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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν βασικές 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην 
ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του λαού. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της 
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του 
δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 
 
Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς 
και συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το εδάφους, το υπέδαφος ή τον 
υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. Ως 
έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή 
συντήρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε 
σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση. 
 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Η΄ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Σ' αυτό το ερώτηµα καλείται να απαντήσει κάποια στιγµή της επαγγελµατικής 
του ζωής κάθε µηχανικός ελεύθερος επαγγελµατίας. Κι αυτό γιατί για να 
µπορέσει κάποιος να συµµετάσχει σε διαγωνισµό δηµοσίου φορέα για την 
ανάθεση εκπόνησης µελέτης ή κατασκευής έργου, πρέπει να διαθέτει το 
κατάλληλο πτυχίο (µελετητικό ή εργοληπτικό).  
 
Με βάση την κείµενη νοµοθεσία θα πρέπει ο µηχανικός να επιλέξει αν θα είναι 
µελετητής ή εργολήπτης. Και οι δύο ιδιότητες ταυτόχρονα δεν µπορεί να 
υπάρξουν στο ίδιο πρόσωπο, διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται στις δηµόσιες 
συµβάσεις.  
 
 
 
1
η 
Περίπτωση: ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Για να είναι κανείς µελετητής έργων του ∆ηµοσίου, πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Για την εγγραφή στο 
µητρώο µελετητών, απαιτείται να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, µέλος ΤΕΕ, 
να έχει συµπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από τη κτήση του διπλώµατος του 
και να µην είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων. Οι όροι και η διαδικασία µε την 
οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών έργων του ∆ηµοσίου σε ιδιώτες 
µελετητές και ιδιωτικά γραφεία µελετών, είναι νοµοθετικά καθορισµένη και 
θεσµοθετηµένη. 
 
Τι είναι λοιπόν αυτό το µελετητικό πτυχίο;  
Είναι η πιστοποίηση της επιστηµονικής κατάρτισης (κατηγορία πτυχίου) και 
της εµπειρίας (τάξη πτυχίου) ενός επιστήµονα, η οποία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για το δηµόσιο προκειµένου να του αναθέσει την εκπόνηση µιας 
µελέτης.  
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Το Π.∆. 541/1978, καθορίζει τις κατηγορίες µελετών ως εξής:  
 
"Οι µελέτες, αναλόγως του κυρίου αντικειµένου αυτών, διακρίνονται στις 
παρακάτω κατηγορίες :  
 
1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες. 
2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες 
3. Μελέτες Οικονοµικές. 
4. Μελέτες Κοινωνικές. 
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.  
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.  
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (∆ιαµόρφωσης εσωτερικών και 
παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου). 
8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και µεγάλων ή 
ειδικών τεχνικών έργων).  
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές .  
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, 
µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακές).  
11. Μελέτες Λιµενικών Έργων. 
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγµάτων, 
Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων). 
14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερµοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές). 
15. Μελέτες Βιοµηχανιών (Προγραµµατισµός – Σχεδιασµός – Λειτουργία). 
16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές). 
17. Χηµικές Μελέτες και ΄Ερευνες. 
18. Χηµικοτεχνικές Μελέτες. 
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και ΄Ερευνες. 
20. Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές. 
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες. 
22. Εδαφολογικές Μελέτες και ΄Ερευνες. 
23. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονοµικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων 
Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραµµατισµού, 
Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων). 
24. Μελέτες ∆ασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, 
δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, 
δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων). 
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου. 
26. Μελέτες Αλιευτικές. 
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.∆. 256/1998). 
28. Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων (Ν. 3316/2005) . 
29. Ηλεκτρονικές Μελέτες  (Ν. 3316/2005) . 
 
Καµία ειδικότητα διπλωµατούχων µηχανικών δεν εξαιρείται από την εκπόνηση 
Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 
µε τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες». 
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Κάθε επιστήµονας έχει δικαίωµα να επιλέξει µέχρι δύο κατηγορίες από τις 
θεσµοθετηµένες, εννοείται αυτές που το γνωστικό τους αντικείµενο 
προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους. 
 
Μια άλλη διάκριση των µελετητικών πτυχίων, είναι αυτή της τάξης. 
 
Έτσι, τα ατοµικά µελετητικά πτυχία διακρίνονται σε Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξης, ενώ 
υπάρχουν δύο ακόµα τάξεις, η ∆΄ και η Ε΄, τις οποίες µπορούν να 
αποκτήσουν εταιρείες (παραπάνω από ένας µελετητής). Η διάκριση αυτή έχει 
να κάνει µε τη µελετητική εµπειρία και τα όρια αµοιβής των µελετών.  
 
Α΄ τάξης µελετητικό πτυχίο µπορεί να αποκτήσει κανείς αφού συµπληρώσει 
τετραετία από τη λήψη του πτυχίου του. 
 
Β΄ τάξης αφού συµπληρώσει οκταετία και έχει την απαραίτητη εµπειρία (δηλ. 
έχει εκπονήσει µελέτες της κατηγορίας που θέλει να αναβαθµίσει συνολικής 
αµοιβής τουλάχιστον όσο είναι το ανώτατο όριο της Β΄ τάξης). 
 
Γ΄ τάξης αφού συµπληρώσει δωδεκαετία και έχει εκπονήσει µελέτες της 
κατηγορίας που θέλει να αναβαθµίσει συνολικής αµοιβής τουλάχιστον όσο 
είναι το ανώτατο όριο της Γ΄ τάξης.  
  
