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Άξζξν 1
Μεηξψν ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ (ΜΗ.Σ.Δ.)
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ (ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.) ζπληζηάηαη θαη ηεξείηαη κεηξψν ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ
θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
α) ην Μεηξψν Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.ΣΔ)
β) ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ).
2. Σν Μεηξψν Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ.) απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα επηκέξνπο κεηξψα:
α. Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (Μ.Δ.Μ.)
β. Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.)
γ. Μεηξψν Δκπεηξίαο ηερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(Μ.Δ.Σ.)
Σα θπζηθά πξφζσπα εγγξάθνληαη ζε έλα απφ ηα επηκέξνπο κεηξψα ησλ πεξηπηψζεσλ α,
βψθεγ. Δπηηξέπεηαη ε παξάιιειε εγγξαθή ζηα επηκέξνπο κεηξψα ησλ πεξηπηψζεσλ αθαη β.
3. Η Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), δηαηεξψληαο ηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα, επνπηεία θαη έιεγρν επί απηνχ, δπλάκελε νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν λα ηελ αλαθαιέζεη.
4. ην Μεηξψν Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ.) εγγξάθνληαη φια ηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηερληθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα

ζηελ Διιάδα θαη

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, έρνληαο ζπκκεηνρή
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην σξίκαλζεο, εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ήηνη ζηε
κειέηε, θαηαζθεπή, επίβιεςε κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε θαη ζηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία,
ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. ην ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ. εγγξάθνληαη Γηπισκαηνχρνη
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Μεραληθνί Πνιπηερληθψλ ρνιψλ Ιδξπκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο ή ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, εγγεγξακκέλνη ζην Σ.Δ.Δ., πηπρηνχρνη
κεραληθνί ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, νη δαλεηνδνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην Ν.3982/2011 (ΦΔΚ
Α 143) αζθνχληεο ηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ινηπφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, πνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο

Τπνδνκψλ

(Γ.Γ.Τ.)

πέξαλ

ησλ

αλσηέξσ,

δχλαηαη

λα

πξνζηίζεληαη

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα θαη ινηπέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ρξεζηψλ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππνδνκέο θαη ζηα θηίξηα γηα εγγξαθή ζην ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ.
5. Σν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα
επηκέξνπο κεηξψα:
α. Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
α.1 Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.ΔΠ.)
α.2 Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ
β. Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
β.1 Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Μ.Δ.ΔΠ.)
β.2 Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ
γ. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ πκβνχισλ
δ. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
6. Η δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.)
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.
7. ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) εγγξάθνληαη νη αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη
έρνπλ σο αληηθείκελν ή θχξην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ εθπφλεζε
ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ κειεηψλ, ηελ παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηερληθψλ
έξγσλ θαη ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ σο αλάδνρνη, ππεξγνιάβνη ή
ζπλεξγαδφκελνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνπο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο αλαζέηνληεο
θνξείο.
8. Με Π.Γ./γα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηήξεζεο θαη
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ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηξψσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 2.γ, 5.α.2, 5.β.2, 5.γ θαη 5.δ
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ΟΡΙΜΟΙ
«Μειεηεηήο» είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή γλψζε θαη
ην αλαγλσξηζκέλν απφ ην δίθαην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ έδξαο δηθαίσκα λα εθπνλεί κειέηεο
ή λα παξέρεη ππεξεζίεοή λα ζηειερψλεη Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε, πεξηιακβαλφκελνο ζην
δπλακηθφ ηεο θαη κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.
«Καηαζθεπαζηήο» είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή
γλψζε θαη ην αλαγλσξηζκέλν απφ ην δίθαην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ έδξαο δηθαίσκα λα
θαηαζθεπάδεη έξγα ή λα ζηειερψλεη Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πεξηιακβαλφκελνο ζην
δπλακηθφ ηεο θαη κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα ηνπ άξζξνπ13 ηνπ παξφληνο.
«Έξγν» είλαη είηε ην ηερληθφ έξγν, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζπκβάιινπλ νη κειέηεο ή
ππεξεζίεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, είηε απηφ
θαζαπηφ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο κειέηεο ή ππεξεζίαο, φηαλ απηή δελ
απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή ηερληθνχ έξγνπ.
Απφ ηερληθή άπνςε δεκφζηα έξγα είλαη φια ηα έξγα πνπ εθηεινχλ νη θνξείο

θαηά ηα

νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζπλδένληαη ή ζπλέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην
έδαθνο, ην ππέδαθνο ή ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν, φπσο θαη ηα πισηά ηκήκαηα ησλ ηερληθψλ
έξγσλ.
Ωο έξγν λνείηαη θάζε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε ή αλαθαίληζε ή βειηίσζε ή επηζθεπή ή
ζπληήξεζε ή πξφδξνκε εξγαζία, θαη ε νηθνλνκηθά ή ηερληθά απηνηειήο ιεηηνπξγία, θαζψο θαη
θάζε ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ απαηηεί ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε. Ωο έξγν λνείηαη
θαη ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο έξγνπ πνπ αλαηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.
«Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ» είλαη ν επίζεκνο θαηάινγνο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη
νη κειεηεηέο – θπζηθά πξφζσπα χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ θαηά ηάμεηο
δπλακηθφηεηαο, βάζεη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεψλ ηνπο, πνπ
απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ πηζηνπνηνχκελε εκπεηξία
ηνπο, αλά θαηεγνξία κειέηεο.
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«Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ» είλαη ν θαηάινγνο ηερληθψλ δηπισκαηνχρσλ
αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξψελ
αλψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην (κειέηε, θαηαζθεπή, επίβιεςε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία/ δηνίθεζε-δηαρείξηζε).
«Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» είλαη ν θαηάινγνο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη
Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ θαηά ηάμεηο
δπλακηθφηεηαο, βάζεη ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο επί κειεηεηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο.
«Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» ν θαηάινγνο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη
Δξγνιεπηηθέο

Δπηρεηξήζεηο

χζηεξα

απφ

αμηνιφγεζε

εθφζνλπιεξνχλ

ηηο

νπζηαζηηθέοπξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε έξγνπ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο.
«Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε» είλαη ε θαηέρνπζα αληίζηνηρν πηπρίν, επηρείξεζε εθπφλεζεο
κειεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαηά ην άξζξν 23ηνπ παξφληνο.
«Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε» είλαη ε θαηέρνπζα αληίζηνηρν πηπρίν, θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ
ζπγθξνηείηαη θαηά ην άξζξν 47 ηνπ παξφληνο.
«Πηπρίν» Μειεηεηή ή Καηαζθεπαζηή είλαη ην δεκφζην έγγξαθν ή βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη απνδεηθλχεη, έλαληη πάλησλ, ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ηνπ
Μειεηεηή ή Καηαζθεπαζηή ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ή βαζκίδεο ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξψνπ.
«Καηεγνξίεο Μειεηψλ» είλαη νη θαηεγνξίεο πνπ ππνδειψλνπλ ην ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ
πεδίν απαζρφιεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηέο, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο
ή ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ
εκπεηξία ηνπο θαη φπσο εθάζηνηε νξίδνληαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ παξφληνο.
«Δκπεηξία» είλαη νη βεβαησκέλεο ζπκκεηνρέο ηνπ κειεηεηή ή ησλ ζηειερψλ (εηαίξσλ ή
ππαιιήισλ) Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο ζε εθπνλήζεηο πεξαησκέλσλ ζπκβάζεσλ ή ζηαδίσλ
κειεηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε επηβιέςεηο κειεηψλ, θαζψο θαη θάζε ηεθκεξησκέλε
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εξεπλεηηθή

θαη

επηζηεκνληθή

δξαζηεξηφηεηα,

φπσο

ζπγγξαθηθέο δεκνζηεχζεηο

θαη

αλαθνηλψζεηο.
«Γέζκεπζε ηνπ πηπρίνπ» είλαη ε δηάζεζε ηνπ πηπρίνπ κειεηεηή γηα ηε ζηειέρσζε
Δπηρείξεζεο Μειεηψλ, είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ, είηε κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο.
«Αξκφδηα ππεξεζία» γηα ηελ ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ ηνπ θεθαιαίνπ Α’ ηνπ παξφληνο, είλαη
ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελνπ απφ
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο
αξκφδηα.
«Αξκφδηα ππεξεζία»γηα ηελ ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ ηνπ θεθαιαίνπ Β’ ηνπ παξφληνο, είλαη ε
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
νξγαληθέο δηαηάμεηο.
«Απνθαζίδνληα ζηειέρε» είλαη ηα ζηειέρε πνπ αζθνχλ ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
ησλ Μειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 23 πεξίπησζε βηνπ παξφληνο.
«Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε ή θαηαζθεπάδεηαη
Γεκφζην έξγν.
«Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» είλαη ε αξκφδηα αξρή ή ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
«Πξντζηακέλε αξρή» ή «Δπνπηεχνπζα Αξρή» είλαη, ε αξρή ή ππεξεζία ή φξγαλν ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ επνπηεχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ηδίσο απνθαζίδεη γηα
θάζε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο, φπνπ απηφ νξίδεηαη ζην
παξφλ. Καζήθνληα Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ ππνγξαθή θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο αξρηθήο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθήο, αζθεί πάληνηε ε αξκφδηα Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ θνξέα.
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«Γηεπζχλνπζα ππεξεζία» ή «Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία» είλαη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη
δηνίθεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
«Σερληθφ πκβνχιην»είλαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ λα γλσκνδνηεί ζηα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ.
«Αλάδνρνο Δξγνιήπηεο» ή «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη
αλαηεζεί κε ζχκβαζε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
«χκβαζε» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά ηεχρε,
ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ
Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ

ΜΗΣΡΩΟ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗΣΩΝ (Μ.Δ.Μ.)
Άξζξν 2
Καηεγνξίεο Μειεηψλ
1. Οη κειέηεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο (1 έσο 33), σο
εμήο:

(1) Υσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο.
(2) Πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη κειέηεο αζηηθήο αλάπιαζεο. (αλαδηαηχπσζε)
(3) Οηθνλνκηθέο κειέηεο.
(4) Κνηλσληθέο κειέηεο.
(5) Μειέηεο νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο.
(6) Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο έξγσλ. (αλαδηαηχπσζε)
(7) Δηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ, θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ,
θαζψο θαη αμηφινγσλ θηηξίσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. (αλαδηαηχπσζε)

(8) ηαηηθέο κειέηεο
(9) Μεραλνινγηθέο κειέηεο.
(10) Ηιεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο κειέηεο.
(11) Μειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ (νδψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη έξγσλ
ππνδνκήο αεξνιηκέλσλ).

(12) Κπθινθνξηαθέο κειέηεο. (λέα θαηεγνξία)
(13) Μειέηεο ιηκεληθψλ έξγσλ θαη έξγσλ αθηνκεραληθήο. (αλαδηαηχπσζε)
(14) Μειέηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ρεξζαίσλ, πισηψλ, ελαέξησλ).
(15) Μειέηεο

πδξαπιηθψλ

έξγσλ

(αληηπιεκκπξηθψλ,

εγγεηνβειηησηηθψλ,

πδξεχζεσλ,

απνρεηεχζεσλ, θξαγκάησλ θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ).

(16) Μειέηεο θαηαζθεπήο ελεξγεηαθψλ έξγσλ (ζεξκνειεθηξηθέο, πδξνειεθηξηθέο, ήπησλ
κνξθψλ ελέξγεηαο).

(17) Βηνκεραληθέο κειέηεο (πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο).
(18)

Μειέηεο

ηνπνγξαθίαο

(γεσδαηηηθέο,

θσηνγξακκεηξηθέο,

ραξηνγξαθηθέο

θαη

ηνπνγξαθηθέο) θαη θηεκαηνγξαθηθέο κειέηεο.
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(19) Υεκηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
(20) Μειέηεο Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.
(21) Μεηαιιεπηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
(22) Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
(23) Γεσηερληθέο κειέηεο. (αλαδηαηχπσζε)
(24) Γεσηερληθέο έξεπλεο. (λέα θαηεγνξία)
(25) Δδαθνινγηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
(26) Γεσξγηθέο

κειέηεο

(γεσξγννηθνλνκηθέο,

γεσξγνηερληθέο

εγγείσλ

βειηηψζεσλ,

γεσξγνθηελνηξνθηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ).

(27) Γαζηθέο κειέηεο (δηαρείξηζεο δαζψλ θαη νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, δαζνηερληθήο
δηεπζέηεζεο νξεηλψλ ιεθαλψλ ρεηκάξξσλ, αλαδαζψζεσλ, δαζηθψλ νδψλ, δαζηθψλ
κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηάξηηζεο, δηφξζσζεο θαη ζπκπιήξσζεο δαζηθψλ
ραξηψλ).

(28) Μειέηεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.
(29) Αιηεπηηθέο κειέηεο.
(30) Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη εηδηθέο
πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
(αλαδηαηχπσζε)

(31) Μειέηεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. (αλαδηαηχπσζε)
(32) Μειέηεο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
(33) Μειέηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θηηξίσλ άιισλ εηδηθψλ δνκηθψλ έξγσλ θαη
θαηαζθεπψλ. (λέα θαηεγνξία)

2.

Με Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.ή ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν
ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ή άιινπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζηα νπνία εηζεγείηαη
ηεθκεξησκέλα ε επηηξνπή Μ.Δ.Μ. πνπ ιεηηνπξγεί ζην Σ.Δ.Δ., ην αληηθείκελν ησλ βαζηθψλ
θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε αληηζηνηρία ηνπ κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ εηδηθνηήησλ ησλ επηζηεκφλσλ πνπ δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηνπ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.
Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ σο άλσ επηκειεηεξίσλ θαη ηεο
επηηξνπήο Μ.Δ.Μ., κπνξεί λα δηαηξνχληαη ή λα ελνπνηνχληαη νη θαηεγνξίεο ή λα πξνζηίζεληαη
λέεο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηα Μεηξψα

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

9

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, ζηα ηζρχνληα πηπρία, ζηηο εθθξεκείο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ θαη ζηηο εθθξεκείο ζπκβάζεηο.
Οη γλσκνδνηήζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ παξέρνληαη ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ
ηεο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγψλ, αιιηψο ε απφθαζε
εθδίδεηαη λνκίκσο θαη ρσξίο απηέο, κφλν κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ.
Γλσκνδφηεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα παξέρεη θαη ε επηηξνπή
ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο εθφζνλ ηεο δεηεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.

Άξζξν 3
Δγγξαθή ζηα Μεηξψα Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ – Πηζηνπνηεηηθά - Αξκφδηα Τπεξεζία
1.

Γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, πξναγσγή θαη γεληθά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εκπεηξίαο

κειεηεηψλ ηνπ παξφληνο ηεξείηαη ζην Σ.Δ.Δ., Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελνπ απφ ηε Γ.Γ.Τ. ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (Μ.Δ.Μ.). Η αξκφδηα Τπεξεζία νξίδεηαη κε
απφθαζε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.

2.

ην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ θπζηθά πξφζσπα,

θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο
Διιάδαο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο, πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νηθείνπ
επηκειεηεξίνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, δηαηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα θαη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ ηηο απαγνξεχζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.

3.

Γελ έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ ηα πξφζσπα ηα

νπνία:
α) Δξγάδνληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε εμαίξεζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κειεηεηηθέο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη φκσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κειεηεηηθφ πηπρίν ηνπο θαηά
ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζρέζεο απηήο απηνηειψο ή σο κέιε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή
γηα ηε ζηειέρσζε νκάδσλ κειέηεο ζε δηαγσληζκνχο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ν εξγνδφηεο ηνπο,
εθηφο αλ ζπληξέρεη (πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.
3316/05). Καη' εμαίξεζε, θπζηθά πξφζσπα - κειεηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο κεκνλσκέλα
ή σο κέιε ζχκπξαμεο, ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζηειερψλνπλ ζηε
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ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
κειεηεηηθή επηρείξεζε, ινγίδεηαη φηη δηαηεξνχλ ειεχζεξε ηε ρξήζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο
πηπρίνπ, κέρξη ηέινπο ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
β) Έρνπλ αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή είλαη εηαίξνη πξνζσπηθήο Δπηρείξεζεο ή
δηαρεηξηζηέο ή εηαίξνη Δπηρείξεζεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή
λφκηκνη εθπξφζσπνη αλψλπκεο Δπηρείξεζεο, γξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.).
γ) Δίλαη γξακκέλα ζην Mεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.), εμαηξνπκέλσλ ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ4 ησλ νπνίσλ ηα πηπρία δεζκεχνληαη θαη δε
κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ε πεξίπησζε απηή ηζρχεη κέρξη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Ηιεθηξνληθψλ Μεηξψσλ).
δ) Παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζε εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζθνξάο κειέηε-θαηαζθεπή θαη ζην πιαίζην ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπηδησηηθνχ ηνκέα ή κειέηεο πνπ έρεη ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή
επηρείξεζε, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη.
ε) Έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε
ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
2) Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη
ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,
3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
4) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο,
ή ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1) Σειεί ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ αξ. 57 παξ. 4 πεξ. β ηνπ Βηβιίνπ Ι,
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2) Έρεη απνδεδεηγκέλα δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ δηαπηζηψζεθε κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηηο αλαζέηνπζεο Αξρέο.
ζη) Δίλαη Καζεγεηέο, ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, ή Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, ή ιέθηνξεο ή
γεληθά δηδαθηηθφ ή εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ειιεληθά
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.

4.

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη κφληκνη ππάιιεινη ή ππάιιεινηανξίζηνπ ρξφλνπ,

ή έρνληεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή νπνηαδήπνηε κνξθήο εμαξηεκέλε εξγαζία ζε
αλαζέηνπζα αξρή θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο, ππεξεηνχληεο ζην
δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη
θαη ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο, ηξάπεδεο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Μ.Ο.Γ. Α.Δ., αλεμάξηεηεο αξρέο,
εξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ. ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ
ειέγρνληαη απφ ην Γεκφζην ηζρχεη:
α. Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ γίλεηαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ
εγγξάθνληαη νη ηδηψηεο κεραληθνί.
β. Η εγγξαθή ζηηο ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ είλαη
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ επηβιέπνληνο, επνπηεχνληνο κεραληθνχ ειέγρνπ
θαη έγθξηζεο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζεο
θαη αλάζεζεο κειεηψλ.
γ. Η εγγξαθή θαη ε πξναγσγή ζηηο ηάμεηο ηνπ Μεηξψνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ
ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ, ηελ ελαζρφιεζή ηνπ ζε εξγαζίεο επίβιεςεο ζε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζε εξγαζίεο επνπηείαο ζε Πξντζηακέλε Αξρήθαηηε ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζηνηρείν απηφ πξνζκεηξάηαη ζηα πξνβιεπφκελα ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα γηα ηελ αμηνιφγεζε.
δ. Γηα ηελ πξψηε εγγξαθή νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηελ Α’, Β’, Γ’ ηάμε ηνπ
Μεηξψνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξναπαηηνχκελα ηεο ηάμεο απηήο θαη νη ιεπηνκέξεηεο
νξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ3 ηνπ άξζξνπ9 ηνπ παξφληνο.
ε. Σα πηπρία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 δεζκεχνληαη θαη δε κπνξνχλ λα
ζηειερψζνπλ κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο.
ζη. Η δηαπηζησκέλε παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο ε, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε
παξάλνκεο εξγαζίαο ζε επηρείξεζε ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ, απνηειεί αηηία παξαπνκπήο ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην πνπ ππάγεηαη κε ην εξψηεκα ηεο πνηλήο

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

12

νξηζηηθήο απφιπζεο θαη άκεζεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. θαη Μ.Δ.Κ. γηα ηξία
(3) έηε κε απφθαζε ησλ αληίζηνηρσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα νπνία επίζεο
παξαπέκπεηαη ακειεηί απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη ηεο δηαγξαθήο ηεο επηρείξεζεο πνπ
απαζρνιεί ην θπζηθφ πξφζσπν γηα 6 κήλεο απφ ηα Μεηξψα Δπηρεηξήζεσλ, ΜΗ.ΜΔ.Μ. ή
Μ.Δ.ΔΠ. αλαιφγσο, κε απφθαζε ησλ αληίζηνηρσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα νπνία
επίζεο δηαβηβάδεηαη ακειιεηίαπφ ηνλ αλσηέξσ πξντζηάκελν ε ππφζεζε.

5.

Σν δπλακηθφ ησλ κειεηεηψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηελ

εκπεηξία ηνπο, σο εμήο:
α) Γφθηκνο ή ππνςήθηνο Μειεηεηήο πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηεηξαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ
δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ή Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, γηα φζα επαγγέικαηα
απαηηεί ν λφκνο ηέηνηα άδεηα, εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα κε δπλακηθφ κεδέλ κνλάδσλ.
β) Μειεηεηήο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηεηξαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ή
Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, γηα φζα επαγγέικαηα απαηηεί ν λφκνο ηέηνηα
άδεηα, ιακβάλεη πηπρίν Α' ηάμεο θαη έρεη δπλακηθφ κηαο κνλάδαο.
γ) Μειεηεηήο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη νθηαεηία απφ ηελ θηήζε ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ
ή Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, γηα φζα επαγγέικαηα απαηηεί ν λφκνο ηέηνηα
άδεηα θαη απνδεηθλχεη αλάινγε εκπεηξία, ιακβάλεη πηπρίν Β' ηάμεο θαη έρεη δπλακηθφ δχν
κνλάδσλ.
(δ) Μειεηεηήο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη δσδεθαεηία απφ ηελ θηήζε ηνπ δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ
ή Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, γηα φζα επαγγέικαηα απαηηεί ν λφκνο ηέηνηα
άδεηα θαη απνδεηθλχεη αλάινγε εκπεηξία ζε επξχ θάζκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαηεγνξίαο
κειέηεο, ιακβάλεη πηπρίν Γ' ηάμεο θαη έρεη δπλακηθφ ηξηψλ κνλάδσλ.
Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο θαηαηάζζεηαη κέρξη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κειεηψλ, βάζεη ησλ
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ηνπ γλψζεσλ, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα
ζπνπδψλ ηνπ. Γηα ηελ απεπζείαο εγγξαθή, θαηάηαμε θαη πξναγσγή ζε ηάμεηο αλψηεξεο ηεο
Α' δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο αξηζκνχ θαηεγνξηψλ θαη απαηηείηαη ε απφδεημε εκπεηξίαο ζηελ
εθπφλεζε κειεηψλ ηεο αηηνχκελεο θαηεγνξίαο θαηά ηα δέθα έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο
αηηήζεσο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζηελ θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ ιακβάλεηαη
ππφςε θπξίσο ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη δεπηεξεπφλησο ε ζπκκεηνρή ηνπ αηηνχληνο ζηελ
επίβιεςε ή ηνλ έιεγρν κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο.
6. Γηα ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα κε δπλακηθφ κεδέλ κνλάδσλ εθδίδεηαη απιή βεβαίσζε
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εγγξαθήο.

7.

Γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηα Μεηξψα ζηηο ηάμεηο Α’ Β’ θαη Γ’, εθδίδεηαη

βεβαίσζε κε ηε κνξθή πηπρίνπ, ε νπνία αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε θαηάηαμε. Σν πηπρίν εθδίδεηαη θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξφλν. Οη ηάμεηο ησλ
πηπρίσλ Μειεηψλ θαζνξίδνληαη ζε ηξεηο, αλάινγα κε ην ειάρηζην δπλακηθφ πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

8.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη
θαη λα ηξνπνπνηνχληαη:
α) Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζηα κεηξψα θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη.
β) Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ, αλαλέσζεο, αλαζεψξεζεο θαη αθχξσζεο ηνπ
πηπρίνπ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ πηπρίσλ φξγαλα.
γ) Σα φξηα ακνηβψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθπφλεζεο νη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα,
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ ηάμε ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
δ) Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζηα Μεηξψα, αλαζεψξεζεο ηνπ πηπρίνπ, δηαγξαθήο απφ
ηα Μεηξψα θαη αθαίξεζεο ηνπ πηπρίνπ, ηα απνθαηλφκελα φξγαλα θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία.

9.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο

θαη θαηάηαμεο ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ ησλ πηπρηνχρσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα, εθφζνλ θαζνξηζζεί λνκίκσο φηη κεηαμχ ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα εθπφλεζεο κειεηψλ ή
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

10.

Με απφθαζε ηνπΤπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ κε ζεηεία δχν
(2) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Η Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ζην
Σ.Δ.Δ., απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε, θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο
ε έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θάζε είδνπο κεηαβνιήο ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηα
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Μεηξψα λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.

11.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κπνξεί λα
ζπζηήλεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, ή θαη ζην Σ.Δ.Δ. Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη λα θαζνξίδεηαη ε ζεηεία
ηεο, ε ζχλζεζή ηεο, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ γλσκνδνηήζεψλ ηεο θαη νη ελ γέλεη
αξκνδηφηεηέο ηεο.
Άξζξν 4
Μειεηεηέο
1.

Η ηδηφηεηα ηνπ Μειεηεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο

Μειεηεηψλ θαη ηε ρνξήγεζε πηπρίνπ Μειεηεηή. Η ρνξήγεζε ηνπ πηπρίνπ πξνζδίδεη ζην
Μειεηεηή ην δηθαίσκα είηε λα αλαιακβάλεη αηνκηθά ή σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο
κειέηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηεο θαηάηαμήο ηνπ ζην Μεηξψν, είηε λα ζηειερψλεη
Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο.
2.

Οη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν κε δπλακηθφ κεδέλ κνλάδσλ δελ δηαζέηνπλ πηπρίν

κειεηεηή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δελ κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο ηνπ
Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
3.

Tν πηπρίν κειεηεηή έρεη ηε κνξθή εληαίνπ εληχπνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα πξνζσπηθά

ζηνηρεία ηνπ κειεηεηή (φπσο ηδίσο νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθία, επαγγεικαηηθή
έδξα, Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ θαη ΓΟΤ), ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ δηθαηνχηαη λα
αλαιάβεη, ηελ ηάμε αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πηπρίνπ.
Σν πηπρίν ηνπ κειεηεηή ηζρχεη γηα ρξνληθή πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ24 ηνπ παξφληνο.
4.

Ο κειεηεηέο εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ ζε

ηέζζεξηο (4) ην πνιχ θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηνκέα
ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ πηζηνπνηνχκελε εκπεηξία ηνπο.
5.

Η θαηάηαμε ησλ κειεηεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ε αληηζηνίρηζε ησλ ζπνπδψλ

ησλ αηηνχλησλ κειεηεηψλ ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο γίλεηαη κε ηελ απφθαζε
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ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ. πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ηηο βαζηθέο
εηδηθφηεηεο εγγξαθήο ζην Σ.Δ.Δ. θαη ηνλ πίλαθα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππνθαηεγνξηψλ φπσο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Σ.Δ.Δ. γηα θάζε ηίηιν ζπνπδψλ.
6.

Η αξρηθή εγγξαθή ζηα Μεηξψα Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ δηελεξγείηαη κεηά ηε ιήςε ηνπ

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηελ θηήζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο απηή
πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηελ Α' ηάμε
απαηηείηαη κφλν ε παξέιεπζε ηεηξαεηίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ε
θηήζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ Β' θαη Γ' ηάμεο, εθηφο απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ
απαξαίηεηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 5ηνπάξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ
κε ην άλσ φξην ακνηβψλ κειεηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία δεηείηαη ε εγγξαθή, φπσο ην φξην
απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ33 ηνπ παξφληνο, ή ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
7.

Δθφζνλ εθπιεξψλεηαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ηνπ αηηνχληνο ηελ εγγξαθή ή
αλαζεψξεζε εγγξαθήο ζηηο ηάμεηο απηέο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ,
ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη' αξρήλ ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηάηαη κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ή
νινθιεξσκέλσλ ζηαδίσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαη αληηζηνηρνχλ ή
ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο αθνξά ε αίηεζε θαη δεπηεξεπφλησο ηεο εκπεηξίαο
απφ ηελ επίβιεςε κειεηψλ.
8.

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ηνπ αηηνχληνο είλαη ηα

αθφινπζα:
α. Ο βαζκφο δπζθνιίαο θαη ε πνηθηιφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ κειεηψλ πνπ έρεη εθπνλήζεη,
ή έρεη επηβιέςεη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ πθίζηαληαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο
ησλ κειεηψλ, εθφζνλ ζεκειηψλνληαη επαξθψο. Δθηηκάηαη σο επί πιένλ πξνζφλ ε ηπρφλ
εκπεηξία ηνπ αηηνχληνο σο ζπληνληζηή ζε ζχλζεηεο κειέηεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
θξηηεξίνπ απηνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλ
ζηηο νπνίεο δεηείηαη ε εγγξαθή.
β. Η εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ27 ηνπ παξφληνο. Δθφζνλ ν αηηψλ
ήηαλ ζηέιερνο Δπηρείξεζεο θαηά ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν, ην θξηηήξην απηφ δελ
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ρξεζηκνπνηείηαη.
γ. Οη ηειεζίδηθεο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ έρνπλ ηπρφλ επηβιεζεί ζηνλ αηηνχληα, ηα ηειεπηαία
πέληε ρξφληα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

9.

Η βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη σο εμήο: 50%

γηα ην θξηηήξην α' θαη 50% γηα ην θξηηήξην β'. ε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ β'
θαηά ηε αλσηέξσ παξ.6 β' εθαξκφδεηαη κφλν ην θξηηήξην α' κε βαξχηεηα 100%. Σα θξηηήξηα
βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ν βαζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ
βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ.

10.

Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ Β' ηάμεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ζπλνιηθήο

βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 60 κνλάδσλ θαη ειάρηζηεο βαζκνινγίαο 50 βαζκψλ ζην θξηηήξην
α'. Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ Γ ηάμεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 70 κνλάδσλ θαη ειάρηζηεο βαζκνινγίαο 60 βαζκψλ ζην θξηηήξην
α'.
11.

Οη ηπρφλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο αθαηξνχλ βαζκνχο απφ ηελ ζεηηθή

βαζκνινγία ηνπ αηηνχληνο, αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαβάζεσλ.
12.

Οη αηηήζεηο πξνο ηελ αξκφδηα θαη' άξζξν 3 ηνπ παξφληνο ππεξεζία θαη ηα έγγξαθα

πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο, ή απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Δπηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ. Οη αηηήζεηο θαη ην
παξάβνιν ππνβάιινληαη πάληνηε ζε πξσηφηππν θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά είηε ζε
πξσηφηππν, είηε ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ λ.
2690/99, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Ωο ρξφλνο ππνβνιήο ηεθκαίξεηαη ν ρξφλνο πεξηέιεπζεο
ηνπ θαθέινπ ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο.

13.

Δθφζνλ ζε ππεξεζία πνπ αλαζέηεη ή εθπνλεί κειέηε, δελ ππεξεηεί ππάιιεινο κε

πηπρίν αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη ηάμεο κε απηή ηεο πξνο αλάζεζε, επνπηεία, επίβιεςε, ή
δηαρείξηζε κειέηε:
α. Σε κειέηε επνπηεχεη, επηβιέπεη, δηαρεηξίδεηαη ν ππάιιεινο- κειεηεηήο πνπ θαηέρεη
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπλαθή κε ην αληηθείκελν κειέηεο θαη πηπρίν ηνπ Μ.Δ.Μ. ηεο ίδηαο ή
αλψηεξεο ηάμεο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηεηψλ ηνπ έξγνπ.
β. ηελ απαηηνχκελε ππεξεζηαθή εξγαζία εθηειεί νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο – κειεηεηήο πνπ
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έρεη πηπρίν κειεηεηή νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ή Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ,
αξθεί ην πηπρίν ηνπ ζην Μ.Δ.Μ. λα είλαη ηεο ίδηαο ή αλψηεξεο ηάμεο ησλ αληίζηνηρσλ
κειεηεηψλ ηνπ έξγνπ.

14.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ επηηξνπψλ Μ.Δ.Μ. ή ΜΗ.Μ.ΔΠ. κπνξεί
λα νξίδεηαη γηα θάζε ηάμε θαη θαηεγνξία αλαιπηηθά, ην ειάρηζην ηερληθφ αληηθείκελν Μεηξψνπ
Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ κειεηεηψλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπο λα κπνξνχλ λα εθπνλνχλ ζπλαθείο αληίζηνηρεο
κειέηεο.

Άξζξν 5
Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (Μ.Δ.Μ.)
1.

Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή ζηα Μεηξψα απαηηείηαη ε αίηεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ

απηνχ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδ. α, β, γ, δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

2.

Γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε

ζπλνδεπφκελε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηνπ λ.
2338/1995 (Α΄ 202) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. εηζθνξά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεη
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθία, επαγγεικαηηθή έδξα,
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, αξκφδηα Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ), ζηνηρεία γηα
ηελ επηθνηλσλία (αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηχπνπ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε) θαη ηελ
θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ζηηο νπνίεο δεηά λα εγγξαθεί.

3.

Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηεο ρνιήο παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγνχο
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, καδί κε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα πεξί
αλαγλψξηζεο ηεο ζρνιήο απηήο σο ηζφηηκεο ησλ αληίζηνηρσλ Διιεληθψλ Αλσηάησλ ρνιψλ.
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, γηα φζα επαγγέικαηα απαηηεί ν λφκνο ηέηνηα
άδεηα.
γ) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ
αηηνχληνο.
δ) Τπεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ λ.1599/86, πεξί ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη ζην πξφζσπν
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ηνπ αηηνχληνο θψιπκα εγγξαθήο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν3 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ παξφληνο.
ε) Δθφζνλ δεηείηαη εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε αλψηεξε ηεο Α', πίλαθεο εκπεηξίαο ηνπ
κειεηεηή, πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε αηηνχκελε θαηεγνξία κειέηεο, ζηνηρεία εθπφλεζεο
κειεηψλ, επίβιεςεο κειεηψλ ή έξγσλ θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ, καδί κε ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ27 ηνπ παξφληνο. Δθφζνλ πθίζηαηαη εξεπλεηηθή
θαη επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ζπγγξαθηθέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο
ππνβάιιεηαη αλαιπηηθφ ππφκλεκα ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά
αληίγξαθα.

4.

Σα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ4 ηνπ άξζξνπ 3ηνπ παξφληνο πξνζθνκίδνπλ

βεβαίσζε ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα ζηνηρεία ησλ εδαθίσλ 3α,
3β,3δ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 3 θαη βεβαίσζε ππεξεζίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία ηνπ εδαθίνπ ε, θαη έρεη ζέζε πίλαθα εκπεηξίαο κειεηεηή. Πξνζκεηξψληαη επίζεο
ζηελ εκπεηξία ε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε – δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη
ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ή
Γηεπζχλνπζαο

Τπεξεζίαο

θαη

άιιεο

πξνβιεπφκελεο

απφ

ηελ ηερληθή

λνκνζεζία

δξαζηεξηφηεηεο.

Άξζξν 6
Αλαλέσζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ Μειεηεηή
1.

Γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηα Μεηξψα εθδίδεηαη βεβαίσζε κε ηε κνξθή πηπρίνπ,

ε νπνία αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε θαηάηαμε. Σν πηπρίν
εθδίδεηαη θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξφλν. Οη ηάμεηο ησλ πηπρίσλ θαζνξίδνληαη ζε ηξεηο (3) (Α,
Β, Γ) θαη ε θαηάηαμε ζ'απηέο, θαηά θαηεγνξία κειέηεο, ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο
παξαγξάθνπ8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.

2.

Σα πηπρία ησλ κειεηεηψλ αλαλεψλνληαη αλά δεθαεηία, επηθπιαζζνκέλεο ηεο

δηαηάμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο Γηα
ηελ αλαλέσζε ηνπ πηπρίνπ, ρσξίο κεηαβνιέο ζηηο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, νη κειεηεηέο
ππνβάιινπλ αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2, ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ πηπρίνπ.
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Γηα ηα πηπρία Γ’ ηάμεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνοδελ απαηηείηαη αλαλέσζε αιιά κπνξεί ν ππάιιεινο λα ελεκεξψλεη ην Μ.Δ.Μ. κε
ηηο απαηηνχκελεο βεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ηνπ.

3.

ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (νλνκαηεπψλπκν,

παηξψλπκν, θαηνηθία, επαγγεικαηηθή έδξα, Α.Φ.Μ., αξκφδηα Γ.Ο.Τ) θαη ζηνηρεία γηα ηελ
επηθνηλσλία (αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηχπνπ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε). Η αίηεζε
ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηά λφκν ρξεκαηηθφ παξάβνιν θαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηα ζηνηρεία
ηνπ λ. 1599/1986, πεξί κε ζπλδξνκήο ζην πξφζσπφ ηνπ αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο εθ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελπαξάγξαθν3 ηνπ άξζξνπ 3ηνπ παξφληνο.

4.

Η ππεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ην πηπρίν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ

(3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλνδεπφκελεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
αιιηψο ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηεο ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε
επέρεη ζέζε πξνζσξηλήο αλαλέσζεο ηνπ πηπρίνπ πνπ ιήγεη, θαη ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
λένπ πηπρίνπ ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. ηελ ίδηα πξνζεζκία νινθιεξψλεηαη θαη ε
δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ πηπρίνπ. Με ηελ παξαιαβή ηνπ λένπ πηπρίνπ παξαδίδεηαη
ηαπηφρξνλα ζηελ ππεξεζία ην παιαηφ πξσηφηππν πηπρίν θαζψο θαη ε σο άλσ βεβαίσζε,
εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί.

5.

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ (ήηνη πξναγσγή ζε αλψηεξε ηάμε ή/θαη επέθηαζε ή

αιιαγή θαηεγνξίαο κειεηψλ), ν κειεηεηήο ππνβάιιεη αίηεζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ, ζηελ νπνία δειψλεη ηελ δεηνχκελε ηάμε θαη θαηεγνξία κειεηψλ.
ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Τπεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ λ. 1599/1986, πεξί κε ζπλδξνκήο ζην πξφζσπφ
ηνπ αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο.
β) Πίλαθαο κε ηηο εθπνλεζείζεο κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ γηα ηηο
νπνίεο δεηά ηελ αλαζεψξεζε θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνεγνχκελε θαηάηαμε ή
πξναγσγή ηνπ πηπρίνπ ζηελ νηθεία θαηεγνξία, θαζψο θαη πίλαθαο κε ηηο κειέηεο πνπ ηπρφλ
επέβιεςε, καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο.
Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ4 ηνπ άξζξνπ 3 πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε
ηεο ππεξεζίαο κε πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
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παξφληνο.
Αιιαγή θαηεγνξίαο αηνκηθνχ πηπρίνπ κειεηεηή δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν κεηά πάξνδν
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή απφ
πξνεγνχκελε αιιαγή θαηεγνξίαο.

