
Το Π.Δ. 71/2019 περί Μητρώων συντελεστών παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ν.4412/16, Άρθρο 75, παρ.1 
«Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: 
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, 
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.» … 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (1) 
Ν.4412/16, Άρθρο 75, παρ.2 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος 
εγκατάστασής τους» … 

Νομική πρόβλεψη για Επαγγελματικά Μητρώα & Επισήμους 
καταλόγους Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Συμβάσεων 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (2) 

Ν.4412/16, Άρθρο 83, παρ.4 & 5 
«4. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους 
από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών 
και Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου 
πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής 
εμπειρίας». 

Νομική πρόβλεψη για Επαγγελματικά Μητρώα & Επισήμους 
καταλόγους Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Συμβάσεων 
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ΙΔΡΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν.4472/17 - Μεσοπρόθεσμο, Άρθρο 118, παρ.1 
«1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο 
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) 
(ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: 
α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων 
(ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και 
β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων 
(ΜΗ.Ε.Τ.Ε.).» 

Επαγγελματικά Μητρώα – Επίσημοι Κατάλογοι 
Συντελεστών Παραγωγής Μελετών 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Ν.4472/17, Άρθρο 118, παρ.11 
… «Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της 
εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, 
έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η 
εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων 
στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση 
της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομένων 
στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι 
επιχειρήσεις αυτές.» … 

Επαγγελματικά Μητρώα – Επίσημοι Κατάλογοι 
Συντελεστών Παραγωγής Μελετών 
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ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (1) 

Ν.4472/17, Άρθρο 118, παρ.12  
«ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και 
αντίστροφα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 
1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται 
ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο 
και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού 
ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο.» … 
 

Επαγγελματικά Μητρώα – Επίσημοι Κατάλογοι 
Συντελεστών Παραγωγής Μελετών 
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ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ (2) 

Ν.4472/17, Άρθρο 118, παρ.12 (συνέχεια) 
«2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης 
η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου» … 
«δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων 
Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται 
αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα 
να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.» 
 

Επαγγελματικά Μητρώα – Επίσημοι Κατάλογοι 
Συντελεστών Παραγωγής Μελετών 
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 ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Ν.4472/17 (Μεσοπρόθεσμο), Άρθρο 118, παρ.15 
«15. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και 
διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον 
έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, 
προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και 
δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με 
κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων» … 

Ν.4472/17 (Μεσοπρόθεσμο), Άρθρο 118, παρ.21  
«21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος των 
ΜΗ.Ε.Τ.Ε. … δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. σε 
φορέα του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα» … 

Επαγγελματικά Μητρώα – Επίσημοι Κατάλογοι 
Συντελεστών Παραγωγής Μελετών 
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Μ.Ε.Κ.
Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών

Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών

Μητρώα φυσικών προσώπων παραγωγής τεχνικών έργων

ΜΗ.Ε.Τ.Ε.
Μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής τεχνικών έργων

Μ.Ε.Μ.
Μητρώο εμπειρίας μελετητών

(βαθμίδες 0 και Α έως Γ)

ικανότητα λόγων αποκλεισμού
(Ν.4412, αρθ.75) (Ν.4412,

(τάξεις 1η έως 3η) άρθ.73-74)

Επίσημος κατάλογος
(Ν.4412, άρθ.83)

ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β
Τεχνική & οικονομική Μη συνδρομή

ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.
Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων

διοίκησης - διαχείρισης έργων
(Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α)

ΤΜΗΜΑ Ι
Επαγγελματικό μητρώο
(Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

(προαιρετικό) (προαιρετικό)

ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.
Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων Μητρώο εργοληπτικών

ιδιωτικών έργων επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων

(Ν.4412, αρθ.75) (Ν.4412, (Ν.4412, αρθ.75) (Ν.4412,
(τάξεις 1η έως 5η) άρθ.73-74) (τάξεις 1η έως 7η) άρθ.73-74)