Τα όρια αµοιβής των µελετών κάθε τάξης πτυχίου για το έτος 2008 
καθορίζονται σε  EURO όπως παρακάτω: 
  
Α) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 του Π∆ 798/78:      
 1-10-13-14-16 
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0,0029   EURO  έως  37,007  EURO 

     ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  18.503   EURO  έως  92.517  EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από  55.510   EURO  έως  333.059 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ ∆ ΤΑΞΗΣ Από 148.026   EURO  έως 740.132 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 222.040   EURO   και άνω 
  
Β) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 3 του Π∆ 798/78:         
 2-6-11-15-19-20-21-22-27 
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από   0,0029   EURO  έως 22.116  EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 11.093   EURO  έως  55.510  EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 33.309   EURO  έως 199.824 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ ∆ ΤΑΞΗΣ Από 88.804   EURO  έως 444.079 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από133.236   EURO  και άνω 
 
Γ) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 4 του Π∆ 798/78:  
 
 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26 
 
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029  EURO  έως 11.093    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  5.547   EURO  έως  27.762    EURO 
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ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 16.640   EURO  έως 99.927    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ ∆ ΤΑΞΗΣ Από 44.402   EURO  έως 222.040    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 66.618   EURO  και άνω     
   
Για να µπορέσει κάποιος να αποκτήσει µελετητικό πτυχίο, πρέπει να έχει 
συµπληρώσει τετραετία από το χρόνο λήψης του πτυχίου του και να 
καταθέσει αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/ΝΣΗ ∆15 / ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, Ιπποκράτους 196-198 τ.κ. 11471, Αθήνα, τηλ. 
210.6419900, 210.6420647, www.ypex-mele.gr . 
 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ), που υπάγεται στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, (Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 
196-198), ∆ιεύθυνση Μητρώων και τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15) (τηλ: 210-
6419840) παρακολουθεί τα Μητρώα Μελετητών και Μητρώα Γραφείων 
Μελετητών. 
Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωµα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι 
∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, οι Οικονοµολόγοι, οι Γεωτεχνικοί και οι 
Κοινωνιολόγοι. 
Για να εγγραφεί κάποιος στα Μητρώα Μελετητών πρέπει να υποβάλει τα 
παρακάτω στοιχεία στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

1.  ΑΙΤΗΣΗ   (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν 
εµπίπτετε στους περιορισµούς του άρθρου 3, παρ. 2 του Νόµου 716/77, για 
την απόκτηση της ιδιότητας του Μελετητή, δηλαδή, θα γράφετε κατά λέξη τα 
εξής: 
α.Έχω συµπληρώσει τετραετία /οκταετία/δωδεκαετία από του χρόνου 
Κτήσεως του ∆ιπλώµατός µου. 
β. ∆εν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε µορφής (δηλ. είµαι 
ελεύθερος επαγγελµατίας). ∆εν ανήκω στο ∆ΕΠ (λέκτορας, επίκουρος 
κλπ). 
γ. ∆εν είµαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών. 
δ. ∆εν είµαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ηµ.Έργων αλλά ούτε και 
παρέχω µε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες µου σε εργολήπτες 
∆ηµοσίων Έργων. 
ε. ∆εν είµαι συνταξιούχος (ή είµαι συνταξιούχος από 
........................................ ) του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζεται µε την παρ. 15 του αρ 4 του Ν. 
2229/94 µε τον οποίο προστίθεται στο άρθρο 17 του Ν.1418/84 η παρ. 13 
και στον οποίο περιλαµβάνονται και αυτοί των κοινωφελών 
οργανισµών, τραπεζών του δηµόσιου τοµέα, ∆ΕΗ, ΟΤΕ και γενικά 
επιχειρήσεων, που ελέγχονται από το ∆ηµόσιο. 

3.  Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται η επιστηµονική και 
επαγγελµατική σας σταδιοδροµία µε αποδεικτικούς τίτλους µεταπτυχιακών 
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σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και 
σύντοµη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελµατικής κατάστασής 
σας (µε ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα). 

4.  Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο. (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, 
απαιτείται επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η 
αναγνώριση του πτυχίου σας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ).  
 
5.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, από 
αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – για τους διπλωµατούχους µηχανικούς από το 
ΤΕΕ. 
 
6.  Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων µαθηµάτων 
βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών. 
 
7.  Σε περίπτωση συνταξιούχου του δηµοσίου, και εφόσον δεν έχει βγει στην 
σύνταξη από το ΤΣΜΕ∆Ε, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί η 
πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της 
διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία. 

8.  Απόδειξη καταβολής εισφοράς  

α) σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 

β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ν200/1 <Ελληνικό δηµόσιο – Συγκέντρωση 
Εισπράξεων και πληρωµών> 

µε βάση τη µεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών , σύµφωνα µε τον Πίνακα που 
ακολουθεί : 

 
                                           ΑΤΟΜΙΚΑ 
 
                                         Α΄ 60 ΕΥΡΩ 
                                         Β΄ 75 ΕΥΡΩ 
                                         Γ΄ 105 ΕΥΡΩ 

 

9.  ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ∆Ε 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Με το µελετητικό πτυχίο ανά χείρας λοιπόν, µπορεί να ανταποκριθεί σε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης κάποιας 
µελέτης, ανάλογης κατηγορίας και τάξης.  
 
Όλα τα πτυχία Μελετητών και Γραφείων Μελετών ισχύουν για τέσσερα (4) 
χρόνια. Μετά την πάροδο της τετραετίας τα πτυχία υπόκεινται σε έλεγχο. 
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Χωρίς τον έλεγχο δεν θεωρούνται σε ενέργεια και αποκλείεται η ανάθεση 
µελέτης στον κάτοχο τους. 
 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Τα γραφεία µελετών συγκροτούνται από ένα ή περισσότερους µελετητές, που 
έχουν ατοµικά πτυχία µελετητή και κοινή επαγγελµατική έδρα, την έδρα του 
Γραφείου Μελετών. Τα γραφεία µελετών συγκροτούνται σε µορφή εταιρείας. 
Κάθε µελετητής σαν εταίρος ή σαν υπάλληλος συµµετέχει µόνο σε ένα 
Γραφείο Μελετών στο οποίο και καταθέτει το ατοµικό του µελετητικό πτυχίο 
για την έκδοση του µελετητικού πτυχίου του γραφείου. 
 
 
 
2
η 
Περίπτωση: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.∆.Ε.).  