6.

Οη κειεηεηέο πνπ απνθηνχλ ηδηφηεηα ε νπνία εκπίπηεη ζηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνοθαηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ην πηπρίν ηνπο
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Με δηαπηζησηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο αλαζηέιιεηαη
ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηζρχο ηνπ πηπρίνπ. Η απφθαζε απηή ζπληζηά γηα φιεο ηηο ζπλέπεηέο
ηεο δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν.

7.

Δθφζνλ αξζεί ν ιφγνο αλαζηνιήο ηεο ηζρχνο ηνπ πηπρίνπ, κπνξεί λα δεηεζεί ε

επαλαρνξήγεζή ηνπ, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππεχζπλε
δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 3, πεξί κε ζπλδξνκήο πιένλ ζην πξφζσπφ ηνπ αζπκβίβαζηεο
ηδηφηεηαο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.
Δπηπιένλ, εθφζνλ ν ιφγνο ηεο αλαζηνιήο ηνπ πηπρίνπ ήηαλ ε πξφζιεςε ηνπ κειεηεηή σο
ππαιιήινπ, ε αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ηνπ, φηη δελ ηειεί πιένλ ζε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.

8.

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πηπρίνπ, ν κειεηεηήο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα

ππεξεζία αίηεζε επαλέθδνζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπ, ζπλνδεπφκελε κε ππεχζπλε δήισζε πεξί
απψιεηάο ηνπ. Η αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία άκεζα θαη ην πηπρίν επαλεθδίδεηαη
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ην πνιχ, αιιηψο ρνξεγείηαη βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο.

9.

ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λένπ πηπρίνπ ιφγσ αλαλέσζεο, επαλαρνξήγεζεο θαηφπηλ

αλαζηνιήο θαη επαλέθδνζεο ιφγσ απψιεηαο ηνπ παιαηνχ, γηα ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο δελ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7. Ο
ζρεηηθφο έιεγρνο ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Μεηξψνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. ε νπνία νθείιεη λα εθδψζεη ηε βεβαίσζε εληφο πέληε
εξγαζίκσλ εκεξψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο.
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Άξζξν 7
πγθξφηεζε θαη αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ
1.

Η εγγξαθή, θαηάηαμε θαη εμέιημε ζηηο βαζκίδεο ηνπ Μ.Δ.Μ. γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή

Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (επηηξνπή Μ.Δ.Μ.). Η Δπηηξνπή εηζεγείηαη επίζεο θάζε
κέηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Μ. γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ηνπ
ζθνπνχ ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη γεληθά
παξαθνινπζεί ηελ φιε ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.Μ., θαζψο επίζεο ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζρεηηθέο εθζέζεηο
θαη ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κάζε ιεπηνκέξεηα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο εθζέζεηο απηέο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

2.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ. απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε, δεκφζηνπο ππαιιήινπο,

δχν εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.), έλα εθπξφζσπν ησλ
παλειιελίσλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ
επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ

νξγαλψζεσλ,

ηερληθψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ
νη

νπνίνη ππνδεηθλχνληαη κε ηνπο

αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο, κε ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ
απνδεηθλχεη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πεξί ηε λνκνζεζία ηερληθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη
ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηα πξναπαηηνχκελα εγγξαθήο ζηελ Γ’ ηάμε ηνπ
Μεηξψνπ θαη εηδηθφηεξα απφ:
1) Έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθψλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, σο πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
2) Έλαλ (1) ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο.
3) Έλαλ (1) ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
4-7) Σέζζεξηο (4) ππαιιήινπο ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Τ. κε απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία
ζηηο θαηαζθεπέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ
είλαη ΠΔ Μεραληθνί θαη έλαο (1) ην πνιχ είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ πνπ δηαζέηεη πηπρίν Ννκηθήο
Δπηζηήκεο, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
8-9) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), πνπ νξίδνληαη
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Σ.Δ.Δ. Έλαο εθ ησλ εθπξνζψπσλ νξίδεηαη θαη σο
αλαπιεξσηήο πξφεδξνο.
10) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.).
11) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ - Γξαθείσλ Μειεηψλ
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(.Δ.Γ.Μ.).
12) Έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην πιιφγνπ Μειεηεηψλ Διιάδνο (.Μ.Δ.).
13) Έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην πιιφγνπ Μειεηεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (.ΜΔ.Γ.Δ.ΚΔ.Μ.).
Σα κέιε ππφ ζηνηρεία 2 θαη 3 πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο, θαηφπηλ
ππφδεημεο ησλ νηθείσλ νξγάλσλ ησλ ππνπξγείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
Σα κέιε ππφ ζηνηρείν 8, 9, 10, 11, 12, 13 θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο επηιέγνληαη κε αλάινγε
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο.

3.

Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο,

ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
4.

Όηαλ εθδηθάδνληαη αηηήζεηο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9ηνπ

παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ ηε ζέζε ηνπ
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαηεγνξίαο ΠΔ πνπ δηαζέηεη

πηπρίν Ννκηθήο Δπηζηήκεο πνπ

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 7 ηεο παξ. 2, ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ
πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, λφκηκα
αλαπιεξνχκελνο.

5.

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο κεξηκλά ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.

κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο, κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ή απηεπαγγέιησο ζε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ πεξηέιζεη ζηε
Γ.Γ.Τ. παξεξρνκέλνπ ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε κέινπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο, ην λέν κέινο
δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Καη΄εμαίξεζε, ε πξψηε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζα νξηζηνχλ
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ιήγεη ζηηο 31.12.2018.

6.

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο δηεμάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο

ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κε εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο, πξφζσπα αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή
δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ιφγσ εηδηθήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή εκπεηξίαο.
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7.

Καη’ εμαίξεζε ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα

δέρεηαη ζε αθξφαζε ηνλ κειεηεηή ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ζέκα ζπδεηείηαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, ν νπνίνο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη απνρσξεί ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο.

8.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

β) Γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θάζε είδνπο κεηαβνιήο ζην Μ.Δ.Μ. Η
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ.
ηα νπνία εθδίδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε βεβαίσζε (πηπρίν).
γ) Γλσκνδνηεί, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, γηα ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελν εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ
κε ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα ησλ αηηνπκέλσλ ηελ εγγξαθή.
δ) Γλσκνδνηεί επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζπληάζζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία
ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη αθνξνχλ ηνλ ηχπν ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, αλαλέσζεο θαη πξναγσγήο ζηα
Μεηξψα θαη θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή πίλαθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Μ.Δ.Μ.
ε) Γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ αζθνχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαη επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηα κεηξψα
παξαπέκπεηαη ζ’ απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ..

9.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ.:

α) Δηζεγείηαη γηα ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη
ηνπ ελ γέλεη λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ κειεηεηψλ.
β) εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Μ.,
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Μ.,
παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.Μ. θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. εθζέζεηο.
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10.

Μέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο ε επηηξνπή Μ.Δ.Μ. ζπλέξρεηαη ζε εηήζηα εηδηθή

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη εηήζηα απνινγηζηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε
αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ.Δ.Μ. ηελ εηδηθή
ζπλεδξίαζε εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.M, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ
απνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο. Σν ηειηθφ θείκελν ησλ εηεζίσλ πξνηάζεσλ ζπληάζζεηαη
θαη ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.

11.

Σν Σ.Δ.Δ. κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε γξακκαηεηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε

ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ.

12.

Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή

Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.

13.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη ζέκαηα
εγγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο εγγξαθήο, θαζψο θαη ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Μ..
Με ηελ ίδηα Απφθαζε νξίδνληαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ θαηάηαμεο θαη
αλαβάζκηζεο ησλ πηπρίσλ ζηα κεηξψα Μ.Δ.Μ., νη πφξνη ηνπ Μεηξψνπ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηέιε θαη εηζθνξέο ησλ ηερληθψλ ηνπ Μ.Δ.Μ. γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, αλαζεψξεζε
εγγξαθήο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ηεο Γηεχζπλζεο Μεηξψσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ.

Άξζξν 8
Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ.
1.

Η επηηξνπή Μ.Δ.Μ. ζπγθξνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.

Δθφζνλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηε
ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 -15
ηνπ λ. 2690/ 1999.
Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ. βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ είλαη παξφληεο ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο
ηνπ θαη έμη (6) απφ ηα κέιε ηεο.
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2.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ. ζπγθαιείηαη ηαθηηθά απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο κία θνξά ηελ

εβδνκάδα θαη εθηάθησο φηαλ ν Πξφεδξνο απηήο θξίλεη απαξαίηεην. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο
δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ δχν (2) θάζε κήλα. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζην Σ.Δ.Δ. Σα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηε ζπλεδξίαζε εθφζνλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη
ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ. Γηα ηελ έγθαηξε θαη λφκηκε εηδνπνίεζή ηνπο θξνληίδεη ην ηαθηηθφ κέινο
πνπ πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη.

3.

Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη κπζηηθέο. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.

Δθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δχλαηαη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε θάζε ζέκα, χζηεξα απφ
πξφηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο εθφζνλ παξίζηαληαη φια ηα ηαθηηθά ηεο κέιε θαη δελ έρνπλ
αληίξξεζε ζηε ζπδήηεζε.
4.

ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο αξκφδηαο

Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ, λφκηκα αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο
Μεηξψνπ Μειεηεηψλ.
Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέινο ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ. ή ππάιιεινο
ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο θαη ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο.
ε πεξίπησζε νξηζκνχ ππαιιήινπ ε πξφηαζε νξηζκνχ δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Τπνδνκψλ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ νξηζκέλνπ γξακκαηέα θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, κε εηζήγεζε
ηνπ πξνέδξνπ, ε επηηξνπή απνθαζίδεη κε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο
εθ ησλ κειψλ ηεο, ν νπνίνο ζα εθηειεί ρξέε γξακκαηέα.

5.

Η εκεξήζηα δηάηαμε δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο (48) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ

απφ ηε ζπλεδξίαζε. Οη εηζεγήζεηο ηεο Τπεξεζίαο δηαηππψλνληαη εγγξάθσο. Καη’ εμαίξεζε,
νη εηζεγήζεηο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθέο θαη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,
εθ΄ φζνλ ηα ζέκαηα είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη
δελ αληηιέγεη ε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.

6.

Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ

θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξφεδξνο ή ν
πξνεδξεχσλ αλαπιεξσηήο ηνπ.
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7.

Γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζνληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά ηα νπνία α)

αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ, ηελ απνπζία ή ην θψιπκα ηαθηηθνχ
κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή αλαπιεξσκαηηθνχ, β) ελζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, γ)
πεξηιακβάλνπλ ηε γλψκε ησλ κεηνςεθνχλησλ κειψλ ή ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο, δ)
ζεσξνχληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα θαη ε) ηεξνχληαη ζε
θηλεηά θχιια πνπ αξηζκνχληαη κε εληαία εηεζία αχμνπζα αξίζκεζε θαη κνλνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηηο δηθέο ηεο
ελέξγεηεο.

8.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Μ. αιιεινγξαθεί κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηηο

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία
ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζζνχλ κε απηήλ θαη λα παξάζρνπλ θάζε πιεξνθνξία.

9.

Η Δπηηξνπή αξλείηαη ηελ εγγξαθή κειεηεηή ζην Μ.Δ.Μ. ή ηελ θαηάηαμε ζηελ

θαηεγνξία ή ηάμε γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, αλ απφ ηα ζπλεκκέλα ηεο αίηεζεο
ζηνηρεία φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν5 ηνπ παξφληνο θξίλεη φηη ν κειεηεηήο δελ έρεη ηελ
απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.

10.

Σν γλσκνδνηηθφ – απνθαζηζηηθφ κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ.

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σ.Δ.Δ. εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ε
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία κέηξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 9
Υνξήγεζε πηπρίσλ κειεηεηψλ
1.

Γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ πηπρίσλ ησλ κειεηεηψλ εθδίδεηαη απφθαζε

αξκφδηνπ Γηεπζπληή Σ.Δ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ., εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λένπ πηπρίνπ ιφγσ αλαλέσζεο θαη
επαλέθδνζε ιφγσ απψιεηαο ηνπ παιαηνχ.
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2.

Μεηά ηελ έθδνζή ηνπο, ηα πηπρία ησλ Μειεηεηψλ παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο

αηηνχληεο ή εθπξνζψπνπο ηνπο εθνδηαζκέλνπο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή
εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά,
εθφζνλ δεηεζεί ηνχην εγγξάθσο.
Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ. ε νπνία απνξξίπηεη αίηεζε εγγξαθήο κειεηεηή
ζην

Μ.Δ.Μ., ή ηνλ θαηαηάζζεη ζε ρακειφηεξε ηάμε/εηο απφ ηελ/ηηο αηηεζείζα/εο, ή ηνλ

ππνβηβάδεη θαηά ηάμε ή ηάμεηο, ή ηνλ δηαγξάθεη απφ ην Μ.Δ.Μ. ή ζπλεπάγεηαη νηαζδήπνηε
κνξθήο βιαπηηθή έλλνκε ζπλέπεηα ζε βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελθαηάζηαζε εγγξαθήο ηνπ
ζην Μ.Δ.Μ. θαη ην δηθαίσκα αλάιεςεο κειεηψλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ απφ πιεπξάο ηνπ, ν
κειεηεηήο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο εληφο απνθιεηζηηθνχ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
παξφληνο. Η αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά
ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Μ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε εηζήγεζεο εθδίθαζεο
ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηελ επηηξνπή Μ.Δ.Μ. Η επηηξνπή γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά
εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δπί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο κειεηεηψλ
απνθαίλεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνδνκψλ. Σν αξκφδην φξγαλν απνθαίλεηαη εληφο ηξηψλ
(3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο
πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο.
Αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.ΜΔ.ΓΙ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αηηήζεσλ
ζεξαπείαο θαη ηεο ινηπήο αιιεινγξαθίαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μεηξψν
Μ.Δ.Μ. νξίδεηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ.

3.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε
πηπρίνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηή, ν ηξφπνο εηδνπνίεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, ε
δηαδηθαζία αίηεζεο ζεξαπείαο επί ησλ απνθάζεσλ ρνξήγεζεο, ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηεο
εηζθνξάο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηνπ λ. 2338/1995 (Α΄ 202) κε ζπκςεθηζκφ
κέξνπο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Γ.Γ.Τ. πξνο ην Σ.Δ.Δ. θαζψο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ρνξήγεζε πηπρίνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηή θπζηθνχ
πξνζψπνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3θαη ηε ρξήζε ησλ πηπρίσλ ηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ζηνπο ινηπνχο θνξείο πνπ ν παξψλ λφκνο πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηνπο.

4.

Οη δηαηάμεηο πεξί εγγξαθήο ησλ κειεηεηψλ θαη αλαζεσξήζεσο ησλ πηπρίσλ
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εθαξκφδνληαη ζηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ πηπρίσλ, ηα πηπρία πνπ εθδφζεθαλ ππφ ην πξνεγνχκελν
λνκνζεηηθφ θαζεζηψο δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπο ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν αλαζεψξεζή ηνπο.

Άξζξν 10
Δγγξαθή ζην Μ.Δ.Μ. δηπισκαηνχρσλ θαη πηπρηνχρσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
1.

Οη εθδνζείζεο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο απνθάζεηο ηεο Γ.Δ.Μ. πνπ

αθνξνχλ ζε απνθάζεηο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Μ. ησλ δηπισκαηνχρσλ ή πηπρηνχρσλ αλψηαησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ, γηα θαηεγνξίεο κειεηψλ, δελ ζίγνληαη θαη ζπλερίδνπλ
λα αλαζεσξνχληαη έσο ηελ εκεξνκελία παχζεο επαγγέικαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

2.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαη θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ.
εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη νη απφθνηηνη αλσηάησλεθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλθάηνρνη
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ αλαγλσξηζκέλσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαζψο θαη νη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζην Μ.Δ.Μ, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελφ
ηνπο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ζπλαμηνινγνχληαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, ν
κεηαπηπρηαθφο θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, ε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε παξεκθεξή ηεο
αηηνπκέλεο θαηεγνξίαο κειεηεηηθά αληηθείκελα, έξγα ή ππεξεζίεο, ηα ζπλππνβαιιφκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5 θαη εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ εγγξαθή,
θαηάηαμε θαη πξναγσγή ζε ηάμεηο δηαδηθαζίεο.
3.

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη δηπισκαηνχρνη ή πηπρηνχρνη

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
εγγξάθνληαη ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κε απφθαζε ηεο
επηηξνπήο Μ.Δ.Μ., πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ηηο βαζηθέο
εηδηθφηεηεο εγγξαθήο ζην Σ.Δ.Δ. θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο φπσο νξίδνληαη απφ ην Σ.Δ.Δ.
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γηα ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4.

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο,

ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
εηζεγείηαη ζηελ επηηξνπή Μ.Δ.Μ. ψζηε λα απνδνζεί κε γεληθέο γλσκνδνηήζεηο ε δπλαηφηεηα
εθπφλεζεο κειεηψλ θαηά ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 ζε φιεο ηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο
εγγξαθήο ζην Σ.Δ.Δ. θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο φπσο νξίδνληαη απφ ην Σ.Δ.Δ. γηα ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, εμεηάδνληαο ελδεηθηηθά θαηά εηδηθφηεηα, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
εγγξαθήο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.
5.

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο γηα θάζε λέα εηδίθεπζε βαζηθήο

εηδηθφηεηαο πνπ εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν Σ.Δ.Δ. αθνινπζεί γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
Μ.Δ.Μ. γηα ηε
δπλαηφηεηα εθπφλεζεο κειεηψλ θαηά ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 2, σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

Άξζξν 11
Γηαγξαθή απφ ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ
1.

Με δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο δηαγξάθνληαη

νη κειεηεηέο απφ ην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ θαη αθπξψλεηαη ην πηπρίν ηνπο,
πξνζσξηλά κελ ιφγσ επηβνιήο ζρεηηθήο πεηζαξρηθήο πνηλήο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη γηα
φζν ρξφλν πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε, νξηζηηθά δε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Δμφδνπ απφ ην επάγγεικα ιφγσ ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο ή παχζεο επαγγέικαηνο ή
νηθεηνζεινχο απνρσξήζεσο απφ ην Μεηξψν,
β) Δπηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.

2.

Ο κειεηεηήο πνπ δηαγξάθεηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ην Μεηξψν Δκπεηξίαο

Μειεηεηψλ θαηαζέηεη ην πξσηφηππν κειεηεηηθφ πηπρίν ηνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ε
πεξίπησζε δηαγξαθήο ιφγσ ζαλάηνπ, ηελ σο άλσ ππνρξέσζε έρνπλ νη λφκηκνη θιεξνλφκνη
ηνπ κειεηεηή. Δθφζνλ πεξηέιζεη θαη’ άιιν ηξφπν ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο ν ζάλαηνο
κειεηεηή, αλαδεηείηαη αξκνδίσο ε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.
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3.

Όηαλ ιήμεη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο, ν κειεηεηήο κπνξεί λα ππνβάιεη

αίηεζε επαλαρνξήγεζεο ηνπ πηπρίνπ. Η αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία άκεζα θαη ην
πηπρίν επαλεθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ην πνιχ. Γηα ηελ επαλέθδνζε
ηνπ πηπρίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Μ.

4.

Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ε απφθαζε δηαγξαθήο ηνπ κειεηεηή απφ ην κεηξψν,

αθπξψλεηαη απηνδίθαηα ην πηπρίν ηνπο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαγσληζκνχο.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ εθηεινχλ νη δηαγξαθέληεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί
ππνθαηάζηαζεο αλαδφρνπ. Αλαθνίλσζε πεξί ηεο δηαγξαθήο θαη αθχξσζεο ηνπ πηπρίνπ
θαηαρσξείηαη κε πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηα ππεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο.

Άξζξν 12
Πεηζαξρηθφο έιεγρνο κειεηεηψλ
1.

Οη κειεηεηέο ππφθεηληαη ζηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο.

2.

Αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ πέξαλ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ νξγάλνπ ηνπ

νηθείνπ επηκειεηεξίνπ γηα ηα κέιε ηνπο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ. εθφζνλ δελ
ππάξρεη νηθείν επηκειεηήξην, έρεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ φηαλ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα αθνξά ζε πξάμεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα θαη είλαη εκπιεθφκελα κέξε ηνπ
αδηθήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη πνηλέο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ηνπ Σ.Δ.Δ..
Η φιε δηαδηθαζία πξνσζείηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζηε Γ.Γ.Τ. ζηα πιαίζηα πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34ηνπ παξφληνο.
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
ησλ κειεηεηψλ.
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ΜΗΣΡΩΟ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ (Μ.Δ.Κ.)
Άξζξν 13
Σήξεζε ηνπ Μ.Δ.Κ.
1.

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ησλ

πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ηεξείηαη ζην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) , Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.),
ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.

2.

Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.) γίλεηαη κε αίηεζε ησλ

ελδηαθεξφκελσλ δηπισκαηνχρσλ ή πηπρηνχρσλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ή ηερλνινγηθνχ ηνκέα θαη πξψελ αλψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην (κειέηε, θαηαζθεπή,
επίβιεςε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία / δηνίθεζε-δηαρείξηζε).
3.

Η εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ δεηεί

επίζεο ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο έξγσλ θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ ζε
βαζκίδα.

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζή

θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (εθφζνλ απηά δελ είλαη ήδε δηαζέζηκα ζην Μεηξψν ηνπ
Σ.Δ.Δ.), ιεπηνκεξέο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ή επηζηεκνληθέο
απαζρνιήζεηο ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή αληίζηνηρν ζεκείσκα βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, δήισζε ηνπ λ.1599/1986 γηα ηηο απαζρνιήζεηο ηνπ ζην
θχθισκα παξαγσγήο έξγσλ, κε κλεία θάζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ είδνπο
ηεο απαζρφιεζεο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο αλ δελ πξνθχπηνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ Μ.Δ.Κ. θαη θάζε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α74) .
Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζην Μ.Δ.Κ. ηζρχεη κέρξηο φηνπ γίλεη ηπρφλ αλαθαηάηαμε κε αίηεζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή δηαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο.

4.

Με ηελ εγγξαθή ν ελδηαθεξφκελνο θαηαηάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ, ζε

κία απφ ηηο βαζκίδεο εκπεηξίαο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 7 θαη γηα θάζε κηα απφ ηηο
θαηεγνξίεο έξγσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 55 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο
εξγαζίεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο.
Η εγγξαθή, ε θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο έξγσλ θαη βαζκίδεο ηνπ Μ.Δ.Κ. ε επέθηαζε ζε άιιεο
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θαηεγνξίεο θαη ε εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή Μ.Δ.Κ. ηνπ
άξζξνπ 15.
5.

Ο ελδηαθεξφκελνο επίζεο θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδεο εκπεηξίαο ζχκθσλα κε ηηο

πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ.

6.

Ο αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ εκπεηξίαο ζε θάζε εηδηθφηεηα νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4).

7.

ηελ πξψηε βαζκίδα εκπεηξίαο θαηαηάζζνληαη:

α) Οη δηπισκαηνχρνη ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ εγγεγξακκέλσλ ζηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ.
ή πηπρηνχρνη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηζνηίκσλ ή αληηζηνίρσλ ησλ ειιεληθψλ
ΑΔΙ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Καηά
παξέθθιηζε, κπνξεί λα γίλεη θαηάηαμε απεπζείαο ζηε δεχηεξε βαζκίδα αλ έρεη ζπκπιεξσζεί
πεληαεηία απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία.
Καη
β) Οη πηπρηνχρνη ησλ ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ πξψελ αλψηεξσλ
ηερληθψλ ζρνιψλ κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε εηψλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία.

8.

Η επέθηαζε ηεο εγγξαθήο ζε άιιεο θαηεγνξίεο θαη ε εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα

γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ ππνβάιιεη θαη φια ηα ζρεηηθά
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Αίηεζε γηα επέθηαζε ζε άιιεο θαηεγνξίεο θαη γηα εμέιημε απφ
βαζκίδα ζε βαζκίδα είλαη απαξάδεθηε πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ απφξξηςε
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.

9.

Γηα ηελ εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα ησλ δηπισκαηνχρσλ ή πηπρηνχρσλ ΑΔΙ

απαηηείηαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ηξία (3) έηε απαζρφιεζε ζε θαηαζθεπή ή έμη (6) έηε
ζε επίβιεςε ή επνπηεία έξγσλ ζε Πξντζηακέλε Αξρή, ήελληά (9) έηε απαζρφιεζε ζε
κειέηε. Αλ ε απαζρφιεζε είλαη ελαιιαζζφκελε, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε επίβιεςε θαη
κειέηε αλάγεηαη ζε ρξφλν θαηαζθεπήο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ θαηά ηε
ζρεηηθή αλαινγία ησλ πην πάλσ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ ρξφλνπ θαηά απαζρφιεζε. Δηδηθά
γηα ηελ εμέιημε απφ ηε Γ΄ βαζκίδα ζηε Γ΄ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ απαηηείηαη
απαζρφιεζε ηξηψλ (3) εηψλ ζε θαηαζθεπή πνπ δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κε άιινπ είδνπο
απαζρφιεζε.
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10.

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη κφληκνη ππάιιεινη ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, ή έρνληεο

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή νπνηαδήπνηε κνξθήο εμαξηεκέλε εξγαζία ζε αλαζέηνπζα
αξρή θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο, ππεξεηνχληεο ζην δεκφζην ή ζε
Ν.Π.Γ.Γ. ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη θαη ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο, ηξάπεδεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,
δηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Μ.Ο.Γ. Α.Δ., αλεμάξηεηεο αξρέο, εξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ.
θαη γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ην Γεκφζην ηζρχεη:
α. Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.) γίλεηαη κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ εγγξάθνληαη νη ηδηψηεο κεραληθνί.
β. Η εγγξαθή ζηηο βαζκίδεο θαη θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ είλαη
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ επηβιέπνληνο έξγσλ ζε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
επνπηεχνληνο κεραληθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζεδηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη Γηαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεοαλάζεζεο έξγσλ ζε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ειέγρνπ θαη έγθξηζεο
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζε Πξντζηακέλε Αξρή.
γ. Η εκπεηξία θαη ε πξναγσγή ζηηο βαζκίδεο ηνπ Μεηξψνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ
ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ, ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
πεξίπησζε β’ θαη πξνζκεηξψληαη ζηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο.
δ. Γηα ηελ πξψηε εγγξαθή νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηηο Α’, Β’, Γ’, βαζκίδεο
ηνπ

Μεηξψνπ

θαη

ζε

θαηεγνξίεο

έξγσλ

πνπ

αηηνχληαη,

εθφζνλ

δηαζέηνπλ

ηα

πξναπαηηνχκελα ηεο βαζκίδαο απηήο φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7,8,9 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
ε. Οη βεβαηψζεηο Μ.Δ.Κ. ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεζκεχνληαη θαη
νη ππάιιεινη δε κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ή επηρεηξήζεηο
ζπκβνχισλ ή κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο.
ζη. Η δηαπηζησκέλε παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο ε, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε
παξάλνκεο εξγαζίαο ζε επηρείξεζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο, απνηειεί αηηία παξαπνκπήο
ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην πνπ ππάγεηαη κε ην εξψηεκα ηεο πνηλήο
νξηζηηθήο απφιπζεο θαη άκεζεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. θαη Μ.Δ.Κ. γηα ηξία
(3) έηε κε απφθαζε ησλ αληίζηνηρσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα νπνία επίζεο
παξαπέκπεηαη ακειιεηί απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη ηεο δηαγξαθήο ηεο επηρείξεζεο πνπ
απαζρνιεί ην θπζηθφ πξφζσπν γηα 6 κήλεο απφ ηα Μεηξψα Δπηρεηξήζεσλ, ΜΗ.ΜΔ.Μ. ή
Μ.Δ.ΔΠ. αλαιφγσο, κε απφθαζε ησλ αληίζηνηρσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα νπνία
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επίζεο δηαβηβάδεηαη ακειιεηί απφ ηνλ αλσηέξσ πξντζηάκελν ε ππφζεζε.

11.

Γηα ηελ εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα ησλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ, ΚΑΣ.Δ.Δ. θαη

ππνκεραληθψλ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ηξία (3) έηε απαζρφιεζε ζε
θαηαζθεπή ή νθηψ (8) έηε ζε επίβιεςε. Γηα ηελ αλαγσγή ησλ εηψλ ελαιιαζζφκελεο
απαζρφιεζεο ηζρχεη ην δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δηδηθά γηα ηελ
εμέιημε απφ ηε Γ΄ βαζκίδα ζηε Γ΄ απαηηείηαη απαζρφιεζε ηξηψλ (3) εηψλ ζε θαηαζθεπή πνπ
δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κε άιινπ είδνπο απαζρφιεζε.
ηνπο ηερληθνχο γεληθά, αλεμάξηεηα απφ ηίηιν ζπνπδψλ, πνπ εγγξάθνληαη γηα

12.

πξψηε θνξά ζηελ Α΄ θαη Β΄ βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αιιά έρνπλ πιενλάδνπζα εκπεηξία ζε
θαηαζθεπή, επίβιεςε ή κειέηε, επηηξέπεηαη λα επηθαιεζζνχλ ηελ πείξα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ εκπεηξία ηνπο γηα ηελ πξναγσγή κέρξη ηε Γ΄ βαζκίδα, κεηά απφ παξακνλή δχν (2) εηψλ
ζηελ Α΄ θαη δχν (2) εηψλ ζηε Β΄ βαζκίδα. Η εθηίκεζε ηεο εκπεηξίαο γίλεηαη κε αλαγσγή ηνπ
ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηηο αλαινγίεο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ.

13.

Η εγγξαθή, θαηάηαμε, εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα θαη επέθηαζε ζε άιιεο

θαηεγνξίεο έξγσλ ζηεξίδεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ην Σ.Δ.Δ. θαη
ηδίσο ζηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.

14.

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 52 ηνπ πα-

ξφληνο.

15.

Η εγγξαθή, ε θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο έξγσλ θαη βαζκίδεο, ε επέθηαζε ζε άιιεο

θαηεγνξίεο θαη ε εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα θαη ε δηαγξαθή γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ απηνδίθαηε δηαγξαθή, ε σο άλσ επηηξνπή, εθδίδεη θαη’
έηνο ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε.
Αίηεζε γηα επέθηαζε ζε άιιεο θαηεγνξίεο έξγσλ θαη γηα εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα
είλαη απαξάδεθηε πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ απφξξηςε ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ
επηηξνπή Μ.Δ.Κ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εγθξίλνληαη ε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
θαη ησλ εγγξάθσλ θαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, ηήξεζε, ρνξήγεζε θαη επεμεξγαζία.

16.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
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αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ξπζκίδνληαη ηδίσο ν ειάρηζηνο ρξφλνο, ε ειάρηζηε εκπεηξία πνπ
απαηηνχληαη αλά θαηεγνξία έξγσλ, εηδηθφηεηα θαη ηίηιν ζπνπδψλ, νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ εμέιημε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ
εγγξαθή, θαηάηαμε θαη εμέιημε ζε βαζκίδεο ηνπ Μ.Δ.Κ..

Άξζξν 14
ηνηρεία Δκπεηξίαο - Πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ.
1.

Η εκπεηξία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηηο αλάγθεο θαηάηαμεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ

βαζκίδσλ ηνπ Μ.Δ.Κ. ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα, ην κέγεζνο, ηελ θαηεγνξία θαη
ην βαζκφ ηερληθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα εθαξκφδνληαη Σερληθέο
Οδεγίεο πνπ ζπληάζζεη ην Σ.Δ.Δ. (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.) κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..
Με ηηο ελδείμεηο ηνπ Μ.Δ.Κ. παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ησλ εγγεγξακκέλσλ,
ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο θαηάηαμεο ζε θαηεγνξίεο έξγσλ θαη βαζκίδεο.

2.

Γηα θάζε δεκφζην έξγν, ε ππεξεζία πνπ ην επηβιέπεη, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά πηζηνπνηεηηθφ Μ.Δ.Κ. πνπ ειέγρεηαη
θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία πνπ αζθεί θαζήθνληα Πξντζηακέλεο Αξρήο. Σν
πηζηνπνηεηηθφ ζπληάζζεηαη νπσζδήπνηε κε ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Σα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. πεξηιακβάλνπλ
θάζε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μ.Δ.Κ. ή πνπ έρνπλ ηα
ηππηθά πξνζφληα γηα λα εγγξαθνχλ ζε απηφ θαη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην έξγν απφ ηελ
πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο
ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο. Σα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. δηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζην Σ.Δ.Δ.
3.

Σα ζηνηρεία θαη ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη:

α) εηήζηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ.,
β) πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. γηα θάζε εξγνιαβία ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζσξηλή παξαιαβή ή ε
παξαιαβή απηή ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
γ) δειηία εθηάθησλ ζηνηρείσλ ή επηζεσξήζεσλ.
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4.

Σα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. είλαη αηνκηθά αλά έξγν θαη πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηα

πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία έηζη ψζηε λα ηαπηνπνηείηαη κνλνζήκαληα, ην ξφιν ηνπο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε δηάθξηζε ηνπ είδνπο ηεο απαζρφιεζεο (κειέηε, θαηαζθεπή,
επίβιεςε), ηνπ ελεξγνχ βαζκνχ ζπκκεηνρήο θαη πνζνζηηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αλάινγα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δειηία
εθηάθησλ ζπκβάλησλ ή επηζεσξήζεσλ. Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. εθαξκφδνληαη αλάινγα
νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο. Γηα θάζε ζχκβαζε εθηέιεζεο έξγνπ
εθδίδνληαη πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηα αληίζηνηρα Μ.Δ.Κ. ζπλδπαζηηθά.

5.

Σα πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ή έξγσλ ζηελ αιινδαπή ή γηα

ζρεηηδφκελεο κε ηα έξγα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο εξγνηαμηαθνχο
ρψξνπο έρνπλ ηελ ίδηα δνκή κε ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ. θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο.

6.

Οη ελδείμεηο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα γηα

ηελ εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ., αιιά δελ είλαη αθφκα εγγεγξακκέλα ζε απηφ, ηαμηλνκνχληαη, γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, αλ ηα πξφζσπα απηά δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο.

7.

Η απφδεημε εκπεηξίαο πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μ.Δ.Κ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο

ηζρχνπζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.1418/1984 δηαηάμεηο γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
εξγνιεπηψλ δεκνζίσλ έξγσλ.

8.

Η εκπεηξία ζηειερψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα εγγξαθή, θαηάηαμε θαη αλαζεψξεζε ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο
Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.) είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρεηαη θαη απφ απαζρφιεζε ζε άιιε
επηρείξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ην ζηέιερνο, είλαη
απνδεδεηγκέλα ζπλδεδεκέλε ή ζπγγελήο θαηά ηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη, θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ
παξνρήο ππεξεζηψλ.

9.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηα
πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ., πνηνη ηα εθδίδνπλ θαη ηα επηβεβαηψλνπλ, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά
ηα νπνία ππνβάιινληαη, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απφ ηελ ππεξεζία φισλ ησλ
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ζηνηρείσλ θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ιεπηνκέξεηα. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα
αλάινγα ζέκαηα γηα ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθψλ ή νίθνζελ πιεξνθνξηψλ γηα ηδησηηθά έξγα, γηα
έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ αιινδαπή ή γηα άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Γ.Γ.Τ. θαζνξίδεηαη ε δνκή πνπ ζα ηεξείηαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ν
ηξφπνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο.

10.

Σερληθνί ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε άιιεο εηδηθφηεηεο, πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην

Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη θαη
ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπληαμηνχρνη ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ, ηξαπεδψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, Γ.Δ.Η., Ο.Σ.Δ. θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην
Γεκφζην, δελ επηηξέπεηαη λα ζηειερψλνπλ επί κία δηεηίαηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα
έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή κίζζσζεο έξγνπ κε ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
Μ.Δ.ΔΠ. κέζα ζην πξψην έηνο απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο Μ.Δ.ΔΠ
είραλ κε ηελ ππεξεζία ηνπ ζπκβαηηθή ζρέζε ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξηλ ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζηνχκελε, επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο απφ ην
Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηνπ ηερληθνχ απφ ην Μ.Δ.Κ.. Γηα ηε δηαγξαθή απηή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε
ηνπ ΤπνπξγνχΤπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

Άξζξν 15
πγθξφηεζε θαη αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ
(Μ.Δ.Κ.)
1.

Η εγγξαθή, θαηάηαμε θαη εμέιημε ζηηο βαζκίδεο ηνπ Μ.Δ.Κ. γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή

Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ. Η Δπηηξνπή απηή εηζεγείηαη επίζεο θάζε κέηξν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Κ. γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ,
ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη γεληθά παξαθνινπζεί
ηελ φιε ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.Κ. θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη νπσζδήπνηε ηελ εηήζηα
έθζεζή ηεο εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.

2.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Κ. απνηειείηαη απφ 13 ηαθηηθά θαη ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά

Μέιε, πνπ ππεξθαιχπηνπλ
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Μεηξψνπ, σο εμήο: νθηψ δεκφζηνπο
Δπηκειεηεξίνπ

ππαιιήινπο, δχν εθπξνζψπνπο

ηνπ

Σερληθνχ

Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.), έλαλ εθπξφζσπν ησλ παλειιελίσλ επαγγεικαηηθψλ

ελψζεσλ ησλ ηερληθψλ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ
νξγαλψζεσλ,

νη

νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο κε ζπλεκκέλν

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ απνδεηθλχεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο πεξί ηε λνκνζεζία
ηερληθψλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα απφ:
1) Έλαλ (1) ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθψλ, Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, σο πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
2) Έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο.
3) Έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο.
4) Έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
5-8) Σέζζεξηο (4) ππαιιήινπο ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Τ. κε απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία
ζηηο θαηαζθεπέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ
είλαη ΠΔ Μεραληθνί θαη έλαο (1) ην πνιχ είλαη ΠΔ πνπ δηαζέηεη πηπρίν Ννκηθήο Δπηζηήκεο.
9-10) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), πνπ
νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Σ.Δ.Δ.. Έλαο εθ ησλ εθπξνζψπσλ νξίδεηαη θαη
σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο.
11) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ παλειιελίσλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ ηερληθψλ πνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ ζην Μ.Δ.Κ. θαη δελ είλαη κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ..
12-13) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ ελψζεσλ, φπσο νξίδεηαη
ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξφληνο.
Σα κέιε ππφ ζηνηρεία 2,3,4 πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο, θαηφπηλ
ππφδεημεο ησλ νηθείσλ νξγάλσλ ησλ ππνπξγείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
Σα κέιε ππφ ζηνηρεία 9,10, 11, 12, θαη 13 θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο επηιέγνληαη απφ ηνπο
θνξείο ή νξγαλψζεηο ηνπο κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80
ηνπ παξφληνο.
3.

