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Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)

Σας πληροφορούμε ότι στις 17/11/2012 τέθηκε σε ισχύ, μετά τη λήξη της
αναστολής ισχύος του την 16 η/11/2012, το Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών
και Εταιρειών Μελετών», που εκδόθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ.7
του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α’ 42). Με το ανωτέρω Διάταγμα επέρχονται
αλλαγές στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου, σε σχέση με τις
προϊσχύουσες ρυθμίσεις του Ν.716/1977 (Α’ 295) και των προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί σε εκτέλεσή του.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2, το πτυχίο του μελετητή αποκτά νέα μορφή και
περιλαμβάνει τα προσωπικά του στοιχεία, ενώ η διάρκεια ισχύος του αυξάνεται σε
δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Στην παρ.4 καθορίζεται
υποχρεωτική εκπόνηση μελετών συγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου για τη
λήψη πτυχίου Β΄ και Γ΄ τάξης, ενώ στις επόμενες παραγράφους (6, 7 και 8)
εξειδικεύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η εμπειρία των
μελετητών.
Στο άρθρο 3 ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών.
Στο άρθρο 4 προβλέφθηκε τετραετής ισχύς των πτυχίων Εταιρειών Μελετών,
στα οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των μελετητών που ανήκουν στο
δυναμικό της Εταιρείας και οι οποίοι θα πρέπει εφεξής να έχουν την έδρα τους
στο νομό που βρίσκεται η επαγγελματική έδρα της Εταιρείας. Επιπλέον,
προβλέπεται ότι η ισχύς ατομικού πτυχίου στελέχους Εταιρείας, το οποίο λήγει
κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, παρατείνεται αυτοδίκαια
μέχρι τη λήξη ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής των Εταιρειών στο οικείο
Μητρώο.
1

ΑΔΑ: ΒΕΑΙ1-ΚΓΧ

Στο άρθρο 6 προβλέπεται πλέον και αρμοδιότητα του αρμόδιου Γενικού
Διευθυντή της Γ.Γ.Δ.Ε. στην υπογραφή αποφάσεων, που αφορούν πτυχία Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξης. Στο ίδιο άρθρο (παρ.3) περιγράφεται η διαδικασία υποβολής
ένστασης κατά αποφάσεων εγγραφής ή μεταβολών εγγραφής στα Μητρώα
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, επί των οποίων εφεξής αποφαίνεται ο
Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας, κατά περίπτωση.
Με το άρθρο 7 καθιερώνεται για πρώτη φορά στις μελέτες πιστοποιητικό
εμπειρίας εκδιδόμενο από δημόσιο φορέα, ενώ για τα ιδιωτικά έργα
απαριθμούνται ενδεικτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η
απαιτούμενη εμπειρία των μελετητών.
Με το άρθρο 8 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συγκρότηση, το έργο και
τις αρμοδιότητες της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) και με το
άρθρο 9 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας της ως συλλογικού οργάνου.
Με το άρθρο 10 καθιερώνεται τρίμηνο διάστημα, πριν τη λήξη του πτυχίου του
μελετητή, μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης ή
αναθεώρησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία και
τρίμηνη προθεσμία εντός της οποίας η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το
αντίστοιχο πτυχίο ή βεβαίωση περί υποβολής αίτησης ανανέωσης. Με την παρ.4
επιβάλλεται διετής παραμονή σε συγκεκριμένη κατηγορία, προκειμένου να
επιτραπεί αλλαγή κατηγορίας. Στις παρ.5 και 6 περιγράφεται η διαδικασία
αναστολής ισχύος του πτυχίου, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες
ιδιότητες της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005, καθώς και η διαδικασία
επαναχορήγησης του πτυχίου στις περιπτώσεις άρσης των λόγων αναστολής.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου μελετητή λόγω
ανανέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής και επανέκδοσης λόγω απώλειας
του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η
έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 (παρ.8 του άρθρου 10)
και, αντίστοιχα, για την έκδοση νέου πτυχίου Εταιρειών Μελετών λόγω
ανανέωσης και επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η
έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 (παρ.5 του άρθρου 11).
Στο άρθρο 11 προβλέπεται τρίμηνο διάστημα, πριν τη λήξη του πτυχίου
Εταιρειών Μελετών, για την υποβολή σχετικής αίτησης ανανέωσης με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορίζονται οι συνέπειες της εκπρόθεσμης
υποβολής αίτησης ανανέωσης (παρ.1). Επίσης, εντός τριών (3) μηνών από την
υποβολή της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το νέο
πτυχίο ή βεβαίωση υποβολής αίτησης ανανέωσης (παρ.3).
Στο άρθρο 12 περιγράφονται τα θέματα της αναθεώρησης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι περιπτώσεις ανακαθορισμού πτυχίου, ανάλογα με τις
μεταβολές των στοιχείων του πτυχίου μελετητή, εισόδου νέου εταίρου ή
μετόχου, πρόσληψης υπαλλήλων για στελέχωση (παρ.2, 3 και 4). Στην παρ.5
προβλέπεται η υποχρέωση των Εταιρειών Μελετών να γνωστοποιούν στην
Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών τις μεταβολές που έχουν επιπτώσεις στο πτυχίο τους
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(π.χ. αποχώρηση, συνταξιοδότηση, θάνατος, αντικατάσταση στελέχους). Στην
παρ. 6 ρυθμίζονται θέματα αποχώρησης στελέχους από την εταιρεία, αποχώρηση
σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης και η προθεσμία αντικατάστασής του
από την εταιρεία, οι επιπτώσεις της εκπρόθεσμης αντικατάστασης (παύση
ισχύος), καθώς και οι περιπτώσεις αυτεπάγγελτης διαδικασίας ανακαθορισμού του
πτυχίου.
Στο άρθρο 13 περιγράφονται οι περιπτώσεις διαγραφής (προσωρινής ή
οριστικής), καθώς και η σχετική διαδικασία.
Στο άρθρο 14 καθορίζονται ετησίως τα όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών,
ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.
Στο άρθρο 15 προβλέπεται η εγγραφή μελετητών ή εταιρειών μελετών στη
κατηγορία 28 « Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων»
Στο άρθρο 16 αναφέρεται, ότι οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού
Διατάγματος εφαρμόζονται στις αιτήσεις, που θα υποβληθούν μετά την
ημερομηνία ισχύος του, ενώ τα πτυχία που εκδόθηκαν με τη προϊσχύουσα
νομοθεσία, διατηρούν την ισχύ τους μέχρι την λήξη τους ή την καθ΄οιονδήποτε
τρόπο αναθεώρησή τους.
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των
Υπηρεσιών σας.
Η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε
καθώς και στην ιστοσελίδα www.ypex-mele.gr, της Διεύθυνσης Μητρώων και
Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
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