 
Το "λεγόµενο" εργοληπτικό πτυχίο, είναι ουσιαστικά οι βεβαιώσεις εγγραφής 
του ενδιαφερόµενου σε δύο µητρώα που τηρούν τα αντίστοιχα τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης ∆15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., το Μ.Ε.Κ. & το Μ.Ε.ΕΠ. Τα δύο αυτά 
αρκτικόλεξα σηµαίνουν αντίστοιχα: Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών & 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων .  
 
Τα µητρώα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π. θεσµοθετήθηκαν µε τον Ν.1418/1984. 
Τι λέει µε λίγα λόγια η θεσµοθέτηση των µητρώων Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π. Σε 
ελεύθερη µετάφραση, λέει ότι τα δηµόσια έργα τα κατασκευάζουν µηχανικοί 
που διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, δηλαδή την πιστοποίηση κατά Μ.Ε.Κ., ή 
εταιρίες που στελεχώνονται αποκλειστικά από αυτούς τους µηχανικούς. Είναι 
λοιπόν αυτό το θεσµοθέτηµα που εν ολίγοις κατοχυρώνει τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των κατασκευαστών µηχανικών. 
 
Η πρώτη βεβαίωση πιστοποιεί την εµπειρία του κατασκευαστή και είναι 
ατοµική, ενώ η δεύτερη την οικονοµική δυνατότητα και τη νοµιµότητα της 
εργοληπτικής επιχείρησης (είτε αυτή είναι ατοµική, είτε είναι εταιρική).  
 
Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η διάκριση σε κατηγορίες και τάξεις.  
Οι τάξεις του Μ.Ε.Κ. είναι τέσσερις: Α΄, Β΄, Γ΄ & ∆΄, ενώ του Μ.Ε.ΕΠ. είναι 
επτά: 1

η
, 2

η
, 3

η
, 4

η
... κ.ο.κ. συν δύο ειδικές για τις µικρές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις: Α1, Α2.  
 
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε παρακολουθεί το 
Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), και το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 
 
Στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), έχουν δικαίωµα εγγραφής και 
κατάταξης όλοι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη ΤΕΕ, καθώς επίσης 
Γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι, Γεωλόγοι), πτυχιούχοι υποµηχανικοί και 
πτυχιούχοι ΤΕΙ. 
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Οι ρυθµίσεις που διέπουν το ΜΕΚ ορίζονται στο Νόµο 1418/84. 
Στο ΜΕΚ γράφονται µόνο φυσικά πρόσωπα. 
    
 
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ απαιτείται να έχετε συµπληρώσει              
τριετία από την ηµεροµηνία λήψης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. 
 

      Για την εγγραφή σας στη Β΄ τάξη του ΜΕΚ απαιτείται : 
 α. Να   έχετε   συµπληρώσει   πενταετία   (5ετία)   από   την   ηµεροµηνία          
λήψεως   της   άδειας  ασκήσεως επαγγέλµατος 
 β. Να έχετε εµπειρία σε έργα. 
 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Α. Για εγγραφή στην Α΄ τάξη: 
 
    1. Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας). 
 
    2. Αντίγραφα Πιστοποιητικού σπουδών και άδειας άσκησης του     
επαγγέλµατος επικυρωµένα. 
        Προκειµένου περί διπλωµατούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται: 
        α. Απλή φωτοτυπία του διπλώµατος στην ξένη γλώσσα. 
        β. Επίσηµη µετάφρασή του. 
        γ. Πιστοποιητικό του ΤΕΕ από το οποίο να φαίνεται η ηµεροµηνία κτήσης 
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα. 
        δ. Ενδεχοµένως πιστοποιητικά του ∆ΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιµίας µε 
αντίστοιχη σχολή της ηµεδαπής. 
 
    3. Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας ή φωτ/πία της αστυνοµικής 
ταυτότητας επικυρωµένης. 
 
    4. Βιογραφικό σηµείωµα για τις επαγγελµατικές ή επιστηµονικές 
απασχολήσεις. 
 

    5. Απόδειξη καταβολής εισφοράς  

α) σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 

β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ν200/1 <Ελληνικό δηµόσιο – Συγκέντρωση 
Εισπράξεων και πληρωµών> 

µε βάση  τη  µεγαλύτερη  βαθµίδα  που  εγγράφεται  ή  κατατάσσεται ο αιτών, 
σύµφωνα  µε  τον  πίνακα  που  ακολουθεί: 
 
   ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚ 
 

           για εγγραφή και επέκταση (στη Β΄ τάξη) 
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    Α΄ βαθµίδα :  60 ευρώ 
 
    Β΄ βαθµίδα :  75 ευρώ 
     
     Η απόδειξη αυτή απαιτείται µε την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ 
 

       
 
Β. Για εγγραφή στη Β’  τάξη (εκτός των δικαιολογητικών 1, 2, 3, 4, 5): 
     
1. ∆ήλωση του Ν.∆.1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωµα παραγωγής 

έργων. 
 
2. Πιστοποιητικά εµπειρίας έργων : 
 
α. Για έργα ∆ηµόσιου τοµέα: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής 
στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή 
εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφεροµένου και το 
είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και 
οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο. 
 
β. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου 
και  του  επιβλέποντος  τεχνικού, επικυρωµένη φωτοτυπία της  οικοδοµικής  
άδειας, έγγραφα νοµιµοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.∆., όταν ο 
υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συµφωνητικά  
θεωρηµένα από την εφορία, τιµολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, 
εργολαβικά, σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τις 
πραγµατοποιηθείσες εργασίες. 

 
γ. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :  
Ι. Έργα του ∆ηµόσιου τοµέα : Πιστοποιητικά  της  αρµόδιας  αρχής  ή 
Οργανισµού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή πρωτόκολλο 
παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του 
έργου. 
ΙΙ.  Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά  του  κυρίου  του έργου και του 
επιβλέποντος µηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 
Τα παραπάνω στοιχεία  υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου 
κειµένου και σε επίσηµη µετάφρασή του. 
Επισηµαίνουµε ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται 
απαραιτήτως µε πλήρη τα πιο  πάνω  δικαιολογητικά. 
Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων 
ΜΕΚ από άλλα πρόσωπα, απαιτείται ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωµα των παραπάνω ενεργειών για 
λογαριασµό των ενδιαφεροµένων. 
 