Η σο άλσ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζπγθξνηείηαη κε ζεηεία δχν (2)
εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Η Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ζην
Σ.Δ.Δ., απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε, θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο
ε έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θάζε είδνπο κεηαβνιήο ησλ
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εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηα
Μεηξψα λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ εθπξφζσπνη
δελ νξηζηνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο εληφο κελφο απφ ηελ έγγξαθε θιήζε ηνπο ζα
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

4.

Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο,

ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
5.

Όηαλ εθδηθάδνληαη αηηήζεηο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17ηνπ

παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ ηε ζέζε
ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαηεγνξίαο ΠΔ πνπ δηαζέηεη πηπρίν Ννκηθήο Δπηζηήκεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 5-8 ηεο παξαγξάθνπ 2, ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ
Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
λφκηκα αλαπιεξνχκελνο.

6.

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο κεξηκλά ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.

κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο, κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ή απηεπαγγέιησο ζε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ πεξηέιζεη ζηε
Γ.Γ.Τ. παξεξρνκέλνπ ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε κέινπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο, ην λέν κέινο
δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Καη΄εμαίξεζε, ε πξψηε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζα νξηζηνχλ
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ιήγεη ζηηο 31.12.2018.

7.

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο δηεμάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο

ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κε εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο, πξφζσπα αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή
δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ιφγσ εηδηθήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή εκπεηξίαο.

8.

Καη’ εμαίξεζε ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα

δέρεηαη ζε αθξφαζε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ζέκα ζπδεηείηαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, ν νπνίνο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη απνρσξεί ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ ηε ιήςε ηεο
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απφθαζεο.

9.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Κ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

β) Γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θάζε είδνπο κεηαβνιήο ζην Μ.Δ.Κ. Η
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ.
ηα νπνία εθδίδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε βεβαίσζε (πηπρίν).
γ) Γλσκνδνηεί, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, γηα ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελν εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ
κε ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα ησλ αηηνπκέλσλ ηελ εγγξαθή.
δ) Γλσκνδνηεί επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζπληάζζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία
ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη αθνξνχλ ηνλ ηχπν ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, αλαλέσζεο θαη πξναγσγήο ζηα
Μεηξψα θαη θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή πίλαθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Μ.Δ.Κ.
ε) Γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ αζθνχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 17ηνπ παξφληνο θαη επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηα κεηξψα
παξαπέκπεηαη ζ’ απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ..

10.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Κ.:

α) Δηζεγείηαη γηα ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη
ηνπ ελ γέλεη λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ κειεηεηψλ.
β) εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Κ.,
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.Κ.,
παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.Μ. θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. εθζέζεηο.

11.

Μέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο ε επηηξνπή Μ.Δ.Κ. ζπλέξρεηαη ζε εηήζηα εηδηθή

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη εηήζηα απνινγηζηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε
αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ.Δ.Κ. ηελ εηδηθή
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ζπλεδξίαζε εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Κ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ
απνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο. Σν ηειηθφ θείκελν ησλ εηεζίσλ πξνηάζεσλ ζπληάζζεηαη
θαη ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.

12.

Σν Σ.Δ.Δ. κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε γξακκαηεηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε

ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.

13.

Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή

Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ.

14.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη ζέκαηα
εγγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο εγγξαθήο, θαζψο θαη ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Κ..
Με ηελ ίδηα Απφθαζε νξίδνληαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ θαηάηαμεο θαη
αλαβάζκηζεο ησλ πηπρίσλ ζηα κεηξψα Μ.Δ.Κ., νη πφξνη ηνπ Μεηξψνπ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηέιε θαη εηζθνξέο ησλ ηερληθψλ ηνπ Μ.Δ.Κ. γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, αλαζεψξεζε
εγγξαθήο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ηεο Γηεχζπλζεο Μεηξψσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ.
Δπίζεο κε αλάινγε απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εθζέζεηο
ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 16
Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.
1.

Η επηηξνπή Μ.Δ.Κ. ζπγθξνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο.

Δθφζνλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηε
ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 -15
ηνπ λ. 2690/ 1999.
Γηα ηελ χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή
ηνπ θαη έμη (6) εθ ησλ κειψλ ηεο.

2.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Κ. ζπγθαιείηαη ηαθηηθά απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο κία θνξά ηελ

εβδνκάδα θαη εθηάθησο φηαλ ν Πξφεδξνο απηήο θξίλεη απαξαίηεην. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο
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δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ δχν (2) θάζε κήλα. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζην Σ.Δ.Δ. Σα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηε ζπλεδξίαζε εθφζνλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη
ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ. Γηα ηελ έγθαηξε θαη λφκηκε εηδνπνίεζή ηνπο θξνληίδεη ην ηαθηηθφ κέινο
πνπ πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη.

3.

Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη κπζηηθέο. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.

Δθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δχλαηαη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε θάζε ζέκα, χζηεξα απφ
πξφηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο εθφζνλ παξίζηαληαη φια ηα ηαθηηθά ηεο κέιε θαη δελ έρνπλ
αληίξξεζε ζηε ζπδήηεζε.
4.

ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο αξκφδηαο

Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ, λφκηκα αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο
Μεηξψνπ Καηαζθεπαζηψλ.
Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέινο ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Κ. ή ππάιιεινο
ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο θαη ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο.
ε πεξίπησζε νξηζκνχ ππαιιήινπ ε πξφηαζε νξηζκνχ δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Τπνδνκψλ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ νξηζκέλνπ γξακκαηέα θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, κε εηζήγεζε
ηνπ πξνέδξνπ, ε επηηξνπή απνθαζίδεη κε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο
εθ ησλ κειψλ ηεο, ν νπνίνο ζα εθηειεί ρξέε γξακκαηέα.

5.

Η εκεξήζηα δηάηαμε δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο (48) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ

απφ ηε ζπλεδξίαζε. Οη εηζεγήζεηο ηεο Τπεξεζίαο δηαηππψλνληαη εγγξάθσο. Καη’ εμαίξεζε,
νη εηζεγήζεηο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθέο θαη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,
εθ΄ φζνλ ηα ζέκαηα είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη
δελ αληηιέγεη ε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.

6.

Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ

θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξφεδξνο ή ν
πξνεδξεχσλ αλαπιεξσηήο ηνπ.
7.

Γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζνληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά ηα νπνία α)

αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ, ηελ απνπζία ή ην θψιπκα ηαθηηθνχ
κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή αλαπιεξσκαηηθνχ, β) ελζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, γ)
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πεξηιακβάλνπλ ηε γλψκε ησλ κεηνςεθνχλησλ κειψλ ή ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο, δ)
ζεσξνχληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα θαη ε) ηεξνχληαη ζε
θηλεηά θχιια πνπ αξηζκνχληαη κε εληαία εηεζία αχμνπζα αξίζκεζε θαη κνλνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηηο δηθέο ηεο
ελέξγεηεο.

8.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.Κ. αιιεινγξαθεί κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηηο

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία
ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζζνχλ κε απηήλ θαη λα παξάζρνπλ θάζε πιεξνθνξία.

9.

Η Δπηηξνπή αξλείηαη ηελ εγγξαθή κειεηεηή ζην Μ.Δ.Κ. ή ηελ θαηάηαμε ζηελ

θαηεγνξία ή ηάμε γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, αλ απφ ηα ζπλεκκέλα ηεο αίηεζεο
ζηνηρεία φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο θξίλεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο δελ
έρεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.

10.

Σν γλσκνδνηηθφ – απνθαζηζηηθφ κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Κ.

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σ.Δ.Δ. εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ε
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία κέηξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 17
Υνξήγεζε Βεβαηψζεσλ Μ.Δ.Κ.
1.

Οη Βεβαηψζεηο Μ.Δ.Κ. εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. θαηφπηλ

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά.

2.

Η επαλέθδνζε βεβαηψζεσλ Μ.Δ.Κ., ιφγσ επαλαρνξήγεζεο θαηφπηλ αλαζηνιήο ή

άξζεο ησλ αηηηψλ ηεο απηνδίθαηεο δηαγξαθήο, γίλεηαη έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
ζην Σ.Δ.Δ., ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ λένπ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.. Η αίηεζε
εμεηάδεηαη άκεζα θαη ε βεβαίσζε επαλεθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ην
πνιχ.
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3.

Μεηά ηελ έθδνζή ηνπο, νη βεβαηψζεηο Μ.Δ.Κ. παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο αηηνχληεο ή

εθπξνζψπνπο ηνπο εθνδηαζκέλνπο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ δεηεζεί
ηνχην εγγξάθσο ή αλαθηψληαη ειεθηξνληθά απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Σ.Δ.Δ. κέζσ
ειεθηξνληθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληα.

4.

Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ. ε νπνία απνξξίπηεη αίηεζε εγγξαθήο

κειεηεηή ζην Μ.Δ.Κ., ή ηνλ θαηαηάζζεη ζε ρακειφηεξε ηάμε/εηο απφ ηελ/ηηο αηηεζείζα/εο, ή
ηνλ

ππνβηβάδεη

θαηά

ηάμε ή ηάμεηο, ή ηνλ δηαγξάθεη απφ ην Μ.Δ.Κ. ή ζπλεπάγεηαη

νηαζδήπνηε κνξθήο βιαπηηθή έλλνκε ζπλέπεηα ζε βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελθαηάζηαζε
εγγξαθήο ηνπ ζην Μ.Δ.Κ. θαη ην δηθαίσκα αλάιεςεο κειεηψλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ απφ
πιεπξάο ηνπ, ν κειεηεηήο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο εληφο απνθιεηζηηθνχ
δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 10
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. Η αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ θαη
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Κ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηε
ζχληαμε εηζήγεζεο εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηελ επηηξνπή Μ.Δ.Κ. Η επηηξνπή
γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δπί ησλ
αηηήζεσλ ζεξαπείαο κειεηεηψλ απνθαίλεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνδνκψλ. Σν αξκφδην
φξγαλν απνθαίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο.
Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο ζεξαπείαο.
Αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.ΜΔ.ΓΙ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αηηήζεσλ
ζεξαπείαο θαη ηεο ινηπήο αιιεινγξαθίαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μεηξψν
Μ.Δ.Κ. νξίδεηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.

5.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε
πηπρίνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηή, ν ηξφπνο εηδνπνίεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπο,
ε δηαδηθαζία αίηεζεο ζεξαπείαο επί ησλ απνθάζεσλ ρνξήγεζεο, ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο
ηεο εηζθνξάο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηνπ λ. 2338/1995 (Α΄ 202) κε ζπκςεθηζκφ
κέξνπο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Γ.Γ.Τ. πξνο ην Σ.Δ.Δ. θαζψο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ρνξήγεζε πηπρίνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηή θπζηθνχ
πξνζψπνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο θαη ηε ρξήζε ησλ πηπρίσλ
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ηνπο ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηνπο ινηπνχο θνξείο πνπ ν παξψλ λφκνο πξνβιέπεη ηε
ρξήζε ηνπο.

6.

Οη δηαηάμεηο πεξί εγγξαθήο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζηα Μ.Δ.Κ., θαηάηαμεο, εμέιημε απφ

βαζκίδα ζε βαζκίδα θαη επέθηαζεο ζε άιιεο θαηεγνξίεο έξγσλ εθαξκφδνληαη ζηηο αηηήζεηο
πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ
βεβαηψζεσλ, νη βεβαηψζεηο πνπ εθδφζεθαλ ππφ ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο
δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κέρξη ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εμέιημε ή επέθηαζή ηνπο ή ζε θάζε
πεξίπησζε έσο θαη ηηο 31.12.2018.

Άξζξν 18
Δγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. δηπισκαηνχρσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
1.

Η εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. ησλ δηπισκαηνχρσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο

εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ,
γίλεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ ή εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο, κεηά ηξηεηία απφ ηελ
έλαξμε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ δηπιψκαηνο θαη ην ρξφλν
απαζρφιεζεο:
α) ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ νδνπνηίαο, νηθνδνκηθψλ,
πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ.
β) ησλ αξρηηεθηφλσλ κεραληθψλ ζηελ θαηεγνξία νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη ζηα έξγα πξαζίλνπ
ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ.
γ) ησλ αγξνλφκσλ ηνπνγξάθσλ κεραληθψλ ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ νδνπνηίαο, νηθνδνκηθψλ,
πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ.
δ) ησλ ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, ησλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ, ησλ ειεθηξνιφγσλ
κεραλνιφγσλ κεραληθψλ θαη ησλ λαππεγψλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ, φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε.
ε) ησλ λαππεγψλ κεραληθψλ θαη ησλ λαππεγψλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ ζηα πισηά έξγα
θαη εγθαηαζηάζεηο λαππεγείσλ.
ζη) ησλ κεραληθψλ κεηαιιείσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

46

ζηα έξγα ζεξάγγσλ, απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ θαη γεσηξήζεσλ.
δ) ησλ κεηαιινπξγψλ κεραληθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ
θαη ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ
απνβιήησλ.
ε) ησλ ρεκηθψλ κεραληθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη
ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ.
«ζ) Σσλ ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ, ησλ ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, ησλ ειεθηξνιφγσλ
κεραληθψλ θαη κεραληθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Η/Τ) ζηα έξγα ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ.
η) ησλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ βηνκεραλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηηο θαηεγνξίεο
έξγσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ, φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε.
ηα) ησλ κεραληθψλ παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη
ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, βηνκεραληθψλ
ελεξγεηαθψλ, φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε
απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε.
ηβ) ησλ κεραληθψλ δηαρείξηζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ, φπσο θαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα
ππφ πίεζε.
ηγ) ησλ δηπισκαηνχρσλ, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραληθψλ ρσξνηαμίαο
πνιενδνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ή (θαη) κεραληθψλ ρσξνηαμίαο θαη πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ αξρηηέθηνλα
κεραληθνχ.
ηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ
θαηεγνξία ησλ Οηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηελ δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη
ζπκπιεξσζεί επηαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη
ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Η εγγξαθή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ πξαζίλνπ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο.
Η πξναγσγή ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά θαη έξγα πξαζίλνπ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο.
ηδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεραληθψλ νξπθηψλ πφξσλ, νη
νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ κεηαιιεηνιφγνπ κεηαιινπξγνχ.
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- ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, γηα
έξγα ζεξάγγσλ, απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ θαη γεσηξήζεσλ ή
- ζηελ δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο

θαη

εθφζνλ

απνδεηθλχεηαη

ζρεηηθή

εκπεηξία,

γηα

έξγα

ζεξάγγσλ,

απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ θαη γεσηξήζεσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα ζεξάγγσλ, απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ
θαη γεσηξήζεσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο κεραληθνχο κεηαιιείσλ.
ηε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
δνκνζηαηηθνχ κεραληθνχ θαη δνκνζηαηηθνχ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην
Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ.,
κεηά απφ ηεηξαεηία απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ
νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ
νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
ηζη) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
δνκνζηαηηθνχ κεραληθνχ γηα ζπλήζεηο κε ζεηζκηθέο δξάζεηο θαη κεραληθνχ δηαρείξηζεο έξγνπ
δνκνζηαηηθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο. ηδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ
ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ
ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο κε κπεηφλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα
ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
ηε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ δηαρείξηζεο έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα
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άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ
Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ νδνπνηίαο θαη
πδξαπιηθψλ έξγσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο
πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
ηζ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ δηαρείξηζεο δνκηθψλ έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ηεο πξναγσγήο
ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
θ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ δηαρείξηζεο θαηαζθεπψλ κε αλάιπζε γηα ζπλήζεηο κε ζεηζκηθέο δξάζεηο, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ
θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
θα) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ πδξνηερληθήο, πνιηηηθνχ κεραληθνχ – πδξνηερληθνχ, πδξνηερληθνχ κεραληθνχ θαη
πδξαπιηθνχ κεραληθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ ηεηξαεηία, απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ
Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη
ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο
εκεδαπήο.
θβ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ

κεηαθνξψλ,

ζπγθνηλσληνιφγνπ

κεραληθνχ,

πνιηηηθνχ

κεραληθνχ

–

ζπγθνηλσληνιφγνπ, κεραληθνχ ζηδεξνδξφκσλ νδψλ θαη γεθπξψλ, κεραληθνχ νδνπνηίαο,
κεραληθνχ νδνπνηίαο – ζπγθνηλσληψλ, κεραληθνχ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ θαηαζθεπψλ,
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νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ
πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο κεηά απφ ηεηξαεηία, απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
θγ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ αγξνηηθήο δφκεζεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ, ηεο
πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ
έξγσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
θδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ζπληήξεζεο δνκηθψλ έξγσλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
θε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο δφκεζεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη ζηελ
πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ
θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα
δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
θζη) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
εδαθνκεραληθνχ κεραληθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
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άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη ζηελ πξψηε βαζκίδα
ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ
έξγσλ ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηα έξγα
εξάγγσλ θαη Γεσηξήζεσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη ζηα
έξγα ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ, απηέο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
θδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
γεσιφγνπ κεραληθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ ή ζηε δεχηεξε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ
απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηα έξγα ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, ζηα έξγα ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ , απηέο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
θε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ελίζρπζεο θαη ζπληήξεζεο θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ
βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ
εμαεηία, απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο.
θζ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
πνιηηηθνχ κεραληθνχ βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ ή (θαη) κεραληθνχ
βηνκεραληθψλ θαη δνκνζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ
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ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηελ δεχηεξε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ι) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ζηηο πνιηηηθέο θαη βηνκεραληθέο θαηαζθεπέο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ.
ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά
πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ια) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
πνιηηηθνχ κεραληθνχ παξαγσγήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ ή (θαη) κεραληθνχ
δηαρείξηζεο – δηνίθεζεο θαηαζθεπψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιβ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ζεξκναεξηνεθνδηαζκνχ θαη εμαεξηζκνχ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ
βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιγ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ δηαρείξηζεο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ
βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ
έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά θαη πδξαπιηθά, κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ

ππνινγηζηηθήο

πξνζνκνίσζεο

θαη πεπεξαζκέλσλ

ζηνηρείσλ,

νη

νπνίνη

εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε
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βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο θαηεγνξίεο
ησλ νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά θαη πδξαπιηθά, κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ζαιάζζησλ θαηαζθεπψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα
ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα πδξαπιηθά έξγα, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιζη) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ έξγσλ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ.
ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη
έξγσλ θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αέξησλ Απνβιήησλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα πδξαπιηθά έξγα θαη έξγα θαζαξηζκνχ θαη
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αέξησλ απνβιήησλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ, απηέο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
ιδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ.
ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά
ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή
ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ
έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
πνιηηηθνχ κεραληθνχ κε Καηεχζπλζε ζηα Γνκηθά, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ
βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηε
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δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ
έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
ιζ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ βηνκεραληθψλ θαη δνκηθψλ έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηε δεχηεξε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγή ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη γεθπξψλ, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ
νηθνδνκηθψλ έξγσλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ
θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κα) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
πνιηηηθνχ κεραληθνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή
εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά ηεηξαεηία απφ
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ ή ζηε δεχηεξε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., αλ έρεη ζπκπιεξσζεί εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα πδξαπιηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κβ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ κε εηδηθφηεηα ζηηο γέθπξεο θαη ζήξαγγεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ
βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ νδνπνηίαο.
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Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νδνπνηίαο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κγ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ ζρεδηαζκνχ δνκηθψλ έξγσλ γηα ζπλήζεηο κε ζεηζκηθέο δξάζεηο, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία
ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ δηαρείξηζεο θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα
ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγή ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Μεραληθνχ παξαγσγήο δνκηθψλ ζηνηρεηψλ θαηαζθεπψλ, Μεραληθνχ δηαρείξηζεο θηηξίσλ,
Μεραληθνχ αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ έλαληη θπζηθψλ θηλδχλσλ ή (θαη)
Μεραληθνχ ζπληήξεζεο έξγσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ζην Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κζη) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο κεραληθνχ ππνινγηζηηθήο πξνζνκνίσζεο ζηε κεραληθή, νη νπνίνη εληάζζνληαη
ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ
Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά θαη πδξαπιηθά, κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κδ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραληθνχ αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα
ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ.
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Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα νηθνδνκηθά θαη πδξαπιηθά, κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
κε) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
γεσηερληθνχ κεραληθνχ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία απφ ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ γεσηξήζεσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα πδξαπιηθά έξγα θαη έξγα γεσηξήζεσλ κε
ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο.
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ, απηέο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
κζ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
γεσηερληθνχ κεραληθνχ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ., ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ
κεηαιιεηνιφγνπ κεηαιινπξγνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά πεληαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ απνθαιχςεσλ
κεηαιιείσλ θαη ησλ έξγσλ γεσηξήζεσλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, γηα έξγα απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ θαη
γεσηξήζεσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο κεραληθνχο κεηαιιείσλ.
λ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηερληθψλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραληθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ
θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία,
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηα έξγα πξαζίλνπ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ.
κεηά απφ ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ
Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη
ζρεηηθή εκπεηξία, ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη
αεξίσλ απνβιήησλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη ζηα
έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ θαη
ζηα έξγα πξαζίλνπ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο
πνιηηηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
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κεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ, απηέο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
λα) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηερληθψλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραληθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα
ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ πεληαεηία, απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ
βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ζηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία
απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ πξαζίλνπ θαη ζηελ πξψηε
βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ. κεηά απφ κία ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ
θαηεγνξία ησλ έξγσλ θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ
απνβιήησλ ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη
ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξψλ θαη
αεξίσλ απνβιήησλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
δηπισκαηνχρνπο ρεκηθνχο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
λβ) ησλ δηπισκαηνχρσλ ηερληθψλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραληθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ. ζηελ βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ, ζηελ πξψηε βαζκίδα
ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηελ θαηεγνξία ησλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε θαη ζηελ
πξψηε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ ηεηξαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηα
έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ ή
δεχηεξε βαζκίδα ηνπ Μ.Δ.Κ., κεηά απφ εμαεηία απφ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή εκπεηξία ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη
πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ.
Σεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα
πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε θαη ζηα έξγα θαζαξηζκνχ θαη
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ, ζηεξψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο. δηπισκαηνχρνπο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο.
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθηήζνπλ αληηζηνηρία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ κεραλνιφγνπ
κεραληθνχ, ν αξηζκφο θαηεγνξηψλ έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα εγγξάθνληαη δελ ζα ππεξβαίλεη, ζε
αξηζκφ, απηέο ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ.

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

57

2.

ην Μ.Δ.Κ. εγγξάθνληαη επίζεο θαη νη παξαθάησ δηπισκαηνχρνη ή πηπρηνχρνη ΑΔΙ

πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο:
α) Οη γεσπφλνη ζηα έξγα πξαζίλνπ.
β) Οη δαζνιφγνη ζηα έξγα πξαζίλνπ.
γ) Οη γεσιφγνη ζηα έξγα ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ.

3.

Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ δηπισκαηνχρνπο ή πηπρηνχρνπο ΑΔΙ εγγξάθνληαη ζην

Μ.Δ.Κ. γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο θαη φρη γηα πιήξεηο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ
εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ιακβάλνληαη ππφςε
γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθά ή φηαλ ην απαηηεί ξεηά ε
δηαθήξπμε.
Άξζξν 19
Δγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. Τπνκεραληθψλ Πηπρηνχρσλ ΣΔΙ θαη πξψελ ΑΣΔΜ – ΚΑΣ.Δ.Δ.
1.

Η εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. ησλ πηπρηνχρσλ ππνκεραληθψλ, ησλ πηπρηνχρσλ

ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξψελ αλσηέξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ ηεο
εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ
γίλεηαη κεηά απφ πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κε βάζε ηελ
εκπεηξία ηνπο ζε έξγα θαη ζε θαηεγνξίεο έξγσλ αληίζηνηρεο κε ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο έξγσλ ή εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο:
α) Σσλ πνιηηηθψλ ππνκεραληθψλ ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηίαο, νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ,
ιηκεληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ.
β) Σσλ ειεθηξνιφγσλ, ησλ κεραλνιφγσλ θαη ησλ ειεθηξνιφγσλ – κεραλνιφγσλ
ππνκεραληθψλ

ζηελ

ελεξγεηαθψλ έξγσλ,

θαηεγνξία

ησλ

φπσο

ζηελ θαηεγνξία

θαη

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
ησλ

θαη

βηνκεραληθψλ

πδξαπιηθψλ

έξγσλ

γηα

θαη
ηα

πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ πδξαπιηθά έξγα ππφ πίεζε.
γ) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ θαη ησλ πηπρηνχρσλ
πξψελ ΑΣΔΜ ησλ ΚΑΣ.Δ.Δ. Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ, Καηεχζπλζεο Γνκηθψλ
Έξγσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ
θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ δνκηθά έξγα.
δ) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ησλ πηπρηνχρσλ
πξψελ

ΑΣΔΜ

ησλ

ΚΑΣ.Δ.Δ.,

Σκήκαηνο

Σερλνιφγσλ,

Πνιηηηθψλ,

Καηεχζπλζεο

πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ θαη
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ιηκεληθψλ έξγσλ.
ε) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθίαο θαη ησλ πηπρηνχρσλ πξψελ ΑΣΔΜ
ησλ ΚΑΣ.Δ.Δ., Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Σνπνγξάθσλ ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηΐαο, πδξαπιηθψλ
θαη ιηκεληθψλ έξγσλ.
ζη) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ησλ Σκεκάησλ Μεραλνινγίαο, Ηιεθηξνινγίαο, Δλεξγεηαθήο
Σερληθήο θαη Μεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ – εγθαηαζηάζεσλ θαη παξαγσγήο, φπσο θαη ησλ
πηπρηνχρσλ πξψελ ΑΣΔΜ ησλ ΚΑΣ.Δ.Δ., Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ θαη
Σερλνιφγσλ

Ηιεθηξνιφγσλ,

ζηηο

θαηεγνξίεο

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ

έξγσλ

θαη

βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Οη πηπρηνχρνη ΣΔΙ ησλ Σκεκάησλ Μεραλνινγίαο θαη
Μεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη νη πηπρηνχρνη πξψελ ΑΣΔΜ ησλ ΚΑΣ.Δ.Δ., Σκήκαηνο
Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ, εγγξάθνληαη θαη ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηα
πεξηιακβαλφκελα ζ’ απηήλ πδξαπιηθά ππφ πίεζε.
δ) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ηνπ Σκήκαηνο Ναππεγηθήο, ησλ Ναππεγψλ Τπνκεραληθψλ θαη ησλ
πηπρηνχρσλ πξψελ ΑΣΔΜ ησλ ΚΑΣ.Δ.Δ., Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Ναππεγψλ, ζηα πισηά
έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο λαππεγείσλ.
ε) ησλ Πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ησλ εηδηθνηήησλ: Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ., Ηιεθηξνληθψλ
κεραληθψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ., Ηιεθηξνιφγσλ
Μεραληθψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. (Ηιεθηξνινγηθήο Καηεχζπλζεο),
Μεραληθψλ

Σερλνινγίαο,

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Σειεπηθνηλσληψλ

Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ

Σ.Δ.,

Μεραληθψλ

Πιεξνθνξηθήο θαη

Δπηθνηλσληψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Σ.Δ.,
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ., Μεραληθψλ Η/Τ Σ.Δ., Μεραληθψλ Λνγηζκηθνχ Σ.Δ. θαη
Μεραληθψλ Γηθηχσλ Σ.Δ., θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ ηζνηίκσλ θαη αληηζηνίρσλ πηπρίσλ, ζηα
έξγα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.
ζ) Σσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΙ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη ησλ πηπρηνχρσλ πξψελ
ΑΣΔΜ ησλ ΚΑ-Σ.Δ.Δ., Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Υεκηθψλ Πεηξειαίνπ, ζηα έξγα γεσηξήζεσλ.

2.

ην Μ.Δ.Κ. εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη επίζεο νη πηπρηνχρνη ηερλνιφγνη

γεσπνλίαο θαη ηερλνιφγνη δαζνπνλίαο ζηα έξγα πξαζίλνπ.
3.

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 18εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο εγγξαθφκελνπο ζην

Μ.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν.

4.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
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αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ. ζέκαηα ησλ
δηπισκαηνχρσλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ πηπρηνχρσλ ηερλνινγηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξψελ αλψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ.

Άξζξν 20
Γηαγξαθή απφ ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ
1.

Με δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο δηαγξάθνληαη

νη κειεηεηέο απφ ην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ θαη αθπξψλεηαη ην πηπρίν ηνπο,
πξνζσξηλά κελ ιφγσ επηβνιήο ζρεηηθήο πεηζαξρηθήο πνηλήο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη γηα
φζν ρξφλν πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε, νξηζηηθά δε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Δμφδνπ απφ ην επάγγεικα ιφγσ ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο ή παχζεο επαγγέικαηνο ή
νηθεηνζεινχο απνρσξήζεσο απφ ην Μεηξψν,
β) Δπηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.

2.

Ο θαηαζθεπαζηήο πνπ δηαγξάθεηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ην Μεηξψν Δκπεηξίαο

Καηαζθεπαζηψλ θαηαζέηεη ην πξσηφηππν κειεηεηηθφ πηπρίν ηνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ε
πεξίπησζε δηαγξαθήο ιφγσ ζαλάηνπ, ηελ σο άλσ ππνρξέσζε έρνπλ νη λφκηκνη θιεξνλφκνη
ηνπ κειεηεηή. Δθφζνλ πεξηέιζεη θαη’ άιιν ηξφπν ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο ν ζάλαηνο
θαηαζθεπαζηή, αλαδεηείηαη αξκνδίσο ε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.

3.

Όηαλ ιήμεη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο, ν κειεηεηήο κπνξεί λα ππνβάιεη

αίηεζε επαλαρνξήγεζεο ηνπ πηπρίνπ. Η αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία άκεζα θαη ην
πηπρίν επαλεθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ην πνιχ. Γηα ηελ επαλέθδνζε
ηνπ πηπρίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.

4.

Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ε απφθαζε δηαγξαθήο ηνπ κειεηεηή απφ ην κεηξψν,

αθπξψλεηαη απηνδίθαηα ην πηπρίν ηνπο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαγσληζκνχο.
Αλαθνίλσζε πεξί ηεο δηαγξαθήο θαη αθχξσζεο ηνπ πηπρίνπ θαηαρσξείηαη κε πξσηνβνπιία
ηεο αξκφδηα ππεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο.
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Άξζξν 21
Δηδηθφηεξα Θέκαηα Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ., ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.Κ.,
κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ
παξφληνο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ.
Γλσκνδφηεζε γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα παξέρεηαη θαη απφ ηελ επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ., εθφζνλ
δεηεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Άξζξν 22
Πεηζαξρηθφο έιεγρνο εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ
1.

Οη θαηαζθεπαζηέο ππφθεηληαη ζηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο.

2.

Αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ πέξαλ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ νξγάλνπ ηνπ

νηθείνπ

επηκειεηεξίνπ γηα ηα κέιε ηνπο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ δελ

ππάξρεη νηθείν επηκειεηήξην, έρεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ φηαλ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα αθνξά ζε πξάμεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα θαη είλαη εκπιεθφκελα κέξε ηνπ
αδηθήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη πνηλέο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ηνπ Σ.Δ.Δ..
Η φιε δηαδηθαζία πξνσζείηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζηε Γ.Γ.Τ. ζηα πιαίζηα πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69ηνπ παξφληνο.
Με Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε Γ.Γ.Τ. Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
ΜΗΣΡΩΟ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΜΗ.Μ.ΔΠ.)

Άξζξν 23
Δγγξαθή ζηα Μεηξψα- Καηεγνξίεο –Πηζηνπνηεηηθά Αξκφδηα Τπεξεζία
1.

Γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, πξναγσγή θαη γεληθά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εκπεηξίαο

Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ παξφληνο ηεξείηαη ζηελ νξηδφκελε απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΗ.Μ.ΔΠ.).

2.

ηα πιαίζηα ηήξεζεο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ. ε Τπεξεζία ειέγρεη ζπγθεληξψλεη θαη θαηαρσξεί

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή θαηάηαμε πξναγσγή αλαζεψξεζε εγγξαθήο
δηαγξαθή ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ππεξεζίεο
θαη ηδηψηεο φηαλ δεηνχληαη.

3.

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ έρνπλ νη αηνκηθέο

επηρεηξήζεηο κειεηεηψλ ηνπ Μ.Δ.Μ. θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηά ην θαηαζηαηηθφ
ηνπο, σο θχξην ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη είλαη λνκίκσο εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα,
εθφζνλ:
α) δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ. ή
εμαξηεκέλα απφ πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη
β) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ ηνπιάρηζηνλ:
βα. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, ζε πεξίπησζε νκφξξπζκεο (Ο.Δ.) ή εηεξφξξπζκεο (Δ.Δ.)
Δπηρείξεζεο,
ββ. νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), θαη
ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δπηρείξεζεο (Ι.Κ.Δ.)
βγ. νη πξφεδξνη θαη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη φζνη αζθνχλ ηε γεληθή δηαρείξηζε ζε
πεξίπησζε αλψλπκεο Δπηρείξεζεο (Α.Δ.). ηνπο ζθνπνχο ησλ Δπηρεηξήζεσλ κειεηψλ
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δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξνπφκελεο εμ αληηθεηκέλνπ κε
ηνλ θχξην ζθνπφ ηνπο, φπσο ε αλάιεςε (άκεζα ή έκκεζα) δεκφζησλ έξγσλ ή
πξνκεζεηψλ.
Οη κεηνρέο αλψλπκεο Δπηρείξεζεο κειεηψλ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο.

4.

Γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηα Μεηξψα εθδίδεηαη βεβαίσζε κε ηε κνξθή πηπρίνπ,

ε νπνία αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε θαηάηαμε. Σν πηπρίν
εθδίδεηαη θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξφλν. Οη ηάμεηο ησλ πηπρίσλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
θαζνξίδνληαη ζε πέληε, αλάινγα κε ην ειάρηζην δπλακηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο, θαηά θαηεγνξία ζπκβάζεσο θαη θαηεγνξία κειέηεο.

5.

Γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξψα:

Πηπρίν Α΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε Δπηρείξεζε κειεηψλ κε δπλακηθφ
κηαο κνλάδαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία.
Πηπρίν Β΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε Δπηρείξεζε κειεηψλ κε δπλακηθφ
δχν κνλάδσλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία.
Πηπρίν Γ΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε Δπηρείξεζε κειεηψλ κε δπλακηθφ
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κνλάδσλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, εθφζνλ ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη
ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο κε πηπρίν Γ΄ ηάμεο θαη δελ πιεξνχληαη νη φξνη γηα ηελ απφθηεζε
πηπρίνπ αλψηεξεο ηάμεο.
Πηπρίν Γ΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε Δπηρείξεζε κειεηψλ πνπ δηαζέηεη
ζηελ θαηεγνξία απηή δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ επηά κνλάδσλ, εθφζνλ ζε απηφ πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή κε πηπρίν Γ΄ ηάμεο θαη έλαλ κε πηπρίν Β΄ ηάμεο θαη εθφζνλ ε
Δπηρείξεζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απφθηεζεο πηπρίνπ αλψηεξεο ηάμεο.
Πηπρίν Δ΄ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρνξεγείηαη ζε Δπηρείξεζε κειεηψλ πνπ δηαζέηεη
ζηελ θαηεγνξία απηή δπλακηθφ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κνλάδσλ, εθφζνλ ζε απηφ πεξηιακβάλεη
δχν κειεηεηέο κε πηπρία Γ΄ ηάμεο θαη έλαλ κειεηεηή κε πηπρίν Β΄ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ.

6.

Ο έιεγρνο θαη ε απιή αλαλέσζε ησλ πηπρίσλ

ησλ Γξαθείσλ / επηρεηξήζεσλ

Μειεηψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ε νπνία νθείιεη λα εθδψζεη ηελ απφθαζε
ηεο κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Οη εγγξαθέο γξαθείσλ / επηρεηξήζεσλ κειεηψλ ζην Μεηξψν θαη νη κεηαβνιέο ηεο
θαηάζηαζεοησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ δηελεξγνχληαη κέζα ζε 60 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή
ζρεηηθήο αίηεζεο.
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Η αλαλέσζε θαη αλαζεψξεζε νξίδνληαη ζηα άξζξα 30 θαη 31ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 24
Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο
1.

Οη Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο εγγξάθνληαη κε αίηεζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο

θαηεγνξίεο κειεηψλ. Σν ρνξεγνχκελν πηπρίν έρεη ηζρχ γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ έθδνζή
ηνπ, αθνξά φιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ζηηο νπνίεο εγγξάθεηαη ε Δπηρείξεζε θαη
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ηελ αληίζηνηρε ηάμε, ην ζχλνιν ηνπ
δπλακηθνχ γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πηπρίνπ. ην πηπρίν
αλαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ κειεηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηεο
Δπηρείξεζεο θαη έρνπλ δεζκεχζεη ηα πηπρία ηνπο, ε ηάμε θαη ε θαηεγνξία θαζψο θαη ν
ρξφλνο ιήμεο ηεο ηζρχνο ησλ αηνκηθψλ πηπρίσλ. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ηζρχνο αηνκηθνχ
πηπρίνπ ζηειέρνπο (εηαίξνπ ή ππαιιήινπ) ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ
πηπρίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, ε ηζρχο ηνπ αηνκηθνχ πηπρίνπ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο έηνπο.

2.

