, με αίτηση 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 Δ.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 Δ.Ο.Υ.. 

ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη τριετία / Εργα του 

τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον περιλαμβάνονται σε προσωρινό 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 εταιρείας 

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 Δραστηριότητας και πιστοποιητικά 

εκτέλεσης έργων, που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 

92 του παρόντος. Αν οι ανωτέρω Εκθέσεις Δραστηριότητας 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 

συμπλήρωση 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.[…]’’ 

 

Άρθρα  

97 (Τακτική αναθεώρηση – έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης), 98 

(Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας),  

 

99 (Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.),  

 

100 (Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.): 

‘’[…] 6. 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: […]  

[…] 10.Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν 

απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος. Για κατάταξη στις τάξεις τρίτη έως και έβδομη 

του Μ.Ε.ΕΠ. απαιτείται νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.’’ 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

  

101 (Αυτοδίκαιη μεταγραφή), 102 (Όρια προϋπολογισμού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων 

Μ.Ε.ΕΠ.), 103 (Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. εξειδικευμένων επιχειρήσεων), 104 (Όρια 

προϋπολογισμού έργων των εξειδικευμένων επιχειρήσεων), 

 

105 (Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις υπηρεσιών) 

‘’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 νομαρχιακά μητρώα, που τηρούνται στη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). Δεν 

επιτρέπεται η κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα με 

επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Κάθε επιχείρηση μπορεί να γραφεί στα μητρώα μιας 

μόνο Νομαρχιακής 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 νομαρχιακά μητρώα απαιτείται: α) η 

στελέχωση 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 νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε 

συνταξιούχου. 

3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή 

αναθεωρείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 97 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 νομαρχιακά μητρώα υποβάλλεται αίτηση 

της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και αποφασίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημόσιων 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 λοιπών 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 μπορεί να 

αναλαμβάνει. 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 6. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα 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 νομαρχιακό μητρώο υποχρεούται στο τέλος του έργου να διαβιβάσει στη Διεύθυνση 

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 παρόντος ή έγινε σχετική 

σημείωση σε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Η υπηρεσία που τηρεί το νομαρχιακό 

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 νομαρχιακό μητρώο και λαμβάνονται 

υπόψη κατά την κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής.’’ 

 

‘Άρθρο 106 (Συμμετοχή στις δημοπρασίες – όρια προϋπολογισμού) 

‘’1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά 

μητρώα επιχειρήσεις προσκομίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε αυτά και 

βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ενδεχομένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις 

εισφορές τους σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο Μ.Ε.ΕΠ.. 

2. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν έργα 

κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των είκοσι 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. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν 

τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία,, από τη λήψη της άδειας, μπορούν να 

αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στις άδειες και με 

προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του 

ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα 

τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή 

κατασκευαστική εμπειρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας. 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή 

κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που 

αντιστοιχούν στην εμπειρία τους με προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. 

Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο 

χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν 

οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για επιχειρήσεις που 

ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του 

πτυχίου. 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 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

`Εργων μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών 

αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια του προϋπολογισμού δημοσίων έργων που 

επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξης τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι 

περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις 

που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.’’ 

 

Σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 146 παρ. 12 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10.4.2012): "Τα 

«νομαρχιακά μητρώα» των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α` 116) μετονομάζονται 

σε «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων» και τηρούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων 

των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α` 87). Οι σχετικές με την 

τήρηση των μητρώων αρμοδιότητες των νομαρχιακών συμβουλίων δημοσίων έργων του 

άρθρου 4 του π.δ/τος 186/1996 (Α` 213) ασκούνται από τα περιφερειακά τεχνικά συμβούλια 

του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 186 περίπτωση VII. α. του ν. 3852/2010 (Α` 87), 

μετά τη συγκρότηση τους". 

