
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 472/85  
 
Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή 
των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. 
(ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 8 του άρθρου 15 παραγρ. 1 και 5, του άρθρου 16 
παραγρ. 1,4 και 5, του άρθρου 17 παραγρ. 6, 7 και 8 και του άρθρου 18 παραγρ. 1 και 2 του 
Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23). 
2. Τις αριθμ. 333/1985 και 707/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 

 
Άρθρο 1  

Επιτροπή ΜΕΕΠ 
 

1. Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που προβλέπεται στην 
παραγρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 4 του Ν. 2229/94, αποτελείται από : 
α) Ένα ανώτερο υπάλληλο κλάδου ΠΕ της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίου Έργων, ως Πρόεδρο. 
β) Ένα υπάλληλο κλάδου ΑΤ του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως. 
γ-ε) Τρεις υπαλλήλους κλάδου ΑΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
στ) Ένα υπάλληλο κλάδου ΑΤ του Υπουργείου Οικονομικών 
ζ) Ένα στρατιωτικό ή πολιτικό υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
η) Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από 
τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας.  
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που προτείνεται με τον 
αναπληρωτή του από το ΤΕΕ. 
Ι-ιβ) Τρεις εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που 
προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3. 
ιγ) Έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων ενώσεων των Τεχνικών του ΜΕΚ, που προτείνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 και 
ιδ) Ένα εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, που προτείνεται με τον 
αναπληρωτή του από τη Διοίκηση της ΓΣΕΕ. 
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη με στοιχεία β-ζ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την απόφαση συγκρότησης 
της Επιτροπής. Τα μέλη με στοιχεία β, στ και ζ με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από 
τους αρμόδιους Υπουργούς. 
3. Τα μέλη των περιπτώσεων ι-ιβ της παραγρ. 1 και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από 
τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξή τους καλούνται οι σχετικές 
ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις 
υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που 
προτάθηκαν. 
4. Το μέλος της περίπτωσης ιγ της παραγρ. 1 και ο αναπληρωτής του, υποδεικνύονται από τις 
πανελλήνιες ενώσεις Τεχνικών του ΜΕΚ, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες 
πανελλήνιες ενώσεις, από άλλες ενώσεις Τεχνικών του ΜΕΚ. Για την υπόδειξή τους 
καλούνται οι ενώσεις Τεχνικών του ΜΕΚ που έχουν κοινοποιήσει το καταστατικό και την 
ταχυδρομική τους διεύθυνση στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων μέχρι την αποστολή της 
πρόσκλησης που προβλέπει η παραγρ. 5. Εάν οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα 



πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει 
το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τα μέλη που προτάθηκαν.  
Κατά την πρώτη παράγραφο του διατάγματος αυτού το μέλος της παραγράφου αυτής 
προτείνεται και αυτό από τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις, της προηγουμένης 
παραγράφου. 
5. Τα μέλη με στοιχεία η έως ιδ της παραγρ. 1 με τους αναπληρωτές τους προτείνονται μέσα 
σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία γίνεται έγγραφη 
υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενώσεις, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να διορίσει οίκοθεν τα μέλη αυτά. 
6. Η θητεία των μελών της επιτροπής ΜΕΕΠ ορίζεται για δυο ημερολογιακά έτη, αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους. Η 
συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων που εκδίδεται μέσα στο Δεκέμβριο κάθε δευτέρου έτους. Στη διάρκεια της θητείας, 
αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης 
μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Ειδικά για την πρώτη θητεία των 
μελών, αυτή αρχίζει από τη συγκρότηση της επιτροπής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995. 
7. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.  

