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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ Μ.Ε.Κ.
Α. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι.
Για την εξέλιξη στις βαθµίδες του Μ.Ε.Κ., απαιτείται τρία χρόνια απασχόληση σε κατασκευή, ή έξι χρόνια σε
επίβλεψη , ή εννιά χρόνια απασχόληση σε µελέτη. Ειδικότερα για την εξέλιξη από την Γ΄ στην ∆΄ βαθµίδα,
απαιτείται απασχόληση τριών χρόνων σε κατασκευή.
Β. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Για την εξέλιξη στις βαθµίδες του Μ.Ε.Κ. απαιτείται τρία χρόνια σε κατασκευή, ή οκτώ χρόνια σε επίβλεψη.
Ειδικότερα για την εξέλιξη από την Γ΄ στην ∆΄ βαθµίδα απαιτείται απασχόληση τριών χρόνων σε κατασκευή.
Γ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΤΙΑ
Ανεξαρτήτως από τον τίτλο σπουδών των ενδιαφεροµένων τεχνικών, αναβάθµιση στην διετία γίνεται σύµφωνα µε
την οικεία διάταξη περί πλεονάζουσας προϋπηρεσίας.
∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας).
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωµα παραγωγής έργων.
3. Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε οποιοδήποτε Υποκατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα µε
επίδειξη της παλαιάς βεβαίωσης Μ.Ε.Κ. και µε βάση τη µεγαλύτερη βαθµίδα που κατατάσσεται ο αιτών,
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΚ
Β΄ βαθµίδα : 75 ευρώ
Γ΄ βαθµίδα : 105 ευρώ
∆΄ βαθµίδα : 205 ευρώ
Η απόδειξη αυτή απαιτείται µε την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ
4. Πιστοποιητικά εµπειρίας έργων:
Ι. Για έργα ∆ηµόσιου τοµέα: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος
του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφεροµένου και το
είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.
ΙΙ. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος τεχνικού,
επικυρωµένη φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας, έγγραφα νοµιµοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.∆., όταν ο
υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συµφωνητικά θεωρηµένα από την εφορία, τιµολόγια
ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τις
πραγµατοποιηθείσες εργασίες.
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-2ΙΙΙ. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :
α. Έργα του ∆ηµόσιου τοµέα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή Οργανισµού της αλλοδαπής που
επιβλέπει το έργο, ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου.
β. Έργα Ιδιωτικών φορέων: Πιστοποιητικά του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος µηχανικού, καθώς
και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειµένου και σε επίσηµη
µετάφρασή τους.
Επισηµαίνουµε ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως µε πλήρη τα πιο πάνω
δικαιολογητικά.
Ε. Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ. από άλλα πρόσωπα,
απαιτείται ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωµα των παραπάνω
ενεργειών για λογαριασµό των ενδιαφεροµένων.
ΣΤ. Ώρες υποδοχής κοινού για την Υπηρεσία 11:00 π.µ. - 14:00 µ.µ., εκτός Πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνα : 210 - 64.11.870, 64.19.835
FAX : 210 - 64.23.310
Site : www.ypexd15.gr
E-mail : ypexd15@yahoo.gr