 

 

Άρθρο 107 (Τήρηση του Μ.Ε.Κ. ) περί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 

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

ενδιαφερόμενων 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). Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μία από τις βαθμίδες εμπειρίας που 

προβλέπει η παράγραφος 5 και για καθεμιά από τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του παρόντος και στις εξειδικευμένες εργασίες, όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του παρόντος. 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ



 

 

 2. Η Τήρηση του Μ.Ε.Κ. γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

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

κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.Κ.. Κατά τα 

λοιπά για την Τήρηση του Μ.Ε.Κ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του 

παρόντος Κώδικα. 

4. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που ζητεί επίσης 

την κατάταξη του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία 

βαθμίδα. Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 

λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις 

του, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σημείωμα βάσει των στοιχείων της 

ταυτότητας 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 σχετικά στοιχεία από 

πιστοποιητικά του Μ.Ε.Κ. και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο. Η εγγραφή και κατάταξη στο 

Μ.Ε.Κ. ισχύει μέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή 

διαγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 11. 

«Η εμπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών 

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

Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 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.» Για την εγγραφή και κατάταξη στο Μ.Ε.Κ. κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα 

οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος. 

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

διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην 

πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος. Μπορεί 

να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την 

άσκηση του επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία. Οι πτυχιούχοι των 

τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών 

κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από την άσκηση του 

επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά 

κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και 

κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του Μ.Ε.Κ.. 

6. 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. 
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 7. 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 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 Δ` για 

όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν 

μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση. 

8. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ 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 Δ` 

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

άλλου είδους απασχόληση. 

9. Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη φορά 

στην Α` και Β` βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα προϋπηρεσία σε κατασκευή, 

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

προϋπηρεσία 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 προϋπηρεσίας γίνεται με αναγωγή 

του χρόνου απασχόλησης σύμφωνα με τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8. 

10. Κατά τα λοιπά για την επέκταση και εξέλιξη εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 

άρθρου 96 του παρόντος. 

11. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή 

συνταξιοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ. 

12. Για την Αυτοδίκαιη διαγραφή εκδίδει κατ` έτος σχετική διαπιστωτική πράξη η επιτροπή 

Μ.Ε.Κ.. 

13. 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. 

14. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της επόμενης 

παραγράφου. 

15. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό Μ.Ε.Κ.. Το 

πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 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 της 

πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις 
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 σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια για 

την τήρηση του Μ.Ε.Κ. υπηρεσία. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων ορίζονται τα 

στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, 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 ανάλογα θέματα για τη λήψη 

πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην 

αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. 

16. Τα στοιχεία και πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. που είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν οι 

υπηρεσίες των φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν έργα 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. 

17. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα κατά έργο και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο τους, πατρώνυμο κλπ., το ρόλο 

που διαδραμάτισαν κατά την εκτέλεση του έργου με διάκριση της απασχόλησης (μελέτη, 

κατασκευή, επίβλεψη) και εκτίμηση της απόδοσης. Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα 

δελτία εκτάκτων συμβάντων ή επιθεωρήσεων. Κατά τα λοιπά για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της 

προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 92 

του παρόντος. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. συνδυάζονται κατά εργολαβία. 

18. Για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. ιδιωτικών έργων ή έργων στην αλλοδαπή ή για σχετιζόμενες 

με τα έργα δραστηριότητες που δεν πραγματοποιούνται στους εργοταξιακούς χώρους 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος. 

19. 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 κατάταξη τους, αν τα  

πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους. 

20. 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. 

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

Δημόσιο ή Ν.π.δ/τοςΔ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται 

και στον οποίο περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών 

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

δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. 

μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότηση τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι 

ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν 
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 γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. 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 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

`Έργων.’’ 

 

Άρθρο 108 (Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών), 109 (Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. 