Οι βεβαιώσεις αυτές, µία για κάθε έργο, πρέπει να περιλαµβάνουν το 
αντικείµενο του έργου, τον προϋπολογισµό του και το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο εκτελέστηκε. 
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Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Μ.Ε.Κ. απαιτείται συµπλήρωση τριετίας 
από τη λήψη του πτυχίου και καµία εµπειρία. 
 
Για την αναβάθµιση του Μ.Ε.Κ. σε επόµενη τάξη απαιτείται η συµπλήρωση 
τριετίας από τη λήψη της προηγούµενης συν την ανάλογη εµπειρία, να έχει 
εκτελέσει δηλαδή ο ενδιαφερόµενος έργα συνολικού προϋπολογισµού 
τουλάχιστον όσο είναι το όριο της αντίστοιχης προηγούµενης τάξης του 
Μ.Ε.Ε.Π . 
Εναλλακτικά µπορεί κανείς να εγγραφεί κατ' ευθείαν στη Β΄ τάξη Μ.Ε.Κ., εάν 
έχει συµπληρώσει πενταετία από τη λήψη του πτυχίου και έχει εκτελέσει έργα 
προϋπολογισµού τουλάχιστον όσο είναι το όριο της Α1 τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.  
 
Η ικανοποιητική ή µη εµπειρία κρίνεται από επιτροπή, αποτελούµενη από 
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και εκπροσώπους ΤΕΕ, 
εργοληπτικών οργανώσεων και άλλων φορέων, µε βάση Βεβαιώσεις - 
Πιστοποιητικά για τεχνικά έργα που ο ενδιαφερόµενος έχει κατασκευάσει, έχει 
επιβλέψει ή έχει µελετήσει και τα άλλα στοιχεία που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόµενος. 
 
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στελεχώνονται από τεχνικούς εγγεγραµµένους 
στο Μ.Ε.Κ. και εγγράφονται σε όσες κατηγορίες έργων θέλουν, αρκεί να 
πληρούν τις προϋποθέσεις. Έτσι, για κάθε τάξη και κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π. στην 
οποία θέλουν να εγγραφούν, πρέπει εκτός από τη στελέχωσή τους, να 
καλύπτουν και τις νόµιµες απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε την οικονοµική 
τους κατάσταση, τον εξοπλισµό τους κ.λπ.  
Η κείµενη νοµοθεσία (ν. 2940/2001,ΦΕΚ Α΄180/6-8-01) καθορίζει ότι: "στις 
ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. κατατάσσονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις µε µόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς 
εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ, χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης.  
 
Αναλυτικότερα :  
 
Στην Α1 τάξη της νέας διαβάθµισης κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση η 
οποία περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον 1 τεχνικό ΜΕΚ Α΄ 
βαθµίδας, και  
 
Στην Α2 τάξη της νέας διαβάθµισης κατατάσσεται επιχείρηση η οποία 
περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχιστον 1 τεχνικό ΜΕΚ Β΄ 
βαθµίδας ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α΄ βαθµίδας. Στην περίπτωση αυτή δίδεται το 
δικαίωµα εναλλακτικής χρησιµοποίησης της βασικής στελέχωσης, κάτι το 
οποίο σηµαίνει ότι οι κατέχοντες εµπειρία Α΄ βαθµίδας του ΜΕΚ αποκτούν το 
δικαίωµα κατάταξης τους στην Α2 τάξη της νέας διαβάθµισης του Μ.Ε.Ε.Π., 
εφόσον συστήσουν νέα εργοληπτική επιχείρηση µε τη µορφή της 
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) και στην οποία υποχρεωτικά θα 
συµµετέχουν σαν εταίροι, καλύπτοντας την απαιτούµενη βασική στελέχωση ή 
και ΑΕ ή ΕΠΕ. Επειδή στις ατοµικές επιχειρήσεις ή στις προσωπικές εταιρείες 
η εµπειρία του ΜΕΚ ταυτίζεται µε το Μ.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση για κάλυψη 
της βασικής στελέχωσης η βασική προϋπόθεση αφορά το ΜΕΚ. 
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Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται τα µέλη ΜΕΚ είναι 
 
 Α. Βασικές κατηγορίες Έργων 

• Οδοποιία 
• Οικοδοµικά 
• Υδραυλικά 
• Λιµενικά 
• Ηλεκτροµηχανολογικά 
• Υδραυλικά υπό πίεση 
• Βιοµηχανικά Ενεργειακά 

Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων 

• Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων 
• Σηράγγων 
• Αποκαλύψεως Μεταλλείων 
• Γεωτρήσεων 
• Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων 

Αποβλήτων 
• Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
• Πρασίνου 

 

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΚ 

Τα µέλη ΜΕΚ κατατάσσονται σε Βαθµίδες Εµπειρίας ανά Κατηγορία Έργου.  
Οι Βαθµίδες Εµπειρίας στις οποίες είναι δυνατή η κατάταξη των µελών ΜΕΚ 
είναι:  

• Α 
• Β 
• Γ 
• ∆   

Η πρώτη εγγραφή στο ΜΕΚ γίνεται µόνο µέχρι την Β Βαθµίδα Εµπειρίας 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτρεπτές κατηγορίες έργων 
ανά ειδικότητα. 
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Ειδικότητες ΑΕΙ 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ & 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ    
  ΜΗΧ/ΚΟΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 

ΜΗΧ/ΚΟΙ 
  

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
ΝΑΥΠΗΓΟΙ 
MHX/ΓΟΙ 

  

  
ΝΑΥΠΗΓΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

  
ΜΕΤΑΛ/ΡΓΟΙ 
      ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
ΧΗΜΙΚΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΜΗΧ/ΚΟΙ 
  

ΓΕΩΠΟΝ.   
  