 
Άρθρο 2  

Επιτροπή ΜΕΚ 
 

1. H Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), που προβλέπεται στην παραγρ. 
6 του άρθρου 17 του Ν.1418/84 αποτελείται από: 
α) Ένα ανώτερο υπάλληλο κλάδου ΑΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής. 
β-ε) Τέσσερις υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση από τους οποίους 
τουλάχιστον δυο τεχνικοί. 
στ-ζ) Δυο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από το ΤΕΕ. 
η) Ένα εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν το 
δικαίωμα να εγγραφούν στο ΜΕΚ και δεν είναι μέλη του ΤΕΕ. 
θ) Ένα εκπρόσωπο των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων όπως ορίζονται στην 
παραγρ.3 του προηγούμενου άρθρου 1. 
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 7 του προηγούμενου άρθρου 1 εφαρμόζονται 
ανάλογα και για την επιτροπή ΜΕΚ. 

 
Άρθρο 3  

Αναπροσδιορισμός κατηγοριών εργοληπτικών επιχειρήσεων  
 

1. Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις 
αναπροσδιορίζονται με την προσθήκη νέας κατηγορίας «βιομηχανικών και ενεργειακών 
έργων» η οποία προσθέτεται στις κατηγορίες που προβλέπει η παραγρ. 5 του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84. Στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων περιλαμβάνονται ιδίως οι 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων εργοστασίων, οι βαριές ειδικές μεταλλικές κατασκευές, οι 
μεταλλικοί πυλώνες δικτύων μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα παρόμοια 
έργα. 
2. Επί μια τριετία από την ισχύ του διατάγματος αυτού, στις δημοπρασίες των βιομηχανικών 
και ενεργειακών έργων γίνονται δεκτές από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας των 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και επιχειρήσεις των λοιπών κατηγοριών που σύμφωνα 
με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις μπορούσαν να αναλάβουν την κατασκευή των 
αντίστοιχων έργων. Κατά την ίδια τριετία όσοι έχουν το δικαίωμα να γραφούν στο ΜΕΚ για 
την κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, μπορεί να γραφούν για την κατηγορία 



αυτή σε οποιαδήποτε τάξη του ΜΕΚ ανάλογα με την αποδεικνυόμενη πείρα τους σε έργα της 
κατηγορίας και εφόσον η πείρα αυτή καλύπτει το χρόνο που απαιτείται, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις, για την εξέλιξή τους, στην τάξη για την οποία γίνεται η εγγραφή. 

 
Άρθρο 4  

Εγγραφή στο ΜΕΚ διπλωματούχων ΑΕΙ 
 

1. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, 
γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες. 
α) Των Πολιτικών Μηχανικών στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, 
λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. 
β) Των Αρχιτεκτόνων στην κατηγορία οικοδομικών έργων και στα έργα πρασίνου των 
λοιπών κατηγοριών. 
γ) Των Τοπογράφων στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και 
λιμενικών. 
δ) Των Ηλεκτρολόγων, των Μηχανολόγων, των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων και των 
Ναυπηγών Μηχανολόγων στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και 
ενεργειακών έργων όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα 
περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. 
ε) Των Ναυπηγών και των Ναυπηγών Μηχανολόγων στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις 
ναυπηγείων. 
στ) Των Μηχανικών Μεταλλείων στα έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και 
γεωτρήσεων. 
ζ) Των Μεταλλουργών στα έργα μεταλλουργικών βιομηχανιών. 
η) Των Χημικών - Μηχανικών στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων και στα έργα χημικών βιομηχανιών. 
θ) Των Ηλεκτρονικών - Μηχανικών στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
2. Στο ΜΕΚ εγγράφονται επίσης και οι πιο κάτω διπλωματούχοι ΑΕΙ που κατατάσσονται 
στις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες: 
α) Οι Γεωπόνοι στα έργα πρασίνου 
β) Οι Δασολόγοι στα έργα πρασίνου 
γ) Οι Γεωλόγοι στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων 
3. Όσοι από τους παραπάνω διπλωματούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο ΜΕΚ για εξειδικευμένες 
εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες, μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους και λαμβάνονται υπόψη για τη 
συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η διακήρυξη. 

 
Άρθρο 5  

Εγγραφή στο ΜΕΚ Υπομηχανικών, πτυχιούχων ανωτέρων τεχνικών σχολών. 
 
1. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής, ή ισοτίμων 
σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, γίνεται στις ακόλουθες 
κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες : 
α) Των Πολιτικών - Υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, 
λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. 
β) Των Ηλεκτρολόγων, των Μηχανολόγων και των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων 
Υπομηχανικών στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και 
ενεργειακών έργων όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα 
περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. 
γ) Των Τεχνολόγων Δομικών Έργων στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
δ) Των Τεχνολόγων Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, 
υδραυλικών και λιμενικών έργων. 



ε) Των Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών 
έργων. 
στ) Των Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων στην κατηγορία των 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  
ζ) Των Ναυπηγών Υπομηχανικών και Τεχνολόγων Ναυπηγών στα πλωτά και εγκαταστάσεις 
ναυπηγείων. 
η) Των Ηλεκτρονικών Υπομηχανικών και Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών στα έργα 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
θ) Των Τεχνολόγων Χημικών πετρελαίου στα έργα γεωτρήσεων. 
2. Στο ΜΕΚ εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης και οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπονίας 
και Τεχνολόγοι Δασοπονίας στα έργα πρασίνου. 
3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου 4 εφαρμόζεται και για τους εγγραφόμενους 
στο ΜΕΚ σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 
Άρθρο 6  

Έργα που εκτελούνται από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε νομαρχιακά μητρώα  
 

1. Οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορεί να αναλάβουν σύμφωνα 
με την παραγρ. 1 του άρθρου 15 επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ αλλά 
και στα νομαρχιακά μητρώα, ορίζονται ως εξής: 
α) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών, 
σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/77, και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή 
κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη του πτυχίου, μπορούν να αναλάβουν έργα 
κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών τους και σε 
προϋπολογισμό μέχρι το ¼ του ανώτατου ορίου που καθορίζεται για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Α’ τάξης του ΜΕΕΠ στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων, και μέχρι το 1/3 του 
αυτού ανώτατου ορίου μετά εξαετία από την πρώτη εγγραφή τους στο Νομαρχιακό μητρώο 
του Ν. 1418/84.  
β) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών οι οποίοι έχουν 
τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της άδειας, μπορούν να 
αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στις άδειες και σε προϋπολογισμό 
μέχρι το 1/6 του ανώτατου ορίου που καθορίζεται για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Α’ τάξης 
του ΜΕΕΠ στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων, και μέχρι το ¼ του αυτού ανώτατου ορίου 
μετά εξαετία από την πρώτη εγγραφή τους στο Νομαρχιακό μητρώο του Ν.1418/84. 
και γ) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή 
κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που 
αντιστοιχούν στην εμπειρία τους και σε προϋπολογισμό μέχρι το 1/6 ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Α’ τάξης του ΜΕΕΠ στις αντίστοιχες 
κατηγορίες έργων, και μέχρι το ¼ του αυτού ανώτατου ορίου μετά εξαετία από την πρώτη 
εγγραφή τους στο Νομαρχιακό μητρώο του Ν.1418/84. 
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως επιχείρηση που ασκείται από τα 
ανωτέρω πρόσωπα νοείται η επιχείρηση που : 
α) Έχει τη μορφή της ατομικής επιχείρησης ή 
β) Έχει τη μορφή της προσωπικής εταιρείας, στην οποία ο πτυχιούχος ή αδειούχος ή 
εμπειροτέχνης συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημιές κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%. 
3. Η ανάληψη έργων από τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει στο νομό στου 
οποίου τα Νομαρχιακά Μητρώα είναι γραμμένες.  
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ασκούνται 
από Υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. 
Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ως όριο προϋπολογισμού έργων, που μπορούν να 
αναλάβουν το 1/3 του ανώτατου ορίου της Α’ τάξης.  
5. Ανώτατα όρια τάξης των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού για την εφαρμογή της διάταξης 
της παραγρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.1418/84 είναι τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 κατά περίπτωση. 