διπλωματούχων Α.Ε.Ι.), 110 (Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην 

ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ) 

 

Δ. Ν. 4472/2017  

Άρθρο 118 “Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)” 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης 

του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων 

Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής 

Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) «δημόσιο έργο», 

το έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147), 

που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ 

του ν. 4412/2016, β) «ιδιωτικό έργο», το έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παρ. 1 

του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον, πλην των 

αναφερομένων στην περίπτωση α΄, γ) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές 

συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 

9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και 

φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016, δ) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και 

λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτ. α της 

υποπαράγραφος 9 της παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον 

πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ και ε) «έργο παραχώρησης», το έργο κατά την 

έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016, που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης 

παραχώρησης έργου του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016. 2. Στους 

σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε. περιλαμβάνεται ιδίως: α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, 

ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και 

δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και 

στην παρακολούθηση και καταχώριση των μεταβολών κατάστασής τους, β) η έκδοση και 

χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, 

εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος, γ) 

η καταχώριση των αποτελεσμάτων του πειθαρχικού ελέγχου των εγγραφόμενων 
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 οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε., δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την καταλληλότητα 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα 

Μητρώα, ε) η διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και 

συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 

για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 3. Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 τη διαχείριση και 

λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της προηγούμενης παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου 

διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, 

δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και 

λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγματοποιείται από 

την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.. Με απόφαση και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και 

του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εποπτεύει τα επιμελητήρια και τους 

επαγγελματικούς συλλόγους ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες της 

διαχείρισης και λειτουργίας των ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα 

ανωτέρω. 4.α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) 

καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, 

εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους. β. Η καταγραφή της εμπειρίας στο 

ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., που αποκτάται από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοι- πές συναφείς 

επιστημονικές υπηρεσίες και από έργα παραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική 

είναι η καταγραφή της εμπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και 

λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί 

η αποκτηθείσα εμπειρία του από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς 

επιστημονικές υπηρεσίες να προσμετρηθεί στην αντίστοιχη δημοσίων τεχνικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης 

για τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄ της παραγράφου 11α, η 

καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική. γ. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. 

εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του 

Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη 

του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατο- τεχνικό 

προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, 

δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές 

επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των 

κατασκευών. 5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ως εξής: 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.). 

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

β’ και γ΄ της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των 
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 περιπτώσεων α΄ και β΄ και γ΄ της παρ. 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. της παραγράφου 

20. 7. Στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. της παραγράφου 5 εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά 

πρόσωπα της παραγράφου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου 

υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1 α, του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του 

Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους 

απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι- ών και επίβλεψη. 8. Τα 

πρόσωπα της παραγράφου 7 απαγορεύεται πριν την παρέλευση τριετίας από τη 

συνταξιοδότησή τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την υπηρεσία 

(παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παρά- πτωμα κ.λπ.), πλην της κατάργησης της 

οργανικής τους θέσης, να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις των 

περιπτώσεων Α1, Β1 και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ΄ 

της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδή- ποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης 

έργου με αυτές. 9. Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ., Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των 

περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και 

έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 

της παραγράφου 20. Για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή 

πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η 

εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξης, 

κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του 

επαγγέλματος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 

της παραγράφου 20. 10. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται 

οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως 

αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων 

μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων 

παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με 

αυτούς. 11.α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται 

ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της 

παραγράφου 20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής: Α. Μητρώο Μελετητικών 

Επιχειρήσεων. Α.1 Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε). Α.2 

Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.). Β. Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.). Β.2 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.). Γ. 

Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων. Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων 

Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. H εγγραφή στα Μητρώα Α2, 

Β2, Γ΄ και Δ΄ είναι προαιρε- τική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που 

επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την 

κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ΄ και Δ΄. β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ΄ και 

Δ΄ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ. 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος 

XΙ΄, του Προσαρτή- ματος Α΄ του ν. 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη λειτουργίας 

τους σύμφωνα με την παράγραφο 24 τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ΄ τροποποιώντας 

το αντιστοίχως.  
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 Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την 

αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, 

εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε 

όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας 

των υποβαλλομένων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις 

αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών που είναι αρμόδια για την τήρηση των ΜΗ.Ε.Τ.Ε.. Μεταξύ των στοιχείων αυτών 

περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά εμπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο 

του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και 

αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που 

έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι 

οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές 

οικονομικές καταστάσεις πριν 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 βασικής και της 

συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για 

την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχειρήσεων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με 

στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα α΄ και β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος 

παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε., ώστε τα στελέχη αυτά να 

συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄. Η υπηρεσία 

τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε. μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή 

κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση 

πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με 

βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών 

των επιχειρήσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄ γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του 

στελέχους στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 17 του παρόντος. Με το προεδρικό 

διάταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και 

λεπτομέρειες της παρούσας. 12.α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα 

εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν 

επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του 

Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να 

στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. γ) 

Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα 

εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.. δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων 

Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα 

εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση 

του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη 

στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
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 στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας 

τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. στ) Επιχείρηση 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να 

εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως. 

ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και 

αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 1) Η στελέχωση των πτυχίων 

επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο 

και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της 

επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην 

περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 

2190/1920 όπως ισχύει, με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών 

οικονομικών συμφερόντων. 2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης 

η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν 

επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου 

ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λπ.. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2 η ανάδοχος 

εταιρεία αποκλείεται από τον διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη. η) Επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της 

επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει 

και φέρει την ευθύνη της μελέτης. Ως εντεταλμένος σύμβουλος για τους σκοπούς του 

προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) ο κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης 

(ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, β) στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με την προηγούμενη 

περίπτωση, δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 5α, ως εντεταλμένος σύμβουλος, για την 

εφαρμογή του παρόντος, νοεί- ται το πρόσωπο, που πληροί την ως άνω απαίτηση, στο οποίο 

χορηγείται με τις καταστατικές διατάξεις, εξουσία εκπροσώπησης της επιχείρησης για τη 

συνυπογραφή των μελετών και την ευθύνη για αυτές. 13. Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτώσεων Α1, 

Β1 και Γ΄ της παραγράφου 11α του παρόντος λειτουργούν και ως επί- σημοι κατάλογοι 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και οι πληροφορίες που 

μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν 

τίθεται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 

του ν. 4412/2016. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ρυθμίζονται και τα θέματα 

που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του 

ν. 4412/2016. 14. Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να αντλείται από την 

αναθέτουσα αρχή, ή τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τα 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το 

ΜΗ.Ε.Τ.Ε.. 15. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. 

του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που 

τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και 

δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλο σχετικό 

ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικών έργων και 

υποδομών που συνίστανται στην Γ.Γ.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις, το ηλεκτρονικό σύστημα 

αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του ν. 4030/2011 (Α’ 249), την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), το λειτουργικό σύστημα υπαγωγής 

αυθαιρέτων του ν. 4178/2013 (Α΄174) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και με το Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ). των άρθρων 37 και 38 του 

ν. 4412/2016, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τα αντίστοιχα πληροφοριακά 

συστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 16. Η τήρηση και 

επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους 

διαχειριστές αρμοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και το ν. 3471/2006 

(Α΄ 1133) και οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά. 17. Η απόφαση για την 

εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη των αρμοδίων 

Επιτροπών Μητρώων ή από τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθορίζεται 

στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να 

ανανεώνεται κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου 

Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή 

Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) 

Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων, ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης 

Έργων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, 

που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο 

Πρόεδρος. 18. α. Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη 

αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά 

με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την οποία 

επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου. 

Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως: 1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του 

πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς. 2) Η δυστροπία επανόρθωσης 

ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί. 3) Η 

έκπτωση. 4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την 

εκτέλεση των έργων και μελετών. 5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή 

έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνομη εκχώρηση του έργου ή τμήματός του. 6) Η 

παράβαση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 

είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας: βα) ο αποκλεισμός από τους 

διαγωνισμούς, ββ) ο υποβιβασμός της τάξης του πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, 

βγ) η προσωρινή διαγραφή από το μητρώο για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία 

(3)χρόνια και βδ) η οριστική διαγραφή από τα μητρώα. γ. Η διοικητική κύρωση της 

περίπτωσης βα΄ επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Οι λοιπές 

διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄, βγ΄ και βδ΄ επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο 

και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται 

από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου.  

Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους 

όργανο μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημο- σίου, που 
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 κυμαίνονται από δέκα χιλιάδες έως πενήντα χι- λιάδες (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 υπηρε- σία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργεί- ου 

Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει 

στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. δ. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 καθορίζονται 

τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των 

πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση 

συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τ.Ε.Ε., 

των επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική 

αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής 

και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 19. Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης 

Β1 της παραγράφου 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου 

δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος 

υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό 

ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρ- θρου 2 του 

ν. 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, 

όπως αυτό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. 20. Με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 

κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των 

θεμάτων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 18 του παρόντος, της παραγράφου 19 του 

παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, επιπλέον και τα 

ακόλουθα: α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του 

παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρ- μόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρωσης, 

ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, 

αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόμενο των πιστο- ποιητικών εγγραφής 

στον επίσημο κατάλογο, β. οι κατηγορίες μελετών, τεχνικών και λοιπών συνα- φών 

επιστημονικών υπηρεσιών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο, 

γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος 

και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση 

επιχείρησης, ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, 

κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση, στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των 

βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, ζ. οι όροι 

και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων 

εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το 

Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία, η. οι όροι και προϋποθέσεις 

ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονι- κό 

προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των 

φυσικών προσώπων και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για 

την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα, θ. η 

συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, ι. το 

ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου 

ανά κατηγορία και μέγεθος έργου, ια. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των 

ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του 
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 παρόντος αντίστοιχα, ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των 

πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά, ιγ. η σύνθεση των 

επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουρ- 

γίας τους και λήψης αποφάσεων, ιδ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά 

συστήματα της παραγράφου 15. 21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού 

συστήματος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του 

Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του 

ν. 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία 

και χρήση. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 12 του ν. 4412/2016 και στους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος η ανάπτυξη, 

κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. 22. Το κόστος 

κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία και χρήση του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του 

παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του 

ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παρα- γράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 23. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που 

εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της 

παραγράφου 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω. 

24. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του 

παρόντος, τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. 

του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών. 25. Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 

καταργούνται τα άρθρα 80 έως110 του ν. 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την 

περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 39 και 40 του 

ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 119 Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016  

1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.  3316/2005 (Α΄42), το οποίο διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, αντικαθίσταται 

ως εξής: «Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, 

βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται 

από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του 

και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του.». 2 α. Το δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 (Α΄116), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 

με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καταργείται. β. Η φράση 

«με μορφή ανώνυμης εταιρείας» της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, η οποία 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, 

καταργείται. 3α. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 

του άρθρου 118 του παρόντος, τα άρθρα 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – 
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 Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» 

του ν. 3669/2008 και τα άρθρα 16 έως 21 του π.δ. 437/1981 (Α’ 120) καταργούνται. β. Το 

τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται. γ. Το τρίτο εδάφιο 

της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται. δ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του 

άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται. 4. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 3669/2008 

καταργείται. 5.α. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως εξής: 

«4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, 

επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 

μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της 

εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο 

καταργείται.». β. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που 

αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπο- ρούν να συμμετέχουν.». γ. Στο τέλος 

της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια 

επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.». δ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 

76 του ν.4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί 

φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.». 

ε. Στο άρθρο 77 του ν.4412/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής 

μπορούν να συμμετέχουν.». στ. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του 

αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 διαγράφεται. ζ. Η 

περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 (Α΄42) καταργείται. η. Η παρ. 1 του 

άρθρου 80 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Την κατασκευή δημοσίων έργων 

επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγε- γραμμένες στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 

κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.».  

…………………………………………………. 

 

1 Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 75, ως «επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα» νοούνται τα 

περιλαμβανόμενα στο συγκεκριμένο Παράρτημα, και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις 

σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν. 
 

ΑΔΑ: ΨΝΡΝΟΞΤΒ-ΛΗΒ