Κάζε κειεηεηήο κπνξεί λα δεζκεχζεη ην πηπρίν ηνπ ζε κία κφλν Δπηρείξεζε

Μειεηψλ. Η δέζκεπζε ζηεξεί ζην κειεηεηή ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη εθεμήο θαθέινπο
ζπκκεηνρήο κε ην αηνκηθφ πηπρίν ηνπ θαη πξνζθνξέο ζε θάζε είδνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάιεςε ζχκβαζεο εθπφλεζεο κειέηεο.

3.

Γηα ηελ θαηάηαμε Δπηρείξεζεο ζηα Μεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ιακβάλεηαη

ππφςε ην άζξνηζκα ησλ δπλακηθψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζην
Μ.Δ.Μ., αλά θαηεγνξία θαη ηάμε, έρνπλ ηελ εηαηξηθή ηδηφηεηα ή απαζρνινχληαη κφληκα ζε
απηήλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη έρνπλ δεζκεχζεη ζηελ Δπηρείξεζε ην πηπρίν ηνπο.
Κάζε κειεηεηήο κπνξεί λα δεζκεχζεη ην πηπρίν ηνπ ζε κία κφλν Δπηρείξεζε Μειεηψλ.

Άξζξν 25
Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζην Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
1.

Γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ

αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ:
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α) Αίηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ πξνβιεπφκελε
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηνπ λ. 2338/1995 (Α΄ 202) εηζθνξά, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη έδξα ηνπ, ε λνκηθή ηνπ κνξθή, ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ
Μεηξψνπ, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη νη θαηεγνξίεο κειεηψλ ζηηο
νπνίεο δεηά λα εγγξαθεί. Αλ ε αηηνχζα Δπηρείξεζε έρεη κνξθή αλψλπκεο Δπηρείξεζεο, ζηελ
αίηεζε επηζπλάπηεηαη απφζπαζκα απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ γηα ηνλ
νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.
β) Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπηρείξεζε θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί
αλψλπκεο Δπηρείξεζεο (Α.Δ.) ή Δπηρείξεζεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηα Φ.Δ.Κ. ζηα
νπνία είλαη δεκνζηεπκέλα ην ηπρφλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, ή ην
αξρηθφ θαηαζηαηηθφ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Απφ ην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη
νη κεηνρέο ηεο αηηνχζαο, εθφζνλ απηή είλαη αλψλπκε Δπηρείξεζε, είλαη νλνκαζηηθέο.
Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ λνκίκνπ ή
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο (Φ.Δ.Κ. ή θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη
δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ.).
γ) Γηα θάζε δεηνχκελε θαηεγνξία κειέηεο, θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν,
παηξψλπκν, αηνκηθφ πηπρίν ζηελ θαηεγνξία) ησλ κειεηεηψλ πνπ δεζκεχνπλ ην πηπρίν ηνπο
ζηελ Δπηρείξεζε, ζπλνδεπφκελε απφ αα) δήισζε ησλ κειεηεηψλ ζεσξεκέλεο λφκηκα γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα δέζκεπζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζηελ Δπηρείξεζε, ββ) ην αηνκηθφ
πηπρίν ελφο εθάζηνπ. Πξνθεηκέλνπ πεξί κειεηεηψλ – ππαιιήισλ ηεο Δπηρείξεζεο
επηζπλάπηεηαη κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ζεσξεκέλε απφ ηνλ νηθείν θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα
ηνπ ππαιιήινπ.
δ) Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε λφκηκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ λ.
1599/1986 θαζελφο απφ ηνπο κειεηεηέο – ζηειέρε ηνπ δπλακηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, κε ηελ
νπνία βεβαηψλεηαη φηη αα) ηεινχλ ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Δπηρείξεζε,
εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί κειεηεηψλ ππαιιήισλ ββ) δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αηνκηθά ην
πηπρίν ηνπο, νχηε θαη ζα ζηειερψζνπλ νκάδεο κειέηεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο
ζπγθξνηνχληαη απφ δηαγσληδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο δελ κεηέρεη ε Δπηρείξεζε ζηελ νπνία
δεζκεχνπλ ην πηπρίν ηνπο.
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ε) Βεβαίσζε θαηαρψξεζεο ζε Τπεξεζία Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
δ) ηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκνχο ππνβάιινληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαη
ιηγφηεξσλ αλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ιηγφηεξα έηε.
ε) Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
θαη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αξ. 4172/13 ζεσξεκέλεο απφ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
ζ) ηνηρεία γηα ηηο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ε επηρείξεζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία
(νθηαεηία).
η) Πεξηγξαθή ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ε κειεηεηηθή επηρείξεζε γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ εθπφλεζεο κειέηεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ.
ηα) Έγγξαθα αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ ηεο επηρείξεζεο
ηβ) Πηζηνπνηεηηθά φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ αξ. 57 παξ. 4 πεξ. β ηνπ
Βηβιίνπ Ι.
Πξνθεηκέλνπ πεξί επηρεηξήζεσλ κε κνξθή πξνζσπηθήο Δπηρείξεζεο ηα αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαη γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο.

2.

Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θξηζνχλ ειιηπή κπνξεί ε Τπεξεζία λα δεηήζεη

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Πξνο ηνχην θαιείηαη εγγξάθσο ν εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ή ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10), νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Η εηζήγεζε ηεο
Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ. ππνβάιιεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ
ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο ή παξέιζεη άπξαθηε ε ηαρζείζα πξνζεζκία.

Άξζξν 26
Υνξήγεζε πηπρίσλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
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1.

Η Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ., απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ή αλαζεψξεζε εγγξαθήο θαη

ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ιακβάλνληαο ππφςε αθ’
ελφο ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη απηεπάγγειηα ε ππεξεζία ηήξεζεο
ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ.θαη αθ’ εηέξνπ ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ε αηηνχζα επηρείξεζε. Μεηά ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ
ΜΗ.Μ.ΔΠ. κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηεπζπληή ηεο ε βεβαίσζε εγγξαθήο (πηπρίν) θαη
απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία (FAX) ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε, πνπ
θαιείηαη λα πξνζέιζεη θαη λα παξαιάβεη ηε βεβαίσζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε
γλσζηνπνίεζε. Η έθδνζε ηεο βεβαίσζεο, ε απνζηνιή γλσζηνπνίεζεο θαη ε παξαιαβή
ζεκεηψλνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηελ Τπεξεζία.
Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζπλέπεηέο ηεο απφ ηελ εκέξα ηεο
παξαιαβήο ηεο βεβαίσζεο ή ηεο άπξαθηεο ιήμεο ηεο 10ήκεξεο πξνζεζκίαο.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ., εθηφο απφ
ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λένπ πηπρίνπ ιφγσ αλαλέσζεο θαη επαλέθδνζε ιφγσ απψιεηαο
ηνπ παιαηνχ.

2.

Οη δηαδηθαζίεο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ Μεηξψσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο

Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ, θαζψο θαη εθηέιεζεο ησλ
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη απφ απηά δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.

3.
απφ

Μεηά ηελ έθδνζή ηνπο, ηα πηπρία ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ παξαιακβάλνληαη
ηνπο

αηηνχληεο

ή

εθπξνζψπνπο

ηνπο

εθνδηαζκέλνπο

κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ

πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ή απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ δεηεζεί ηνχην εγγξάθσο.

4.

Σν γλσκνδνηηθφ – απνθαζηζηηθφ κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.Μ.

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σ.Δ.Δ. εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ε
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία κέηξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
αίηεζεο ζεξαπείαο ηνπ αξ. 8 παξ. 2.

5.

Η Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο εληφο απνθιεηζηηθνχ

δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο. Η αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ
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Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ., ε νπνία
κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε εηζήγεζεο εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηελ επηηξνπή
ΜΗ.Μ.ΔΠ. Η επηηξνπή γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο.Δπί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Α’, Β’, Γ΄ηάμεο απνθαίλεηαη
ν

Γεληθφο

Γξακκαηέαο

Τπνδνκψλθαη

επί

ησλ

αηηήζεσλ

ζεξαπείαο

Μειεηεηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ Γ’ θαη Δ’, ηάμεο απνθαίλεηαη ν Τπνπξγφο Τ.ΜΔ.ΓΙ.. Σν αξκφδην φξγαλν
απνθαίλεηαη εληφοηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο. Παξεξρνκέλεο
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο
ζεξαπείαο.

6.

Όηαλ εθδηθάδνληαη αηηήζεηο ζεξαπείαο ηεο παξ. 5, γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο

Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ κε πηπρίν Ννκηθήο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 πεξίπησζε 5,ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ
Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
λφκηκα αλαπιεξνχκελνο.

7.

Η αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ. ρνξεγεί «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» (Δ.Π.)

ζηηο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο φπσο πξνβιέπεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. Με ηελ απφθαζε θαζνξίδνληαη
νη ηάμεηο κειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε Δ.Π., νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη
ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ν ρξφλνο ηζρχνο, ηπρφλ ππνβαιιφκελν παξάβνιν
έθδνζεο, ε ηππνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ, νη δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο ηεο Δ.Π., ε ελ γέλεη ρξήζε
ηεο, νη θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Τ.Α., θαζψο θαη νη θαλφλεο
ειεθηξνληθήο ρνξήγεζεο ηεο ελεκεξφηεηαο.

Άξζξν 27
Πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο
1.

Η απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ

παξφληνο εκπεηξία γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απνδεηθλχεηαη
κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ
κειεηεηή, ηεο Δπηρείξεζεο κειεηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη
αληηθείκελν εθπφλεζεο ή ειέγρνπ ή επίβιεςεο κειεηψλ. Η εκπεηξία πνπ απνθηάηαη απφ ηελ
εθπφλεζε κειέηεο κε εξγνδφηε δεκφζην θνξέα θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
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νκάδαο κειέηεο πνπ ππνγξάθνπλ θάζε θαηεγνξία κειέηεο, εθηφο αλ κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή ηεο
νκάδαο, πξνζδηνξίδνληαη ηδηαίηεξα πνζνζηά αλά θαηεγνξία κειέηεο γηα ηα πξφζσπα πνπ
ζηειερψλνπλ ηελ νκάδα. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο κειέηεο ππνρξενχηαη κε ηελ έγθξηζε
ηεο κειέηεο λα ρνξεγήζεη ζηνλ κειεηεηή, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, βεβαίσζε απφ ηελ νπνία
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ α) ηα πξφζσπα πνπ ζηειέρσζαλ ηελ νκάδα κειέηεο, β) νη
ππνγξάςαληεο θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία κειέηεο κειεηεηέο, γ) ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν
θάζε θαηεγνξίαο θαη ζηαδίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.

2.

Όηαλ ν εξγνδφηεο ηεο κειέηεο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,

σο πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ιακβάλνληαη έγγξαθα, δεκφζηα ή ηδησηηθά, απφ ηα νπνία
πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα ησλ κειεηεηψλ, επηβιεπφλησλ ή θαηαζθεπαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Σέηνηα έγγξαθα είλαη ηδίσο αληίγξαθν ηεο εθδνζείζαο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ ζρεηηθνχ
έξγνπ, ή/θαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή ηηκνινγίσλ, λνκίκσο
επηθπξσκέλα,

ή/θαη

αληίγξαθν

ηνπ

ηδησηηθνχ

ζπκθσλεηηθνχ

ηνπ

έξγνπ,

λνκίκσο

επηθπξσκέλν, νη εγθξίζεηο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είλαη ηπρφλ αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
κειεηψλ, θαζψο θαη ινηπά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια απφ ηε
Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ..
3.

Η εκπεηξία πνπ απνθηάηαη απφ επίβιεςε κειεηψλ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ

ηεο Δπηρείξεζεο, γηα κελ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο
βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, γηα δε ηηο ηδησηηθέο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ επίβιεςε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ζηνηρείν, φπσο
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θ.ν.θ.
4.

Η σο άλσ βεβαησκέλε εκπεηξία κεηαθέξεηαη ζηα Μ.Δ.Μ. θάζε κειεηεηή.

5.

Με Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γ.Γ.Τ. Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη

Γηθηχσλ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Γ.Τ. επαλαθαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ ησλ άξζξσλ 25, 26 θαη 27 ηνπ
παξφληνο θαη νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη ρνξήγεζεο ηνπο θαζψο θαη
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
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Άξζξν 28
Δπηηξνπή Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΗ.Μ.ΔΠ.) ζπγθξφηεζε θαη αξκνδηφηεηεο

1.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλκε
ζεηεία δχν (2) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Η Δπηηξνπή
ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, θαη απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε σο εμήο:

1)

Έλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο

ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ σο Πξφεδξνο,
αλαπιεξνχκελνο λφκηκα απφ ην θαησηέξσ ππφ ζηνηρεία 2 ηαθηηθφ κέινο.
2)

Έλαο

ππάιιεινο

ηνπ

θιάδνπ

Π.Δ.

Μεραληθψλ,

θιάδνπ

ΠΔ

Μεραληθψλ,

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
3-4)

Γχν (2) ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
5)

Έλαο πηπρηνχρνο ηνπ Ννκηθνχ ηκήκαηνο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη

ππεξεηεί ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλή ν λφκηκνο
αλαπιεξσηήο ηνπ, επίζεο θάηνρνο πηπρίνπ Ννκηθήο Δπηζηήκεο.
6)

Έλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ

αλαπιεξσηή ηνπ.
7)

Έλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
8)

Έλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

θαη Σξνθίκσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
9-10)

Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), πνπ

νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Σ.Δ.Δ.
11)

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.).

12)

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ - Γξαθείσλ Μειεηψλ

(.Δ.Γ.Μ.).
13)

Έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην πιιφγνπ Μειεηεηψλ Διιάδνο (.Μ.Δ.).

Έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην πιιφγνπ Μειεηεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
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(.ΜΔ.Γ.Δ.ΚΔ.Μ.).
Όια ηα κέιε πξέπεη λα ππνδεηθλχνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνπο θνξείο θαη ηηο
νξγαλψζεηο, κε ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ απνδεηθλχεη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο
πεξί ηε λνκνζεζία έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
Σα κέιε ππφ ζηνηρείν6, 7θαη 8 πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο, θαηφπηλ
ππφδεημεο ησλ νηθείσλ νξγάλσλ ησλ ππνπξγείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
Σα κέιε ππφ ζηνηρείν 9, 10, 11, 12, 13θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο επηιέγνληαη κε αλάινγε
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο.

2.

Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο,

ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ

3.

Όηαλ εθδηθάδνληαη αηηήζεηο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ

παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηεο
Δπηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ε΄ ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ
πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, λφκηκα
αλαπιεξνχκελνο.

4.

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο δηεμάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο

Δπηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Πξνέδξνπ, πξφζσπα αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ιφγσ εηδηθήο
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή εκπεηξίαο.

5.

Καη εμαίξεζε ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα

δέρεηαη ζε αθξφαζε, λφκηκν εθπξφζσπν ηεο κειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο ηεο νπνίαο ην ζέκα
είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ν νπνίνο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη απνρσξεί ηεο
ζπλεδξίαζεο..

6.

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο κεξηκλά ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.

κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε κέινπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
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δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο, ην λέν κέινο
δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Καη΄εμαίξεζε, ε πξψηε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζα νξηζηνχλ
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ιήγεη ζηηο 31.12.2018.

7.

Η Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

α) Δηζεγείηαη γηα ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη
ηνπ ελ γέλεη λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
β) Γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θάζε είδνπο κεηαβνιήο ζην Μεηξψν
Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.Η γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα αξκφδηα
δηνηθεηηθά φξγαλαηα νπνία εθδίδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε βεβαίσζε (πηπρίν).
γ) Γλσκνδνηεί, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, γηα ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελν εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ
κε ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα ησλ αηηνπκέλσλ ηελ εγγξαθή,
δ) Γλσκνδνηεί επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζπληάζζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία
ηεο Γ.Γ.Τ. θαη αθνξνχλ ηνλ ηχπν ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, αλαλέσζεο θαη πξναγσγήο ζηα
Μεηξψα, θαη ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο γηα ηελ «ελεκεξφηεηα πηπρίνπ» ηεο παξαγξάθνπ 7
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο, ησλ πηλάθσλ αλά θαηεγνξία κειέηεο, ησλ ρνξεγνχκελσλ
πηπρίσλ ησλ κειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή πίλαθα, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
ε) Γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ αζθνχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο θαη επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηα κεηξψα
παξαπέκπεηαη ζ’ απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

8.

Μέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο ε επηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ. ζπλέξρεηαη ζε εηήζηα

εηδηθή ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη εηήζηα απνινγηζηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο
ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε
αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηελ εηδηθή
ζπλεδξίαζε εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ ΜΗ.Μ.ΔΠ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ
απνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο. Σν ηειηθφ θείκελν ησλ εηεζίσλ πξνηάζεσλ ζπληάζζεηαη
θαη ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.

9.

Η Γ.Γ.Τ. κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε γξακκαηεηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε
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ηεο επηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. κέζσ ηεο αξκφδηαο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
νπνίαο εγγξάθνληαη νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο.

10.

Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή

Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.

Άξζξν 29
Καλφλεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
1.

Η Δπηηξνπή Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζπγθαιείηαη ηαθηηθά απφ ηνλ

Πξφεδξφ ηεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη εθηάθησο φηαλ ν Πξφεδξνο απηήο θξίλεη
απαξαίηεην. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ δχν (2) θάζε κήλα. Η
Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ν
πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη έμη (6) εθ ησλ κειψλ ηεο.
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηε ζπλεδξίαζε εθφζνλ απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ. Γηα ηελ έγθαηξε θαη λφκηκε εηδνπνίεζή ηνπο θξνληίδεη ην
ηαθηηθφ κέινο πνπ πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη.

2.

Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη κπζηηθέο. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.

Δθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δχλαηαη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε θάζε ζέκα, χζηεξα απφ
πξφηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο εθφζνλ παξίζηαληαη φια ηα ηαθηηθά ηεο κέιε θαη δελ έρνπλ
αληίξξεζε ζηε ζπδήηεζε.

3.

ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο αξκφδηαο

Τπεξεζίαο, λφκηκα αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ
Μειεηεηψλ απηήο.
Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέινο ηεο ΜΗ.Μ.ΔΠ. ή ππάιιεινο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη
ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο.
ε πεξίπησζε νξηζκνχ ππαιιήινπ ε πξφηαζε νξηζκνχ δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Τπνδνκψλ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ νξηζκέλνπ γξακκαηέα θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, κε εηζήγεζε
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ηνπ πξνέδξνπ,ε επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ νξηζκφ ελφο εθ ησλ κειψλ, ν νπνίνο ζα
εθηειεί ρξέε γξακκαηέα.

4.

Η εκεξήζηα δηάηαμε δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο (48) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ

απφ ηε ζπλεδξίαζε. Οη εηζεγήζεηο ηεο Τπεξεζίαο δηαηππψλνληαη εγγξάθσο. Καη’ εμαίξεζε,
νη εηζεγήζεηο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθέο θαη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,
εθ΄ φζνλ ηα ζέκαηα είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη
δελ αληηιέγεη ε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.

5.

Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ

θαη πεξηέρνπλ αηηηνινγία, ήηνη κλεία θαη εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ
πεξίπησζε, κλεία θαη αμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
έγγξαθα ηνπ θαθέινπ θαη ζαθέο ζπκπέξαζκα. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε
γλψκε ππέξ ηεο νπνίαο ςήθηζε ν Πξφεδξνο. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία γλψκεο,
εθ ησλ νπνίσλ θακηά δελ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία, νη ζρεηηθψο κεηνςεθνχληεο
νθείινπλ λα πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο. ην πξαθηηθφ θαηαγξάθεηαη ε
αξρηθή γλψκε ησλ κειψλ πνπ πξνζρψξεζαλ ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο απφςεηο,
εθφζνλ ην επηζπκνχλ.

6.

Γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζνληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά ηα νπνία α)

αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ, ηελ απνπζία ή ην θψιπκα ηαθηηθνχ
κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή αλαπιεξσκαηηθνχ, β) ελζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, γ)
πεξηιακβάλνπλ ηε γλψκε ησλ κεηνςεθνχλησλ κειψλ ή ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο, δ)
ζεσξνχληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα θαη ε) ηεξνχληαη ζε
θηλεηά θχιια πνπ αξηζκνχληαη κε εληαία εηεζία αχμνπζα αξίζκεζε θαη κνλνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηηο δηθέο ηεο
ελέξγεηεο.

7.

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 – 15 ηνπ λ.2690/99 "Κχξσζε ηνπ

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

8.

Η Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ. αιιεινγξαθεί κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο κε ηηο δεκφζηεο

αξρέο θαη ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα
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ζπλεξγαζζνχλ κε απηήλ θαη λα παξάζρνπλ θάζε πιεξνθνξία.

9.

Σν γλσκνδνηηθφ – απνθαζηζηηθφ κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο επηηξνπήο

ΜΗ.Μ.ΔΠ. αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Τ. εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεοαπφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ε επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο απνηειεί ηελ
αθεηεξία κέηξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 30
Αλαλέσζε πηπρίνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
1.

Σα πηπρία ησλ Δπηρεηξήζεσλ κειεηψλ αλαλεψλνληαη θάζε ηεηξαεηία. Γηα ηελ

αλαλέσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ζηηο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, νη Δηαηξείεο
ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.
2, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πηπρίνπ. Αλ ε αίηεζε αλαλέσζεο
ππνβιεζεί εθπξφζεζκα, ε Δπηρείξεζε δελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε
δηαγσληζκφ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ιήμε ηνπ παιαηνχ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ
λένπ πηπρίνπ.

2.

Η αίηεζε αλαλέσζεο αθνξά ηηο ίδηεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, φπσο θαη ην

πξνεγνχκελν πηπρίν, ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο Δπηρείξεζεο θαη
αλαθέξεη ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηεο, ηε λνκηθή ηεο κνξθή, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ
Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη απαξαίηεηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. ηελ αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηά λφκν ρξεκαηηθφ παξάβνιν,
επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο ή εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί αλψλπκεο
Δπηρείξεζεο (Α.Δ.) ή Δπηρείξεζεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηα Φ.Δ.Κ. ζηα νπνία
είλαη δεκνζηεπκέλα ην ηπρφλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, ή ην αξρηθφ
θαηαζηαηηθφ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Αλ ε αηηνχζα έρεη κνξθή αλψλπκεο Δπηρείξεζεο,
ζηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη απφζπαζκα απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ γηα ηνλ
νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Απφ ην
θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο αηηνχζαο, εθφζνλ απηή είλαη αλψλπκε
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Δπηρείξεζε, είλαη νλνκαζηηθέο.
Αληί ησλ αλσηέξσ ππφ α) ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο, φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζεο
ηεο Δπηρείξεζεο φπσο θαη ζην ππφ αλαλέσζε πηπρίν.
β) Γηα θάζε θαηεγνξία κειέηεο, θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν,
αηνκηθφ πηπρίν ζηελ θαηεγνξία) ησλ κειεηεηψλ πνπ δεζκεχνπλ ην πηπρίν ηνπο ζηελ
Δπηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ πεξί κειεηεηψλ – ππαιιήισλ ηεο Δπηρείξεζεο επηζπλάπηεηαη
κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ζεσξεκέλε απφ ηνλ νηθείν θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ
ππαιιήινπ.
γ) Τπεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ λ. 1599/1986 θαζελφο απφ ηνπο κειεηεηέο ππαιιήινπο ηεο Δπηρείξεζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη αα) ζπλαηλνχλ ζηε ζπλέρηζε ηεο
δέζκεπζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζηελ Δπηρείξεζε, ββ) ηεινχλ ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
κε ηελ Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε, γγ) δελ ζπληξέρεη ζηα πξφζσπά ηνπο θψιπκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηναξ. 57 ηνπ Βηβιίνπ Ι θαη δδ) δελ ζα ζηειερψζνπλ νκάδεο κειέηεο νη νπνίεο
ζπγθξνηνχληαη απφ δηαγσληδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο δελ κεηέρεη ε Δπηρείξεζε ζηελ νπνία
δεζκεχνπλ ην πηπρίν ηνπο.

3.

Η ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδψζεη ην πηπρίν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3)

κελψλ, απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, αιιηψο ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηεο
ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο. Με ηελ παξαιαβή ηνπ λένπ πηπρίνπ, παξαδίδεηαη απφ ηελ
αηηνχζα ην παιαηφ πξσηφηππν πηπρίν θαζψο θαη ε σο άλσ βεβαίσζε, εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί.

4.

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πηπρίνπ, ε Δπηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα

ππεξεζία αίηεζε επαλέθδνζεο ηνπ πηπρίνπ, ζπλνδεπφκελε κε ππεχζπλε δήισζε πεξί
απψιεηάο ηνπ. Η αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία άκεζα θαη ην πηπρίν επαλεθδίδεηαη
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ην πνιχ, αιιηψο ρνξεγείηαη βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.

5.

ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λένπ πηπρίνπ ιφγσ αλαλέσζεο, επαλαρνξήγεζεο ιφγσ

αλαζηνιήο θαη επαλέθδνζεο ιφγσ απψιεηαο ηνπ παιαηνχ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε
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γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 28ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 31
Αλαζεψξεζε θαη αλαθαζνξηζκφο πηπρίνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
1.

Γηα ηελ αλαζεψξεζε, ήηνη ηελ πξναγσγή ζε αλψηεξε ηάμε πθηζηάκελεο θαηεγνξίαο

κειέηεο, ηελ επέθηαζε ζε λέεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, ή θαη ηελ αιιαγή θαηεγνξίαο ηνπ
πηπρίνπ Δπηρείξεζεο κειεηψλ, ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, πνπ
λνκηκνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο. Η
αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη απφ ηελ
πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηνπ λ. 2338/1995 (Α΄ 202)
εηζθνξά. Γηθαηνινγεηηθά ησλ ζηειερψλ – κειεηεηψλ ππνβάιινληαη εθφζνλ αθνξνχλ α)
επέθηαζε ζε λέεο θαηεγνξίεο, ή β) θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθνξνπνηείηαη ε θαηάηαμε ηεο
Δπηρείξεζεο, ή γ) λενεηζεξρφκελα ζηελ Δπηρείξεζε ζηειέρε. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ λένπ
πηπρίνπ θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ην παιαηφ πηπρίν ηεο Δπηρείξεζεο.

2.

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πηπρίνπ κειεηεηή πνπ έρεη δεζκεχζεη ην

πηπρίν ηνπ ζηελ Δπηρείξεζε θαη εθφζνλ ε κεηαβνιή απηή έρεη ζπλέπεηεο ζην πηπρίν ηεο
Δπηρείξεζεο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο ππνβάιιεη αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο
Δπηρείξεζεο γηα αλαθαζνξηζκφ ηνπ πηπρίνπ ηεο αλάινγα κε ηελ επειζνχζα κεηαβνιή.
ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη θαηάζηαζε ησλ κειεηεηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ζίγνληαη, κε
κλεία ηεο ηάμεο αλά θαηεγνξία ηνπ πηπρίνπ ηνπο.

3.

ε πεξίπησζε εηζφδνπ λέσλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ ζηελ Δπηρείξεζε, ππνβάιινληαη α)

ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, β) ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (εθφζνλ είλαη αλαγθαία ε δεκνζίεπζε), ή αληίγξαθα
ησλ ζεσξεκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζπκθσλεηηθψλ κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, θαζψο θαη
γ) αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ Μεηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή πξνζθνκίδεηαη Βεβαίσζε θαηαρψξεζεο ηξνπνπνίεζεο ζε Τπεξεζία
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ππαιιήινπ γηα ζηειέρσζε ηνπ εηαηξηθνχ πηπρίνπ ππνβάιινληαη
α) ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο, β) κηζζνδνηηθή
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θαηάζηαζε ζεσξεκέλε απφ ηνλ νηθείν θχξην αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα θαη γ) ππεχζπλε
δήισζε ηνπ ππαιιήινπ ζεσξεκέλε λφκηκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο: φηη ηειεί ζε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Δπηρείξεζε θαη
φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη αηνκηθά ην πηπρίν ηνπ, νχηε θαη ζα ζηειερψζεη νκάδεο κειέηεο ή
παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ δηαγσληδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο δελ
κεηέρεη ε Δπηρείξεζε ζηελ νπνία δεζκεχεη ην πηπρίν ηνπ.
Ο λένο εηαίξνο ή ππάιιεινο ππνβάιιεη αίηεζε-δήισζε γηα έληαμε ζηελ Δπηρείξεζε, ζηελ
νπνία επηζπλάπηεη θαη ην αηνκηθφ ηνπ πηπρίν.

4.

Δθφζνλ νη κεηαβνιέο ηεο παξ. 3 έρνπλ επίπησζε ζην πηπρίν ηεο Δπηρείξεζεο,

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί αλαθαζνξηζκνχ ηνπ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ζε ηζρχ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο φηη ηζρχνπλ ηα πξνθχπηνληα απφ ηελ Δ.Π..

5.

Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θξηζνχλ ειιηπή κπνξεί ε Τπεξεζία λα δεηήζεη

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Πξνο ηνχην θαιείηαη εγγξάθσο ν εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ή ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10), νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Η εηζήγεζε ηεο
Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή ΜΗ.Μ.ΔΠ. ππνβάιιεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ
ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο ή παξέιζεη άπξαθηε ε ηαρζείζα πξνζεζκία.

6.

Οη Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηπρίνπ ηνπο,

λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
επέιεπζή ηνπο γεγνλφηα πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζην πηπρίν ηνπο, φπσο ε απνρψξεζε, ε
παχζε επαγγέικαηνο, ν ζάλαηνο ή ε αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο. Σελ ίδηα δήισζε κπνξεί λα
ππνβάιεη θαη ην ζηέιερνο πνπ απνρσξεί.

7.

ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ζηειέρνπο απφ Δπηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη δεζκεχζεη

ην πηπρίν ηνπ, ε ζρέζε Δπηρείξεζεο-ζηειέρνπο παξακέλεη ελεξγή γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά
ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο θαη γηα ην ίδην δηάζηεκα ην πηπρίν παξακέλεη
δεζκεπκέλν ζηελ Δπηρείξεζε. Μέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ε Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε κειεηεηή θάηνρν πηπρίνπ ηάμεο θαη θαηεγνξίαο
απαξαίηεηεο γηα ηελ κε κεηαβνιή ηνπ πηπρίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, νπφηε ην αηνκηθφ πηπρίν ηνπ
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απνρσξήζαληνο ζηειέρνπο απνδεζκεχεηαη. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζπληαμηνδφηεζεο
ζηειέρνπο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ. Η αληηθαηάζηαζε
ζηειέρνπο ηεο Δπηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε λένπ πηπρίνπ, κε ηνλ απηφ ρξφλν ιήμεο.

8.

Δθφζνλ ε αληηθαηάζηαζε πινπνηεζεί θαη δεισζεί κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην πηπρίν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην
πηπρίν ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο
ιήμεσο ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο θαη ε Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζε
δηαγσληζκνχο, αλ ην δπλακηθφ ηεο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία είλαη θαηψηεξν ηνπ ειάρηζηνπ
απαηηνχκελνπ. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ ππεξεζία απψιεηεο ζηειερψλ πνπ
επεξεάδνπλ ην ειάρηζην επηηξεπφκελν δπλακηθφ ηεο Δπηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία, θηλείηαη απηεπάγγειηα ε δηαδηθαζία αλαθαζνξηζκνχ ηνπ πηπρίνπ. Σν ζηέιερνο
κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο απνζηέιιεηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηελ ελδηαθεξφκελε Δπηρείξεζε, πξν πέληε
εκεξψλ, ζρεηηθή πξφζθιεζε λα παξαζηεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ παξφληνο. Σν λέν πηπρίν έρεη ηζρχ απφ ηεο εθδφζεψο ηνπ θαη ιήγεη θαηά ην ρξφλν ιήμεο
ηνπ παιαηνχ πηπρίνπ.

9.

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.κπνξεί λα αλαθαζνξίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ, αλαλέσζεο, αλαζεψξεζεο αλαθαζνξηζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ
κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 30 θαη 31 ηνπ παξφληνο, ε ηππνπνίεζε ησλ
εγγξάθσλ θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ρνξήγεζε ησλ πηπρίσλ.

Άξζξν 32
Γηαγξαθή απφ ηα Μεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
1.

Οη Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο δηαγξάθνληαη απφ ην νηθείν Μεηξψν κε δηαπηζησηηθή

πξάμε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηπρίνπ νξγάλνπ, πξνζσξηλά κελ ζε πεξίπησζε
επηβνιήο ζρεηηθήο πεηζαξρηθήο πνηλήο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
έθηηζε ηεο πνηλήο, νξηζηηθά δε ιφγσ επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο, ή ιφγσ
πηψρεπζεο ή άιιεο αλαιφγνπ θαηαζηάζεσο ή θαη εθνπζίσο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. ε
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πεξίπησζε εθνχζηαο δηαγξαθήο απφ ηα κεηξψα, ζηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
(επσλπκία, έδξα, λνκηθή κνξθή, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, αξκφδηα Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αξηζκφο Μεηξψνπ) θαη ν ιφγνο ηεο δηαγξαθήο θαη
επηζπλάπηεηαη ην πξσηφηππν πηπρίν ηεο Δπηρείξεζεο.

2.

Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο Δπηρείξεζεο απνδεζκεχνληαη

απηνδηθαίσο ηα δεζκεπκέλα ζε απηήλ αηνκηθά κειεηεηηθά πηπρία. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο
δηαγξαθήο, ηα αηνκηθά πηπρία ησλ ζηειερψλ απνδεζκεχνληαη απηνδηθαίσο, εθηφο αλ νη
θάηνρνί ηνπο δειψζνπλ ζηελ ππεξεζία φηη επηζπκνχλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Δπηρείξεζε.

3.

Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε, ε νπνία δηαγξάθεθε πξνζσξηλά απφ ην νηθείν Μεηξψν,

κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε επαλαρνξήγεζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία κεηά
ηελ ιήμε ηεο πνηλήο ηεο. Δθφζνλ ππήξμε απνδέζκεπζε αηνκηθψλ πηπρίσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε Δπηρείξεζε πξέπεη λα απνδείμεη, κε ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ παξφληνο, ηελ θαηνρή ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπφκελνπ δπλακηθνχ θαηά θαηεγνξία κειέηεο
ηνπ πηπρίνπ ηνπ.

4.

Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ε απφθαζε δηαγξαθήο ηεο Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο

απφ ην κεηξψν, αθπξψλεηαη απηνδίθαηα ην πηπρίν ηεο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε
δηαγσληζκνχο. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ εθηεινχλ νη δηαγξαθείζεο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί ππνθαηάζηαζεο αλαδφρνπ. Αλαθνίλσζε πεξί ηεο
δηαγξαθήο θαη αθχξσζεο ηνπ πηπρίνπ θαηαρσξείηαη κε πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηα ππεξεζίαο
ζηελ

ηζηνζειίδαηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Τπνδνκψλ

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

Άξζξν 33
Όξηα πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κειεηψλ αλά ηάμε πηπρίνπ
1.

Σα φξηα ακνηβήο θάζε ηάμεο πηπρίνπ θαζνξίδνληαη αλά θαηεγνξία κειεηψλ ηνπ

άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο σο γηλφκελν ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο επί ηνλ δείθηε Σθ, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ.
ΓΜΔΟ/ α/ν/1257/9.8.2005 (ΦΔΚ Β΄1162) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..
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2.

Γηα ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ:

(1)Υσξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο,
(2)Πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη κειέηεο αζηηθήο αλάπιαζεο,
(11) Μειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ,
(12) Κπθινθνξηαθέο κειέηεο
(10) Μειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ Έξγσλ θαη θπθινθνξηαθέο,
(15) Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ,
(16) Μειέηεο θαηαζθεπήο ελεξγεηαθψλ έξγσλ),
(18) Μειέηεο Σνπνγξαθίαο,
(23) Γεσηερληθέο κειέηεο
(24) Γεσηερληθέο έξεπλεο
(30) Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη εηδηθέο
πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ηα φξηα θάζε ηάμεο πηπρίνπ θαζνξίδνληαη ζε επξψ σο εμήο:
Α΄ Σάμεο: έσο 48.200
Β΄ Σάμεο: έσο 120.500
Γ΄ Σάμεο: έσο 385.600
Γ΄ Σάμεο: έσο867.600
Δ΄ Σάμεο: Άλεπ νξίνπ.

3.

Γηα ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ:

(6) Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Έξγσλ,
(13) Μειέηεο Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη έξγσλ αθηνκεραληθήο,
(17) Βηνκεραληθέο Μειέηεο,
(21) Μεηαιιεπηηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο,
(22) Γεσινγηθέο, Τδξνγεσινγηθέο θαη Γεσθπζηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεοθαη
(25) Δδαθνινγηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο,
ηα φξηα αλά ηάμε πηπρίνπ θαζνξίδνληαη ζε Δπξψ σο εμήο:
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Α΄ Σάμεο : έσο30.125
Β΄ Σάμεο : έσο 72.300
Γ΄ Σάμεο έσο 228.950
Γ΄ Σάμεο : έσο 506.100
Δ΄ Σάμεο : Άλεπ νξίνπ.

4.

Γηα ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ:

(3) Οηθνλνκηθέο κειέηεο,
(4) Κνηλσληθέο κειέηεο,
(5) Μειέηεο νξγαλψζεσο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο,
(7) Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο,
(8) ηαηηθέο κειέηεο,
(9) Μεραλνινγηθέο κειέηεο,
(10) Ηιεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο κειέηεο,
(14) Μειέηεο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ,
(19) Υεκηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο,
(20) Μειέηεο ρεκηθήο κεραληθήο θαη ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
(26) Γεσξγηθέο κειέηεο,
(27) Γαζηθέο κειέηεο,
(28)Μειέηεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ,
(29) Αιηεπηηθέο κειέηεο,
(31) Μειέηεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο,
(32) Μειέηεο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ,
(33) Μειέηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θηηξίσλ άιισλ εηδηθψλ δνκηθψλ έξγσλ θαη
θαηαζθεπψλ
ηα φξηα ακνηβήο αλά ηάμε πηπρίνπ θαζνξίδνληαη ζε Δπξψ σο εμήο:
Α΄ Σάμεο : έσο14.460
Β΄ Σάμεο : έσο 36.150
Γ΄ Σάμεο έσο 114.475
Γ΄ Σάμεο : έσο 241.000
Δ΄ Σάμεο Άλεπ νξίνπ.
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5.