Τεχνική & οικονομική Μη συνδρομή Τεχνική & οικονομική Μη συνδρομή
ικανότητα λόγων αποκλεισμού ικανότητα λόγων αποκλεισμού

Επίσημος κατάλογος Επίσημος κατάλογος
(Ν.4412, άρθ.83) (Ν.4412, άρθ.83)

ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

Επαγγελματικό μητρώο Επαγγελματικό μητρώο
(Ν.4412, άρθ.75, παρ.2) (Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ

 δημοσίων έργων  επιχειρήσεων δημοσίων έργων
(Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α) (Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α)

ΤΜΗΜΑ Ι ΤΜΗΜΑ Ι

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων Μητρώο εργοληπτικών 

ΜΗ.Τ.Ε.
Μητρώα συντ/στών παραγωγής δημόσιων & ιδιωτικών έργων,

μελετών, τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.

Βασικά Σημεία Π.Δ.71/ΦΕΚ 112Α’/3-7-2019 
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ΜΗ.Τ.Ε. 
Μητρώα συντ/στών παραγωγής δημόσιων & ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
                                                                    

  

                                                                    

                ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.               

                
Μητρώα φυσικών προσώπων παραγωγής 

τεχνικών έργων 
              

                                                                    

                                                                    

  Μ.Ε.Μ.     Μ.Ε.Κ.   

  Μητρώο εμπειρίας μελετητών     Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών   

  (βαθμίδες 0 και Α έως Γ)     Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών   

                                                                    

Βασικά Σημεία Π.Δ.71/ΦΕΚ 112Α’/3-7-2019 
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 ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Μ.Ε.Μ.) 
(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (1) 

Π.Δ.71, Άρθρο 3, παρ. 3 
Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο 
Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε μία ή περισσότερες κατηγορίες 
μελετών της περ. (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 
Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής 
Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6, εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πίνακας αντιστοίχισης των 
κατηγοριών μελετών και των ειδικοτήτων των μελετητών με βάση 
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

Βασικά Σημεία Π.Δ.71/ΦΕΚ 112Α’/3-7-2019 
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 ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Μ.Ε.Μ.) 
(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (2) 

 
 

                  

  Μ.Ε.Μ.   

  Μητρώο εμπειρίας μελετητών   

                    

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ν.4412, άρθ.1, παρ.7)             

  Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας (Π.Δ. 99 / ΦΕΚ 187Α / 5-11-2018)     

                    

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΒΑΘΜΙΔΑ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (άρθ.2, παρ.3 και άρθ.3, παρ.4)       

  0 Έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος             

  
Α Τριετία στην βαθμίδα "0" και εμπειρία 8.500€ ή 5.000€ ή 2.500€ ανάλογα με την ομάδα κατηγοριών μελετών                   

Α’ ή Β' ή Γ' που εντάσσεται η μελέτη (αντί αυτεπαγγέλτως) 
  

  
Β Πενταετία στην βαθμίδα "Α" και εμπειρία 85.000€ ή 50.000€ ή 25.000€, ανάλογα με την ομάδα κατηγοριών 

μελετών Α' ή Β' ή Γ' που εντάσσεται η μελέτη 
  

  
Γ Τετραετία στην βαθμίδα "Β" και εμπειρία 270.000€ ή 160.000€ ή 80.000€, ανάλογα με την ομάδα κατηγοριών 

μελετών Α' ή Β' ή Γ' που εντάσσεται η μελέτη 
  

                    

Βασικά Σημεία Π.Δ.71/ΦΕΚ 112Α’/3-7-2019 
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                  ΜΗ.Ε.Τ.Ε.                   
                  Μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής τεχνικών έργων                   
                                                                    
                                                                    
    ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.             ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.     
    Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων             Μητρώο εργοληπτικών      
     δημοσίων έργων              επιχειρήσεων δημοσίων έργων     
    (Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α)             (Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α)     
                                                                    
