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ΔΗΜΟΣΙΑ 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 ΔΗΜΟΣΙΩΝ 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 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Για να είναι κανείς μελετητής έργων του Δημοσίου, πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 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 Δημοσίου 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.Δ. 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 (Διαμόρφωσης 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 Δασικές (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.Δ. 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 Δ΄ 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 κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία 
μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 (σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Π.Δ. 138/2009) για το έτος 2009 σε  EURO όπως παρακάτω: 
  

Α) Για τις κατηγορίες μελετών :      

 1-2-10-13-14-16-21-27 

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0,0029   EURO  έως  40.000  EURO 
     ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  20.000   EURO  έως  100.000  EURO 

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από  70.000   EURO  έως  320.000 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 180.000   EURO  έως 720.000 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 280.000   EURO   και άνω 

  

Β) Για τις κατηγορίες μελετών :         

6-11-15-19-20-22 

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από   0,0029   EURO  έως 25.000  EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 12.000   EURO  έως  60.000  EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 40.000   EURO  έως 190.000 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 110.000   EURO  έως 420.000 EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από180.000   EURO  και άνω 
 
Γ) Για τις κατηγορίες μελετών :  
 
 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26-28 
 
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029  EURO  έως 12.000    EURO 
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ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  6.000   EURO  έως  30.000    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 20.000   EURO  έως 95.000    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 60.000   EURO  έως 200.000    EURO 
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 100.000   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.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/ΝΣΗ Δ15 / 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 Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 
196-198), Διεύθυνση Μητρώων και τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) (τηλ: 210-
6419840) παρακολουθεί τα Μητρώα Μελετητών και Μητρώα Γραφείων 
Μελετητών. 
Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι 
Διπλωματούχοι 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Διπλώματός μου. 
β. Δεν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε μορφής (δηλ. είμαι 
ελεύθερος επαγγελματίας). Δεν ανήκω στο ΔΕΠ (λέκτορας, επίκουρος 
κλπ). 
γ. Δεν είμαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών. 
δ. Δεν είμαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη Δημ.Έργων αλλά ούτε και 
παρέχω με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες μου σε εργολήπτες 
Δημοσίων Έργων. 
ε. Δεν είμαι συνταξιούχος (ή είμαι συνταξιούχος από 
........................................ ) του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. 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, ΔΕΗ, ΟΤΕ και γενικά 
επιχειρήσεων, που ελέγχονται από το Δημόσιο. 
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3.  Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η επιστημονική και 
επαγγελματική σας σταδιοδρομία με αποδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών 
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 ΔΙΚΑΤΣΑ).  
 
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 ΤΣΜΕΔΕ, 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 ΔΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 

β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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 ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ 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.  
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Όλα τα πτυχία Μελετητών και Γραφείων Μελετών ισχύουν για τέσσερα (4) 
χρόνια. Μετά την πάροδο της τετραετίας τα πτυχία υπόκεινται σε έλεγχο. 
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 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Ε.).  

 
Το "λεγόμενο" εργοληπτικό πτυχίο, είναι ουσιαστικά οι βεβαιώσεις εγγραφής 
του ενδιαφερόμενου σε δύο μητρώα που τηρούν τα αντίστοιχα τμήματα της 
Διεύθυνσης Δ15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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΄ & Δ΄, 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 Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ παρακολουθεί το 
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), και το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 
 
Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), έχουν δικαίωμα εγγραφής και 
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κατάταξης όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ, καθώς επίσης 
Γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι), πτυχιούχοι υπομηχανικοί και 
πτυχιούχοι ΤΕΙ. 
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. 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
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 ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας με 
αντίστοιχη σχολή της ημεδαπής. 
 
    3. Πιστοποιητικό Δήμου 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 ΔΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 

β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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: 
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   ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚ 
 

           για εγγραφή και επέκταση (στη Β΄ τάξη) 
 
    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. Δήλωση του Ν.Δ.1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωμα παραγωγής 

έργων. 
 
2. Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων : 
 
α. Για έργα Δημόσιου 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.Δ., 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 Δημόσιου 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. 
 



 9

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. 
 
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 ΥΠΕΧΩΔΕ 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 
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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. 
 
 
 
 
 
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 

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ 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 
 Δ   

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 & 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 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.   
  
ΔΑΣΟΛ. 

  
ΓΕΩΛ. 

