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Θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)»
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4764/2020 (Α’ 256), με θέμα «Ρυθμίσεις για την

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 144 του ανωτέρω νόμου
ρυθμίζονται θέματα των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
Τροποποιούνται επί της ουσίας οι παράγραφοι 2 - 5 του άρθρου 188 του ν. 4635/2019
(Α’ 167), ως προς την ημερομηνία λήξης, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021, των πτυχίων
των οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στα
αντίστοιχα μητρώα και ειδικότερα:
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1) Εγγραφή υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στα Μητρώα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, αναστέλλεται η ισχύς των
διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου
13 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου
2021. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή
των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και στο
Μητρώο Εμπειρίας

Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), προκειμένου να ασκούν καθήκοντα

επίβλεψης έργων σε Διευθύνουσα Υπηρεσία, εποπτεύοντος μηχανικού σε Προϊσταμένη
Αρχή, σύνταξης, ελέγχου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης, και συμμετοχής

σε

επιτροπές διαγωνισμού.
2) Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020 αναστέλλεται έως και την 1η
Σεπτεμβρίου 2021, η ισχύς του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019, που αφορά στο
ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημόσιων έργων ως προϋπόθεση συμμετοχής σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου ή ανάληψη κατασκευής σε σχέση με την
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ανά τάξη εγγραφής. Για τον υπολογισμό του
ανεκτέλεστου υπολοίπου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν.3669/2008
(Α’116).
3) Ατομικά Μελετητικά Πτυχία
α) Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, σε περίπτωση που
ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, κατά το διάστημα
από 01/01/2021 έως και 01/09/2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν.3316/2005 (Α’ 42) καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).
β) Μεταβολή Ατομικών Μελετητικών Πτυχίων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, σε περίπτωση που
μελετητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών, υποβάλει αίτηση κατά το διάστημα
από 01/01/2021 έως και 01/09/2021, για οποιαδήποτε μεταβολή του πτυχίου του, ήτοι
προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή επέκταση σε επιπλέον κατηγορίες μελετών ή αλλαγή
κατηγορίας ή ανανέωση ή διαγραφή από το μητρώο μελετητών, ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 39 και 40 του ν.3316/2005 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009.

2

ΑΔΑ: ΨΒ6Α465ΧΘΞ-Ω9Π

Ισχύς Ατομικών Μελετητικών Πτυχίων
I.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα ατομικά
μελετητικά πτυχία που εκδίδονται κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και
01/09/2021

είτε

λόγω

εγγραφής

στο

Μητρώο

Μελετητών

είτε

λόγω

οποιασδήποτε μεταβολής του πτυχίου ήδη εγγεγραμμένου, ισχύουν έως και την
1η Σεπτεμβρίου 2021.
II.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα ατομικά
μελετητικά πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και ήταν σε ισχύ την
31η Δεκεμβρίου 2020, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 1η Σεπτεμβρίου
2021.

III.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα ατομικά
μελετητικά πτυχία που ήταν σε ισχύ την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να
ισχύουν, ως έχουν, έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να τηρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 40, του ν. 3316/2005, καθώς και οι διατάξεις του π.δ.
138/20091.

5) Εταιρικά Μελετητικά Πτυχία
α) Εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020 σε περίπτωση που
υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά το διάστημα από
01/01/2021 έως και 01/09/2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν.3316/2005, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009.
β) Μεταβολή Εταιρικών Πτυχίων Μελετών

1

Ενδεικτικές περιπτώσεις παύσης της ισχύος των ατομικών μελετητικών πτυχίων, επειδή δεν
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις:
i) όταν ο μελετητής έπαψε να έχει επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα,
ii) όταν ο μελετητής εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του
ν.3316/2005,
iii) όταν συντρέχει λόγος διαγραφής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13, του π.δ.
138/2009.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, σε περίπτωση που
εταιρεία μελετών υποβάλει αίτηση, κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και
01/09/2021, για οποιαδήποτε μεταβολή των πτυχίων της, ήτοι ανανέωση ή αναθεώρηση
και ανακαθορισμό ή επέκταση σε επιπλέον κατηγορίες μελετών ή και διαγραφή από το
μητρώο εταιρειών μελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.
3316/2005 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009.
γ) Ισχύς Εταιρικών Μελετητικών Πτυχίων
I.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα εταιρικά
μελετητικά πτυχία που εκδίδονται κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και
01/09/2021 είτε λόγω εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών είτε λόγω
οποιασδήποτε μεταβολής του πτυχίου ήδη εγγεγραμμένης εταιρείας, ισχύουν έως
και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

II.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα εταιρικά
μελετητικά πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και ήταν σε ισχύ την
31η Δεκεμβρίου 2020, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 1η Σεπτεμβρίου
2021.