        ΤΜΗΜΑ Ι                     ΤΜΗΜΑ Ι       
        Επαγγελματικό μητρώο                      Επαγγελματικό μητρώο       
        (Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)                     (Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)       
                                                                    
        ΤΜΗΜΑ ΙΙ                     ΤΜΗΜΑ ΙΙ       
        Επίσημος κατάλογος                     Επίσημος κατάλογος       
        (Ν.4412, άρθ.83)                     (Ν.4412, άρθ.83)       
                                                                    
                                                                    
  ΜΕΡΟΣ Α     ΜΕΡΟΣ Β         ΜΕΡΟΣ Α     ΜΕΡΟΣ Β   
  Τεχνική & οικονομική     Μη συνδρομή         Τεχνική & οικονομική     Μη συνδρομή   
  ικανότητα     λόγων αποκλεισμού         ικανότητα     λόγων αποκλεισμού   
  (Ν.4412, αρθ.75)     (Ν.4412,         (Ν.4412, αρθ.75)     (Ν.4412,   
  (τάξεις 1η έως 5η)     άρθ.73-74)         (τάξεις 1η έως 7η)     άρθ.73-74)   
                                                                    
                                                                    
  ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.     ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.   
  Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων     Μητρώο εργοληπτικών   
  ιδιωτικών έργων     επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων   
  (προαιρετικό)     (προαιρετικό)   
                                                                    

Βασικά Σημεία Π.Δ.71/ΦΕΚ 112Α’/3-7-2019 



Εκδήλωση για το Π.Δ. 71/2019 

Titania Hotel, 7 Νοεμβρίου 2019 

 
                    
  ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.   

  Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων   
                    
  ΤΜΗΜΑ Ι: Επαγγελματικό μητρώο (Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)           
  α) Νόμιμη σύσταση               
  β) Σκοπός της επιχείρησης              
                    
  ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Επίσημος κατάλογος (Ν.4412, άρθ.83)           
  ΟΡΙΑ ΕΚΤ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθ.26) και ΤΑΞΕΙΣ   
  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (άρθ.25) 1η 2η 3η 4η 5η   
  Ανώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 50.000 € 150.000 € 400.000 € 800.000 € -   
  Στελέχωση (μονάδες)   1 2 3 7 12   
  (min βαθμίδες)   min 1Α min 1Β min 1Γ min 1Γ+1Β min 2Γ+1Β   
  Σύστημα διαχείρισης ποιότητας - Ναι ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001   

  Ασφαλιστήριο ανά αξίωση - - 350.000 € 500.000 € 750.000 €   

  Ασφαλιστήριο αθροιστικά - - 500.000 € 750.000 € 1.000.000 €   

  Εμπειρία (1η ομάδα κατηγοριών μελετών) - - 400.000€ 800.000€ 1.600.000€   

  Εμπειρία (2η ομάδα κατηγοριών μελετών) - - 250.000€ 500.000€ 1.000.000€   

  Εμπειρία (3η ομάδα κατηγοριών μελετών) - - 150.000€ 300.000€ 600.000€   

  Εξοπλισμός βασικού προσωπικού - - HY+S/W HY+S/W HY+S/W   

  Μέσα (S/W στις καλούμενες κατηγορίες μελέτης) - - Ναι Ναι Ναι   

  Μέσος κύκλος εργασιών (3 τελευταίες χρήσεις) - - 50.000 € 200.000 € 400.000 €   

  Συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις (μέχρι) - - 3 3 3   
  Ίδια κεφάλαια ή   - - - 100.000 € 300.000 €   
  τραπεζικές καταθέσεις   - - - 50.000 € 150.000 €   
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 ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Π.Δ.71/19, Άρθρο 21: Εγγραφή στο μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε) 
β) το Τμήμα II αυτού, αποτελεί τον επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του 
ν.4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής … 
2. Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι ημεδαπές επιχειρήσεις 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα του 
μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) … 
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 Μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής τεχνικών έργων
ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων
(Ν.4412, άρθ.118, παρ.11.α)

ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Ι
Επαγγελματικό μητρώο 
(Ν.4412, άρθ.75, παρ.2)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Επίσημος κατάλογος

(Ν.4412, άρθ.83)

ΜΕΡΟΣ Β
Μη συνδρομή

λόγων αποκλεισμού
(Ν.4412,

άρθ.73-74)

ΜΕΡΟΣ Α
Τεχνική & οικονομική

ικανότητα
(Ν.4412, αρθ.75)

(τάξεις 1η έως 3η)
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  ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.   

  Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων   

                    

  ΤΜΗΜΑ Ι: Επαγγελματικό μητρώο (Ν.4412, άρθ.75, παρ.2) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ     

  α) Νόμιμη σύσταση               

  β) Σκοπός της επιχείρησης              

                    

  ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Επίσημος κατάλογος (Ν.4412, άρθ.83)           

  ΟΡΙΑ ΕΚΤ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθ.75) και   ΤΑΞΕΙΣ   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (άρθ.74)     1η 2η 3η   

  Ανώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που μπορεί να αναληφθεί 200.000 € 600.000 € -   

  Στελέχωση (μονάδες)       3 7 12   

  Στελέχωση (min βαθμίδες βασικού προσωπικού Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.) min 1Γ min 1Γ+1Β min 2Γ+1Β   

  Σύστημα διαχείρισης ποιότητας     ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001   

  Σύστημα διαχείρισης έργων     Ναι Ναι ISO 21500   

  Ασφαλιστήριο ανά αξίωση     500.000 € 750.000 € 1.000.000 €   

  Εμπειρία σε διοίκηση - διαχείριση έργων την τελευταία 5ετία   100.000 € 300.000 € 900.000 €   

  Εξοπλισμός βασικού προσωπικού     HY+S/W HY+S/W HY+S/W   

  Μέσα παροχής υπηρεσιών (S/W στις κατηγορίες μελέτης/έργου) Ναι Ναι Ναι   

  Μέσος Κύκλος Εργασιών (3 τελευταίες χρήσεις)     - 200.000 € 400.000 €   

  Συνεχόμενες Ζημιογόνες χρήσεις (μέχρι)     - 2 2   

  Ίδια κεφάλαια ή       - 100.000 € 300.000 €   

  τραπεζικές καταθέσεις       - 50.000 € 150.000 €   
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 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) 

Π.Δ.71/19, Άρθρο 70: Εγγραφή στο μητρώο Επιχειρήσεων 
Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) 
β) το Τμήμα II αυτού, αποτελεί τον επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του 
ν.4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής … 
2. Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Διοίκησης - Διαχείρισης 
Έργων, οι ημεδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα … 
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) 

Π.Δ.71/19, Άρθρο 35: Εγγραφή – Τήρηση - Λειτουργία 
1. Η εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. είναι προαιρετική για την 
εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια της 
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, 
ενώ είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που επιχείρηση 
επιθυμεί η δραστηριότητα της στον ιδιωτικό τομέα να 
προσμετρηθεί για την κατάταξη της στα ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
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 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Π.Δ.71/19, Άρθρα 29 & 78: Στήριξη στις ικανότητες τρίτων 
1. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται και από 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών των μελών της και επικαλούνται πόρους 
και ικανότητες που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν 
αναφορικά με: α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και 
β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
5. Οι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται, μέχρι τη λήξη 
ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής του οικονομικού φορέα, ο οποίος 
τις επικαλείται με ποινή μη αποδοχής των συγκεκριμένων πόρων και 
ικανοτήτων και διαγραφής ή υποβάθμισης του οικονομικού φορέα 
από το Τμήμα II του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
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 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΓΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ  

Π.Δ.71/19, Άρθρο 26: Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών 

3. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής για την απόδειξη μόνο 
ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους 
ικανότητα), ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να 
προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 
80 του ν.4412/2016. 
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 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ 1ης (1) 