  
ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
  

  
√ 

  
√ 

  
√ 

                  

  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
  

  
√ 

    
√ 

                  

  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
  

        
√ 

  
√ 

              

  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
  

        
√ 

  
√ 

              

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
  

  
√ 

      
√ 

  
√ 

    
√ 
  

  
√ 

  
√ 

      

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
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 & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  
  
  
  
  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 

  
  
  
  

ΗΛ/ΓΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 
ΜΗΧ/ΓΟΙ 
ΥΠΟΜ/ΚΟΙ 

  
  
  

Τ.Ε.Ι. ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ 

  
  

ΤΕΧΝ. 
ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΕ 
ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛ/ΚΟΙ 
ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ 

& 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

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 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

  
ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

  

  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

  

  
√ 

    
√ 

                

  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

  

  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

  

  
√ 

      
√ 

  
√ 

            

  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
  

    
√ 

        
√ 

  
√ 

        

  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
  

    
√ 

        
√ 

          

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
  

  
√ 

  
√ 

  
Μόνο για 
δομικά 

      
√ 

  
√ 

        

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝEΣΡΓΑΣΙΕΣ                       
  
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 Δ15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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 Δημόσιων Έργων (Βουκουρεστίου 30, Αθήνα, τηλ.: 
2103637141) και  
2. Σε μία τοπική και μία περιφερειακή ένωση εργοληπτών δημοσίων έργων ή εναλλακτικά 
στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Ασκληπιού 23, Αθήνα τηλ.: 210.3614978).  
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 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 ΠΕΧΩΔΕ Δ17α/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 Διαγωνισμού από 3 μέλη. Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού 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). 
 
Διαδικασίες 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) Διαγωνισμός 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 Δήμων 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 Δήμου 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 Δήμων 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 Δεκέμβριο 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.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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 Δημοσίων 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 Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού 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 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
Α.  ΝΟΜΟΙ 

 

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

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

των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων 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) «Δημόσια 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 Δόμησης & 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 Διεθνούς 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). 



 20

12. Ν. 2445/96 (Α΄274) «Κύρωση της Σύμβασης για τη Λεωφόρο Σταυρού – Ελευσίνας» 

(άρθρο τέταρτο – τροποποίηση του Ν.679/77 για τις ΕΥΔΕ) 

13. Ν. 2522/97 (Α΄178) « Δικαστική 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) «Διαρρυθμίσεις 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 Διεθνούς 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.Δ. 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 Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ» (άρθρο - 14 παρ.1 Καθορισμός λιμενικών έργων 

- παρ. 2 Δίωξη επιθεωρητών δημοσίων έργων)  

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

(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 «Δημοσίευση 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.  ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

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

21 του Ν.1418/84) 

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

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

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

που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου» 

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

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

ΥΠΕΧΩΔΕ.» 

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

προς τις διατάξεις της οδηγίας 37/93/ΕΟΚ» 

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

του ν.1418/84» 

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

(περιλαμβάνει υποδείγματα διακηρύξεων) 

10. Π.Δ. 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. ΕΔ2α/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. Δ17α/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. 

Δ17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β΄1114) «Επιτροπή μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων 

(ΜΕΕΠ)», αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β΄1314) «Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ – 

Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθμ. Δ17α/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) Δ17α/08/78/ΦΝ357-3-11-95 (Β΄941) «Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως 

ποσοστού στο αρχικό συμβατικό ποσό στα μεγάλα έργα» 

β) Δ17α/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 ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Φακέλου 

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

παραλαβή κάθε δημόσιου έργου» 

4. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14-5-01 (Β΄686) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «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.Δ17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 (Β΄1081) «Επανακαθορισμός ορίου προϋπολογισμού έργων 

των επιχειρήσεων Α1 και Α2 τάξης ΜΕΕΠ» 

6.Δ17α/01/13/ΦΝ430/27-2-02 (Β΄267) «Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας και υπεργολαβίας». 



 24

7. Δ17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 (Β΄469) «Επανακαθορισμός ορίων προϋπολογισμού έργων 

τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ».  

8. Δ15/οικ/10128/2-6-03 (Β΄882) «Ενημερότητα πτυχίου – Έκδοση βεβαιώσεων 

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

9. Δ17α/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. Δ17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων 

δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς».  

11. Δ17α/01/93/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1556) «Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών 

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

12.  Δ17α/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. Δ17α/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. Δ17α/04/15/ΦΝ437/8-2-05 (Β΄205) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα 

ενιαία τιμολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας».  

   

 

 