∆ΑΣΟΛ. 

  
ΓΕΩΛ. 

  
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
  

  
√ 

  
√ 

  
√ 

                  

  
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
  

        
√ 

  
√ 

              

  
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
  

        
√ 

  
√ 

              

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
  

  
√ 

      
√ 

  
√ 

    
√ 
  

  
√ 

  
√ 

      

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

                        

  
ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ 
  

          
√ 

  
√ 

  
  

          

  
ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
  

              
√ 

          
√ 

  
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
  

              
√ 

          
  

  
ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

              
√ 

          
√ 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                
√ 

  
√ 

      

  
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

                    
√ 

    

  
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

    
√ 

    
  

              
√ 
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Ειδικότητες ΤΕΙ 
  
  
  
  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  
  
  
  
  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 

  
  
  
  

ΗΛ/ΓΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 
ΜΗΧ/ΓΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 

  
  
  

Τ.Ε.Ι. ΠΟΛ/ΚΟΙ 
∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ 

  
  

ΤΕΧΝ. 
ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΕ 
ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ 

& 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

  
  
  
  

Τ.Ε.Ι. 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ – 
ΤΕΧΝ. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

  
  

Τ.Ε.Ι. ΜΗΧ/ΓΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΓΚ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ – 
ΤΕΧΝ. 

ΜΗΧ/ΓΟΙ – 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
  
  

Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ – 

ΤΕΧΝ. ΗΛ/ΓΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

  
  
  

Τ.Ε.Ι. 
ΝΑΥΠΗΓΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ – 
ΤΕΧΝ. 

ΝΑΥΠΗΓΟΙ 

  
Τ.Ε.Ι. 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛ. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΜ/ΚΩΝ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

  
  
  

Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΕ 
ΤΕΧΝ. 

ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

  
  
  

  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 

∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

  
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 

  
  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

  
  
√ 

    
√ 

                

  
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

  
  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

  
  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
  

    
√ 

        
√ 

  
√ 

        

  
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
  

    
√ 

        
√ 

          

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
  

  
√ 

  
√ 

  
Μόνο για 
δοµικά 

      
√ 

  
√ 

        

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝEΣΡΓΑΣΙΕΣ                       
  
ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ 
  

                
√ 

      

  
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
  

                  
√ 

    

  
ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
  

                    
√ 

  

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  

                    √ 
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Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
είναι οι εξής: 
 
Α. Βασικές κατηγορίες Έργων 

• Οδοποιία 
• Οικοδοµικά 
• Υδραυλικά 
• Λιµενικά 
• Ηλεκτροµηχανολογικά 
• Βιοµηχανικά Ενεργειακά 

Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων 

• Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων 
• Αποκαλύψεως Μεταλλείων 
• Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων 
• Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
• Πρασίνου 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τάξεις. Οι Τάξεις Έργων στις οποίες 
είναι δυνατή η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι: 

• Α1 
• Α2  
• 1η 
• 2η 
• 3η 
• 4η 
• 5η 
• 6η 
• 7η 

Η πρώτη εγγραφή στο ΜΕΕΠ γίνεται µόνο µέχρι την 3η τάξη. 
Η κατάταξη στις ειδικές κατηγορίες είναι δυνατή µέχρι την 4η τάξη. 
 
Η κατάταξη της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις της νέας διαβάθµισης του 
Μ.Ε.Ε.Π. και στις κατηγορίες έργων ισχύει για µία τριετία. Μετά το πέρας της ανωτέρω 
προσδιοριζόµενης τριετίας, κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει 
αίτηση τακτικής αναθεώρησης στην αρµόδια υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. 
 
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα τµήµατα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π της ∆15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 
(Ιπποκράτους 196-198 τ.κ. 11471 τηλ: 210.6437852, Αθήνα, web site: www.ypexd15.gr - 
τα δικαιολογητικά είναι αρκετά ανάλογα µε την περίπτωση και καλύτερα να τα 
αναζητήσετε από τα αρµόδια τµήµατα).  
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Για να είναι "ενεργό" ένα εργοληπτικό πτυχίο, πρέπει ο ενδιαφερόµενος να είναι 
εγγεγραµµένος στα ακόλουθα ταµεία και σωµατεία:  
1. Στο Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Βουκουρεστίου 30, Αθήνα, τηλ.: 
2103637141) και  
2. Σε µία τοπική και µία περιφερειακή ένωση εργοληπτών δηµοσίων έργων ή εναλλακτικά 
στην Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(Ασκληπιού 23, Αθήνα τηλ.: 210.3614978).  
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ  

Τα όρια προϋπολογισµού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π., φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα:  
 
Τάξη του ΜΕΕΠ  Ανώτατα όρια  Κατώτατα όρια 

(εκτός Νοµού 
έδρας)  

Κατώτατα όρια 
(εντός Νοµού 
έδρας και σε 
έναν δεύτερο της 
επιλογής της)  

Α1  90.000 €  0 0 

Α2  300. 000 €  0 0 
1η  750.000 €  0 0 
2η  1.500. 000 €  175. 000 €  87. 500 €  
3η  3. 750. 000 €  500.000 €  250.000 €  
4η  7.500. 000 €  1.400. 000 €  700.000 €  
5η  22.000.000 €  3. 500 000 €  1. 750.000 €  
6η  44. 000.000 €  10. 500 000 €  5. 250. 000 €  
7η  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ 35. 000. 000 €  35. 000. 000 € 
 
 
Ισχύει για διαγωνισµούς µετά την 1η Ιουλίου 2003 
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17α/08/35/ΦΝ 430/08-04-2003 
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Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
42/22.2.2005) 
 
Ο παρών νόµος ρυθµίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων, 
ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση µελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού 
και των άλλων ελευθερίων επαγγελµάτων των κατηγοριών µελετών, που εµπίπτουν στο 
«Παράρτηµα ΙΙ Α» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο «Παράρτηµα XVII Α» της Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ. 
 