Ν.4472/17, Άρθρο 119, παρ.5.α 
ε. Στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια επιλογής σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που 
αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν 
να συμμετέχουν.». 
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  ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ 1ης (2) 

Ν.4472/17, Άρθρο 119, παρ.5.α (συνέχεια) 
στ. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου 
Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν.4412/2016 (Επίσημοι 
κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση 
από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), διαγράφεται. 
Η φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: 
5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και 
Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου 
αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας 
στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου. 
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 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (1) 

Π.Δ.71/19, Άρθρο 10, Μεταβατικές διατάξεις Μ.Ε.Μ. 
Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μελετητών με εν ισχύ πτυχίο, 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στην αντίστοιχη βαθμίδα και 
κατηγορία μελέτης στο Μ.Ε.Μ. Όσων το πτυχίο έχει λήξει, 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για αυτοδίκαιη κατάταξη στο 
Μ.Ε.Μ. στην αντίστοιχη βαθμίδα και κατηγορία μελέτης μέχρι 
31-12-2021. 
Εκκρεμείς αιτήσεις για εγγραφή ή ανανέωση ή λοιπές 
μεταβολές της εγγραφής στο μητρώο Μελετητών εξετάζονται με 
βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Π.Δ. 
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 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (2) 

Ν.4635/19 «Επενδύω στην Ελλάδα ..», 
Άρθρο 188, Θέματα ΜΗ.Τ.Ε. 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των 
μητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την 31η Δεκεμβρίου 
2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο μητρώο 
Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. 
Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
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 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (3) 

Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα ..» 
Άρθρο 188, Θέματα ΜΗ.Τ.Ε. (συνέχεια) 

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του π.δ. 
71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και 
στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 
3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019». 
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Π.Δ. 71/2019 
Εύλογοι προβληματισμοί & ερωτήματα 

? Ποιο είναι το κίνητρο ή/και το όφελος για την 
κατάταξη μιας επιχείρησης σε τάξη μεγαλύτερη 
της 1ης;  

(λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του ΕΕΕΣ, τη μη ύπαρξη 
διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, την 
απόλυτη ελευθερία των Αναθετουσών Αρχών στον 
καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κ.λπ.) 
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Π.Δ. 71/2019 
Εύλογοι προβληματισμοί & ερωτήματα 

? Πώς θα διασφαλιστεί (κατά το δυνατόν) 
αντικειμενικότητα στην κρίση των Επιτροπών ως 
προς την πλήρωση των διαφόρων απαιτήσεων 
κατάταξης; Π.χ.: 
? τι σημαίνει «σύμβαση παροχής υπηρεσιών» με ελεύθερο 

επαγγελματία; 

? Πώς αξιολογείται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

? Τι σημαίνει «ισοδύναμο πιστοποιητικό ποιότητας»; 

? Πώς κρίνεται η καταλληλότητα/επάρκεια του δηλούμενου 
λογισμικού και η νόμιμη κατοχή αυτού; Κ.λπ. 
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Π.Δ. 71/2019 
Εύλογοι προβληματισμοί & ερωτήματα 

? Τι νοείται με τον όρο «Ένωση οικονομικών 
φορέων»;  

? Τι είδους επιχειρήσεις μπορούν να είναι μέλη;  
? Μεμονωμένες επιχειρήσεις/φορείς μπορούν να 

παρέχουν πόρους και ικανότητες;  
? Τι σημαίνει επί της ουσίας, πώς ελέγχεται και 

αξιολογείται η «στήριξη στις ικανότητες τρίτων»; 
(π.χ. κάλυψη χρηματο-οικονομικών απαιτήσεων; Εμπειρίας; 
Ασφάλισης; Συστημάτων ποιότητας; Εγκαταστάσεων και 
λογισμικού; Κ.λπ.) 
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ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Π.Δ.  ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Π.Δ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ: 
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