Με βάζε ηα αλσηέξσ, αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ηα φξηα ηζρχνο ησλ

κειεηεηηθψλ πηπρίσλ, αλά ηάμε θαη θαηεγνξία θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. Οη
πξνθεξχμεηο δειαδή, πνπ εγθξίλνληαη γηα δεκνζίεπζε, κεηά ηηο 20-3-2013, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο θαινχκελεο ηάμεο θάζε πηπρίνπ, ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ππφςε ηελ σο
άλσ αλαπξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ηζρχνο ησλ κειεηεηηθψλ πηπρίσλ.

Άξζξν 34
Πεηζαξρηθφο έιεγρνο ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηειερψλ ηνπο
1.

Οη Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ππφθεηληαη ζηνλ

πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ έρνπλ, πέξαλ ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ Δπηκειεηεξίσλ γηα ηα κέιε ηνπο θαη νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

2.

Πεηζαξρηθφ αδίθεκα απνηειεί θάζε ππαίηηα αληηζπκβαηηθή πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ

αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο παξ.3.
3.

Ιδίσο απνηεινχλ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα νη αθφινπζεο πξάμεηο:

α) Η ζπλελλφεζε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλαγσληζκνχ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ
λφκνπ απηνχ, πνπ ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ησλ πεξηπη.α ή πεξηπη.β ή πεξηπη.γ ηεο παξ.3.
β) Η δπζηξνπία επαλφξζσζεο ειιηπνχο ή εζθαικέλεο κειέηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
δηαηάμεηο, ε νπνία ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ησλ πεξί.α ή πεξί.β ηεο παξ.3.
γ) Η έθπησζε, πνπ ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ησλ πεξί.α ή πεξί.β ηεο παξ.3.
δ) Η ππνβνιή ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ, πνπ ηηκσξείηαη κε
ηηο πνηλέο ησλ πεξηπη.α ή πεξηπη.β ηεο παξ.3.
ε) Η ππνθαηάζηαζε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ρσξίο έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, πνπ
ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ησλ πεξί.α ή πεξί.β ηεο παξ.3.
ζη) Η ακεηάθιεηε θαηαδίθε ζε θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
λ.3316/05 (4. Ωο αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ησλ ππνςεθίσλ
λννχληαη ε ππεμαίξεζε, ε απάηε, ε εθβίαζε, ε πιαζηνγξαθία, ε ςεπδνξθία, ε δσξνδνθία θαη
ε δφιηα ρξενθνπία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ή λα απνζαθελίδνληαη, ζηα πιαίζηα ησλ Κνηλνηηθψλ
Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2 θαη λα εμεηδηθεχνληαη
ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 3 κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε έιιεηςε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ,
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επηπιένλ δε λα θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο
ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο)πνπ ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο
πεξηπη.δ.

4.

Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη είλαη νη αθφινπζεο, θαηά αχμνπζα ζεηξά

βαξχηεηαο:
α) ν απνθιεηζκφο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έμη (6) κήλεο,
β) ν ππνβηβαζκφο ηεο ηάμεο ηνπ πηπρίνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κειεηψλ,
γ) ε πξνζσξηλή δηαγξαθή απφ ην κεηξψν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έμη (6) κήλεο έσο ηξία
(3)ρξφληα θαη
δ) ε νξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα.

5.

Παξάιιεια κε ηελ επηβνιή ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, ην αξκφδην γηα ηελ επηβνιή

ηνπο φξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο πνηλέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ
θπκαίλνληαη απφ 10.000 - 50.000 επξψ αλαιφγσο κε ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο
ηνπ αδηθήκαηνο. Γηα ηηο πνηλέο απηέο ε αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ππεξεζία ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
ζπληάζζεη ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ηνπο νπνίνπο απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.

Άξζξν 35
Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο - Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα
1.

ηηο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηα ζηειέρε ηνπο αζθείηαη απφ ηε Γεληθή

Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πεηζαξρηθφο
έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.

2.

Η αξκφδηα ππεξεζία ηεξεί ηδηαίηεξα Βηβιία Πεηζαξρηθψλ Αδηθεκάησλ (ΒΠΑ), α) γηα ηα

ζηειέρε θαη β) ηηο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο. ηα Βηβιία θαηαρσξνχληαη, κε ρξνλνινγηθή
ζεηξά, ηα ζηνηρεία ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ αληίζηνηρα πνπ
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ηηκσξήζεθαλ πεηζαξρηθά, ηα αδηθήκαηα θαη νη επηβιεζείζεο πνηλέο. Με βάζε ηηο εγγξαθέο
ζηα ΒΠΑ αλνίγεηαη θάθεινο γηα ηνπο πεηζαξρηθψο δησθφκελνπο (θπζηθά πξφζσπα θαη
επηρεηξήζεηο) πνπ πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα ηεθκήξηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Πεξίιεςε
ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην επηκειεηήξην γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
νξγάλσλ ηνπ.

3.

Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα γηα ηα νπνία αζθείηαη πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζηνπο Μειεηεηέο

θαη ηηο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο, είλαη ηα αλαθεξφκελα ηδίσο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο, αιιά θαη θάζε ππαίηηα αληηζπκβαηηθή πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ
αλαδφρνπ κειεηεηή ή ηεο Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη απηά πνπ δηαπξάηηνληαη ζην
φλνκα Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο απφ ηα ζηειέρε κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, είηε θαη
απφ άιια ζηειέρε ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ηνπο βαξχλνπλ πξνζσπηθά. Ο
πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη ζσξεπηηθά ζηηο Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηα ζηειέρε ηνπο.

4.

Γπζηξνπία επαλφξζσζεο ειιηπνχο ή εζθαικέλεο κειέηεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο

πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπάξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο ζηνηρεηνζεηείηαη κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσο ή ηελ απφξξηςε ηεο αζθεζείζαο ελζηάζεσο
θαηά ηεο εηδηθήο δηαηαγήο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3316/05.(4. Διαηηψκαηα ή
ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο,
αιιά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο θαη κέρξη ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ
εξγνδφηε, απνθαζηζηψληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Αλ δηαπηζησζνχλ
ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία θαιεί ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε δηνξζψζεη ή θαη ζπκπιεξψζεη
θαη εθφζνλ δελ ζπκκνξθσζεί εθδίδεη θαη θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν Πξφζθιεζε ζηελ νπνία:
α) αλαθέξεηαη φηη ε δηαδηθαζία θηλείηαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, β) πεξηγξάθνληαη
ηα ειαηηψκαηα θαη νη ειιείςεηο ηεο κειέηεο ή ηεο ππεξεζίαο, γ) ρνξεγείηαη εχινγε πξνζεζκία
γηα ηελ απνθαηάζηαζε, δ) επηζεκαίλεηαη φηη ε Πξφζθιεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε
ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ
δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ Πξφζθιεζε. Αλ απνδεηρζεί φηη ν
αλάδνρνο δελ επζχλεηαη, ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ ή ειαηησκάησλ βαξχλεη
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. )
Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί λα απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα ή ηελ έιιεηςε κέζα ζηελ ηαρζείζα
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πξνζεζκία, απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, κε
απεπζείαο αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα.
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

5.

Η πεηζαξρηθή επζχλε ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ιήγεη ζε

πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπο απφ ην αληίζηνηρν Μεηξψν θαη θαηαξγνχληαη ηπρφλ εθθξεκείο
πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ εληφο ηξηψλ εηψλ επαλεγγξαθεί ην ίδην πξφζσπν, νπφηε
ζηελ πεξίπησζε απηή ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη απφ ην ζεκείν πνπ δηαθφπεθε θαη
ν ρξφλνο πνπ κεζνιάβεζε δελ ππνινγίδεηαη ζην ρξφλν παξαγξαθήο. Η δηαπηζησζείζα
επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ ζηειερψλνπλ Μειεηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο είλαη αηνκηθή θαη
δηαηεξείηαη ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε
κεηαηξνπήο ή θαζνιηθήο δηαδνρήο ηεο πεηζαξρηθψο ππεχζπλεο Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο,
επζχλεηαη αληίζηνηρα ε λέα Μειεηεηηθή Δπηρείξεζεή ε θαζνιηθή δηάδνρνο, εθφζνλ είλαη
γξακκέλε ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ Μειεηψλ.

Άξζξν 36
Δπηβνιή θαη έθηηζε πνηλψλ
1.

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο θαη ηελ επηβνιή ησλ πεηζαξρηθψλ θαη παξεπφκελσλ

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ
34 ηνπ παξφληνο ιακβάλεηαη ππφςε ηδίσο α) ε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα
πεξηζηαηηθά ηεο δηάπξαμήο ηνπ, β) ε ηπρφλ δηάπξαμε θαη άιισλ πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ
απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαηά ην παξειζφλ θαη γ) νη ζπλέπεηεο πνπ
ζπλεπάγεηαη ην αδίθεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ εξγνδφηε ηεο ζχκβαζεο.

2.

Η πνηλή ηνπ πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαηά ηελ

πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ έθηηζή ηεο δελ
απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ κειεηεηή ή ηεο Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο απφ δηαγσληζκνχο,
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3316/05 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.(2.
Η αλαζέηνπζα Αξρή δέρεηαη σο απφδεημε πεξί ηνπ φηη ν ππνςήθηνο δελ εκπίπηεη ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηα αθφινπζα έγγξαθα:
α) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2,
πηζηνπνηεηηθά ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο θαη απφζπαζκα πνηληθνχ
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κεηξψνπ αληίζηνηρα ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ.
β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηά ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ
θαηά ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο ή εθφζνλ δελ νξίδεηαη άιισο, λα κε θέξνπλ
εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 15.
Αλ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζεκεία α΄,
β΄, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή,
ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.)

3.

Η πνηλή ηνπ ππνβηβαζκνχ απφ ηελ ηάμε εγγξαθήο ηνπ κειεηεηή ή Μειεηεηηθήο

Δπηρείξεζεο θαηά ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο,
αθνξά φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πηπρίνπ θαη ζηεξεί απφ ηνλ ηηκσξεζέληα κειεηεηή ή
Μειεηεηηθή Δπηρείξεζεην δηθαίσκα πξναγσγήο ηνπ πηπρίνπ ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
εηψλ απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο. Καηά ηα ινηπά ε πνηλή δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ
ηνπο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
λ.3316/05 (βι. παξ. 3).

4.

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηα κεηξψα έρνπλ εθαξκνγή

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο. Η πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο κεηά ηελ
έθηηζή ηεο, θαζψο θαη ηα αδηθήκαηα πνπ παξαγξάθεθαλ θαηά ην άξζξν 37 ηνπ παξφληνο
δελ απνηεινχλ θσιχκαηα ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ
κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ή ζηειέρσζεο Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.

5.

Η πνηλή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο απνηειεί δηαξθέο θψιπκα επαλεγγξαθήο ζην

κεηξψν.
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Άξζξν 37
Παξαγξαθή
Οη

πεηζαξρηθέο

παξαβάζεηο

ησλ

κειεηεηψλ

θαη

ησλ

Μειεηεηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ

παξαγξάθνληαη κε ηελ παξέιεπζε δχν εηψλ απφ ηελ ηέιεζή ηνπο, εθφζνλ θαηά ην δηάζηεκα
απηφ δελ αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε, ε νπνία δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Νέα δηεηήο
παξαγξαθή αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο.
Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί, κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο λέαο παξαγξαθήο.

Άξζξν 38
Πεηζαξρηθέο Κπξψζεηο
1.

Γηα ηελ ίδηα πεηζαξρηθή παξάβαζε, κπνξεί λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε θαη λα

επηβιεζεί πνηλή ζηνλ ίδην κειεηεηή ή ζηελ ίδηα Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε κφλν κηα θνξά. Η
θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε επηβνιή πνηλήο ζηελ Μειεηεηηθή Δπηρείξεζε δελ
απνηειεί θψιπκα γηα ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ππαίηηνπ ζηειέρνπο θαη αληίζηξνθα.

2.

Με ηελ πεηζαξρηθή απφθαζε επηβάιιεηαη, έζησ θη αλ ε δίσμε αθνξά πεξηζζφηεξα

αδηθήκαηα, κία κφλν πνηλή. Με ηελ ίδηα απφθαζε επηβάιιεηαη θαη ε παξεπφκελε ρξεκαηηθή
θχξσζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 39
Πεηζαξρηθά πκβνχιηα
1.

πληζηψληαη Πξσηνβάζκην θαη Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθά πκβνχιηα. Σα κέιε ησλ

ζπκβνπιίσλ νξίδνληαη κε δηεηή ζεηεία, πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Η απφθαζε ζπγθξφηεζεο εθδίδεηαη κε επζχλε ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Γ.Τ. εληφο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ησλ πκβνπιίσλ. Σα Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα πνπ
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έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαηά ην Π.Γ. 93/09 εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ έσο θαη ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπο.

2.

Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθδηθάδεη ζε πξψην βαζκφ ηηο πεηζαξρηθέο

παξαβάζεηο ησλ κειεηεηψλ, ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη
απνηειείηαη απφ:
α) Έλα ηερληθφ ππάιιειν, θαηεγνξίαο ΠΔ, κε βαζκφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.,
σο Πξφεδξν.
β) Γχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ..
γ) Έλαλ Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ ππεξεηεί ζην
Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο
κπνξεί λα είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ
ππεξεηεί ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ..
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο.
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Μειεηεηψλ Διιάδνο (ΜΔ) θαη
ζη) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Γξαθείσλ Μειεηψλ (ΔΓΜ)
Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΜΔ αλαπιεξψλεηαη απφ έλα εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Μειεηεηψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΜΔΓΔΚΔΜ), ν νπνίνο αζθεί θαζήθνληα ηαθηηθνχ
κέινπο φηαλ πξφθεηηαη γηα αδηθήκαηα κειεηεηψλ ή εηαηξεηψλ κειεηψλ κε έδξα ηελ Μαθεδνλία
θαη Θξάθε αλαπιεξνχκελνο αληίζηνηρα απφ ην κέινο ηνπ ΜΔ.

3.

Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ

ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη απφ:
α) Έλα ηερληθφ ππάιιειν, κε βαζκφ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., σο
Πξφεδξν.
β) Σνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ., κε αλαπιεξσηή ηνπ
Ννκηθφ χκβνπιν ή ηνλ αξραηφηεξν Πάξεδξν ζην ίδην Γξαθείν.
γ) Γχν ηερληθνχο ππαιιήινπο, θαηεγνξίαο ΠΔ, κε βαζκφ Γηεπζπληνχ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ..
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο.
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Μειεηεηψλ Διιάδνο (ΜΔ) θαη
ζη) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Γξαθείσλ Μειεηψλ (ΔΓΜ)
Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

89

Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

4.

Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ησλ πκβνπιίσλ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. νξίδνληαη ηα
ππεξεζηαθά ζηειέρε (Πξφεδξνο θαη κέιε) κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ
Σ.Δ.Δ., ηνπ ΜΔ, ηνπ ΔΓΜ θαη ηνπ ΜΔΓΔΚΔΜ, πνπ ππνδεηθλχνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο απφ ηνπο θνξείο απηνχο κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Τπνπξγφο
νξίδεη ηα κέιε απηά θαη ρσξίο ππφδεημε, κε ηελ απφθαζή ηνπ.
5.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ πκβνπιίσλ επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε κέινπο
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2690/99 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. ε πεξίπησζε
αληηθαηάζηαζεο κέινπο, ην λέν κέινο δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο.
6.

Γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο απαηηείηαη εηδηθή πιεηνςεθία

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηα θσιχκαηα θαη ηε δηαδηθαζία εμαίξεζεο, ηε ζπγθξφηεζε,
ιεηηνπξγία θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ θαη Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 13, 14, 15 ηνπ
λ.2690/99, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.

7.

Καζήθνληα Γξακκαηέα ησλ πκβνπιίσλ εθηεινχλ ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Τ., πνπ

νξίδνληαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. Η γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ
ζπκβνπιίσλ παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.

Άξζξν 40
Τπνβνιή αλαθνξάο γηα πεηζαξρηθή δίσμε
1.

Σα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ αλαζέηνπλ θαη εθηεινχλ ζπκβάζεηο

κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ αλαθέξνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα
πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 35 πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή
ηνπο. Σελ απηή ππνρξέσζε έρνπλ ε Πξντζηακέλε Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο θαη
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εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα αδηθήκαηα πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ.
2.

Η αλαθνξά πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ κειεηεηή ή ηεο Μειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο

πνπ δηέπξαμαλ ηελ παξάβαζε, πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο, ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξάβαζεο, ηα πξφζσπα
ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο κάξηπξεο, ηα έγγξαθα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα
απηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξαπνκπή θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ρξήζηκε πιεξνθνξία.

Άξζξν 41
Πεηζαξρηθή Γίσμε
1.

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο

Τπνδνκψλ ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε νπζηαζηηθή εμέηαζε ηεο αλαθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα είηε α) λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν, αλ θξίλεη φηη είλαη
παληειψο αβάζηκε, είηε β) λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ ππαίηηνπ κειεηεηή ή ηεο
εηαηξείαο κειεηψλ ή θαη ακθνηέξσλ, εάλ έρεη πεηζζεί γηα ηελ χπαξμε επαξθψλ ελδείμεσλ
δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, είηε γ) λα δηαηαρζεί ε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο, εάλ δηαηεξεί
ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζπλζεθψλ ηεο παξάβαζεο ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. θαη ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο.

2.

Πξηλ ηελ ππνβνιή εηζήγεζεο γηα άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, ν θαηά ηελ παξ.1

Πξντζηάκελνο θαιεί ηνλ κειεηεηή ή ηελ Μειεηεηηθή Δπηρείξεζεπνπ αθνξά ε δηαδηθαζία λα
θαηαζέζεη έγγξαθν ππφκλεκα, ζε πξνζεζκία εχινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη πάλησο φρη
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο. Ο κειεηεηήο ή ε
εηαηξεία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη γλψζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ.
3.

Δθφζνλ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ έξεπλαο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη

δηεπθξίληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππφζεζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηε
δηελέξγεηά ηεο ππάιιειν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, θαηεγνξίαο ΠΔ, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηηο
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απαξαίηεηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελέξγεηεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο δηάπξαμεο ηνπ
αδηθήκαηνο, φπσο ηδίσο ζπιινγή θξίζηκσλ εγγξάθσλ, απηνςία, ή θαη έλνξθε εμέηαζε
καξηχξσλ ελψπηνλ εηξελνδίθε, θαηά ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

4.

Η πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ππνκλήκαηνο ηεο

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ, ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο, κε πξάμε πνπ
ζπληάζζεη ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνγξάθεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνδνκψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τ.ΜΔ.ΓΙ.. Η ζρεηηθή πξάμε παξαπνκπήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πεξηιακβάλεη
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηηο ζπλζήθεο
ηέιεζήο ηνπ θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηέιεζή ηνπ.

5.

Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξάμεο ν Πξφεδξνο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ, θαζνξίδεη κε πξάμε ηνπ ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ζπλεδξίαζεο θαη
ηνλ εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο. Η πξάμε απηή θνηλνπνηείηαη καδί κε ηελ πξάμε παξαπνκπήο ηεο
πξνεγνχκελεο παξ.ζην δησθφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε δηθαζηηθφ επηκειεηή πξν
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ.
6.

Αθνινχζσο, ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζηνλ

εηζεγεηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ηελ εηζήγεζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη πξν ηξηψλ
(3) ηνπιάρηζηνλ εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηα κέιε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ..

Άξζξν 42
Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
1.

Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηελ θαζνξηζκέλε κε ηελ πξάμε

παξαπνκπήο εκέξα θαη ψξα θαη επηιακβάλεηαη ηεο ππνζέζεσο. Καηά ηε ζπλεδξίαζε
παξίζηαηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν δησθφκελνο ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη εξσηήζεηο απφ ηα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεξνχληαη ζρεηηθά πξαθηηθά. Η ηπρφλ απνπζία ηνπ δελ εκπνδίδεη
ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ δησθφκελνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, φπσο ηζρχεη. Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο
απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απνινγία ηνπ δησθφκελνπ, ην πκβνχιην ζπλερίδεη ηε
ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ ίδηα ή άιιε εκέξα θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ππφζεζε. Ο δησθφκελνο
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κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή γξαπηνχ απνινγεηηθνχ ππνκλήκαηνο κέζα ζε πξνζεζκία
πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε
απηή ην πκβνχιην ζπλέξρεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ
ππνκλήκαηνο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο.

2.

Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθηηκά ειεχζεξα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη απνθάζεηο

ηνπ πεξηέρνπλ πιήξε θαη εηδηθή αηηηνινγία θαη δελ αλαθαινχληαη.
3.

Η πεηζαξρηθή δίσμε πνπ αζθείηαη ζην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δελ

αλαθαιείηαη, πεξαηψλεηαη δε νπσζδήπνηε κε ηελ έθδνζε απφθαζεο, επηθπιαζζνκέλεο ηεο
πεξίπησζεο δηαγξαθήο ηνπ δησθφκελνπ γηα άιινπο ιφγνπο, θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο.
4.

Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη ην Γξακκαηέα θαη

ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, θνηλνπνηείηαη δε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ πεηζαξρηθά
δησθφκελν. Δπίζεο δηαβηβάδεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά θαηά ην άξζξν
40 ηνπ παξφληνο θαη ζηνλ Τπνπξγφ Τ.ΜΔ.ΓΙ. θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηνπ κειεηεηή ή
ηεο εηαηξείαο, πεξίιεςή ηεο δε θαηαρσξείηαη ζην ΒΠΑ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
35 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 43
Έθεζε
1.

Οη απνθάζεηο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε

ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία αζθείηαη κε θαηάζεζή ηεο
ζηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο. Με ηελ έθεζε ε ππφζεζε
κεηαβηβάδεηαη θαζ' νινθιεξία ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.

2.

Γηθαίσκα έθεζεο θαηά ηεο απφθαζεο έρνπλ ν κειεηεηήο θαη ε Μειεηεηηθή

Δπηρείξεζεπνπ θαηαδηθάζζεθαλ, θαζψο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., αηηνχκελνο ηελ θαηαδίθε ή ηελ επηβνιή βαξχηεξεο πνηλήο. Αλ θαηά ηεο απηήο
απφθαζεο αζθεζνχλ πεξηζζφηεξεο εθέζεηο, ζπλδηθάδνληαη.
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3.

Η πξνζεζκία θαη ε άζθεζε έθεζεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ

Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο ηνπ ζθέινπο πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο
ρξεκαηηθήο πνηλήο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

Άξζξν 44
Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
Έγθξηζε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηνχ
1.

Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ηνπ νξγάλνπ νξίδεη κε πξάμε ηνπ δηθάζηκν θαη εηζεγεηή ηεο
ππφζεζεο. Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ.

2.

Απφ ηελ αζθεζείζα έθεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί παξαίηεζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο

δηαδηθαζίαο ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο.

3.

Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Πξσηνβαζκίνπ πκβνπιίνπ

κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο έθεζεο, εθηεινχληαη κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο, ε νπνία εθδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
απφθαζεο πξάμεηο. Οη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο απνηεινχλ έζνδν ηνπ δεκνζίνπ
θαη θαηαβάιινληαη ζε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο. Η θαηαβνιή απνδεηθλχεηαη κε πξνζθφκηζε ηνπ
παξαβφινπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία κέζα ζηελ πξνζεζκία, αιιηψο βεβαηψλνληαη κε κέξηκλα
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
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Άξζξν 45
ρέζε πεηζαξρηθήο δίθεο κε άιιεο δίθεο – Δπαλάιεςε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
1.

Η θίλεζε θαη εμέιημε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο δελ αλαζηέιιεηαη εμαηηίαο

εθθξεκνχο δίθεο, ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ νπνηαζδήπνηε δηθαηνδνζίαο. Σα πεηζαξρηθά φξγαλα
ηνπ παξφληνο δεζκεχνληαη απφ ηελ θξίζε πνπ πεξηέρεηαη ζε ακεηάθιεηε απφθαζε
δηθαζηεξίσλ, ή ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα, κφλν σο πξνο ηελ χπαξμε ή ηελ
αλππαξμία πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε
πεηζαξρηθνχ

παξαπηψκαηνο.

Άιια

ζηνηρεία

πεξί

ζπλδξνκήο

ή

κε

πξαγκαηηθψλ

πεξηζηαηηθψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, ζπλεθηηκψληαη ζηα πιαίζηα
ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη πιήξεο ηαχηηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε, ηα πεηζαξρηθά φξγαλα δεζκεχνληαη απφ ηηο αζσσηηθέο
απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ.

2.

Δθφζνλ ν θαηαδηθαζζείο δηθαησζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ηε

δηαθνξά πνπ πξνθάιεζε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε, κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα επαλάθηεζε
ηεο ππφζεζήο ηνπ ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην πνπ εμέδσζε ηελ ηειεζίδηθε πεηζαξρηθή
απφθαζε. Η αίηεζε εηζάγεηαη άκεζα θαη ε ππφζεζε επαλαθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν
(2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
Αλ ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε είλαη ε νξηζηηθή δηαγξαθή, ην πκβνχιην ππνρξενχηαη λα άξεη
ηελ πνηλή, δελ απνθιείεηαη φκσο λα επηβάιιεη κηθξφηεξε πνηλή. Με ηελ ίδηα απφθαζε
επαλαθξίλεηαη θαη ε επηβιεζείζα ρξεκαηηθή πνηλή, επηζηξεθνκέλνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
πνπ ηπρφλ εηζπξάρζεθε. ε πεξίπησζε πιήξνπο απαιιαγήο ε πνηλή δηαγξάθεηαη απφ ηα
Μεηξψα.

Άξζξν 46
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1.

Οη δηαηάμεηο πεξί εγγξαθήο ησλ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηα Μεηξψα θαη

αλαζεσξήζεσο ησλ πηπρίσλ εθαξκφδνληαη ζηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ πηπρίσλ ηα πηπρία πνπ
εθδφζεθαλ ππφ ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κέρξη ηε
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ιήμε ηνπο ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αλαζεψξεζή ηνπο.
2.

Έσο ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο ΜΗ.Μ.ΔΠ. ηνπάξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο

εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε επηηξνπή Γ.Δ.Μ. ηνπ Π.Γ. 138 / 09.

3.

Οη δηαηάμεηο πεξί εγγξαθήο ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ κειεηψλ θαη

αλαζεσξήζεσο ησλ πηπρίσλ εθαξκφδνληαη ζηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ πηπρίσλ ηα πηπρία πνπ
εθδφζεθαλ ππφ ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κέρξη ηε
ιήμε ηνπο ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αλαζεψξεζή ηνπο.
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ΜΗΣΡΩΑ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Μ.Δ.ΔΠ.)

Άξζξν 47
Γεληθέο δηαηάμεηο
1.

Σελ

θαηαζθεπή

δεκνζίσλ

έξγσλ

επηηξέπεηαη

λα

αλαιακβάλνπλ

εκεδαπέο

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.)
θαη ζηελ αληίζηνηρε κε ην έξγν θαηεγνξία θαη ηάμε εγγξαθήο, επηρεηξήζεηο

πνπ

είλαη

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζε ηάμεηο θαηψηεξεο ησλ θαινπκέλσλ, αιιά πιεξνχλ ηηο
νπζηαζηηθέοπξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ θαηά

πεξίπησζε

έξγνπ, θαζψο θαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θξαηψλ -

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ή
ζπλεηαηξηζκνί, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ παξφληνο.
Σν Μ.Δ.ΔΠ. ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 48 ηνπ παξφληνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο
ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ
έξγσλ.

2.

Καηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δ.Ο.Υ., πνπ

έρνπλ ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα, γίλνληαη δεθηέο ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ πξνθχπηεη απφ
δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο αιινδαπέο θαηαζθεπαζηηθέο
επηρεηξήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο, φηαλ πξνθεξχζζεηαη εηδηθφο δηεζλήο δηαγσληζκφο
ζχκθσλα κε δηαθήξπμε ή ηχπνπο δηαθήξπμεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

3.

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηερληθήο εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ησλ

πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηεξείηαη ζην
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ
(Μ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 13ηνπ παξφληνο.
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Άξζξν 48
Σήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη ε

ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο, πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν,
γίλεηαη κε αίηεζή ηνπο.

2.

Η εγγξαθή, θαηάηαμε θαη αλαζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη

αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ
ζηνηρείσλ θαη ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην
Μ.Δ.ΔΠ..
Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα πηζηνπνηεηηθά
Μ.Δ.ΔΠ., ηα νπνία ζπληάζζνληαη γηα θάζε έξγν απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα
θαηαζθεπήο θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγήζεηο γηα ηε δεκνπξαζία θαη ηελ
αλάδνρν επηρείξεζε, γηα ηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκπξάμεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ κε ζπκβάζεηο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο, νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ, νη πξνζσξηλέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο, νη δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, νη εηδηθέο θαηαζηάζεηο ηηκνινγίσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ηα ηηκνιφγηα
ηδησηηθψλ έξγσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ θαη ηεο αμίαο ηνπο (νηθφπεδα, γήπεδα, θηίξηα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη
κεηαθνξηθά κέζα πιελ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ), δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο βαζηθήο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζηειέρσζεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξηζεί
απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ Μ.Δ.ΔΠ..
ην Μ.Δ.ΔΠ. δχλαληαη λα

εγγξάθνληαη

θαη

αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο,

ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εκεδαπέο.

3.

Σν Μ.Δ.ΔΠ. ηεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο

Γ.Γ.Τ. ηνπ

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.ηα πιαίζηα ηήξεζεο ηνπ

Μεηξψνπ, ε ππεξεζία απηή αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο παξέρεη ν λφκνο θαη ηδίσο
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ζπγθεληξψλεη, ειέγρεη θαη θαηαρσξεί κεραλνγξαθηθά ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, αλαζεψξεζε εγγξαθήο θαη δηαγξαθή ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φηαλ δεηνχληαη.
Υνξεγεί επίζεο «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» (Δ.Π.) ζηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
ππνρξεψλνληαη απφ ην λφκν λα δηαζέηνπλ.
Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξφληνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή, ηελ
αλαζεψξεζε εγγξαθήο θαη θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ.. Η
ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κε ππνγξαθή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, εθδίδεη ηηο βεβαηψζεηο
εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. (πηπρία), χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηά ηα
αλσηέξσ.

4.

Οη

εγγεγξακκέλεο

ζην

Μ.Δ.ΔΠ.

εξγνιεπηηθέο

επηρεηξήζεηο

νθείινπλ

λα

γλσζηνπνηνχλ ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θάζε επηθείκελε αληηθαηάζηαζε ησλ
πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο. Αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπογίλεηαη
ειεχζεξα θαη αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Η αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή
Μ.Δ.ΔΠ. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθδίδεη λέα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
Μ.Δ.ΔΠ. θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε
αληηθαηάζηαζεο.
Αίηεζε απνδέζκεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη απφ ηα ζηειέρε. Η
αίηεζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ επηρείξεζε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 54θαη ην ζηέιερνο απνδεζκεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν έσο δχν (2)
κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

5.

Οη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Κ. επηηξέπεηαη λα ζηειερψλνπλ κία κφλν εξγνιεπηηθή

επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ.. Η ζπκκεηνρή ηνπο πξέπεη λα είλαη ελεξγφο, κε ηελ
εθηέιεζε θξίζηκσλ θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην, θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ
ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή
Μ.Δ.ΔΠ. πνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα αλσηέξσ ζηειέρε, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη
εηθνληθή ή αλεπαξθήο, ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν.
Σα αλσηέξσ πξφζσπα δελ κπνξνχλ λα ζηειερψλνπλ ή λα είλαη ηδηνθηήηεο ή ππφ
νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα επηθεθαιήο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο ή
λα είλαη θάηνρνη κεηνρψλ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή άιιεο θχζεο δηθαησκάησλ επί ηνπ θεθαιαίνπ
άιισλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. ή ζε άιια κεηξψα πνπ
παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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6.

Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ., πνπ εθδίδεη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζήο ηνπο ζηνλ
αλάδνρν θαη ηηο ινηπέο ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκπξάμεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη θάζε
ζρεηηθφ ζέκα. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα νξηζζεί πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία
απηά ππνβάιινληαη απφ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή
αίηεζεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αλαζεψξεζεο ηεο εγγξαθήο ηνπο. Η παξάιεηςε ππνβνιήο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ, κε επζχλε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ
δηθαηψκαηνο λα ηα επηθαιεζζεί θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αλαζεψξεζεο
θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. λα πξνρσξήζεη κε πξσηνβνπιία
ηεο ζε έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο.
Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο νθείιεη λα ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ηα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ, νη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ
ακεινχλ λα ην πξάμνπλ, ππέρνπλ θαη πεηζαξρηθέο επζχλεο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34. (40 λ. 3669 3. Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ ή ην αξκφδην φξγαλν ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα είηε επηβάιιεη
εηο βάξνο ησλ ππαηηίσλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο, ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ
κέρξη πνζνχ αληίζηνηρνπ ηνπ κηζζνχ ησλ έμη (6) κελψλ είηε ηνπο παξαπέκπεη ζην νηθείν
πεηζαξρηθφ φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιεπφκελσλ
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ) ηνπ παξφληνο. Με ηελ ίδηα σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε ξπζκίδνληαη
θαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα πηζηνπνηεηηθψλ Μ.Δ.ΔΠ. απφ ηδησηηθά έξγα.

7.

Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή αλψλπκεο Δπηρείξεζεο,

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ εηεζίσο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη έθζεζε
δξαζηεξηφηεηαο, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο ρξήζεο
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, Με ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζα ξπζκίδνληαη νη
ιεπηνκέξεηεο ππνβνιήο ησλ

αλσηέξσ. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε

δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ.
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8.

Κάζε επηρείξεζε ππνρξενχηαη, κέρξη ηέινπο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ επφκελνπ

έηνπο θάζε ρξήζεο, λα θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. φια ηα ζηνηρεία πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο απφ ηδησηηθά έξγα. Η
παξάιεηςε ηεο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, ζπλεπάγεηαη
ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηρείξεζεο λα επηθαιεζζεί ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ ηα
έξγα απηά. Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία απηά θαη θάζε άιιν
ζέκα.
9.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη

αλαιφγσο θαη γηα ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ..

10.

Η θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηζρχεη γηα κία ηξηεηία (ηαθηηθή

αλαζεψξεζε) ελψ εηδηθά γηα ηηο αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νπνηαζδήπνηε ηάμεο θαη
ηηο εηαηξείεο 1εο θαη 2εο ηάμεο ηζρχεη γηα κία πεληαεηία.
11.

Αλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ ππνβάιεη αίηεζε ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο, κέζα ζε

εμήληα (60) εκέξεο, απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο ή πεληαεηίαο, θαηά πεξίπησζε,
ηεθκαίξεηαη φηη ειιείπνπλ νη πξνυπνζέζεηο παξακνλήο ηεο ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο πνπ
έρεη θαηαηαρζεί θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μ.Δ.ΔΠ.. Γηα ηε δηαγξαθή απηή εθδίδεηαη
δηαπηζησηηθή πξάμε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ πάξνδν ηεο εμεθνληαήκεξεο
πξνζεζκίαο.

12.

Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα ελεξγήζεη νπνηεδήπνηε έθηαθηε

αλαζεψξεζε αλ δηαθξηβσζνχλ λεφηεξα δπζκελή ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
νκαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δηαγξάθνληάο ηελ απφ νξηζκέλεο ή φιεο ηηο
θαηεγνξίεο έξγσλ ή ππνβηβάδνληάο ηελ απφ ηελ ηάμε εγγξαθήο ηεο.
13.

Η ηαθηηθή ή έθηαθηε αλαζεψξεζε κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε κεηαβνιή ζηηο

θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο γηα ηηο νπνίεο είρε εγθξηζεί ζην παξειζφλ ε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο.
Η κεηαβνιή απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη δηαγξαθή απφ θαηεγνξίεο ή ππνβηβαζκφ ζε
ηάμε, έζησ θαη αλ απηφ δελ δεηήζεθε απφ ηε επηρείξεζε.
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14.

Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα ζπκβνχινπ ζε θπζηθά
ή λνκηθά πξφζσπα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ
επαλάθξηζεο, ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο αλαζεψξεζεο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη ηεο παξνρήο θάζε είδνπο ηερληθήο βνήζεηαο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 49
Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. απνηειείηαη απφ:

α) Έλαλ (1) ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθψλ, Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, σο πξφεδξν, αλαπιεξνχκελνο λφκηκα απφ έλαλ
αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ Μεραληθφ πξνεξρφκελν απφ ηα ππφ ζηνηρείν (δ) ηαθηηθά κέιε.
β) Έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
γ) Έλαλ (1)αλψηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
δ) Πέληε (5) ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ θαη ν έλαο
αλήθεη ζηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο Δπηζηήκεο.
ε) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), πνπ
ππνδεηθλχνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο.
ζη) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
Μεραληθψλ (Δ.Δ.Σ.Δ.Μ.), πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Δ.Μ..
δ) Σέζζεξηο (4) εθπξνζψπνπο ησλ παλειιελίσλ επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ ελψζεσλ,
πνπ ππνδεηθλχνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ απηέο. Γηα ηελ ππφδεημή ηνπο θαινχληαη
νη ζρεηηθέο ελψζεηο λα ππνδείμνπλ θνηλνχο εθπξνζψπνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη δηάθνξεο
ελψζεηο ππνδείμνπλ δηάθνξα πξφζσπα σο κέιε, ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. επηιέγεη ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε
απφ ηα πξφζσπα πνπ πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Γηα ηελ ππφδεημε
ησλ σο άλσ κειψλ επηζπλάπηεηαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ απνδεηθλχεη ηηο ζπλαθείο
γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηεο επηηξνπήο.
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2.

Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδνληαη κε ηνπο

αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο
πξνηείλνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο.

3.

Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηνπο

αλαπιεξσηέο ηνπο πξνηείλνληαη, κέζα ζε έλα (1) κήλα, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο θνξείο
πνπ ηα πξνηείλνπλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ.
Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή γίλεηαη έγγξαθε ππφκλεζε θαη ηάζζεηαη λέα
πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε
επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α΄).
Σα κέιε ππφζηνηρείν ε, ζη, θαη δ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο επηιέγνληαη απφ ηνπο θνξείο ή
νξγαλψζεηο ηνπο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

4.

Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ. νξίδεηαη δηεηήο θαη ιήγεη ηελ 31ε

Γεθεκβξίνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο. ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο αληηθαηάζηαζε κέινπο επηηξέπεηαη
κφλν γηα εχινγε αηηία. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο, ην λέν κέινο δηαλχεη ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο.
Καη εμαίξεζε, ε πξψηε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζα νξηζηνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο ιήγεη ζηηο 31.12.2018.
Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο αζθεί ππάιιεινο ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε ηελ
απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο.
Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ. κεξηκλά ε αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο.
5.

Όηαλ εθδηθάδνληαη αηηήζεηο ζεξαπείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 50ηνπ

παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ. ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηεο
Δπηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν δ΄ σο ππάιιεινο ΠΔ κε πηπρίν Ννκηθήο Δπηζηήκεο
ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
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Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, λφκηκα αλαπιεξνχκελνο.

6.

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο δηεμάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο

Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Πξνέδξνπ, πξφζσπα αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ιφγσ εηδηθήο
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή εκπεηξίαο.

7.

Καη εμαίξεζε ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα

δέρεηαη ζε αθξφαζε, λφκηκν εθπξφζσπν ηεο κειεηεηηθήο Δπηρείξεζεο ηεο νπνίαο ην ζέκα
είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ν νπνίνο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη απνρσξεί ηεο
ζπλεδξίαζεο..

Άξζξν 50
Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηέο ζπλεδξηάζεηο πνπ ηηο νξίδεη ν Πξφεδξνο ηεο.

ηελ πεξίπησζε απηή

δελ απαηηείηαη

θιήηεπζε

ησλ

κειψλ.

Σα ζέκαηα πνπ

πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε θαηαρσξνχληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα

ηαθηηθά

κέιε,

δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ

εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απηήο.
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηε ζπλεδξίαζε εθφζνλ απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ. Γηα ηελ έγθαηξε θαη λφκηκε εηδνπνίεζή ηνπο θξνληίδεη ην
ηαθηηθφ κέινο πνπ πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη.

2.

Η Δπηηξνπή αξλείηαη ηελ εγγξαθή εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ή ηελ

θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ή ηάμε γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, αλ απφ ηα ζηνηρεία
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο θξίλεη φηη ε επηρείξεζε
απηή δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή ηδηφηεηα θαη ηερληθή ηθαλφηεηα, κε βάζε ηα θξηηήξηα
ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Η Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο εληφο απνθιεηζηηθνχ
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δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.

Η

αίηεζε

ζεξαπείαο

απεπζχλεηαη

ζηνλ Τπνπξγφ

θαη

θνηλνπνηείηαη

ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε
εηζήγεζεο εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο απφ ηελ επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. Η επηηξνπή
γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δπί ησλ
αηηήζεσλ ζεξαπείαο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ έσο ηελ 5ε ηάμε απνθαίλεηαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Τπνδνκψλ θαη επί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 6εο
θαη 7εο ηάμεο απνθαίλεηαη ν Τπνπξγφο Τ.ΜΔ.ΓΙ.. Σν αξκφδην φξγαλν απνθαίλεηαη εληφο
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο
πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο.

3.

α) Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ

ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα
πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ., παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαη ππνβάιιεη ζηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. εθζέζεηο.
β)Γλσκνδνηεί, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, γηα ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελν εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ
κε ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα ησλ αηηνπκέλσλ ηελ εγγξαθή,
γ) Γλσκνδνηεί επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζπληάζζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία
ηεο Γ.Γ.Τ. θαη αθνξνχλ ηνλ ηχπν ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, αλαλέσζεο θαη πξναγσγήο ζηα
Μεηξψα, θαη ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο γηα ηελ «ελεκεξφηεηα πηπρίνπ», ηεο θαηεγνξίαο έξγσλ
αλά πηπρίν, ησλ ρνξεγνχκελσλ πηπρίσλ εξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θάζε ζρεηηθνχ
εγγξάθνπ ή πίλαθα, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
δ) Γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ αζθνχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπαπηνχ θαη επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηα κεηξψα παξαπέκπεηαη ζ’
απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

4.

Μέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο ε επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ζπλέξρεηαη ζε εηήζηα

εηδηθή ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη εηήζηα απνινγηζηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο
ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε
αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηελ εηδηθή
ζπλεδξίαζε εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ
απνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο. Σν ηειηθφ θείκελν ησλ εηεζίσλ πξνηάζεσλ ζπληάζζεηαη
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θαη ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.

5.

Η Γ.Γ.Τ. κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε γξακκαηεηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε

ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.κέζσ ηεο αξκφδηαο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νπνίαο
εγγξάθνληαη νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο.
6.

Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή

Μ.Δ.ΔΠ..

Άξζξν 51
Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Η επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ζπγθξνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ παξφληνο.

Δθφζνλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηε
ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 -15
ηνπ λ. 2690/ 1999.
Γηα ηελ χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή
ηνπ θαη επηά εθ ησλ κειψλ ηεο.

2.

Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ

θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξφεδξνο ή ν
πξνεδξεχσλ αλαπιεξσηήο ηνπ. ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηέρεη σο εηζεγεηήο ρσξίο ςήθν ν
πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ πξντζηάκελν
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ ππφζεζε ηκήκαηνο.

3.

Η επηηξνπή ηεξεί ζπλνπηηθά πξαθηηθά γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζηα νπνία

ελζσκαηψλεηαη ε εηζήγεζε. Σα πξαθηηθά ηεξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο,
επηθπξψλνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ηνλ Γξακκαηέα. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ
παξαδίδνληαη ζηελ αλσηέξσ Τπεξεζία γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο φηαλ αθνξνχλ εγγξαθή,
επαλάθξηζε, αλαζεψξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή ηεο εγγξαθήο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο.
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4.

Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηέο ζπλεδξηάζεηο πνπ ηηο νξίδεη ν Πξφεδξφο ηεο. ηελ

πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη θιήηεπζε ησλ κειψλ. Σα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
ζπδεηεζνχλ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε θαηαρσξνχληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα ηαθηηθά κέιε, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο κε
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απηήο. Σα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ
ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ επί ησλ

ζεκάησλ

θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ

απηψλζηνηρείσλ.

5.

Μέζα ζην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο ε επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ζπλέξρεηαη ζε εηδηθή

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο, πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.,
ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ απνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη
πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο. Σν ηειηθφ θείκελν ησλ
εηεζίσλ πξνηάζεσλ ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.

Άξζξν 52
Έγγξαθή ζην Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζην Μ.Δ.ΔΠ., ζε

νξηζκέλε ηάμε αλά θαηεγνξία έξγσλ, κε αίηεζή ηνπο ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε
ππφδεηγκα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία:
α) Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ λνκίκνπ ή
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο (ΦΔΚ ή θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη
δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ.).
β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηα ζηνηρεία ησλ
ζηειερψλ ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπψλ (Μ.Δ.Κ.) θαη
απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε θαηά λφκν ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ππεχζπλεο
δειψζεηο ησλ ζηειερψλ απηψλ, ζεσξεκέλεο λφκηκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη
απνδέρνληαη ηελ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο θαη φηη ζα δειψζνπλ

Πξνζρέδην εξγαζίαο 8.10.2015

20:00

107

θάζε ζρεηηθή κεηαβνιή.
γ) ηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκνχο ππνβάιινληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαη
ιηγφηεξσλ αλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ιηγφηεξα έηε.
δ) Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
θαη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλεο απφ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
ε) ηνηρεία γηα ηα έξγα πνπ εθηέιεζε ε επηρείξεζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ή
πεληαεηία. Έξγα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κέρξη θαη ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ ηξίκελν πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζε πξνζσξηλφ
ηζνινγηζκφ θαη πξνθχπηνπλ ηδίσο απφ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, ηηκνιφγηα θαη θνξνινγηθέο
δειψζεηο.
ζη) Πίλαθεο ηδηφθηεηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
δ) Πηζηνπνηεηηθά φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ζε εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε.

Πξνθεηκέλνπ

πεξί

επηρεηξήζεσλ

κε

κνξθή

πξνζσπηθήο

Δπηρείξεζεο

πξνζθνκίδνληαη πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πησρεχζεσο θαη γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο.
Αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ζε ηζρχ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο φηη ηζρχνπλ ηα πξνθχπηνληα απφ ηελ Δ.Π.. ηελ πεξίπησζε
απηή δελ ππνβάιινληαη ηα α΄ θαη δ΄ ζηνηρεία.
Σα γ΄ θαη ε΄ ζηνηρεία δελ ππνβάιινληαη, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαη’ έηνο
ππνβαιιφκελεο Δθζέζεηο Γξαζηεξηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο έξγσλ, πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο. Αλ
νη αλσηέξσ Δθζέζεηο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο έξγσλ δελ θαιχπηνπλ
νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο ππνβάιινληαη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην
κε θαιππηφκελν δηάζηεκα.

2.

Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θξηζνχλ ειιηπή κπνξεί ε Τπεξεζία λα δεηήζεη

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Πξνο ηνχην θαιείηαη εγγξάθσο ν εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ή ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10), νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Η εηζήγεζε ηεο
Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιιεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ
ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο ή παξέιζεη άπξαθηε ε ηαρζείζα πξνζεζκία.

3.

Η Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ή ηα ηεξαξρηθά
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πξντζηάκελα φξγαλα κπνξνχλ λα δεηνχλ ηεθκεξησκέλα απφ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλνπλ απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξίαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ.

4.

Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ή ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., αληίζηνηρα, απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ή αλαζεψξεζε
εγγξαθήο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Κψδηθα,
ιακβάλνληαο ππφςε αθ’ ελφο ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη
απηεπάγγειηα ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαη αθ’ εηέξνπ ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ε
αηηνχζα επηρείξεζε. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ εθδίδεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ε βεβαίσζε εγγξαθήο (πηπρίν) θαη απνζηέιιεηαη κε
ηειενκνηνηππία (FAX) ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε, πνπ θαιείηαη λα πξνζέιζεη
θαη λα παξαιάβεη ηε βεβαίσζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε. Η έθδνζε
ηεο βεβαίσζεο, ε απνζηνιή γλσζηνπνίεζεο θαη ε παξαιαβή ζεκεηψλνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν
πνπ ηεξείηαη ζηελ Τπεξεζία.
Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζπλέπεηέο ηεο απφ ηελ εκέξα ηεο
παξαιαβήο ηεο βεβαίσζεο ή ηεο άπξαθηεο ιήμεο ηεο 10ήκεξεο πξνζεζκίαο.

5.

Η Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κεηά απφ θιήξσζε, ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο

Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο, απνζηέιιεη ζηελ
Δ.Λ.Σ.Δ. νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ 3εο έσο 7εο ηάμεο βεβαησκέλεο απφ
Νφκηκνπο Διεγθηέο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηελ ΔΛΣΔ γηα έιεγρν εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Διέγρνπ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ην 2% ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ εηεζίσο ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ εγγξαθή, αλαζεψξεζε ζηηο ηάμεηο 3ε έσο 7ε
ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., είηε γηα ηελ εμέηαζε ησλ εηεζίσο ππνβαιιφκελσλ νξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη γηα έιεγρν ζηελ Δ.Λ.Σ.Δ.
ηνπιάρηζηνλ κία αθνξά Δπηρείξεζε 7εο ηάμεο, ηνπιάρηζηνλ κία αθνξά Δπηρείξεζε 6εο ηάμεο
θαη ηνπιάρηζηνλ κία αθνξά Δπηρείξεζε 5εο ηάμεο.

Άξζξν 53
Σαθηηθή αλαζεψξεζε - Έθηαθηε αλαζεψξεζε κε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο
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1.

Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθή αλαζεψξεζε, ε

νπνία δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη
ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν, πξηλ ηελ αλαγξαθφκελε ζηε
βεβαίσζε (πηπρίν) εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε λέα βεβαίσζε αξρίδεη λα ηζρχεη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο παιαηάο.
Η ηζρχο ηεοπαιαηάο βεβαίσζεο παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ηελ έθδνζε ηεολέαο.

2.

Αίηεζε γηα ηελ ηαθηηθή αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο κπνξεί επίζεο λα ππνβιεζεί θαη

κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο βεβαίσζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο δελ ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ηζρχ
γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε λένπο δηαγσληζκνχο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε λέα βεβαίσζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ΔπηηξνπήοΜ.Δ.ΔΠ.

3.

Δθφζνλ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ππέβαιε

εκπξνζέζκσο

ηελ αίηεζε ηαθηηθήο

αλαζεψξεζεο, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαηλα κεηέρεη ζηνπο
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ κε ηελ παιαηά βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ε ηζρχο ηεο
νπνίαο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεολέαο.

4.

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ

90 εκεξψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηε ιήμε ηεο παιαηάο
βεβαίσζεο ή

θαη

πέξαλ

απηήο

ε

εξγνιεπηηθήεπηρείξεζε δελ δχλαηαη λα κεηάζρεη

ζηνλδηαγσληζκφ.

5.

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. επηρεηξήζεηο

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε

γηα έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ηνπο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ειεχζεξα θαη
ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο
ηνπο ζην Μ.Δ.ΔΠ. (έθηαθηε αλαζεψξεζεκε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο). Η αίηεζε
έθηαθηεο αλαζεψξεζεο κε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα αθνξά νξηζκέλε
ή νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο εγγξαθήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.. Δπίζεο ε αίηεζε έθηαθηεο
αλαζεψξεζεο κε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί
ζηνηρείσλ εγγξαθή ηεο. Η αλαζεψξεζε
επηρείξεζεο σο πξνο

κία

ή

ηεο

πεξηζζφηεξεο

θαηάηαμεο

λα

αθνξά

ηνζχλνιν ησλ

ζηνΜ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθήο

θαηεγνξίεοέξγσλ ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ

ρξφλνπ ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο εγγξαθήο ηεο,ν νπνίνο (ρξφλνο) δελ παξαηείλεηαη έλεθα
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ηεο ππνβνιήο θαη ηεο ελδερφκελεο απνδνρήο αίηεζεο
πξσηνβνπιία

ηεο

επηρείξεζεο. Η

αλαζεψξεζε

ηεο

έθηαθηεο

αλαζεψξεζεο

θαηάηαμεο

ζην

κε

Μ.Δ.ΔΠ.

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, κε αίηεζε έθηαθηεο αλαζεψξεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεοηαθηηθήο
αλαζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 άξζξνπ48 ηνπ παξφληνο.

6.

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαηά ην άξζξν απηφ, ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 54
Έθηαθηε αλαζεψξεζε κε πξσηνβνπιία ηεο ππεξεζίαο
1.

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλνπλ

εγγξάθσο ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ
επέιεπζή ηνπο, ηηο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εγγξαθή θαη
θαηάηαμή ηνπο εθφζνλ απηέο αθνξνχλ απψιεηα ησλ ειαρίζησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ
θαηάηαμεο (ζηειέρσζε, θεθάιαην, πάγηα ζηνηρεία θ.ιπ.) θαη λα αλαπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο
ειιείςεηο κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνίλσζεο.

2.

Αλ κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο νη κεηαβνιέο δελ γλσζηνπνηεζνχλ θαη δελ

αλαπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο εκπξφζεζκα, επέξρνληαη νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο, φηαλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν νη κεηαβνιέο πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο: α) ε επηρείξεζε
ράλεη ην δηθαίσκα λα αλαπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο θαη θηλείηαη ε δηαδηθαζία έθηαθηεο
αλαζεψξεζεο ηεο θαηάηαμήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., β) γηα ηηο αλάγθεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο
ησλ έξγσλ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο επηρείξεζεο αλαηξέρεη ζην ρξφλν επέιεπζεο ηεο
θξίζηκεο κεηαβνιήο.
3.

Δθφζνλ νη κεηαβνιέο ηεο παξαγξάθνπ 1 δεισζνχλ θαη αλαπιεξσζνχλ εκπξφζεζκα

νη ειιείςεηο (εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έθζεζεο Γξαζηεξηφηεηαο), ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ.
εγθξίλεη ηηο κεηαβνιέο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.
4.

α. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα Δπηρείξεζε, θαηά ηελ ππνβνιή εηεζίσο ησλ νηθνλνκηθψλ

ηεο θαηαζηάζεσλ, δελ θαιχπηεη, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα πάγηα, ηα αθίλεηα ή ηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηάμε ηεο, ε Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε
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δηαγσληζκνχο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ έσο ηελ πξνζθφκηζε
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ησλ αλσηέξσ
θξηηεξίσλ.
Η Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. απνζηέιιεη γξαπηή πξφζθιεζε πξν δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξνο ηελ επηρείξεζε, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο, κε ηελ νπνία ηελ θαιεί
λα παξνπζηαζηεί ζηελ Δπηηξνπή ΜΔΔΠ, κέζα ζε πξνζεζκία απφ πέληε (5) κέρξη δέθα (10)
ην πνιχ εκεξψλ, γηα λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ή λα πξνζθνκίζεη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 57ηνπ παξφληνο, απφ ηηο νπνίεο ζα
απνδεηθλχεηαη ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. Μεηά ηελ απφξξηςε
ησλ απφςεσλ ή αληηξξήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο ή ηελ κε θάιπςε θαη κε ηηο πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειάρηζησλ
νξίσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ε Τπεξεζία εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε κε ηελ νπνία
δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηεο Δπηρείξεζεο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκνχο δεκφζησλ
έξγσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, Παγίσλ, Αθηλήησλ
θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ ή παξέιζεη άπξαθην ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48ηνπ παξφληνο, ε Δπηρείξεζε ζα θαηαηάζζεηαη ζηε ηάμε γηα
ηελ νπνία θαιχπηεη ηα ειάρηζηα φξηα αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β. ε φζεο εηαηξείεο δελ ππνβάιινπλ εκπξφζεζκα έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο θαη εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε ηζρχο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο αλαζηέιιεηαη θαη δελ κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο δεκφζησλ έξγσλ. Η Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.
απνζηέιιεη γξαπηή πξφζθιεζε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξνο ηελ επηρείξεζε,
κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο, κε ηελ νπνία ηελ θαιεί λα παξνπζηαζηεί ζηελ Δπηηξνπή ΜΔΔΠ,
κέζα ζε πξνζεζκία απφ πέληε (5) κέρξη δέθα (10) ην πνιχ εκεξψλ, γηα λα εθθξάζεη ηηο
απφςεηο ηεο ή λα πξνζθνκίζεη ηελ έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο. Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ απφςεσλ ή αληηξξήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηελ
άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε Τπεξεζία εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε κε
ηελ νπνία
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δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηεο Δπηρείξεζεο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκνχο δεκφζησλ
έξγσλ.
Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε έμη κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, ηεο
έθζεζεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελπαξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο, ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ην Μεηξψν εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε πξνζθνκίζεη έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ παξφληνο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

5.

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη έθηαθηεο αλαζεψξεζεο ηεο θαηάηαμεο εξγνιεπηηθήο

επηρείξεζεο, ε ππεξεζία ηελ θαιεί λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ θαη λα ππνβάιεη ηηο
αληηξξήζεηο ηεο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο. Μεηά ηε ιήςε ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, ε
Τπεξεζία επαλαμηνινγεί ηελ επηρείξεζε θαη ππνβάιιεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ εηζήγεζε ζηελ
επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ ηάμε αλά θαηεγνξία έξγσλ
ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαηαγεί ε επηρείξεζε. Η επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. απνθαζίδεη γηα ηελ
αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ έγγξαθε θιήζε πνπ
θνηλνπνηείηαη ζε απηήλ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε. Καηά ηα ινηπά,
σο πξνο ηελ απφθαζε, ηελ έθδνζε ηεο λέαο βεβαίσζεο, ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ
επηρείξεζε θαη ηηο ζπλέπεηεο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52ηνπ
παξφληνο.

6.

Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ έθδνζε λέαο βεβαίσζεο θαηαρσξείηαη

κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ηεο
Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (www. ggde.gr).

7.

Η εθηεινχκελε ζχκβαζε πξνζαξκφδεηαη ζηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ

Άξζξν 55
Σάμεηο θαη Καηεγνξίεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.
Οη ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. νξίδνληαη ζε επηά θαη επηπιένλ απηψλ νξίδνληαη θαη δχν εηδηθέο ηάμεηο
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νη Α1, Α2 γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. Η θαηάηαμε ζην Μ.Δ.ΔΠ. ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
γίλεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο έξγσλ: α) νδνπνηίαο, β) νηθνδνκηθψλ,
γ) πδξαπιηθψλ, δ) ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, ε) ιηκεληθψλ, ζη) βηνκεραληθψλ – ελεξγεηαθψλ, δ)
πξαζίλνπ, ε) θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ, πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ,
ζ) γεσηξήζεσλ, η) εηδηθψλ κνλψζεσλ, ηα) αλειθπζηήξσλ, ηβ) ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηγ)
πισηψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ λαππεγείσλ θαη ηδ) απνθαιχςεσο κεηαιιείσλ. Κάζε
επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε κία κφλν ηάμε γηα θάζε θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 58 ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε πνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τ.ΜΔ.ΓΙ. πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κπνξεί λα
πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε θαηεγνξία, λα
επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο απηέο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα
κεηαβαηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή.

Άξζξν 56
Καηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ.
Η θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. γίλεηαη βάζεηησλ θαησηέξσ
απηνηειψλ θαη αλεμάξηεησλ θξηηεξίσλ.

Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη

θαη’ αξρήλ (βάζεη ησλ θξηηεξίσλ α’ θαη β’) ζε κία γεληθή ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ε νπνία
απνηειεί έλδεημε ηεο ελ γέλεη νηθνλνκηθήο επάξθεηαο

θαη

ηερληθήο

ηθαλφηεηαο ηεο

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ζπληζηά ην αλψηαην φξην δπλεηηθήο θαηάηαμήο ηεο ζε
εθάζηε θαηεγνξία έξγσλ ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Αθνινχζσο,θαη’ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ γ’,ε
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε ηνπ
θαηεγνξίεο έξγσλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο

Μ.Δ.ΔΠ. ζε φζεο

θαηάηαμήο ηεο. Δηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα

θαηάηαμεο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. έρνπλ σοαθνινχζσο:
α) Σχπνο θαηάηαμεο: Ο ηχπνο θαηάηαμεο αλαιχεηαη ζην άξζξν 57ηνπ παξφληνο. Σν
απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο κε ηα αλαινγνχληα αλά ηάμε
κεγέζε (θχθινο εξγαζηψλ, ίδηα
επίηεπμε

ή

ππέξβαζε

θεθάιαηα,πάγηα) απνηειεί ην αξηζκεηηθφ θαηψθιη, ε

ηνπ νπνίνπ επηηξέπεη ζε κία

εξγνιεπηηθή

επηρείξεζε

λα

θαηαηαγεί ζηελ αληίζηνηρε γεληθή ηάμε ηνπΜ.Δ.ΔΠ..
β) Διάρηζηα απαηηνχκελα αλά ηάμε κεγέζε: Δθηφο απφ ηνλ ηχπν θαηάηαμεο, θάζε
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαγεί ζηε γεληθή ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.,
ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα γηα ηελ ηάμε ηεο κεγέζε (ζηειέρσζε,
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ίδηα θεθάιαηα, πάγηα), φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 58 ηνππαξφληνο.
γ) Διάρηζηε εκπεηξία αλά θαηεγνξία έξγσλ: Μεηά ηελ θαηάηαμή ηεο ζε γεληθή ηάμε ηνπ
Μ.Δ.ΔΠ., ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζεθάζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ
ζε αληίζηνηρε ηάμε, εθφζνλ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο εκπεηξίαο ζε θάζε
θαηεγνξία,

φπσο

απηέο νη πξνυπνζέζεηο νξίδνληαη θαησηέξσ ζην άξζξν 59 ηνπ

παξφληνο.Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ δχλαηαη λα θαηαηαγεί ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία
έξγσλ ζε αλψηεξε ηάμε απφ απηή ηεο γεληθήο ηεο θαηάηαμεο, έζησ θαη αλ πιεξνί ηηο
επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απηήθαηεγνξία. Δξγνιεπηηθή
επηρείξεζε δχλαηαη λα
θαηψηεξε απφ απηή

θαηαηαγεί

ηεο

ζε

γεληθήο

ηεο

νπνηαδήπνηεθαηεγνξία έξγσλ ζε ηάμε ίζε ή
θαηάηαμεο, εθφζνλ πιεξνί ηηο επηκέξνπο

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλεαπηή θαηεγνξία.

Άξζξν 57
Σχπνο θαηάηαμεο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Ο ηχπνο θαηάηαμεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε θαη ηελ αλαζεψξεζε

ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κία απφ ηηο ηάμεηο ηξίηε έσο θαη έβδνκε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.
αλαιχεηαη σο εμήο:
(α1 Υ (60%) ή (50%)) + (α2 Υ 20%) + (α3 Υ (20%) ή (30%)) ≥

(επηινγή

απφ 1,5 έσο 2)
φπνπ α1, α2, α3 ηα παξαθάησ θιάζκαηα:
Κχθινο Δξγαζηψλ Υξήζεσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ
α1 =

Κχθινο Δξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη γηα θάζε ηάμε ζηελ πεξίπησζε δ. ηεο παξ. 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ

Ίδηα Κεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β. ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
Ίδηα Κεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη γηα θάζε ηάμε ζηελ πεξίπησζε δ.ηεο παξ.2 ηνπ
α2 =

παξφληνο άξζξνπ
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Πάγηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ. ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
α3 =

Πάγηα, φπσο νξίδνληαη γηα θάζε ηάμε ζηελ πεξίπησζε δ. ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ

2.

Αλάιπζε Σκήκαηνο Α

α) Ωο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο α1 ιακβάλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εγγεγξακκέλεο ζην
Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ θαηαζθεπή
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. αλεμάξηεηα εάλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε εκπεηξία θάπνηνπ ή
θάπνησλ εηψλ ζε πξνεγνχκελε αίηεζή ηεο Ο αλσηέξσ θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη σο
εμήο:
i. Γηα δεκφζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εζσηεξηθφ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν απηφο πνπ
πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο, αλ έρνπλ
εθδνζεί αληίζηνηρα ηηκνιφγηα γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ
ζηνηρείσλ

ε

επηρείξεζε

ππνρξενχηαη

λα

ππνβάιεη

επηθπξσκέλα

αληίγξαθα

ησλ

πηζηνπνηεηηθψλ ησλ θπξίσλ ησλ έξγσλ ή ησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο, ησλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη θαηάζηαζε ησλ ηηκνινγίσλ εζφδσλ πνπ έρεη εθδψζεη
θαη αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ θπξίσλ ησλ έξγσλ ή ησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο, φπσο επίζεο
θαη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ
Μ.Δ.ΔΠ..
ii. Γηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, ιακβάλεηαη ππφςε κφλν
απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα εζφδσλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Σα αλσηέξσ
ηηκνιφγηα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο
επηρείξεζεο, αλ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί ζην εμσηεξηθφ ή απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο
ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ απηά έρνπλ θνξνινγεζεί ζην εμσηεξηθφ πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη ε δήισζε θνξνινγίαο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ζηηο
αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο ρψξαο πνπ εθηειέζηεθε ην έξγν, επηθπξσκέλε γηα ηε
γλεζηφηεηά ηεο απφ ηηο αξρέο απηέο. ε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο ηεο ρψξαο
πνπ εθηειέζηεθε ην έξγν, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο αλέιαβε θαη
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θαηαζθεχαζε ην έξγν ή κέξνο απηνχ, θαζψο θαη ην ζπκθσλεηηθφ βεβαίσζεο ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ αλάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ επηρείξεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
ή κέξνπο απηνχ.
iii. Γηα ηδησηηθά έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εζσηεξηθφ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν απηφο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη απνδεηθλχεηαη
απφ ηα ηηκνιφγηα εζφδσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ απηή πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ ηα
νξηζηηθά ζπκβφιαηα πψιεζεο ησλ αθηλήησλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηδησηηθά έξγα, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ζπκβνιαίσλ πψιεζεο, επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ θπξίσλ ησλ έξγσλ, θαηάζηαζε ησλ ηηκνινγίσλ εζφδσλ πνπ έρεη
εθδψζεη γηα ηα πην πάλσ έξγα, ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα εζφδσλ θαη θάζε άιιν
ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
iv. Σφζν γηα ηα δεκφζηα φζν θαη γηα ηα ηδησηηθά έξγα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν θχθινο
εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κεηαμχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
εγγεγξακκέλσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα εζφδσλ πνπ έρεη εθδψζεη θαζεκία
απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο πξνο ηελ άιιε, αλεμάξηεηα αλ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο, εθηφο εάλ ππάξρεη εγθεθξηκέλε, απφ ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ ππεξγνιαβία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνζθνκίδεηαη ε ζχκβαζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ
ππεξγνιάβν, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαηά ηε δηάξθεηα
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηα εθδνζέληα ηηκνιφγηα εζφδσλ. Ο αλσηέξσ θχθινο εξγαζηψλ
ηνπ ππεξγνιάβνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ.
v. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλνπξαμία
(αλάδνρνο θνηλνπξαμία), ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ ή
πνπ ζπζηήζεθε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη άιισλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. (θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία), ιακβάλεηαη ππφςε κφλν εθφζνλ
έρνπλ θαηαζέζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ εγγξάθνπ ζχζηαζήο
ηνπο, έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα ηηκνιφγηα γηα ηηο εξγαζίεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ θαη έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο θνηλνπξαμίαο.
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο Μ.Δ.ΔΠ. απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αλσηέξσ
θνηλνπξαμία πξνθχπηεη απφ ηνλ επηκεξηζκφ ζε απηήλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ηεο
αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην
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θνηλνπξαθηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
vi. Γηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, απφ ζπγαηξηθέο ηνπο
επηρεηξήζεηο κε έδξα ζηελ αιινδαπή, ιακβάλεηαη ππφςε κφλν απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ
επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο θαη αληίζηνηρε
θαηάζηαζε ηηκνινγίσλ εζφδσλ, βεβαησκέλε απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή, γηα ηηο εξγαζίεο
απηέο. Σα αλσηέξσ ηηκνιφγηα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ, επηθπξσκέλεο γηα ηε γλεζηφηεηά
ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο ηεο ρψξαο
πνπ εθηειέζηεθε ην έξγν, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο αλέιαβε θαη
θαηαζθεχαζε ην έξγν ή κέξνο απηνχ, θαζψο θαη ην ζπκθσλεηηθφ βεβαίσζεο ηεο
ρξνλνινγίαο γηα ηελ αλάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ επηρείξεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
ή κέξνπο απηνχ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη άιιν ζπκθσλεηηθφ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ θνηλνπξαμία ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηήο, ηεο βεβαίσζεο απνηειεζκάησλ πξνο ηα κέιε ηεο,
θαηάζηαζε ησλ ηηκνινγίσλ εζφδσλ πνπ έρνπλ εθδψζεη θαη αθνξνχλ ζηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
θπξίσλ ησλ έξγσλ ή ησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο θαη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν πνπ
δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
ε πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ Μ.Δ.ΔΠ., γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ,
ππνβάιινληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην
Μ.Δ.ΔΠ. πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν
πνπ δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζηνλ αξηζκεηή α1 ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο ιακβάλεηαη
ππφςε θαη ν θχθινο εξγαζηψλ απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ηα ζηειέρε Μ.Δ.Κ. ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ Μ.Δ.ΔΠ. θαη αθνξά αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή
πξνζσπηθέο εηαηξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ην
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εμσηεξηθφ, γηα ηηο ρξήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, αλ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ
πξνζδηνξηδφκελα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ ππνπεξηπηψζεσλ i, ii, iii, iv, v, φπσο απηά έρνπλ
πεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ αλσηέξσ ζηειερψλ.
ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ζηειερψλ απηψλ
γηα θαηάηαμε εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζε θαηεγνξία θαη ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. δελ επηηξέπεηαη
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηε βαζηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο γηα δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ηεο. ε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο εληφο ηεο δηεηίαο, ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ
Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα θαιέζεη ηελ επηρείξεζε ζε έθηαθηε αλαζεψξεζε.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα ηα
αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θάζε ζηειέρνπο ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη θάζε
άιιν ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
β) Ωο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο α2 ιακβάλεηαη ην κέγεζνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθέινο ηνπ
παζεηηθνχ ηεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, σο «χλνιν Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ», κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ Δηδηθψλ Αθνξνιφγεησλ Απνζεκαηηθψλ Σερληθψλ
Δπηρεηξήζεσλ, ζην ηκήκα απηψλ πνπ δελ έρεη θνξνινγεζεί, ηνπ Οθεηιφκελνπ Κεθαιαίνπ θαη
ησλ «πνζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ». Σα πην πάλσ νηθνλνκηθά
ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή απφ
πξνζσξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βεβαηψλεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχεηαη
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ Δηδηθψλ Αθνξνιφγεησλ
Απνζεκαηηθψλ Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη
θνξνινγεζεί θαη δελ αθαηξείηαη απφ ην «χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ», απαηηείηαη εηδηθή
βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή.
γ) Ωο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο α3 ιακβάλεηαη ην κέγεζνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ
αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ζηελ
θαηνρή ηεο δπλάκεη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
αμία γεπέδσλ, νηθνπέδσλ, θηεξίσλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ.
i. Ωο αμία ησλ ηδηφθηεησλ παγίσλ γηα ηα αθίλεηα ιακβάλεηαη, θαη’ επηινγή ηεο επηρείξεζεο,
είηε ε αληηθεηκεληθή αμία πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ε νπνία
βεβαηψλεηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν, είηε ε αμία ησλ αθηλήησλ (αμία θηήζεο ή θφζηνο
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ηδηνθαηαζθεπήο), φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο ή ζηελ πξνζσξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ρσξίο απνζβέζεηο, πνπ βεβαηψλεηαη απφ
νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Η επηρείξεζε
πξνζθνκίδεη εηδηθή θαηάζηαζε κε βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη
αλαιπηηθά ηα αλσηέξσ πάγηα θαη ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή αμία απηψλ.
ii. Ωο αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ, εθηφο απφ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλεηαη ε αλαπφζβεζηε αμία
ηνπο πξνζαπμεκέλε θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) κεηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
απνζβέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η ζπλνιηθά πξνζδηνξηδφκελε
αμία ηνπ αλσηέξσ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ, εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε ζπλνιηθή αμία θηήζεο
απηνχ.
Δλαιιαθηηθά θαη θαη’ επηινγή ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, ιακβάλεηαη ππφςε
ε αμία ηνπ αλσηέξσ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ, εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κεηά απφ εθηίκεζε νξθσηνχ εθηηκεηή. Η
ζπλνιηθά πξνζδηνξηδφκελε αμία ηνπ αλσηέξσ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο αμίαο θηήζεο απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
εθηίκεζε πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
Η αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο επηρείξεζεο ή απφ πξνζσξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ
βεβαηψλεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζαχμεζεο απηήο θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%),
ζπλππνβάιιεηαη εηδηθή βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή.
ε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο
επηρείξεζεο κε ρξήζε νξθσηψλ εθηηκεηψλ ζπλππνβάιιεηαη έθζεζε νξθσηνχ εθηηκεηή
εγγεγξακκέλνπ ζην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ.
iii. ηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο α3 ζπλππνινγίδεηαη θαη ε αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθηφο απφ ηα επηβαηηθά
απηνθίλεηα, πνπ αλήθνπλ ζηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε εξγνιεπηηθή
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επηρείξεζε πνπ θξίλεηαη, θαηά ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηέο, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηα πξνζθνκηδφκελα ζπκθσλεηηθά ζχζηαζεο απηψλ, αλ δελ έρνπλ εηζθεξζεί απφ ηα κέιε
ηνπο πξνο απηέο.
Ωο αμία ησλ παγίσλ απηψλ ιακβάλεηαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο πξνζαπμεκέλε θαηά
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνζβέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η ζπλνιηθά πξνζδηνξηδφκελε αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθηφο απφ ηα επηβαηηθά
απηνθίλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε ζπλνιηθή αμία θηήζεο απηνχ θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα
ηεξνχκελα κεηξψα παγίσλ ηεο θνηλνπξαμίαο.
Δλαιιαθηηθά θαη θαη’ επηινγή ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, ιακβάλεηαη ππφςε
ε αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
εθηφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κεηά απφ εθηίκεζε νξθσηνχ εθηηκεηή. Η ζπλνιηθά
πξνζδηνξηδφκελε αμία ηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθηφο απφ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην
εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο αμίαο θηήζεο απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηίκεζε
πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ..
ε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο
επηρείξεζεο κε ρξήζε νξθσηψλ εθηηκεηψλ ζπλππνβάιιεηαη έθζεζε νξθσηνχ εθηηκεηή
εγγεγξακκέλνπ ζην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ.
iv. Ωο αμία παγίσλ, πνπ θαηέρνληαη δπλάκεη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο,
ιακβάλεηαη εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο
θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ηεο εηαηξείαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη
πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκεηή α3.
ηα παξαπάλσ πάγηα ζπλππνινγίδνληαη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο
α3 ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο αιιά φρη θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ παγίσλ θαη
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα πάγηα ζηνηρεία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο,
θαζψο θαη ηα επηβαηεγά ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ ππνρξεσηηθά αγνξάδνληαη ζην πιαίζην
εθηέιεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
δ) Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξνλνκαζηέο ζηα θιάζκαηα α1, α2, α3 ηνπ
Σκήκαηνο Α ηνπ Σχπνπ Καηάηαμεο, γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε θαη αλαζεψξεζε νξίδνληαη σο
εμήο:
i. γηα ηελ δεχηεξε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη
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(750.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ θαη ηα πάγηα ζε
εμήληα ρηιηάδεο (60.000)επξψ,
ii. γηα ηελ ηξίηε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε δχν εθαηνκκχξηα είθνζη πέληε ρηιηάδεο
(2.025.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε επηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο (750.000) επξψ θαη ηα
πάγηα ζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ,
iii. γηα ηελ ηέηαξηε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ είθνζη
πέληε ρηιηάδεο (4.125.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο
(1.500.000) επξψ θαη ηα πάγηα ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ,
iv. γηα ηελ πέκπηε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε έληεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
πελήληα ρηιηάδεο (11.250.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο (4.500.000) επξψ θαη ηα πάγηα ζε ελληαθφζηεο ρηιηάδεο (900.000) επξψ,
v. γηα ηελ έθηε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε είθνζη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο (22.500.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ελλέα εθαηνκκχξηα (9.000.000) επξψ θαη ηα
πάγηα ζε έλα εθαηνκκχξην νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (1.800.000) επξψ,
vi. γηα ηελ έβδνκε ηάμε ν θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ ηξηάληα πέληε εθαηνκκχξηα
(135.000.000) επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ελελήληα εθαηνκκχξηα (90.000.000) επξψ θαη ηα
πάγηα ζε δεθανθηψ εθαηνκκχξηα (18.000.000) επξψ.
Η επίηεπμε απνηειέζκαηνο ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ (επηινγή απφ 1,5 – 2) παξέρεη ην
δηθαίσκα ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, εθφζνλ πιεξνί θαηηα ειάρηζηα απαηηνχκελα
κεγέζε ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ παξφληνο λα εγγξαθεί ζηελ ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ζηελ νπνία
αηηείηαη ηελ γεληθή εγγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ αλσηέξσ θαησθιίνπ
γηα

ηελ

εγγξαθή

ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζηελ αηηνχκελε ηάμε ηνπΜ.Δ.ΔΠ., ε

Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ηελ θαηαηάζζεη απηεπαγγέιησο

ζηελ

αλψηεξε

γεληθή

ηάμε

ζηελ

νπνία δχλαηαη λα θαηαηαγεί ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σχπνπ
Καηάηαμεο.