6. Πέρα από τα πιο πάνω όρια της παραγρ. 1 μπορεί οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά μητρώα, να γίνονται δεκτές σε δημοπρασίες ή να αναλαμβάνουν έργα 
προϋπολογισμού μέχρι των 2/3 ποσού της Α' τάξης του ΜΕΕΠ, εφόσον αποβεί άγονος 
σχετικός διαγωνισμός. 
7. Επί δυο χρόνια από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στις δημοπρασίες των 
δημοσίων έργων μπορεί να συμμετέχουν τόσο οι εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα όσο 
και οι εμπειροτέχνες που μπορούσαν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες δημοπρασίες με 
βάση τις διατάξεις που ίσχυαν για τη συμμετοχή εμπειροτεχνών πριν από την ισχύ του Ν. 
1418/84 και για το ύψος προϋπολογισμού έργων που μπορούσαν να αναλάβουν κατά την 
ισχύ του Ν. 1418/84. 

 
Άρθρο 7  

Κατώτερα όρια στελέχωσης κεφαλαίου κ.λ.π. επιχειρήσεων ΜΕΕΠ 
 

1. Τα βασικά κατώτερα όρια στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, που πρέπει 
να διαθέτει κάθε εργοληπτική επιχείρηση για την εγγραφή ή κατάταξη σε μία κατηγορία 
ορίζονται και για τις διάφορες τάξεις του ΜΕΕΠ, ορίζονται ως εξής : 
α) Για τη Α' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Α' τάξης ΜΕΚ 
β) Για τη Β' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Β' τάξης ΜΕΚ 
γ) Για τη Γ' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Γ' τάξης ΜΕΚ 
δ) Για τη Δ' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Δ' τάξης και 1 Β’ ή 2 Α τάξης ΜΕΚ 
ε) Για τη Ε' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Δ' τάξης, και 1 Γ και 1 Β τάξης ΜΕΚ 
στ) Για τη ΣΤ' τάξη ΜΕΕΠ : 2 στελέχη Δ' τάξης και 2 Γ' τάξης ΜΕΚ  
ζ) Για τη Ζ' τάξη ΜΕΕΠ : 3 στελέχη Δ' τάξης και 2 Γ' τάξης ΜΕΚ  
2. Όταν η επιχείρηση έχει την παραπάνω βασική στελέχωση για μια κατηγορία έργων στις 
διάφορες τάξεις και μέχρι την Ζ' τάξη ΜΕΕΠ, για να εγγραφεί και να καταταγεί και σε άλλη 
κατηγορία, απαιτείται να διαθέτει για κάθε πρόσθετη κατηγορία, επιπλέον αριθμό στελεχών 
για τις διάφορες τάξεις του ΜΕΕΠ: 
α) Για τη Α' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Α' τάξης ΜΕΚ 
β) Για τη Β' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Α' τάξης ΜΕΚ 
γ) Για τη Γ' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Β' τάξης ΜΕΚ 
δ) Για τη Δ' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Γ' τάξης ΜΕΚ 
ε) Για τη Ε' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στέλεχος Δ' τάξης ΜΕΚ 
στ) Για τη ΣΤ' τάξη ΜΕΕΠ : 1 στελέχη Δ' και 1Γ' τάξης ΜΕΚ 
η) Για τη Ζ' τάξη ΜΕΕΠ : 2 στελέχη Δ' τάξης ΜΕΚ 
 