 Οι µελέτες και οι υπηρεσίες επίβλεψης µελετών και έργων διακρίνονται σε κατηγορίες, 
ανάλογα µε το αντικείµενό τους (άρθρο 2). 
 
Η Προϊστάµενη Αρχή επιλέγει µια από τις διαδικασίες ανάθεσης.  
Συγκροτείται Επιτροπή ∆ιαγωνισµού από 3 µέλη. Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από 5 µέλη, αν κατά την κρίση της Προϊσταµένης 
Αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. 
Για σύνθετο έργο µε την ίδια προκήρυξη ανατίθεται η προκαταρκτική µελέτη και η 
προµελέτη. 
 
Η ανάθεση της προκαταρκτικής µελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. 
 
Για την προµελέτη τα κριτήρια ανάθεσης είναι : 
 1) η ποιότητα της τεχνικής Προσφοράς και 
 2) η οικονοµική προσφορά. 
 
Για την ανάθεση της οριστικής µελέτης συντάσσεται προκήρυξη είτε ανοιχτή είτε 
κλειστή αναλόγως της πολυπλοκότητας, του µεγέθους και της εξειδικευµένης εµπειρίας 
Τα κριτήρια ανάθεσης είναι :  
 1) η πληρότητα και αρτιότητα του αντικειµένου της µελέτης,  
 2) η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης και  
 3) η οικονοµική προσφορά. 
 
Η Προϊστάµενη Αρχή επιλέγει, αναλόγως των στοιχείων του φακέλου του έργου και των 
ιδιαιτεροτήτων της προς ανάθεση µελέτης, µία εκ των διαδικασιών ανάθεσης που 
προβλέπει ο νόµος (άρθρο 5). 
 
∆ιαδικασίες ανάθεσης 
 

1) Ανοικτή διαδικασία : υποβάλλει προσφορά ο κάθε ενδιαφερόµενος. 
2) Κλειστή διαδικασία : υποβάλλει αίτηση  ο κάθε ενδιαφερόµενος αλλά 

προσφορά υποβάλλουν µόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την 
αναθέτουσα αρχή (δηλ. φάκελο τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς). 

3) Συµφωνία πλαίσιο : κυρίως για εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών µελετών. 
4) Ανάθεση µε διαπραγµάτευση : οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν τους 

ενδιαφερόµενους που επιλέγουν και διαπραγµατεύονται τους όρους της 
σύµβασης ύστερα από δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 
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5) Σύνθετη σύµβαση : περιλαµβάνει εκπόνηση µελέτης και παροχή υπηρεσιών 
εφόσον αφορούν στο ίδιο έργο και δεν υπάρχει παραβίαση των αρχών του 
υγιούς ανταγωνισµού. 

6) ∆ιαγωνισµός µελετών : η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει την εξασφάλιση 
µελετών ή σχεδίων. Η επιλογή του αναδόχου διενεργείται µε αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό ή διαγωνισµό µελετών. Εδώ δεν υποβάλλεται οικονοµική 
προσφορά και η προκήρυξη καθορίζει το χρηµατικό ποσό των προς απονοµή 
βραβείων. 

7) Απευθείας ανάθεση : Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 
του Ν.3463/06 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨, µε απόφαση της 
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή 
Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, 
εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου 
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία 
µελέτης. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και  
κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα 
συµβατικά τεύχη που περιλαµβάνουν το φάκελο του έργου και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 
 
Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει :  
 

1) Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
2) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου 
3) Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών 
4) Την απαιτούµενη δαπάνη 

 
Η τεχνική προσφορά περιλαµβάνει : 
 

1) τεχνική έκθεση 
2) οργανόγραµµα 
3) πρόταση µεθοδολογίας 
4) πίνακας ανειληµµένων υποχρεώσεων 

 
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει ανάλυση των επί µέρους αµοιβών για : 
 

1) προγραµµατισµό – επίβλεψη και αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών 
εργασιών 

2) εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών 
3) εκπόνηση προµελέτης  
4) µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
5) κάθε άλλη αµοιβή προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις 

δεν περιλαµβάνει αµοιβή για εκτέλεση ερευνητικών εργασιών οι οποίες ανατίθενται µε 
ιδιαίτερη σύµβαση. 
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Νόµος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων»  

Ο παραπάνω νόµος αποτελεί την κωδικοποίηση όλων των νοµοθετηµάτων (νόµων, 
προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων) που έχουν εκδοθεί 
από το 1984 µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2007, και περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για την 
εκτέλεση των δηµοσίων έργων. 

Με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα καθιερώνονται : 

1.  ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή όλων των δηµοσίων έργων. 
2. ο κοινωνικός έλεγχος µε τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η 

άρτια εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. 
3. η ανάδειξη της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σε κρατικό επιτελικό φορέα στον τοµέα 

υλοποίησης των δηµοσίων έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής 
δραστηριότητας της χώρας. 

4. ορθολογικό πλαίσιο για την οργάνωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή των έργων. 

 

Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι : 

1. η ανοικτή δηµοπρασία, στη οποία λαµβάνουν µέρος και υποβάλλουν προσφορές 
όλοι όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα που προβλέπονται στην διακήρυξη. Αυτή 
είναι η κύρια διαδικασία επιλογής. 

2. η δηµοπρασία µε προεπιλογή, εφαρµόζεται κυρίως σε έργα µεγάλης 
σπουδαιότητας ή εξειδικευµένα έργα. 

3. η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. 
(όταν π.χ. πρόκειται για υπόθεση που αφορά σε απόρρητα του κράτους). 

4. ο πρόχειρος διαγωνισµός και η προφορική δηµοπρασία, όταν πρόκειται για έργο 
που ο προϋπολογισµός του είναι µεγαλύτερος από το όριο που επιτρέπεται η 
απευθείας ανάθεση και µέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά. 