3.

Με ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλθαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., θαζνξίδνληαη ηα κεγέζε ηνπ
Σχπνπ Καηάηαμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παξνλνκαζηέο ησλ θιαζκάησλ α1, α2, α3 θαη
ε ζπλνιηθή βαζκνινγία αλά ηάμε Μ.Δ.ΔΠ.. Σν θαηψθιη εγγξαθήο, σο απνηέιεζκα ηνπ
Σχπνπ Καηάηαμεο, είλαη ζε θάζε πεξίπησζε εληαίν σο πξνο φιεο ηηο ηάμεηο ηνπΜ.Δ.ΔΠ.

4.

ε

πεξηπηψζεηο

ζπγρσλεχζεσλ
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ζην

Μ.Δ.ΔΠ.

ππνβάιινληαη

νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε

ππνβάιιεη

αίηεζε

πξνζσξηλέο

ηεο

θαη

νηθνλνκηθέο

νη

ζπγρσλεχεηαη.

Τπνβάιινληαη

εηψλ.

ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ε ελνπνηεκέλε

πνπ πξνέθπςε απφ

νηθνλνκηθέο

απφ

ηελ

ηε

ζπγρψλεπζε

θαη

θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο

θαηαζηάζεηο πνπ βεβαηψλνληαη

πξηλ

ηνλ

ππεξεζία

επηρείξεζεο

δεκνζηεχνληαη
γηα

ζηελ

ππνβνιή ηεο

αίηεζεο,

απφ
θάζε

νξθσηφ

ειεγθηή

επηρείξεζεο

επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά πνπ

ή
θαη

πνπ

απαηηνχληαη

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ρξήζεσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ

Απφ

ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη ην άζξνηζκα ηνπ

ΣχπνπΚαηάηαμεο.

Άξζξν 58
Διάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο αλά ηάμε εγγξαθήο
Γηα ηε γεληθή θαηάηαμε εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζε κία απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ,
απαηηείηαη, εθηφο απφ ηελ

εμαγσγή

απνηειέζκαηνο

ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ (επηινγή

απφ 1,5 έσο 2) απφ ηελ εθαξκνγή ηνπηχπνπ θαηάηαμεο, θαη ε πιήξσζε ησλ αθφινπζσλ
ειάρηζησλπξνυπνζέζεσλ:

1.

ηηο εηδηθέο ηάμεηο Α1 θαη Α2 ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζνληαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο

κε κφλν θξηηήξην ηε ζηειέρσζή ηνπο απφ ηερληθνχο εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ., ρσξίο ηελ
εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, σο εμήο:
α) ηελ Α1, εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε
ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Α΄ βαζκίδαο.
β) ηελ Α2, εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε
ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο ή δχν (2) ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Α΄ βαζκίδαο.

2.

ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ρσξίο ηελ

εθαξκνγή ηνπ Σχπνπ Καηάηαμεο, αλ δηαζέηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο.
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ν έλαο ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο κε δχν
ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Β΄ βαζκίδαο, θαην έλαο εθ ησλ δχν ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Β’ βαζκίδαο κε δχν
ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Α’ βαζκίδαο.
β) Γηαζέηεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, ηνπιάρηζηνλ πελήληα
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ρηιηάδσλ (50.000) επξψ ή πάγηα ζηνηρεία κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ή ηηο αμίεο θηήζεο
απηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ ή ζσξεπηηθά θαηαζέζεηο ζε
ηξάπεδα θαη πάγηα ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ. Σα πάγηα απηά
ζηνηρεία αθνξνχλ γήπεδα, νηθφπεδα, θηήξηα, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα,
εθηφο απφ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. Ωο αμία παγίσλ γηα ηα αθίλεηα ιακβάλεηαη, θαη’ επηινγή
ηεο επηρείξεζεο είηε ε αληηθεηκεληθή αμία πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
πηζηνπνηνχκελε απφ ζπκβνιαηνγξάθν είηε ε αμία απηψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα
νξηζηηθά ζπκβφιαηα αγνξάο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, φπσο είλαη εγγεγξακκέλν ζηα
βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, ε αμία ηνπο
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο.

3.

ηε δεχηεξε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ρσξίο ηελ

εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ν

έλαο ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο κε δχν

ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη ν έλαο εθ ησλ δχν ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ’ βαζκίδαο κε δχν
ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Β’βαζκίδαο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 57
ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο

ηάμεο

απηήο,

φπσο

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε i ηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ

παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε γ άξζξνπ 57 ηνπ
παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ παγίσλ ηεο
ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε i ηεο παξ. 2.δ. άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο.

4.

ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε κνξθή

αλψλπκεο εηαηξείαο, κε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη ηηο εμήο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε έλαλ (1) ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη έλαλ Β’
βαζκίδαο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ν έλαο ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο
κε δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο θαη ν έλαο εθ ησλ δχν ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. Γ’ βαζκίδαο
κε δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Β’ βαζκίδαο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 57ηνπ παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ
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θεθαιαίσλ ηεο ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζεii ηεο παξαγξάθνπ 2.δάξζξνπ
57 ηνπ παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ
παγίσλ ηεο ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ii ηεο παξαγξάθνπ 2.δ ηνπ
άξζξνπ 57ηνπ παξφληνο.

5.

ηελ ηέηαξηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζεκε εθαξκνγή

ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη θαη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο

ζηειέρσζε

ηνπιάρηζηνλ

δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄

βαζκίδαο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί έλαο ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο απφ
δχν ηερληθνχο

Μ.Δ.Κ.

Γ΄

βαζκίδαο.

Δπίζεο,έλαο απφ ηνπο δχν ζπλνιηθά ηερληθνχο

Μ.Δ.Κ. Γ’ βαζκίδαο πνπ κπνξεί λα έρεηε επηρείξεζε, επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ
δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Β’ βαζκίδαο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε β άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαηζηελ πεξίπησζε iiiηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε γηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληαηνηο εθαηφ (50%) ησλ παγίσλ ηεο ηάμεο
απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε iii ηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ παξφληνο.

6.

ηελ πέκπηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε,κε εθαξκνγή

ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη θαη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε

ηνπιάρηζηνλ

ηξεηοηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄

βαζκίδαο. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θάζε ηερληθφο Μ.Δ.Κ.Γ΄ βαζκίδαο, θαη κέρξη δχν θαη΄
αλψηαην φξην, απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Γ΄ βαζκίδαο έθαζηνο. Δπίζεο, νη δχν απφ
ηνπο ηέζζεξηο ζπλνιηθά ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ’ βαζκίδαο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηρείξεζε,
επηηξέπεηαηλα αληηθαηαζηαζνχλ απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Β’ βαζκίδαοέθαζηνο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε β άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ivηεο παξ. 2.δ ηνπάξζξνπ 57ηνπ παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε γηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ παγίσλ ηεο
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ηάμεο

απηήο,

φπσο

νξίδνληαη

ζηελ πεξίπησζε ivηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ

παξφληνο.

7.

ηελ έθηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, κε εθαξκνγή

ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη θαη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο

ζηειέρσζε

ηνπιάρηζηνλ

ηέζζεξηοηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄

βαζκίδαο. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θάζε ηερληθφο Μ.Δ.Κ.Γ΄ βαζκίδαο, θαη κέρξη δχν θαη΄
αλψηαην φξην, απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Γ΄ βαζκίδαο. Δπίζεο, δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο
ζπλνιηθά ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Γ’ βαζκίδαο πνπ κπνξεί λα έρεη ε

επηρείξεζε, επηηξέπεηαη

λααληηθαηαζηαζνχλ απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Β’ βαζκίδαοέθαζηνο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ
57ηνπ παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε v ηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε γ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ παγίσλ ηεο
ηάμεο

απηήο,

φπσο

νξίδνληαη

ζηελ

πεξίπησζε v ηεο παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ

παξφληνο.

8.

ηελ έβδνκε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαηαηάζζεηαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε,κε εθαξκνγή

ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο, αλ δηαζέηεη θαη ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
α) Πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή ηεο ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.
βαζκίδαο.

Μπνξεί

λα

αληηθαηαζηαζεί

θάζε

ηερληθφο

Γ΄

Μ.Δ.Κ. Γ΄βαζκίδαο, θαη κέρξη

ηξεηο θαη΄ αλψηαην φξην, απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ.Γ΄ βαζκίδαο έθαζηνο. Δπίζεο, νη ηξεηο
απφ ηνπο ζπλνιηθά έμη ζπλνιηθά ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ’ βαζκίδαο πνπ κπνξεί λα έρεη ε
επηρείξεζε, επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ δχν ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Β’ βαζκίδαοέθαζηνο.
β) Γηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ηάμεο

απηήο,

φπσο

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε viηεο παξ. 2δ

ηνπ άξζξνπ 57ηνπ

παξφληνο.
γ) Γηαζέηεη πάγηα ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ
παξφληνο, αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ

(50%)

ησλ παγίσλ ηεο

ηάμεο απηήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε vi ηεο παξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 57ηνπ παξφληνο.
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Απφ ηα πην πάλσ πάγηα, ζηηο ηάμεηο 4ε έσο θαη 7ε ππνρξεσηηθά ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) πξέπεη λα είλαη αθίλεηα (γήπεδα, νηθφπεδα θαη θηήξηα) θαη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

θαη

θάζε είδνπο κεηαθνξηθά κέζα, εθηφο απφ ηα

επηβαηηθάαπηνθίλεηα.

9.

Γελ απαηηείηαη λνκηθή κνξθή εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ θαηάηαμε εξγνιεπηηθήο

επηρείξεζεο ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο ηάμεηο 2ε - 7ε
απαηηείηαη ε ηήξεζε Γ' θαηεγνξίαο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.

10.

Η αλσηέξσ ειάρηζηε ζηειέρσζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηε

γεληθή ηάμε εγγξαθήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη είλαη εληαία, αλεμαξηήησο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ
εγγξαθήο ηεο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο έξγσλ.

Άξζξν 59
Καηάηαμε αλά θαηεγνξία έξγσλ
1.

Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Μ.Δ.ΔΠ.,

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα

άξζξα

θαη’ εθαξκνγή

56, 57 θαη 58 ηνπ παξφληνο,

δχλαηαη

αθνινχζσο λα θαηαηαγεί ζε θάζε κία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 55 ηνπ παξφληνο
θαηεγνξίεο

έξγσλ ζε κία κφλν ηάμε.Πξνθεηκέλνπλαθαηαηαγεί ζεζπγθεθξηκέλεηάμε αλά

θαηεγνξία έξγσλ, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έξγα ή εξγαζίεο (ηερληθή εκπεηξία ή εηδηθφο
θχθινο εξγαζηψλ) πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε
θαηάηαμε,

ειάρηζηνπ

αζξνηζηηθνχ

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ αλά ηάμε εγγξαθήο, φπσο

απηή ε ειάρηζηε ηερληθή εκπεηξία θαζνξίδεηαη αλά ηάμε θαη θαηεγνξία ζηελ παξ. 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Η εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ δχλαηαη λα θαηαηαγεί

ζε ζπγθεθξηκέλε

θαηεγνξία ζε πςειφηεξε ηάμε απφ απηή ηεο γεληθήο ηεο θαηάηαμεο

ζην Μ.Δ.Δ.,

έζησ θαη αλ πιεξνί ηηο θαη’ ηδίαλ πξνυπνζέζεηο θαηάηαμεο ζηελ ηάμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο. Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα θαηαηαγεί ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία
έξγσλ ζε ηάμε ίζε ή θαηψηεξεαπφ απηήηεο γεληθήο ηεοθαηάηαμεο, εθφζνλ πιεξνί ηηο
επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απηή θαηεγνξία.

2.

Σα ειάρηζηα φξηα εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ (ηερληθήο εκπεηξίαο) αλά εθάζηε
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θαηεγνξία θαη ηάμε θαηάηαμεο νξίδνληαη σο εμήο:
I

-Γηα ηε δεχηεξε ηάμε: επηινγή απφ 112.00 € / 150.000€ / 187.500€ ..(15% /
20% / 25%)

ii

-Γηα ηελ ηξίηε ηάμε: επηινγή απφ 303.750 € / 405.000€ / 506.250€ ..(15% / 20%
/ 25%)

iii

-Γηα ηελ ηέηαξηε ηάμε: επηινγή απφ 618.750 € / 825.000€ / 1.031.500€ ..(15% /
20% / 25%)

iv

-Γηα ηελ πέκπηε ηάμε: επηινγή απφ 1.687.500 € / 2.250.000€ / 2.812.500€ ..(15% /
20% / 25%)

v

-Γηα ηελ έθηε ηάμε: επηινγή απφ

3.375.000€ / 4.500.000€ / 5.625.000€ ..(15% /

20% / 25%)
vi

-Γηα ηελέβδνκεηάμε: επηινγή απφ 20.250.000€ / 27.000.000€ /33.750.000€ ..(15%
/20% /25%)

3.

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (εκπεηξίαο) εθαξκφδνληαη

αλαινγηθψο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 (α)ηνπάξζξνπ 57ηνπ παξφληνο,
ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο α1 ηνπ ηχπνπ θαηάηαμεο

Άξζξν 60
Απηνδίθαηε δηαγξαθή
1.

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. επηρεηξήζεηο δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα ζηηο εμήο

πεξηπηψζεηο:
α) Θαλάηνπ, πηψρεπζεο, απαγφξεπζεο ή ζέζεο ζε θαηάζηαζε δηθαζηηθήο αληίιεςεο ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηελ επηρείξεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε.
β) Γηάιπζεο, πηψρεπζεο ή ζέζεο ππφ εθθαζάξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηελ
επηρείξεζε.
γ) Τπνβνιήο ζηελ Τπεξεζία αίηεζεο ηεο επηρείξεζεο πεξί δηαγξαθήο ηεο ζπλνδεπφκελεο
απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο.
δ) Με ππνβνιήο, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, αίηεζεο ηαθηηθήο
αλαζεψξεζεο κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο ή εμαεηίαο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο ή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 54ηνπ παξφληνο, γηα ηελ έθηαθηε
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αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο.
ε) Με ππνβνιήο

αίηεζεο

γηα

έθδνζε

Δλεκεξφηεηαο

Πηπρίνπ,

εληφοέμη (6 )κελψλ

απφ ηε ιήμε ηεοπξνεγνχκελεο.

2.

Γηα ηε δηαγξαθή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο,

κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ: α) ην ρξφλν πεξηέιεπζεο ζηελ ππεξεζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ - γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαθηηθήο
αλαζεψξεζεο, γ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 20ήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ αλαζεψξεζε
εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο.δ)

ηελ

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο πεξ. ε΄ ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

3.

Δθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ζχκθσλα κε

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 24ηνπ λ.3669/ 08 φπσο ζα δηακνξθσζεί (6. Η εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ε πξνζθνξά πνπ
ππνβάιιεηαη δελ ηεξεί ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
απφ κέξνπο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Η απφθαζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο εθδίδεηαη
κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκφζησλ Έξγσλ) θαη ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 35
ηνπ λ.3669/ 08φπσο ζα δηακνξθσζεί (11. Η εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο αξρηθήο εγγχεζεο, φπσο ηπρφλ ζπκπιεξψζεθε θαηφπηλ
ηεο ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Σν ζχλνιν ηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 επηζηξέθεηαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηε
ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ)ηνπ παξφληνο Κψδηθα, δηαπηζησζεί ε
πξνζθφκηζε πιαζηήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ηφηε ην αξκφδην
φξγαλν πνπ δηαπίζησζε ηελ πιαζηφηεηα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία
ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. Η Τπεξεζία ελεκεξψλεη άκεζα ηελ επηρείξεζε δεηψληαο ηηο ηπρφλ
απφςεηο ή αληηξξήζεηο ηεο, ζέηνληαο πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γηα ηελ
απνζηνιή ηνπο. Η Τπεξεζία, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απφςεσλ ή αληηξξήζεσλ ηεο
επηρείξεζεο ή κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο,
ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ επηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ., γηα ηελ ηξηεηή αλαζηνιή ηεο εγγξαθήο ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ππνηξνπήο, ε
Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο απφ ην Μ.Δ.ΔΠ. Η Δπηηξνπή
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Μ.Δ.ΔΠ. απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ παξφληα λφκν θπξψζεσλ
ζηελ ππαίηηα επηρείξεζε ή θαη ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ ε πιαζηή εγγπεηηθή
επηζηνιή πξνζθνκίζηεθε απφ κέινο ηεο. Καηά ηα ινηπά σο πξνο

ηελ απφθαζε θαη ε

γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 52ηνπ παξφληνο.
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο
βεβαίσζεο εγγξαθήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.Π. θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ζηειερψλεη, λα
εθπξνζσπεί ή λα είλαη εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο (ΔΔ, ΟΔ, ΙΚΔ) ή νκφξξπζκν κέινο ΔΔ ή ΟΔ ή
κέινο Γ ΑΔ, ζε άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε επί κία ηξηεηία απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο. Δθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηηο ηάμεηο 3ε έσο θαη 7ε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., δηαηεξεί ηνλ
ζπληειεζηή θαηάηαμεο Γ πνχ θαηείρε βάζεη ηεο ηάμεο ηεο, εθφζνλ θαιχπηεη ηα ειάρηζηα
νηθνλνκηθά φξηα.

4.

Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ έθδνζε λέαο βεβαίσζεο θαηαρσξείηαη

κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
(www. ggde.gr).

Άξζξν 61
Όξηα πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ θαηά ηάμε επηρεηξήζεσλ Μ.Δ.ΔΠ.
1.

Σα φξηα πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία έξγσλ, ζηα νπνία θαηαηάζζνληαη νη

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ηελ ηάμε εγγξαθήο ηνπο,
είλαη ηα αθφινπζα:
α) γηα ηελ Α1 ηάμε αλψηαην φξην ελελήληα ρηιηάδεο (90.000) επξψ,
β) γηα ηελ Α2 ηάμε αλψηαην φξην ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ,
γ) γηα ηελ πξψηε ηάμε αλψηαην φξην επηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο (750.000) επξψ,
δ) γηα ηε δεχηεξε ηάμε αλψηαην φξην έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500.000)
επξψ
ζη) γηα ηελ ηέηαξηε ηάμε αλψηαην φξην επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (7.500.000)
επξψ,
δ) γηα ηελ πέκπηε ηάμε αλψηαην φξην είθνζη δχν εθαηνκκχξηα (22.000.000) επξψ,
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ε) γηα ηελ έθηε ηάμε αλψηαην φξην ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (44.000.000) επξψ,
ζ) γηα ηελ έβδνκε ηάμε δελ ηίζεηαη αλψηαην φξην.

2.

Σα φξηα ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηνπ δείθηε αλαζεψξεζεο ησλ ηηκψλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

3.

Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηαηαγκέλε ζε θαηψηεξε

ηάμε

(ή

ηάμεηο) απφ ηελ

θαινχκελε (ή θαινχκελεο) ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία (ή θαηεγνξίεο) έξγσλ, δχλαηαη
λα κεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ

ρσξίοηελ επίθιεζε ηθαλνηήησλ ηξίησλ

θνξέσλ, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο θαηψηεξεο
θαινχκελεοηάμεο.

4.

Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαηαγκέλσλ ζε θαηψηεξε ηάμε (ή

ηάμεηο) απφ ηελ θαινχκελε (ή θαινχκελεο)

ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία (ή θαηεγνξίεο)

έξγσλ, δχλαληαη λα κεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ ρσξίο ηελ επίθιεζε
ηθαλνηήησλ ηξίησλ θνξέσλ, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ αζξνηζηηθά
φια

ηα

θξηηήξηα ηεο θαηψηεξεο

θαινχκελεο

ηάμεο

ζπλάπηνληαη ειεχζεξα θαη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο

(ή

ηάμεσλ).

πεξηνξηζκφο

Οη

θνηλνπξαμίεο

αλαθνξηθά

κε

ηηο

ηάμεηο ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ εξγνιεπηηθψλεπηρεηξήζεσλ.

Άξζξν 62
Δγγξαθή ζην Μ.Δ.ΔΠ. εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ
1.

ην Μ.Δ.ΔΠ. κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηα

αληίζηνηρα έξγα ή εξγαζίεο: α) γεσηξήζεσλ, β) πξαζίλνπ, γ) εηδηθψλ κνλψζεσλ, δ)
αλειθπζηήξσλ, ε) ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζη) πισηψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
λαππεγείσλ, δ) απνθαιχςεσλ κεηαιιείσλ θαη ε) θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη
πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ.

2.

Οη εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζχκθσλα κε ηελ
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πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαηαηάζζνληαη ζε κία απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. κέρξη θαη ηελ
ηέηαξηε. ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ηάμε θαηαηάζζνληαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηε λνκηθή
κνξθή αλσλχκνπ Δπηρείξεζεο.
Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα έξγα πξαζίλνπ ζηελ
ηξίηε ηάμε, απαηηείηαη ζηε ζηειέρσζή ηνπο λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηερληθνί
Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ θαη έλαο (1) ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ κε
εηδηθφηεηα Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ, θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο γεσηερληθνχ. Γηα
ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ ηέηαξηε ηάμε απαηηείηαη ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ηερληθψλ
Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ θαη ελφο (1) ηερληθνχ Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ κε
εηδηθφηεηα Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ, θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο γεσηερληθνχ. Γηα
ηελ θαηάηαμε ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ηάμε αλσλχκσλ ηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ θαηεγνξία
ησλ έξγσλ πξαζίλνπ, ησλ νπνίσλ ε βαζηθή ζηειέρσζε γίλεηαη κε ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. ησλ
θχξησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ, απαηηείηαη ε θαη’ ειάρηζην ζηειέρσζή ηνπο κε έλαλ (1) θαη δχν (2)
αληηζηνίρσο ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη
αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηθαηαζηάζεηο ησλ ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ, κπνξεί
λα αληηθαηαζηαζεί έλαο (1) ηερληθφο Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ κε δχν (2) ηερληθνχο
Μ.Δ.Κ. Γ΄ βαζκίδαο πξαζίλνπ.

3.

ηελ πεξίπησζε αλσλχκσλ ηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ε βαζηθή

ζηειέρσζε γίλεηαη κε ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ θαη εγγξάθνληαη θαη
ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαηεγνξία πξαζίλνπ, ζα πξέπεη νη ηερληθνί Μ.Δ.Κ. πξαζίλνπ Γεσπφλσλ ή
Γαζνιφγσλ λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ηερληθψλ Μ.Δ.Κ. πξαζίλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο.

4.

Η εγγξαθή, θαηάηαμε θαη αλαζεψξεζε γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ

48,57θαη ηνπ παξφληνο θαη ηδηαίηεξα ηα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ε επηρείξεζε θαη ηε
ζηειέρσζή ηεο.

Άξζξν 63
Όξηα πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ
1.

Σα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ νη εμεηδηθεπκέλεο
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επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο έξγσλ αλάινγα κε ηελ ηάμε θαηάηαμεο.

2.

Γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο γηα εξγαζίεο πξαζίλνπ, ζε πεξίπησζε

θνηλνπξαμίαο δχν εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηέηαξηεο ηάμεο, επηηξέπεηαη λα αλαιάβνπλ
εξγαζίεο πξαζίλνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
(8.800.000) επξψ.
Αλ θνηλνπξαθηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηέηαξηεο ηάμεο
επηηξέπεηαη λα αλαιάβνπλ εξγαζίεο πξαζίλνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαηεζζάξσλ
εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (14.700.000) επξψ.

3.

Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.κπνξεί λα νξίδνληαη ηα ζέκαηα εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ.
επηρεηξήζεσλ γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο θαη ππνθαηεγνξίεο νξηζκέλσλ έξγσλ, ε θαηάηαμε
απηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ πνπ απηέο
κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ.

Άξζξν 64
πκπξάμεηο θάησ ηνπ νξίνπ ηεο νδεγίαο

Άξζξν 65
Δγγξαθή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ - Τπνρξεψζεηο ππεξεζηψλ
1.

Δξγνιεπηηθέο

επηρεηξήζεηο

νπνηαζδήπνηε

λνκηθήο

κνξθήο

πνπ

δελ

είλαη

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ, είηε σο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο
είηε θαη ζε θνηλνπξαμία κεηαμχ ηνπο ηελ θαηαζθεπή κηθξψλ δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο νξίδεηαη
ζηνλ παξφληα Κψδηθα, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ,
πνπ ηεξνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ εθάζηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο
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(ΓΣΤΝΑ). Γελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ.. Κάζε επηρείξεζε
κπνξεί λα γξαθεί ζηα κεηξψα κηαο κφλν Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα ε
εγγξαθή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηηο Ν.Α. ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο
ζεσξείηαη σο εγγξαθή γηα νιφθιεξν ην λνκφ.

2.

Γηα ηελ εγγξαθή εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ

απαηηείηαη: α) ε ζηειέρσζή ηεο απφ πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη εγγξαθήο ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, β) ε απφδεημε εκπεηξίαο ηνπ ζηειέρνπο ζηελ θαηαζθεπή αληίζηνηρσλ
θαηεγνξηψλ έξγσλ ή εηδηθφηεξσλ εξγαζηψλ. ηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ απαγνξεχεηαη ε εγγξαθή νπνηνπδήπνηε ζπληαμηνχρνπ.
3.

Η εγγξαθή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηζρχεη γηα κηα ηξηεηία. Μεηά ηε

ιήμε ηεο ε εγγξαθή αλαζεσξείηαη, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο. Η
εγγεγξακκέλε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κέξνο ζε δηαγσληζκνχο θαη λα εθηειεί έξγα
ζην λνκφ ηεο εγγξαθήο θαη ζε έλα γεηηνληθφ, πνπ δειψλεηαη απφ ηελ ίδηα θαηά ηελ εγγξαθή ή
ηελ αλαλέσζε. Ωο γεηηνληθνί λνκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξνχληαη θαη νη
γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξνη λεζησηηθνί ή παξαζαιάζζηνη λνκνί.
4.

Γηα ηελ εγγξαθή θαη αλαζεψξεζε εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ

ππνβάιιεηαη αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο θαη απνθαζίδεη ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Γεκφζησλ Έξγσλ ηεο Ν.Α., χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ππεξεζίαο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο έξγσλ
θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπληελ εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ χπαξμε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ εγγξαθήο. Δηδηθά γηα ηελ αλαζεψξεζε εγγξαθήο ηα απνδεηθηηθά
εκπεηξίαο αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.
5.

Η βεβαίσζε εγγξαθήο πεξηιακβάλεη: α) ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ

πξνζψπνπ πνπ ηε ζηειερψλεη, β) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο, γ) ηνπο λνκνχο ζηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δ) ηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ ή εξγαζηψλ πνπ
κπνξεί λα αλαιακβάλεη.
6.

Οη εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο

δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ απηνπξνζψπσο
αζθνχληνο ηελ επηρείξεζε ή κε ππνβνιήο εκπξφζεζκεο αίηεζεο γηα αλαζεψξεζε ηεο
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εγγξαθήο.

7.

Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ εθηειεί έξγν κε αλάδνρν επηρείξεζε

εγγεγξακκέλε ζε πεξηθεξεηαθφ κεηξψν ππνρξενχηαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ λα δηαβηβάζεη ζηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ έρεη εθδψζεη ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο,
βεβαίσζε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ιδίσο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη: α) έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, β) ρνξήγεζε παξάηαζεο ρσξίο
αλαζεψξεζε, γ) θαθνηερλία γηα ηελ νπνία ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ
άξζξνπ 60ηνπ λ.3669 / 08 φπσο ζα δηακνξθσζεί (αξ. 60 «Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ Διαηηψκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο»)
ή έγηλε ζρεηηθή ζεκείσζε ζε Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Η ππεξεζία πνπ ηεξεί
ην πεξηθεξεηαθφ κεηξψν ππνρξενχηαη λα δεηά πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνξείο πνπ εθηέιεζαλ
έξγν κε αλάδνρν επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν, εθφζνλ νη θνξείο δελ απνζηείινπλ
νίθνζελ ηα ζηνηρεία απηά. Παξαιείςεηο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ γηα ζπκκφξθσζε ζηηο
ππνρξεψζεηο απηέο απνηεινχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.

8.

Σα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 7 θαηαρσξνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ κεηξψν θαη

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θξίζε επί ηεο αηηήζεσο αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο.

Άξζξν 66
πκκεηνρή ζηηο δεκνπξαζίεο Δπηρεηξήζεσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
Όξηα πξνυπνινγηζκνχ
1.

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο έξγσλ, νη εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ επηρεηξήζεηο πξνζθνκίδνπλ ηελ πξσηφηππε βεβαίσζε εγγξαθήο
ζε απηά θαη βεβαίσζε ηεο εξγνιεπηηθήο νξγάλσζεο ζηελ νπνία ελδερνκέλσο αλήθνπλ, φηη
εμφθιεζαλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζε απηήλ. Γελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπξαμία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζην Μ.Δ.ΔΠ..

2.

Οη εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα

αλαιακβάλνπλ έξγα θαηεγνξηψλ ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. κε πξνυπνινγηζκφ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη κίαο ρηιηάδσλ (21.000) επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ
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εξγνδεγψλ πηπρηνχρσλ ησλ κέζσλ Σερληθψλ ρνιψλ, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 576/
1977, θαη νη νπνίνη έρνπλ ηξηεηή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Σν
φξην απηφ απμάλεηαη ζε ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο (33.000) επξψ, ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο
(45.000) επξψ θαη πελήληα έμη ρηιηάδεο (56.000) επξψ κεηά ηε ζπκπιήξσζε εμαεηίαο,
ελλεαεηίαο θαη δσδεθαεηίαο απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ αληηζηνίρσο.

3.

Σα λνκαξρηαθά κεηξψα ηνπ αξ. 105 ηνπ λ. 3669 / 08 θαηαξγνχληαη.

4.

Οη Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ (παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 3669/2008

πνχ είλαη ήδε εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, πνπ ηεξνχληαη ζηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ εθάζηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κπνξνχλ, εθφζνλ
αλαζεσξήζνπλ ηελ εξγνιεπηηθή ηνπο επηρείξεζε ζηα αληίζηνηρα Μεηξψα λα αλαιακβάλνπλ
ηελ θαηαζθεπή έξγσλ έσο ηηο 31/12/2020.

5.

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ

αζθνχληαη απφ ππνκεραληθνχο ή πηπρηνχρνπο ΣΔΙ θαη ΚΑΣ.Δ.Δ. κεηά ηξηεηία απφ ηε ιήςε
ηνπ πηπρίνπ θαη απφ Μεραληθνχο Α.Δ.Ι. έλα έηνο απφ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Οη
επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ (47.000) επξψ.

6.

Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.κπνξεί λα νξίδνληαη ηα ζέκαηα ηήξεζεο απφ ηηο
πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο κεηξψσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πηπρηνχρσλ
εξγνδεγψλ, ησλ θαηφρσλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη ησλ εκπεηξνηερλψλ, ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο, ν
ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζηα αλσηέξσ Μεηξψα
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ
νπνίσλ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.

7.

Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ

αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
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Άξζξν 67
Καηάξγεζε Μεηξψσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ
1.

Οη Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο έρνπλ ηελ

δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζηα αληίζηνηρα κεηξψα Μ.Δ.Κ. θαη ΜΔΔΠ γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο
εξγαζίεο Πξαζίλνπ πνχ ηεξνχληαη ζηε Γ/λζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ
ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζηνλ παξφληα λφκν πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο
ζηα ζρεηηθά κεηξψα.

2.

Σα άξζξα 16 έσο 22 ηνπ Π.Γ. 437/1981 (ΦΔΚ 120ηΑ΄) θαηαξγνχληαη.

3.

Σα πηπρία Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ πνχ είλαη ζε ηζρχ

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα έλα εμάκελν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Μεηά ηελ
πάξνδν ηνπ εμακήλνπ ηα πηπρία Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ παχνπλ λα
ηζρχνπλ.

Άξζξν 68
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1.

Όια ηα ελ ηζρχτ θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνοεξγνιεπηηθά πηπρία

(βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ.)ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ, κε φια ηα εμ απηψλ
απνξξένληα δηθαηψκαηα,κέρξη ηνλ αλαγξαθφκελν ζ’ απηά ρξφλν ιήμεο ηνπο. Οπνηεδήπνηε
θαηά ηεδηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παιαηνχ πηπρίνπ θαη κέρξη ηνλ ρξφλν ιήμεο απηνχ
εεξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζα δχλαηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.
βάζεηησλ δηαηάμεσληνππαξφληνο.Μεηελέθδνζεηεολέαοβεβαίσζεοεγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ.
παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη ην παιαηφ εξγνιεπηηθφπηπρίν.

2.

Η ηζρχο ησλ παιαηψλ εξγνιεπηηθψλ πηπρίσλ πνπ ιήγνπλ εληφο ηεζζάξσλκελψλ

απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο παξαηείλεηαη γηαρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνοπξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
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Άξζξν 69
Παξαβάζεηο ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ
1.

Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ,

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ο
Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.γηα
παξαβάζεηο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κπνξεί λα επηβάιεη ζηηο επηρεηξήζεηο
απηέο δηνηθεηηθή πνηλή πξνζηίκνπ κέρξη ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ (1.500.000) επξψ, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
Με απφθαζε ηνπ απηνχ Τπνπξγνχ κπνξεί λα απμάλεηαη ην αλσηέξσ πνζφ.
Παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη, ηδίσο, ε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπ, ε κε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, ε παξαθψιπζε ιεηηνπξγίαο
ή βιάβε ή θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα
πξάγκαηα. Η δηνηθεηηθή απηή πνηλή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηπρφλ πνηληθή ή αζηηθή επζχλε.
Σν πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ απηήο εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί
εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη
ηειεπηαίν βαζκφ. Απφ ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηελ «Σ.Δ.Ο. Α.Δ.» πνζνζηφ πνπ
θαζνξίδεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.

2.

Σν αλσηέξσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ

(300.000) επξψ, αλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλεο γηα ην θνηλφ παξαβάζεηο ή παξαιείςεηο. Σν
ίδην ηζρχεη θαη αλ ε ππαίηηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε έρεη δηαπξάμεη επαλεηιεκκέλα
παξαβάζεηο. Σν πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξν απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000)
επξψ αλ ε παξάβαζε δελ ήηαλ επηθίλδπλε γηα ην θνηλφ θαη ε επηρείξεζε κέρξη ηελ ππνβνιή
ησλ αληηξξήζεψλ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 έρεη άξεη ηελ παξάιεηςε ή
παξάβαζε θαη έρεη θαιέζεη έγθαηξα ηελ αξκφδηα ππεξεζία λα δηαπηζηψζεη ηελ άξζε.

3.

Οη πην πάλσ παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη κε έθζεζε ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο

Γηεχζπλζεο Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηεο Γηεχζπλζεο Δθηέιεζεο πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.)
ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία δηαπξάηηεηαη ε παξάβαζε αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ησλ Γηεπζχλζεσλ Καηαζθεπήο Έξγσλ ηέσο κείδνλνο Πξσηεχνπζαο
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ηεο Γ.Γ.Τ..

4.

Η έθζεζε ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ απηνςία θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ

ππαιιήινπ πνπ ηε ζπληάζζεη, ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο πνπ δηαπξάηηεη ηελ
παξάβαζε, ην έξγν πνπ εθηειείηαη ή εθηειέζηεθε κε κλεία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο, πεξηγξαθή
ηεο παξάβαζεο, ηεο έθηαζεο, ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, κλεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζεκειηψλνπλ ηελ ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο παξάβαζεο θαη επηκέηξεζε ηεο πνηλήο.

5.

Η έθζεζε απηή ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν

ππάιιεινο πνπ ηε ζπλέηαμε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, πνπ κπνξεί
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία απηή
αληηξξήζεηο. Η έθζεζε θαη νη εκπξφζεζκεο αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη ακέζσο ζηε
Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Τ..
Με ηελ απφθαζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ ν Τπνπξγφο
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.απνθαίλεηαη θαη γηα
ηηο ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο. Η απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).

6.

Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο, ακέζσο κεηά ηε ζεψξεζή ηεο, δηαβηβάδεηαη θαη ζηελ αξκφδηα

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππεξεζία, γηα λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε κε ηελ ππαίηηα επηρείξεζε.

7.

Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο

Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα δηαηάμεη νπνηνλδήπνηε ηερληθφ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνβεί ζηε
δηαπίζησζε παξαβάζεσλ. Αλ ν ππάιιεινο αλήθεη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ,
ε έθζεζε ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο
απηφο θαη ζε απηή ηε Γηεχζπλζε γίλεηαη θαη ε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αληηξξήζεσλ.
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Άξζξν70
Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο
1.

Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ θαη

ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν γηα θάζε ππαίηηα
αζέηεζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα θάζε ζπκπεξηθνξά αζπκβίβαζηε κε ηελ εξγνιαβηθή ηνπο ηδηφηεηα
θαη ηδίσο γηα ρξήζε ηεο βεβαηψζεσο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο,
δπζηξνπία γηα επαλφξζσζε ζνβαξψλ θαθνηερληψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί, έθπησζε, ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα δηαθφξνπ πνζνηηθήο εκθαλίζεσο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, ςεπδή
δήισζε πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φηαλ απηή απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, παξάλνκε εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ,
χπαξμε ζνβαξψλ ελδείμεσλ φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ ζπλαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή
πξαγκαηηθνχ ζπλαγσληζκνχ θαη θάζε άιιε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξί δεκνζίσλ έξγσλ λνκνζεζία.

2.

Ο πεηζαξρηθφο απηφο έιεγρνο, πνπ αζθείηαη ζηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα

ζηειέρε ηνπο, είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ θαη ηάμεηο ηνπ
Μ.Δ.ΔΠ., απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ησλ Μεηξψσλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

3.

ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή δηάπξαμεο άιισλ παξαβάζεσλ

επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
απηέο είλαη:
α) Ο απνθιεηζκφο απφ δεκνπξαζίεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο κέρξη έμη (6) κήλεο.
β) Ο ππνβηβαζκφο ηεο ηάμεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο απφ νξηζκέλεο ή φιεο ηηο
θαηεγνξίεο έξγσλ.
γ) Η πξνζσξηλή δηαγξαθή ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ην
Μεηξψν πνπ ηεξεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ., απφ έμη (6) κήλεο έσο ηξία (3) έηε.
δ) Η νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ηα ηεξνχκελα σο άλσ
Μεηξψα.
Η δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο πεξίπησζεο α΄ επηβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
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Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο. Οη ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄
επηβάιινληαη απφ ην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηα επφκελα άξζξα. Η παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ή ηελ
αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ή ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ παξφληνο.

4.

Παξεπφκελε πεηζαξρηθή ζπλέπεηα απνηειεί ε επηβνιή ρξεκαηηθήο θχξσζεο, ζε

βάξνο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε
επηβιεζεί νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.
Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη γηα κελ ηε δηνηθεηηθή θχξσζε
ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., γηα δε ηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ησλ
πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄, απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν
86 ηνπ παξφληνο.

5.

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ

ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ελάκηζη
εθαηνκκχξην (1.500.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην ζπλεθηηκά ηδίσο ηηο ζπλζήθεο δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο, ηε δπζηξνπία ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα επαλφξζσζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ηπρφλ θαη’
εμαθνινχζεζε δηάπξαμε παξφκνησλ παξαβάζεσλ εθ κέξνπο ηεο ίδηαο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο ή ησλ ζηειερψλ ηεο.

6.

Σα αλσηέξσ ρξεκαηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ

πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ.
Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο
δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.

7.

Με

πξνεδξηθφ

δηάηαγκα

θαζνξίδεηαη

ε

επηβνιή

παξεπφκελσλ

ρξεκαηηθψλ

θπξψζεσλ, ην χςνο απηψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ελάκηζη εθαηνκκχξην (1.500.000)
επξψ θαη ηα φξγαλα πνπ ηηο επηβάιινπλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ε ζπγθξφηεζε θαη
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ιεηηνπξγία ελ γέλεη ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ, ζηα
νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ Σ.Δ.Δ., ε
πεηζαξρηθή ελ γέλεη δηαδηθαζία, νη δηθαηνχκελνη λα αζθήζνπλ πεηζαξρηθή αγσγή, ε άζθεζε
εθέζεσο, νη πξνζεζκίεο θαη παξαγξαθέο, νη ιφγνη αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο απηήο, νη
εηδηθφηεξεο ζρέζεηο πξνο ελδερφκελεο ζπλαθείο απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη
πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, σο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ.
Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ
έξγσλ θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.κε ηελ νπνία
ξπζκίδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο.
8.

Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69ηνπ

παξφληνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

Άξζξν 71
Λήμε πεηζαξρηθήο επζχλεο
1.

Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ηνπο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν έρνπλ

απνβάιεη ηελ ηδηφηεηα απηή, δελ δηψθνληαη πεηζαξρηθά, εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε
παξεπφκελεο ρξεκαηηθήο θχξσζεο ζε βάξνο ηνπο.

2.

ε θάζε πεξίπησζε, ζπλερίδεηαη ε πεηζαξρηθή δίσμε πνπ έρεη αξρίζεη. Η δίσμε απηή

δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ηα
ηεξνχκελα Μεηξψα ή ζαλάηνπ ή νξηζηηθήο εμφδνπ απφ ην επάγγεικα.

Άξζξν 72
Παξαγξαθή
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1.

Οη πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο

παξαγξάθνληαη κεηά απφ δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ην ρξφλν πνπ δηαπξάρζεθαλ.

2.

Οη πξάμεηο πνπ απεπζχλνληαη θαηά ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο

ηεο γηα ηε δίσμε ηεο παξάβαζεο δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή. Μέζα φκσο ζε δεθανθηψ (18)
κήλεο απφ ηελ πξψηε απηή δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο, πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ε
απφθαζε

ηνπ

Πξσηνβάζκηνπ

Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ,

δηαθνξεηηθά

ε

παξάβαζε

παξαγξάθεηαη.

3.

Πεηζαξρηθή παξάβαζε ε νπνία παξαγξάθεθε, κεηά ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηνπ

πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζαλ επηβαξπληηθή
πεξίπησζε ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο θαηά ηελ ηηκσξία άιιεο πεηζαξρηθήο παξάβαζεο
πνπ δηαπξάρζεθε πξηλ απφ ηελ παξαγξαθή εθείλεο.

4.

Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη νπδέπνηε δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηξψν ηεο

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Οη παξαβάζεηο πνπ παξαγξάθνληαη, κλεκνλεχνληαη επίζεο ζην
Μεηξψν απηφ. Η κλεία απηή νπδέπνηε δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν, ζηα ρνξεγνχκελα φκσο,
κεηά απφ αίηεζε ηεο ίδηαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, πηζηνπνηεηηθά πεηζαξρηθήο
θαηάζηαζεο δελ αλαγξάθνληαη νη επηβιεζείζεο πνηλέο κεηά ηξηεηία απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο
πεηζαξρηθήο απφθαζεο, εθηφο αλ απηή επέβαιε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηα
ηεξνχκελα Μεηξψα.

Άξζξν 73
Γεδηθαζκέλν
1.

Κακία εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ζηέιερνο απηήο δελ δηψθεηαη δεχηεξε θνξά γηα ηελ

ίδηα πεηζαξρηθή παξάβαζε.

2.

Γηα ηελ ίδηα πεηζαξρηθή παξάβαζε κία κφλν πνηλή επηβάιιεηαη.
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3.

Με ηελ ίδηα πεηζαξρηθή απφθαζε κία πνηλή επηβάιιεηαη, εθηφο αλ ζπληξέρεη

πεξίπησζε παξεπφκελεο θχξσζεο.

Άξζξν 74
Πεηζαξρηθά πκβνχιηα
1.

Γηα ηελ εθδίθαζε, ζε πξψην βαζκφ, ησλ πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ ησλ

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο, ζπληζηάηαη Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ:
α) Έλαλ (1) ηερληθφ ππάιιειν, θαηεγνξίαο ΠΔ, Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, σο πξφεδξν.
β) Σξεηο (3) ηερληθνχο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
γ) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ παλειιήλησλ επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ ελψζεσλ, πνπ
ππνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ.
δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Σ.Δ.Δ..

2.

Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο πεξίπησζεο β΄ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,

απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Γ.Γ.Τ.κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ.

3.

Σα κέιε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο

ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο. Γηα ηελ ππφδεημή ηνπο
θαινχληαη νη ζρεηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο λα ππνδείμνπλ θνηλνχο εθπξνζψπνπο. ε
πεξίπησζε πνπ νη δηάθνξεο ελψζεηο ππνδείμνπλ δηάθνξα πξφζσπα σο κέιε, ν Τπνπξγφο
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. επηιέγεη ηα ηαθηηθά
θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνδείρζεθαλ.
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία γίλεηαη έγγξαθε
ππφκλεζε θαη ηάζζεηαη λέα πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5)
εκεξψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.κπνξεί λα νξίζεη νίθνζελ ηα κέιε απηά.
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4.

Η ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη γηα δχν

(2) εκεξνινγηαθά έηε, αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο. Η ζπγθξφηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. πνπ εθδίδεηαη
κέζα ζην Γεθέκβξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο. ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, αληηθαηάζηαζε κέινπο
επηηξέπεηαη κφλν γηα εχινγε αηηία. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο ην λέν κέινο
δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο.

5.

Σα κέιε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ θαινχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζχκθσλα κε ην

άξζξν 14 ηνπ λ. 2690/ 1999 (ΦΔΚ 45 Α΄). Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζην
πκβνχιην ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο. Γηα ην
γεγνλφο απηφ γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα πξαθηηθά.
Καζήθνληα γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γ.Γ.Τ., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

6.

Σν πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαηαη ν πξφεδξνο θαη ηξία (3) κέιε

απηνχ.
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο
ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ.
Σα πξαθηηθά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ππνγξάθεη ν πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο
απηνχ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξίδεηαη ζπλνπηηθά θαη ε γλψκε ησλ ηπρφλ κεηνςεθνχλησλ
κειψλ.
Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εδξεχεη ζηε Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη εμππεξεηείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ
Δπαγγεικάησλ ηεο ίδηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο.

7.

Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ

Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ζπληζηάηαη Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη
απφ:
α) Έλαλ (1) ηερληθφ ππάιιειν, Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, σο πξφεδξν.
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β) Σνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηε Γ.Γ.Τ., κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ
αξραηφηεξν πάξεδξν ζην ίδην Γξαθείν.
γ) Γχν (2) ηερληθνχο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ, Πξντζηάκελνπο Γηεχζπλζεο ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
δ) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ παλειιήλησλ επαγγεικαηηθψλ εξγνιεπηηθψλ ελψζεσλ.
ε) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Σ.Δ.Δ..

8.

Οη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 6 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην Γεπηεξνβάζκην

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Σν Γεπηεξνβάζκην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαηαη
ν πξφεδξνο θαη ηέζζεξα (4) κέιε απηνχ. Γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο
δηαγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο απφ ηα ηεξνχκελα Μεηξψα, απαηηείηαη λα
ςεθίζνπλ ππέξ απηήο ηνπιάρηζηνλ ηα πέληε (5) απφ ηα κέιε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

9.

ην Πξσηνβάζκην θαη Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχλ λα

κεηέρνπλ νη θαη’ επζεία γξακκή εμ αίκαηνο ζπγγελείο ηνπ δησθφκελνπ ή εθ πιαγίνπ κέρξη θαη
ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ θαη ν ζχδπγνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγελήο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ
βαζκνχ. Σελ εμαίξεζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ νίθνζελ ή θαη ν
δησθφκελνο. Ο ίδηνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε κέρξη δχν ην πνιχ κειψλ. Η αίηεζε γηα
ηελ εμαίξεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο θαη επ’ απηήο
απνθαζίδεη ην πκβνχιην κεηά απφ ζχζθεςε, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηνπ νπνίνπ
δεηείηαη ε εμαίξεζε.
10.

Σα κέιε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη ηα κέιε ηνπ

Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, δελ πξέπεη λα κεηέρνπλ σο πξφεδξνη ή κέιε ζηηο
Δπηηξνπέο Μ.Δ.Μ., Μ.Δ.Κ., ΜΗ.Μ.ΔΠ., Μ.Δ.ΔΠ., ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

Άξζξν 75
Πεηζαξρηθή δίσμε
1.

Γηα ηελ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο
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ηνπ έξγνπ, θαηά ηε δεκνπξάηεζε ή ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ζεκεηψζεθε ε πεηζαξρηθή
παξάβαζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο ή πξνέθπςαλ ζνβαξέο
ελδείμεηο φηη έγηλε παξάβαζε, ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ζρεηηθή πξφηαζε ζηνλ αξκφδην
πξντζηάκελν ηεο πξντζηακέλεο ηνπ έξγνπ αξρήο.

2.

ε πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρνπλ εμαηξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 7
ηνπ παξφληνο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, ε
αλσηέξσ πξφηαζε γηα πεηζαξρηθή δίσμε γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο
ππεξεζίαο ηνπ θνξέα.
3.

Γηα παξαβάζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ή ηε δεκνπξάηεζε ηνπ

έξγνπ, ε ππνρξέσζε πξφηαζεο πξνο δίσμε ππάξρεη γηα ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο
πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο.
Δάλ γηα ηελ ίδηα παξάβαζε επηιεθζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξντζηάκελνη, νη πξνηάζεηο
ηνπο ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
επνκέλσλ παξαγξάθσλ.

4.

Η πξφηαζε γηα πεηζαξρηθή δίσμε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ εξγνιεπηηθψλ

επηρεηξήζεσλ ή ησλ ζηειερψλ ηνπο πνπ δηέπξαμαλ ηελ παξάβαζε, πεξηγξαθή ηεο
παξάβαζεο, ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ νη πιεξνθνξίεο
θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξάβαζεο, ηα πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο
κάξηπξεο, ηα έγγξαθα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξαπνκπή
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ρξήζηκε πιεξνθνξία.
ηελ πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή ε έδξα ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.
Η πξφηαζε παξαπνκπήο θνηλνπνηείηαη ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ην ζηέιερνο πνπ
παξαπέκπεηαη, κε απνδεηθηηθφ επηδφζεσο.
ε πεξίπησζε θεξχμεσο εθπηψηνπ ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ε πξφηαζε παξαπνκπήο
ππνβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ απφξξηςε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απφθαζεο,
ζχκθσλα κε ηηο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ δηαηάμεηο θαη ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα
απφ ηελ απνξξηπηηθή απηή απφθαζε.

5.

Ο αξκφδηνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξντζηάκελνο, αθνχ ιάβεη ηελ πξφηαζε
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γηα πεηζαξρηθή δίσμε, πξνβαίλεη ζε νπζηαζηηθή εμέηαζε απηήο, ππνρξενχκελνο λα
δηεθπεξαηψζεη ηελ ππφζεζε ζε εχινγν ρξφλν, είηε κε αηηηνινγεκέλε πξάμε παξαπνκπήο
απηήο ζην αξρείν είηε κε ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ηεο ππαίηηαο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ππαίηηνπ ζηειέρνπο απηήο.
ε θάζε πεξίπησζε ν αξκφδηνο γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο πξντζηάκελνο κπνξεί λα
δεηήζεη ηε δηεμαγσγή έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο, εάλ ηα ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο δελ
θξηζνχλ επαξθή. Η δηνηθεηηθή απηή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ αξκφδην
πξντζηάκελν ή απφ ηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ αλψηεξν ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.
Απηφο πνπ δηεμάγεη ηελ εμέηαζε, κπνξεί λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
απηνςία θαη εμέηαζε πξνζψπσλ θαη ζρεηηθψλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ εγγξάθσλ,
εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηεο παξάβαζεο ηίζεληαη ζε γλψζε ηεο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο πνπ παξαπέκπεηαη, γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ.

6.

Η παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην αξρείν γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν, εάλ

απφ ηελ νπζηαζηηθή εμέηαζε ηεο ππφζεζεο πεηζζεί φηη δελ πθίζηαληαη νπζηψδεηο ελδείμεηο φηη
δηεπξάρζε πεηζαξρηθή παξάβαζε.
Γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην αξρείν, είηε ρσξίο ηε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο εμέηαζεο
είηε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πνξίζκαηνο απηήο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε θαη απνζηέιιεηαη
έγγξαθν ζηελ ππεξεζία πνπ ππέβαιε ηελ πξφηαζε δίσμεο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη επίζεο
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζηελ ελδηαθεξφκελε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε.

7.

Γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο απεπζχλεη

έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ.κεηά ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο θαη ηηο εκπξφζεζκεο αληηξξήζεηο ηεο
δησθφκελεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ ζηειέρνπο ηεο.
Σν έγγξαθν απηφ θνηλνπνηείηαη ζηελ ελδηαθεξφκελε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε απνδεηθηηθφ
επηδφζεσο.
Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.
κπνξεί λα κελ αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε, αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνο ηνχην λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο, λα επηβάιεη ζηε δησθφκελε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηε δηνηθεηηθή θχξσζε
ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δεκνπξαζίεο κέρξη έμη (6) κήλεο θαη ηελ παξεπφκελε ρξεκαηηθή θχ-
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ξσζε ή λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε γηα εθδίθαζε ζην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.

Άξζξν 76
Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
1.

Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, κεηά ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο απφ

ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ.,
θαιεί ηε δησθφκελε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ην ππαίηην ζηέιερνο, λα ππνβάιεη απνινγία
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο
απηήο νξίδεη δηθάζηκν θαη θαιεί ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο λα παξαζηεί ζε απηή.
Η δηθάζηκνο δελ κπνξεί λα νξηζηεί λσξίηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θιήζε ηνπ
πεηζαξρηθά δησθφκελνπ. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, κεηά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία,
ζπλερίδεη ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ ίδηα ή άιιε εκέξα θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ππφζεζε.
Η απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζε εηδηθφ βηβιίν κε ηελ επηκέιεηα ηνπ γξακκαηέα θαη θνηλνπνηείηαη,
κε απνδεηθηηθφ επηδφζεσο, ζηνλ πεηζαξρηθά δησθφκελν, ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν πνπ
άζθεζε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..

2.

Η πεηζαξρηθή δίσμε πνπ αζθείηαη ζην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δελ

αλαθαιείηαη, πεξαηψλεηαη δε νπσζδήπνηε κε ηελ έθδνζε απφθαζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 71ηνπ παξφληνο.
Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην εθηηκά ειεχζεξα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο. Αλάθιεζε πεηζαξρηθήο
απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη.
Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα νξίζεη σο εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο έλα απφ ηα κέιε ηνπ
ή θαη λα δηαηάμεη ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο.

Άξζξν 77
Έθεζε
1.

Οη απνθάζεηο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε. Η

έθεζε απηή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηαηίζεηαη
ζηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
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Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

2.

Γηθαίσκα έθεζεο έρνπλ:

α) ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ην ζηέιερνο απηήο πνπ ηηκσξήζεθαλ πεηζαξρηθά,
β) ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ..
Η έθεζε αζθείηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. Η πξνζεζκία
αξρίδεη ηφζν γηα ηνλ ηηκσξεζέληα φζν θαη γηα ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλθαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο
ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο.
Πεξηζζφηεξεο εθέζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηεο ίδηαο απφθαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε
νξηζηηθήο απφθαζεο γηα κία εμ απηψλ, ζπλεθδηθάδνληαη.
Η αζθεζείζα έθεζε αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ.
Με ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο, ε ππφζεζε κεηαβηβάδεηαη θαζ’ νινθιεξία ζην Γεπηεξνβάζκην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.

Άξζξν 78
Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
1.

Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ, ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ εμαίξεζε ησλ κειψλ ηνπ, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74 θαη 76ηνπ παξφληνο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.

2.

Η απφθαζε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ δελ θνηλνπνηείηαη αιιά

ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ., ν νπνίνο εληφο (1) κελφο απφ ηελ παξαιαβή απηήο, ηελ επηθπξψλεη ακειιεηί κε
απφθαζή ηνπ.
Η απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε αληίγξαθν ηεο
απφθαζεο

ηνπ

Γεπηεξνβάζκηνπ

Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ,

θνηλνπνηείηαη

ζηνπο

ελδηαθεξφκελνπο θαη απνηειεί ηελ νξηζηηθή θξίζε ηεο ππφζεζεο ζε δεχηεξν βαζκφ.
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3.

Η εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, γίλεηαη κε

κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Η παξεπφκελε ρξεκαηηθή θχξσζε πνπ επεβιήζε ζηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ην ππαίηην ζηέιερνο απηήο, θαηαβάιιεηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο.

Άξζξν 79
ρέζε Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο κε άιιεο δίθεο
Δπαλάιεςε ηεο Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο
1.

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιιεηαη, νχηε αλαβάιιεηαη εμαηηίαο εθθξεκνχο

δίθεο, ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ νπνηαζδήπνηε δηθαηνδνζίαο.

2.

ηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ακεηάθιεηεο απνθάζεηο πνηληθψλ ή αζηηθψλ

δηθαζηεξίσλ θαη κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ξεηά ε χπαξμε ή αλππαξμία πξαγκαηηθψλ
γεγνλφησλ, γίλνληαη δεθηά ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ηα
Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ζηέιερνο απηήο δηθαησζεί
ηειεζίδηθα απφ αζηηθφ, πνηληθφ ή δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην γηα ηε δηαθνξά πνπ πξνθάιεζε ηελ
πεηζαξρηθή δίσμε, νη αλσηέξσ ππαίηηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, απφ ην Γεπηεξνβάζκην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, ηελ επαλάθξηζε ηεο ππνζέζεψο ηνπο.
Η επαλάθξηζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ αίηεζε ηνπ
δησθφκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη
λα αθπξψζεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηα ηεξνχκελα Μεηξψα,
πνπ ηπρφλ είρε επηβάιεη. Έρεη ην δηθαίσκα φκσο εθηηκψληαο θαη’ νπζίαλ ηα πξαγκαηηθά
γεγνλφηα θαη ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, λα επηβάιεη ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο
ηνπ ππαίηηνπ απφ ηα Μεηξψα.
Γηα ηελ πνηλή ηελ νπνία εμέηηζε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ην ζηέιερφο ηεο, κέρξη ηελ
επαλάθξηζε ηεο ππφζεζεο, δελ γελλάηαη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνπο
ηηκσξεζέληεο. ε πεξίπησζε φκσο πιήξνπο απαιιαγήο ηνπο, ε φιε πνηλή δηαγξάθεηαη απφ
ηα Μεηξψα.
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Άξζξν 80
Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκψλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.)
1.

πληζηάηαη ζηε Γ.Γ.Τ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Μεηξψν

Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκψλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.). ην ΜΗ.Μ.Δ.Γ. εγγξάθνληαη ηερληθνί
ππάιιεινη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ησλ
αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, θαη φισλ ησλ θνξέσλ πνπ επηδνηνχληαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Μ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο θαη Μ.Δ.Κ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
παξφληνο.
Η εγγξαθή ζην ΜΗ.Μ.Δ.Γ. θαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη φζσλ άιισλ επηηξνπψλ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ, κειεηψλ
θαη έξγσλ παξαρσξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηερληθήο θχζεσο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο σο
άλσ ππαιιήινπο, εθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη ε εμαίξεζή ηνπο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο.
Άξλεζε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηνπ ππαιιήινπ
θαη δηψθεηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. ην ΜΗ.Μ.Δ.Γ. εγγξάθνληαη επίζεο, κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη φζνη κε ηερληθνί ππάιιεινη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Μ. θαη Μ.Δ.Κ. θαη
ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο πνπ ε ηερληθή λνκνζεζία ην επηηξέπεη. ην ΜΗ.Μ.Δ.Γ. θαη ζε
εηδηθφ Παξάξηεκά ηνπ εγγξάθνληαη επίζεο κε αίηεζή ηνπο ππάιιεινη κε ηεηξαεηή
ηνπιάρηζηνλ Τπεξεζία κε εγγεγξακκέλνη ζηα Μ.Δ.Μ. θαη Μ.Δ.Κ., κε πηζηνπνίεζε γλψζεσλ
Η/Τ θαη επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ζηηο ειεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο, γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ
γξακκαηέσο.
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ. θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ζην ΜΗ.Μ.Δ.Γ., ε αξκφδηα γηα
ηελ ηήξεζή ηνπ Τπεξεζία, ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ θιεξψζεσλ ησλ κειψλ ησλ
Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπψλ επηηξνπψλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
Ννκνζεζίαο

πεξί

έξγσλ,

κειεηψλ,

ππεξεζηψλ

ηερληθήο

θχζεσο

θαη

ζπκβάζεσλ

παξαρψξεζεο, ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο επηινγήο ησλ κειψλ δηα ηεο θιεξψζεσο,
ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο ηνπ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ θιήξσζεο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο πθηζηάκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο.
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2.

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ή άιιεο σο άλσ επηηξνπήο ε

αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Τπεξεζία δεηά εγθαίξσο ηελ ππφδεημε ησλ κειψλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ (Σ.Δ.Δ. ή άιινπ επηκειεηεξίνπ, Κεληξηθήο ή
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη ησλ κειεηεηηθψλ ή εξγνιεπηηθψλ ή άιισλ νξγαλψζεσλ,
εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία) θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν 3. Οη
θνξείο ζηνπο νπνίνπο Τπεξεηνχλ νη ππάιιεινη θαη νη ινηπνί εθπξφζσπνη παξέρνπλ
αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

3.

Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ / ησλ εθπξνζψπνπ / σλ ηνπο, ηα Δπηκειεηήξηα, νη Δλψζεηο

Γήκσλ θαη νη κειεηεηηθέο ή εξγνιεπηηθέο ή άιιεο νξγαλψζεηο δηελεξγνχλ κε επζχλε ηνπο
δεκφζηα θχξσζε, χζηεξα απφ έγθαηξε δεκνζηνπνίεζε ηεο εκέξαο θαη ψξαο δηελέξγεηάο ηεο,
απφ ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην ηα πξνζφληα Μ.Δ.Μ. Γ’
ηάμεσο θαη Μ.Δ.Κ. Γ’ ηάμεσο, (βαζκίδαο) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθπξνζψπνπο κε ηερληθνχο
νη ζρεηηθνί θαηάινγνη ζα απαξηίδνληαη απφ πξφζσπα κε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πεξί ηελ
ηερληθή

λνκνζεζία

θαη

θαηαξηίδνληαη

κεηά

απφ

ζρεηηθή

πξφζθιεζε

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο.
Οη σο άλσ θαηάινγνη ηεξνχληαη κε επζχλε ησλ παξαπάλσ θνξέσλ θαη είλαη αλαξηεκέλνη γηα
φζν ηζρχνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ θνξέα.
Σα πξφζσπα πνπ θιεξψλνληαη γηα εθπξνζψπεζε ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ αλαξηψληαη
επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα πνπ ηα ππνδεηθλχεη.
Η Πξντζηακέλε Αξρή νξίδεη ηα ππνδεηρζέληα κέιε, αθνχ ιάβεη ππ φςε ηεο αηηήκαηα
εμαίξεζεο, ιφγσ θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ.
ηελ πεξίπησζε απηή ππνδεηθλχνληαη αληηθαηαζηάηεο ησλ εμαηξεζέλησλ κειψλ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

4.

Οη Δπηζεσξεηέο Γεκνζίσλ Έξγσλ εθφζνλ είλαη ηερληθνί είλαη ππνρξεσηηθά

εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. ή Μ.Δ.Κ.. Οη πεξηπηψζεηο 2β θαη 2γ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ.3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116/18.6.2008) θαηαξγνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη
σο εμήο: «Δθφζνλ νη Δπηζεσξεηέο έρνπλ εηδηθφηεηα πνπ εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. ή
Μ.Δ.Κ. πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. / Γ’ ηάμεσο ή Μ.Δ.Κ./ Γ’ ηάμεσο
(βαζκίδαο) θαη’ ειάρηζην νθηψ (8) έηε. Δθφζνλ νη Δπηζεσξεηέο έρνπλ εηδηθφηεηα πνπ δελ
εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα Μ.Δ.Μ. ή Μ.Δ.Κ. πξέπεη λα έρνπλ βεβαησκέλεο γλψζεηο θαη
εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηερληθψλ έξγσλ, θαη’ ειάρηζην είθνζη
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(20) έηε απφ ιήςεσο ηνπ πηπρίνπ ή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο φπνπ πξνβιέπεηαη.
ηελ πεξίπησζε απηή εηδηθφηεξα πξνζφληα νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ησλ πξνο θάιπςε
ζέζεσλ Δπηζεσξεηψλ.
Η πξνθήξπμε γηα ηελ θάιπςε – νξηζκφ ζέζεσλ Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ αλαξηάηαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη’ ειάρηζην δχν (2) κήλεο πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο νξηζκνχ ηνπο
θαη νξίδεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ησλ θαηαιιειφηεξσλ.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ επηζεσξεηψλ
θαη πξφηαζεο επηινγήο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη
επηηξνπή απφ ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ πνπ έρνπλ απμεκέλα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη πάλησο πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνθήξπμε γηα
ηηο ζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ.
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Άξζξν 81
Γηαηήξεζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ –
-

Αλάπηπμε Ηιεθηξνληθψλ Μεηξψσλ Σερληθψλ Έξγσλ –

Αλάπηπμε ζηε Γ.Γ.Τ. Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ γηα
Γηαγσληζκνχο έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη
Παξαρσξήζεσλ

1.

Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ Δ..Η.ΓΗ.. ηνπ λ. 4281 / 14 φπσο ηζρχεη, γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ζε δεκφζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ, παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη έξγσλ παξαρψξεζεο θαη ηηο
ζπκβάζεηο ΓΙΣ ηνπ λ. 3389/05 εθφζνλ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηεξείηαη θαη
ιεηηνπξγεί απφ 1.1.2017 ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Με Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ νξίδεηαη ε αξκφδηα
Τπεξεζία

θαη ζε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
2.

ην άξζξν 135 πεξίπησζε β ηνπ λ.4281/14 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «β1.

Γηαδηθηπαθή πχιε ΔΗΓΗ-1: Γηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ηελ νλνκαζία ζην δηαδίθηπν ΔΤΠΑΛΙΝΟ θαη κε ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο “EFPALINOS” θαη κε ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε

www.efpalinos.gov.grπνπ

δηαζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.grηεο
πεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 135 λ.4281/14.
3.

Σν Σκήκα ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο παξαγξάθνπ β ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λ.

4281/2014 γηα ην ηκήκα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξά ζε έξγα, κειέηεο, ζπκβάζεηο
ηερληθψλ ππεξεζηψλ, έξγα παξαρψξεζεο θαη έξγα ΓΙΣ, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
ηεο Γ.Γ.Τ. ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ ηεο παξαγξάθνπ 1.
4.

Η δηαδηθηπαθή πχιε ΔΗΓΗ -1 κε ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.efpalinos.gov.gr ηεο

παξαγξάθνπ 2 δηαζπλδέεηαη κε ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4013/11 (ΦΔΚ 204 /Α/11), φπσο ηζρχεη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 139 ηνπ λ.4281/14 (ΦΔΚ 160/Α/8.8.2014).
Η Κνηλή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ.4281/14 εθδίδεηαη θαη κε
πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γ.Γ.Τ.
5.

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ησλ
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ηερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα Πξντζηακέλεο Αξρήο ή θαη Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο Έξγσλ, κειεηψλ, ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ηερληθήο θχζεο θαη ζπκβάζεσλ
παξαρψξεζεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,9%
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σα ελ ιφγσ πνζά δηαηίζεληαη γηα ηελ επνπηεία,
δηνίθεζε – δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ησλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δεκνπξαηήζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ειεθηξνληθψλ Μεηξψσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ πξνψζεζε εθζπγρξνληζκνχ θαη
ζπκπιήξσζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο
ηηκνιφγεζεο έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ζχκβαζεο ζην
φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηε Γ.Γ.Τ. ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνπλ νη θείκελεο νηθνλνκηθέο δηαρεηξηζηηθέο δηαηάμεηο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Γ.Τ., κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε
ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θξάηεζεο. Σν 50% ησλ εζφδσλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν εηεζίσο παξακέλνπλ σο έζνδν ηεο Γ.Γ.Τ. θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξννξίδνληαη ελψ πνζνζηφ 50% δηαηίζεηαη κε
θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηελ θάιπςε
ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαγθψλ ησλ Σερληθψλ ηεο Τπεξεζηψλ, πνπ αζθνχλ
θαζήθνληα Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Αλ απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Αξρήο ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο πξνθχπηεη
ζεηηθφ Καζαξφ Απνηέιεζκα Υξήζεο, πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ απνηειέζκαηνο έσο
νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) δηαηίζεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., σο
έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η αλσηέξσ δηάηαμε ηζρχεη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο
2016 θαη εθεμήο.
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Άξζξν 82
Κσδηθνπνίεζε
Α. Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη
ππεξεζηψλ ηερληθήο θχζεσο
1.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., ζπληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, ηεο
νπνίαο ηα κέιε δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα ελλέα, γηα ηε ζχληαμε λένπ Κψδηθα
Γεκφζησλ Έξγσλ. Ο Κψδηθαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ησλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή, ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο
θχζεσο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ην
πνζφ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ησλ εηδηθψλ
εηζεγεηψλ πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαη ησλ γξακκαηέσλ θαη ξπζκίδεηαη
θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

2.

Η επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπγθξνηείηαη απφ δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο,

θαζεγεηέο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηζηήκνλεο δεκνζίσλ ή ηδηψηεο
εηδηθεπκέλνπο ζε ζέκαηα δεκνζίσλ έξγσλ ή κειεηψλ. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε ηελ νπνία θαη ηάζζεηαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ
ηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη έσο ηξεηο ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, νη νπνίνη αζθνχλ θαζήθνληα γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο. Με ηελ
απφθαζε απηή κπνξεί επίζεο λα νξηζηνχλ σο εηδηθνί εηζεγεηέο έσο ηξεηο ππάιιεινη ηνπ
παξαπάλσ Τπνπξγείνπ θαηεγνξίαο ΠΔ.

3.

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Κψδηθα επηηξέπεηαη ε θαηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ θξίλνληαη

αηειέζθνξεο γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε απάιεηςε δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ
θαηαξγεζεί ζησπεξψο, θαζψο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δελ έρνπλ πιένλ πεδίν
εθαξκνγήο, ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ πξνο ην ηζρχνλ χληαγκα, ηε λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλαδηαηχπσζε δηαηάμεσλ ράξηλ απινπζηεχζεσο ή άξζεσο
εξκελεπηηθψλ ακθηβνιηψλ ή ζπζρεηηζκνχ πξνο παξεκθεξείο δηαηάμεηο, ν θαζνξηζκφο ησλ
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αξκφδησλ νξγάλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πθηζηάκελν νξγαλσηηθφ ζρήκα ησλ θεληξηθψλ θαη
απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ε ελνπνίεζε θαη ε
αλαδηάξζξσζε λνκνζεηεκάησλ, ε κεηαγιψηηηζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δεκνηηθή θαη θάζε άιιε
κεηαβνιή απαξαίηεηε γηα ηελ ελφηεηα ηεο ξπζκίζεσο. Ο Κψδηθαο επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη
εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή άιιε θαλνληζηηθή πξάμε.

4.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο
επηηξνπήο κπνξεί λα αλαηίζεηαη, κε απεπζείαο αλάζεζε, ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ή ε ζχληαμε εηδηθψλ κειεηψλ θαη
εξεπλψλ πνπ αλάγνληαη ζην ηκήκα ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξφθεηηαη λα θσδηθνπνηεζεί, ζε
αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ζε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα ή ηλζηηηνχηα ή
Ν.Π.Γ.Γ., θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε.
Ο Κψδηθαο πνπ θαηαξηίδεηαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζα ππνβιεζεί ζηελ
Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο πξνο θχξσζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 παξάγξαθνο 6 ηνπ
πληάγκαηνο.
Β. Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο απαιινηξηψζεσλ
1.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζπληζηάηαη ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εηδηθή
λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, ηεο νπνίαο ηα κέιε δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα
ελλέα, γηα ηε ζχληαμε λένπ Κψδηθα Απαιινηξηψζεσλ. Ο Κψδηθαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο
απαιινηξηψζεηο πάζεο θχζεσο γηα ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ έξγσλ ή άιισλ θνηλσθειψλ
ζθνπψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ην πνζφ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο
απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ησλ εηδηθψλ εηζεγεηψλ πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2 θαη ησλ γξακκαηέσλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

2.

Η επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπγθξνηείηαη απφ δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο,

θαζεγεηέο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηζηήκνλεο δεκνζίσλ θνξέσλ ή
ηδηψηεο εηδηθεπκέλνπο ζε ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
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Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ., κε ηελ νπνία θαη ηάζζεηαη ν
ρξφλνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη έσο ηέζζεξηο (4)
ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, νη νπνίνη αζθνχλ θαζήθνληα γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο. Με ηελ απφθαζε απηή
κπνξεί επίζεο λα νξηζηνχλ σο εηδηθνί εηζεγεηέο έσο ηέζζεξηο (4) ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ
Τπνπξγείσλ θαηεγνξίαο ΠΔ.

3.

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Κψδηθα επηηξέπεηαη ε θαηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ θξίλνληαη

αηειέζθνξεο γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε απάιεηςε δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ
θαηαξγεζεί ζησπεξψο, θαζψο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δελ έρνπλ πιένλ πεδίν
εθαξκνγήο, ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ πξνο ην ηζρχνλ χληαγκα, ηε λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλαδηαηχπσζε δηαηάμεσλ ράξηλ απινπζηεχζεσο ή άξζεσο
εξκελεπηηθψλ ακθηβνιηψλ ή ζπζρεηηζκνχ πξνο παξεκθεξείο δηαηάμεηο, ν θαζνξηζκφο ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πθηζηάκελν νξγαλσηηθφ ζρήκα ησλ θεληξηθψλ θαη
απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ε ελνπνίεζε θαη ε
αλαδηάξζξσζε λνκνζεηεκάησλ, ε κεηαγιψηηηζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δεκνηηθή θαη θάζε άιιε
κεηαβνιή απαξαίηεηε γηα ηελ ελφηεηα ηεο ξπζκίζεσο. Ο Κψδηθαο επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη
εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή άιιε θαλνληζηηθή πξάμε.

4.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Γ.Τ. θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο
επηηξνπήο κπνξεί λα αλαηίζεηαη, κε απεπζείαο αλάζεζε, ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ή ε ζχληαμε εηδηθψλ κειεηψλ θαη
εξεπλψλ πνπ αλάγνληαη ζην ηκήκα ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξφθεηηαη λα θσδηθνπνηεζεί, ζε
αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ζε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα ή ηλζηηηνχηα ή
Ν.Π.Γ.Γ., θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε.
5.

Ο Κψδηθαο πνπ θαηαξηίδεηαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζα ππνβιεζεί

ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο πξνο θχξσζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 παξάγξαθνο 6
ηνπ πληάγκαηνο.
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