Τα στελέχη για την πρόσθετη κατηγορία μπορεί να είναι είτε τα ίδια πρόσωπα της βασικής 
στελέχωσης γραμμένα και στην εν λόγω κατηγορία και τάξη του ΜΕΚ ή άλλα πρόσωπα. 
3. Τα κατώτερα όρια ιδίου κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει μια εργοληπτική επιχείρηση 
ανεξάρτητα με τη νομική μορφή της για την αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ ορίζονται ως εξής : 
α) Για την Α' τάξη σε 500.000 δρχ. 
β) Για την Β' τάξη σε 1.000.000 δρχ. 
γ) Για την Γ' τάξη σε 2.500.000 δρχ. 
δ) Για την Δ' τάξη σε 10.000.000 δρχ. 
ε) Για την Ε' τάξη σε 20.000.000 δρχ. 
στ) Για την ΣΤ' τάξη σε 40.000.000 δρχ. 
ζ) Για την Ζ' τάξη σε 100.000.000 δρχ. 
4. Όλες οι επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ πρέπει να έχουν τουλάχιστον τεχνικό διευθυντή που είναι 
το ένα από τα στελέχη τους τα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ. Από αυτά τα στελέχη της πρέπει 
επίσης να είναι ο ένας τουλάχιστον των διαχειριστών, αν πρόκειται για ΕΠΕ και τρία από τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό.  
5. Τα στελέχη της επιχείρησης των παραγρ. 1 και 2 πρέπει να έχουν αποκλειστική 
απασχόληση σ’ αυτή. Τα στελέχη μπορεί να συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση 
εργασίας ή έργου ή να αμείβονται απ’ αυτή κατά άλλο νόμιμο τρόπο ή να συμμετέχουν σ’ 



αυτή ως εταίροι αν πρόκειται για επιχείρηση που ασκείται με τη μορφή προσωπικής εταιρείας 
ή ΕΠΕ.  
6. Ως κεφάλαιο για την εφαρμογή της παρ. 3 νοείται για την ατομική επιχείρηση ή την 
προσωπική εταιρεία, η καθαρή της θέση όπως προκύπτει από την απογραφή και τον 
ισολογισμό του προηγούμενου έτους και για την ΕΠΕ, την ανώνυμη Εταιρεία ή το 
συνεταιρισμό το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο με τα αποθεματικά κάθε 
μορφής και τα θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως.  
7. Τα ανωτέρω καθοριζόμενα κατώτερα όρια αποτελούν ελάχιστο όριο απαιτήσεων για την 
εγγραφή, κατάταξη ή ανανέωση της εγγραφής της επιχείρησης στην αντίστοιχη τάξη του 
ΜΕΕΠ και δεν είναι ο μοναδικός όρος για την κατάταξη αυτή, για την οποία συνεκτιμώνται 
από την επιτροπή του ΜΕΕΠ όλα τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84. Τα 
ανωτέρω κατώτερα όρια είναι επίσης απαραίτητα για τη διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ. Κάθε μείωση των κατώτερων ορίων κεφαλαίου ή μεταβολή στα πρόσωπα των παρ. 
1-4 ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια για το ΜΕΕΠ υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων. Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε 
αποκατάσταση των κατωτέρων ορίων και να ανακοινώσει τις σχετικές μεταβολές στην πιο 
πάνω υπηρεσία.  

 
Άρθρο 8  

Πρόστιμο κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων 
 

1. Το πρόστιμο κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων που προβλέπεται από την παραγρ.5 του 
άρθρου 15 του Ν.1418/84 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 δραχμών αν πρόκειται 
για επικίνδυνες στο κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. Το ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια 
εργοληπτική επιχείρηση έχει διαπράξει επανειλημμένα παραβάσεις. Το πρόστιμο δεν μπορεί 
να είναι ανώτερο από 500.000 αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη για το κοινό και η 
επιχείρηση μέχρι την υποβολή των αντιρρήσεων της που προβλέπονται στην πιο κάτω 
παραγρ. 5 έχει άρει την παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέσει έγκαιρα την αρμόδια 
υπηρεσία να διαπιστώσει την άρση. 
2. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται με έκθεση τεχνικού υπαλλήλου της νομαρχιακής 
υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημ. Έργων (ΔΤΥΝ) στην περιφέρεια της οποίας διαπράττεται η παράβαση 
ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου. 
3. Η διαπίστωση μπορεί να γίνει και από τεχνικό υπάλληλο των διανομαρχιακών υπηρεσιών 
και των Διευθύνσεων Κατασκευών Έργων Μείζονος Πρωτεύουσας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων για παραβάσεις που διαπράττονται στην περιφέρειά τους. 
4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου 
που τη συντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που διαπράττει την παράβαση, 
το έργο που εκτελείται ή εκτελέστηκε με μνεία του φορέα κατασκευής, περιγραφή της 
παράβασης, της έκτασης της διάρκειας και των συνεπειών της, μνεία των στοιχείων που 
θεμελιώνουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την 
εκτίμηση της παράβασης και επιμέτρηση της ποινής. 
5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο 
υπάλληλος που τη συνέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, που μπορεί 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν 
αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι τυχόν εμπρόθεσμες αντιρρήσεις υποβάλλονται αμέσως στη 
Δ/νση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. και τεχνικών επαγγελμάτων (ΕΔ5) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων. 
Με την απόφαση για την υποβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων αποφαίνεται και για τις τυχόν υποβληθείσες 
αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο. 
6. Αντίγραφο της έκθεσης αμέσως μετά τη θεώρησή της, διαβιβάζεται και στην αρμόδια για 
την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, για να λάβει τα μέτρα της σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση με την υπαίτια επιχείρηση. 