 

Η δηµοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται µε βάση τη σχετική 
διακήρυξη. Η διακήρυξη µε την οποία γίνεται και ο προσδιορισµός του συστήµατος 
υποβολής των προσφορών, εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από την 
προϊστάµενη αρχή, η οποία και διενεργεί τη δηµοπρασία ή ορίζει την αρχή που θα την 
διενεργήσει. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
εγκρίνονται ενιαία τιµολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των 
έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσης τους, πρότυπα τεύχη 
διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς, 
καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δηµοπρασίες των 
έργων. 
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Τα τιµολόγια, καθώς και τα πρότυπα, µετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για 
όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα.  

Οι τιµές των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων αναπροσαρµόζονται, όπως ορίζεται στην 
απόφαση και λαµβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους για την σύνταξη των 
προϋπολογισµών των έργων. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και των 
οικονοµικών προσφορών γίνεται ταυτόχρονα. Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη 
της. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής µε την οποία γνωστοποιείται 
στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν 
ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊστάµενη αρχή. Αν κατά του ανωτέρω 
πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει το 
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και το υποβάλει στην Προϊστάµενη αρχή, η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα (άρθρο 3). Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου 
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου (άρθρο 4). 

 Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου 
του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν 
τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου (άρθρο 5). Αν ο ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία 
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν για παράδειγµα υπερβεί µε 
υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια Προϊστάµενη αρχή, η 
έκπτωση καθίσταται οριστική, ο ανάδοχος αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η 
εργολαβία εκκαθαρίζεται (άρθρο 6). 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
Α.  ΝΟΜΟΙ 
 
1. Ν. 679/77 (Α’ 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». Περιλαµβάνονται διατάξεις για τη σύσταση 

των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ηµοσίων Έργων, για το χαρακτηρισµό των έργων ως 

εθνικού επιπέδου και ως σηµαντικών και άλλες διατάξεις οι οποίες ισχύουν και 

εφαρµόζονται και σήµερα. 

2. Ν.  1418/84 (Α’ 23) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

3. Ν. 2052/92 (Α΄94) « Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές 

ρυθµίσεις» (άρθρο 6 παρ. 21 – Τρόπος αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων 

έργων, άρθρο 20 – Επιβολή τέλους απογραφής µηχανηµάτων έργων) 

4. Ν. 2229/94 (Α΄138) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες 

διατάξεις» 

5. Ν. 2261/94 (Α΄205) «Κύρωση της Σύµβασης Άκτιο – Πρέβεζα» (άρθρο δεύτερο – 

τροποποίηση του Ν.2229/94 για τις Ανώνυµες Εταιρείες) 

6. Ν. 2300/95 (Α΄69) «Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης & άλλες διατάξεις» (άρθρο 24 – 

τροποποίηση του Ν.2229/94 για το επίδοµα 2%) 

7. Ν. 2308/95 (Α΄114) « Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου…. 

και άλλες διατάξεις» ( άρθρο 15 παρ. 2α για την παρακράτηση του 20% στις µελέτες 

και άρθρο 16 για την «κύρια κατηγορία» και ρύθµιση που αφορά τις ανώνυµες 

εταιρείες του άρθρου 19 του Ν.2229/94) 

8. Ν. 2328/95 (Α΄159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης» (άρθρο 15 – 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών) 

9. Ν. 2338/95 (Α΄202) «Κύρωση σύµβασης του νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας 

στα Σπάτα…. και άλλες διατάξεις» ( άρθρο δωδέκατο και άρθρο δέκατο τρίτο – 

διάφορες τροποποιήσεις κυρίως του Ν.2229/94)  

10. Ν. 2362/95 (Α΄247) «Περί δηµόσιου λογιστικού» ( άρθρο 83 – απευθείας ανάθεση) 

11. Ν. 2372/96 (Α΄29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο τέταρτο – συµπληρωµατικές συµβάσεις και 

απρόβλεπτα και άρθρο ενδέκατο – ονοµαστικοποίηση των µετοχών). 
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12. Ν. 2445/96 (Α΄274) «Κύρωση της Σύµβασης για τη Λεωφόρο Σταυρού – Ελευσίνας» 

(άρθρο τέταρτο – τροποποίηση του Ν.679/77 για τις ΕΥ∆Ε) 

13. Ν. 2522/97 (Α΄178) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

14. Ν. 2682/99 (Α΄16) «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και 

άλλες διατάξεις» (άρθρο 26 – τροποποίηση του Ν.2052/92 για τα τέλη χρήσης 

µηχανηµάτων έργων) 

15. Ν. 2719/99 (Α΄106) «Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση των 

αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (άρθρο πέµπτο – 

αντικατάσταση του άρθρου 22 του Ν.1418/84 για τους επιθεωρητές δηµοσίων έργων) 

16. Ν. 2741/99 (Α΄ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 8, παρ. 1 – 

Προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρ. 6 δ) για τη δηµοσίευση 

των διακηρύξεων στο ΦΕΚ) 

17. Ν. 2940/01 (Α΄180) « Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις 

επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις» 

18.  Ν. 2947/01 (Α’ 228) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας» (άρθρο 19 παρ. 2 – 

Συµπλήρωση του Π.∆. 609/85) 

19. Ν. 3021/01 (Α΄143) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα 

που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες 

διατάξεις» (άρθρο 4 – Έκδοση πιστοποιητικού από το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης) 

20. Ν. 3044/02 (Α΄197) «Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε» (άρθρο - 14 παρ.1 Καθορισµός λιµενικών έργων 

- παρ. 2 ∆ίωξη επιθεωρητών δηµοσίων έργων)  

21.  Ν.3060/02 (Α΄242) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» 

(άρθρο 3 – προσυµβατικός έλεγχος των συµπληρωµατικών συµβάσεων από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο) 

22. Ν.3090/02 (Α΄329) Άρθρο 9 παρ.3 «Κατάργηση καθυστερηµένης υποβολής 

δικαιολογητικών του ν.3060/02 

23. Ν.3074/02 (Α΄296) Άρθρο 12 «∆ηµοσίευση διακήρυξης για απευθείας ανάθεση των 

ΟΤΑ». 
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24. Ν.3103/03 (Α΄23) Άρθρο 14 «Ασφαλής κυκλοφορία ορισµένων κατηγοριών 

οχηµάτων» 

25. Ν.3147/03 (Α΄135) Νόµος λειτουργίας Συνεργείων Μηχανηµάτων Έργων. 