III.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, τα εταιρικά
μελετητικά πτυχία που ήταν σε ισχύ την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να
ισχύουν, ως έχουν, έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να τηρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 40, του ν. 3316/2005, καθώς και οι διατάξεις του π.δ.
138/20092.

2

Ενδεικτικά η εν λόγω ρύθμιση δεν ισχύει σε περιπτώσεις που:
η εταιρεία δεν προέβη εμπρόθεσμα σε αντικατάσταση στελέχους που έχει αιτηθεί την
αποχώρησή του,
στέλεχος της εταιρείας έπαψε να έχει επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, οπότε η
εταιρεία οφείλει εμπρόθεσμα να τον αντικαταστήσει,
στέλεχος της εταιρείας εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39
του ν.3316/2005,
συντρέχει λόγος διαγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13, του
π.δ. 138/2009.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ /
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΩΣ 01/09/2021

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ
01/09/2021

÷

ΠΑΡ.2 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΑΠΟ 03/07/2019 ΕΩΣ
31/12/2020

÷

ΠΑΡ.5 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 03/07/2019

÷

ΠΑΡ.3 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ
01/09/2021

÷

ΠΑΡ.2 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΑΠΟ 03/07/2019 ΕΩΣ
31/12/2020

÷

ΠΑΡ.5 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 03/07/2019

÷

ΠΑΡ.3 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

6) Πτυχία Κατασκευαστών
Εγγραφή / μεταβολή εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, σε περίπτωση που
ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
(Μ.Ε.Κ.) ή ήδη εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Κ. αιτηθεί αναβάθμιση ή επέκταση ή τη διαγραφή
του από Μητρώο κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 107-110 του ν.3669/2008 (Α’ 116), καθώς και οι σχετικές
διατάξεις του π.δ. 90/2014 (Α’ 138) και του π.δ. 99/2018 (Α’ 187).

7) Πτυχία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
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α) Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020 σε περίπτωση που
υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), κατά
το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021 εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του
π.δ. 71/2019 διατάξεις, ήτοι τα άρθρα 92-104 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή στα πτυχία που εκδίδονται υπάρχει σχετική
σήμανση3.
β) Μεταβολή εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020 σε περίπτωση που
εργοληπτική επιχείρηση υποβάλει αίτηση, κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και
01/09/2021, για οποιαδήποτε μεταβολή της εργοληπτικής της βεβαίωσης ή και
διαγραφής της από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 92-104 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην
περίπτωση αυτή στο πτυχίο που εκδίδεται υπάρχει σχετική σήμανση.
Ισχύς Εργοληπτικών Βεβαιώσεων
I.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, οι
εργοληπτικές βεβαιώσεις που εκδίδονται κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως
και 01/09/2021 είτε λόγω εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. είτε λόγω οποιασδήποτε
μεταβολής του πτυχίου ήδη εγγεγραμμένης εταιρείας, ισχύουν έως και την 1η
Σεπτεμβρίου 2021.

II.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, οι
εργοληπτικές βεβαιώσεις που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και ήταν σε
ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2020, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 1η
Σεπτεμβρίου 2021.

III.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 144 του ν. 4764/2020, οι
εργοληπτικές βεβαιώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. καθώς
και τα πτυχία των εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, που είναι σε ισχύ
κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου
2021.