7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να διατάξει 
οποιοδήποτε τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση παραβάσεων. Αν 
ο υπάλληλος ανήκει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, η έκθεση θεωρείται από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος αυτός και σ’ αυτή τη 
Διεύθυνση γίνεται και η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων. 

 
Άρθρο 9  

Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων 
 
1. Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή τα 
Νομαρχιακά Μητρώα επιχειρήσεις , κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων. Τα ίδια εφαρμόζονται και για την ανάθεση 
έργων χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτή επιτρέπεται. 
2. Όταν το έργο ανήκει σε μια αποκλειστικά κατηγορία του ΜΕΕΠ καλούνται οι επιχειρήσεις 
της κατηγορίας αυτής. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του 90% των εργασιών του όλου έργου. Για τον 
υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. 
3. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών, που καμιάς το ποσοστό δεν 
ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, στις δημοπρασίες καλούνται επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου ή κοινοπραξίες τέτοιων 
επιχειρήσεων. Κατηγορία με ποσοστό εργασιών μέχρι του 10% δε λαμβάνεται υπόψη, μπορεί 
όμως η διακήρυξη να ορίσει διαφορετικά.  
4. Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων επιχειρήσεων του 
ΜΕΕΠ, καλούνται στο διαγωνισμό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην αντίστοιχη 
κατηγορία και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δυο 
τελευταία εδάφια της παρ. 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
5. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων ή έργων που η κατασκευή τους να απαιτεί εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, μπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη 
δημοπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική σύμπραξη 
επιχειρήσεων εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του ΜΕΚ πέρα 
από τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικών του ΜΕΚ που είναι 
εγγεγραμμένοι για εξειδικευμένες εργασίες. 
6. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορίας, η τάξη 
προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τον οποίο δημοπρατείται το έργο. 
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απρόβλεπτα πέρα του 20% δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις περισσοτέρων κατηγοριών 
ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων περισσοτέρων κατηγοριών, η τάξη για κάθε κατηγορία 
προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση του 
προηγουμένου εδαφίου, η κατανομή του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες έργων δε 
σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για τα κατώτατα όρια συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς των επιχειρήσεων των διαφόρων τάξεων του ΜΕΕΠ, τα οποία κατώτατα όρια 
υπολογίζονται στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις. 
7. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς αν 
δεν το αποκλείει η διακήρυξη. Οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει να ανήκουν όλες 
στην καλούμενη στη δημοπρασία τάξη. Αν το προβλέπει η διακήρυξη μπορεί η μια 
τουλάχιστον απ’ τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις να ανήκει στην καλούμενη τάξη και οι 
υπόλοιπες να ανήκουν σε μια ή και σε δύο από τις αμέσως κατώτερες τάξεις της κατηγορίας. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιχείρηση ή επιχειρήσεις της καλούμενης τάξης πρέπει να 
καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της συμμετοχής. 
8. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται εις 
ολόκληρο για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. 
 
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 



 
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1985 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
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