26. Ν.3193/03 (Α΄266) Άρθρο 19 «Προσδιορισµός του ποσού της προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης των συµβάσεων χωρίς τον ΦΠΑ». 

27. Ν.3263/04 (Α΄179) «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις». 

28. Ν.3316/05 (Α΄42) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

29. Ν.3310/05 (Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

30. Ν.3669/08  «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων». 
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Β.  ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 
1. Π.∆. 472/85 (Α΄168) «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ & ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις σχετικές 

µε την εφαρµογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84». Τα περισσότερα άρθρα 

του έχουν ήδη καταργηθεί. 

2. Π.∆. 609/85 (Α΄ ) «Κατασκευή δηµοσίων έργων» . Ακολουθεί σειρά προεδρικών 

διαταγµάτων που έχουν τροποποιήσει εν µέρει το παρόν βασικό π.δ., µε τελευταίο το 

π.δ. 218/99. Σηµειώνεται ότι ορισµένες από τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγµατος 

έχουν τροποποιηθεί ρητά ή σιωπηρά από µεταγενέστερες διατάξεις νόµων. 

3. Π.∆. 393/91 (Α’ 140) «Επιβολή προστίµου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 

21 του Ν.1418/84) 

4. Π.∆. 368/94 (Α΄201) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 472/85 και του Π.∆. 

609/85». Οι περισσότερες διατάξεις του είναι ήδη καταργηµένες. 

5. Π.∆. 82/96 (Α΄66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 

που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου» 

6. Π.∆ 278/99 (Α΄ 232) «Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων στη Γ.Γ.∆.Ε του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.» 

7. Π.∆. 334/00 (Α΄279) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα 

προς τις διατάξεις της οδηγίας 37/93/ΕΟΚ» 

8. Π.∆. 121/01 (Α΄112) «Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 

του ν.1418/84» 

9. Π.∆. 336/02 (Α΄281) «Τροποποίηση του Π.∆. 334/02 προς την οδηγία 2001/78/ΕΚ 

(περιλαµβάνει υποδείγµατα διακηρύξεων) 

10. Π.∆. 101/04 (Α΄72) «Καθορισµός κριτηρίων για την εγγραφή, κατάταξη και 

αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)».   
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
1. Υ.Α. αρ. Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 (Β΄170) « Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής 

δηµοσίων έργων  (ΜΕΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθµίσεις για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις» 

Η ανωτέρω απόφαση έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, ιδίως ως προς τα όρια 

προϋπολογισµού των έργων, µε κυριότερη την απόφαση αρ. ∆17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-
12-1994 (Β΄953). 

Σηµειώνεται επίσης ότι πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν σιωπηρώς από το ν. 

2940/01 ο οποίος ρύθµισε τα θέµατα αυτά. 

΄Ηδη και κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2940/01 εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθµ. 

∆17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β΄1114) «Επιτροπή µητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων 

(ΜΕΕΠ)», αριθµ. ∆17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β΄1314) «∆ιαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ – 

Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθµ. ∆17α/10/54/ΦΝ430/17-
10-01 (Β΄1418) «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευµένων επιχειρήσεων για εξειδικευµένες 

εργασίες και καθορισµός ορίων προϋπολογισµών έργων που µπορούν αυτές να 

αναλαµβάνουν», οι οποίες κατ΄ ουσία αποτελούν τροποποιήσεις της ανωτέρω 

απόφασης. 

2. α) ∆17α/08/78/ΦΝ357-3-11-95 (Β΄941) «Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως 

ποσοστού στο αρχικό συµβατικό ποσό στα µεγάλα έργα» 

β) ∆17α/07/45/ΦΝ380/27-5-96 (Β΄409) «Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού 

στο αρχικό συµβατικό ποσό για µικρά έργα» 

3. 433/19-9-00 (Β΄1176) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Καθιέρωση του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική 

παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου» 

4. ∆ΕΕΠΠ/οικ./85/14-5-01 (Β΄686) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Καθιέρωση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και 

της µελέτης εφαρµογής σε κάθε δηµόσιο έργο»  

5.∆17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 (Β΄1081) «Επανακαθορισµός ορίου προϋπολογισµού έργων 

των επιχειρήσεων Α1 και Α2 τάξης ΜΕΕΠ» 

6.∆17α/01/13/ΦΝ430/27-2-02 (Β΄267) «Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας και υπεργολαβίας». 
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7. ∆17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 (Β΄469) «Επανακαθορισµός ορίων προϋπολογισµού έργων 

τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο 

ΜΕΕΠ».  

8. ∆15/οικ/10128/2-6-03 (Β΄882) «Ενηµερότητα πτυχίου – Έκδοση βεβαιώσεων 

ανεκτέλεστου και καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες». 

9. ∆17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω 

του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που 

ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου».  

10. ∆17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων 

δηµοσίων έργων και εντύπου οικονοµικής προσφοράς».  

11. ∆17α/01/93/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1556) «Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών 

δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου».  

12.  ∆17α/03/136/ΦΝ437/29-12-04 (Β΄1939) «Έγκριση ενιαίου τιµολογίου εργασιών της 

κατηγορίας Οικοδοµικών έργων και 1η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων 

εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων». 

13. ∆17α/07/14/ΦΝ437/7-2-05 (Β΄182) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του 

οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν 

στην κατηγορία των Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε 

νησιωτικές περιοχές».  

14. ∆17α/04/15/ΦΝ437/8-2-05 (Β΄205) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα 

ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας».  

   

 

 