3
Η εργοληπτική βεβαίωση (πτυχίο) φέρει σήμανση που αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4,
του άρθ. 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ισχύει έως 01-09-2021
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Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και την 2α Ιουλίου 2019, ήτοι οι
διατάξεις των άρθρων 92-104 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ /
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΩΣ 01/09/2021

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ
01/09/2021

÷

ΠΑΡ.2 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΑΠΟ 03/07/2019 ΕΩΣ
31/12/2020

÷

ΠΑΡ.5 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 03/07/2019

÷

ΠΑΡ.4 ΑΡΘ.144 Ν.4764/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

Για λόγους διευκόλυνσης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των Αναθετουσών Αρχών
διευκρινίζεται ότι εργοληπτικές βεβαιώσεις σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 θεωρούνται
όσες ανήκουν στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις

με

αναγραφόμενη ημερομηνία

λήξης

επί

της

λήξης

επί

της

βεβαίωσης εγγραφής τους μετά την 3η Ιουλίου 2019.
2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις

με

αναγραφόμενη ημερομηνία

βεβαίωσης εγγραφής τους μετά τις 4-5-2019, καθώς η επιχείρηση δύναται να
υποβάλει αίτηση για τακτική αναθεώρηση εγγραφής και μετά την ημερομηνία
λήξης του πτυχίου, εντός διαστήματος εξήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης
της βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 97 του ν. 3669/08
και συνεπώς στις 3-7-2019 δεν είχε παρέλθει το διάστημα των εξήντα ημερών.
3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις

με

αναγραφόμενη ημερομηνία

λήξης

επί

της

βεβαίωσης εγγραφής τους από 4-4-2019 έως και 3-5-2019 που έχουν υποβάλει

7
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εμπρόθεσμα αίτηση τακτικής αναθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή η εργοληπτική
βεβαίωση σύμφωνα με την Υ.Α. Δ15/οικ/4036/27-02-2014 (Β’ 511) ισχύει για
επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 και την Εγκύκλιο 1/2019 έλαβαν παράταση
ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-5-2019. Στην περίπτωση αυτή η
εργοληπτική βεβαίωση σύμφωνα με την Υ.Α. Δ15/οικ/ 4036/27-02-2014 ισχύει
για επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
5. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και την Εγκύκλιο 4/2019 έλαβαν
παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-10-2019.
Τέλος, σημειώνεται ότι παραμένει σε ισχύ η παρ.1 του άρθρου 188 του ν.4635/2019 που
αναφέρεται στα Νομαρχιακά Μητρώα καθώς και η παρ.6 του άρθρου αυτού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Υποδομών
& Μεταφορών
4. Γραφεία

Γεν.

Διευθυντών

Υπουργείου

Υποδομών

&

Μεταφορών
5. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού
6. Υπηρεσία Υποστήριξης πληροφορικής και

Ηλεκτρονικών

Συστημάτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων
2. Προϊστάμενο Τμήματος ΜΗ.Μ.ΕΠ. & ΜΗ.Μ.ΕΠ.Ι.Ε.
3.

Προϊστάμενο Τμήματος Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΗ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε.

4.

Χρονολογικό Αρχείο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συνοδεύει την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 30208 / 04 - 02 -2021
ΤΕΕ

-

ΝΙΚΗΣ 4
105 63 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-32.91.200
tee@central.tee.gr

ΓΕΩΤΕΕ

-

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64
546 31 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
THΛ.: 2310-27.88.17-18
info@geotee.gr

ΠΕΔΜΕΔΕ

-

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23
106 80 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-36.14.978
info@pedmede.gr

ΠΕΔΜΗΕΔΕ

-

ΑΧΑΡΝΩΝ 35
104 39 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-82.32.210
pedmiede@tee.gr

ΠΕΣΕΔΕ

-

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4
106 78 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210- 38.38.759
info@pesede.gr

ΣΑΤΕ

-

ΦΕΙΔΙΟΥ 14
106 78 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-33.01.814
info@sate.gr

ΣΤΕΑΤ

-

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 4
104 71 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-36.17.109
info@steat.gr

ΣΕΓΜ

-

ΣΙΝΑ 10,
106 72 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-64.52.232
segm@segm.gr
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ΣΜΕ

-

ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 31
106 76 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-72.53.112
sme@tee.gr

ΣΜΕΔΕΚΕΜ

-

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49
546 43 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
THΛ.: 2310-537.310
info@smedekem.gr

ΕΕΤΕΜ

-

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15
106 77 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-52.27.812
eetem@eetem.gr

ΕΑΑΔΗΣΥ

-

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 45 & ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ
112 57 – ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 213-21.247.700
eaadhsy@eaadhsy.gr
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