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Προεδρικό ∆ιάταγµα 138/2009/2009

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 138/2009
Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών
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Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 185/24 Σεπτεµβρίου 2009)

∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσι−
ακή µονάδα ορίζεται στις κείµενες εκάστοτε διατάξεις ως
αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του ν. 3316/
2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκ−
πόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 42).
2. Την παρ. 6 περ. α) του άρθρου 5 του ν. 3481/2006
(Α΄ 162).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ−
κύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 191/2009 Γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 2
Μελετητές
1. Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται µε την εγγραφή
στο Μητρώο Μελετητών και τη χορήγηση πτυχίου Μελε−
τητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή
το δικαίωµα είτε να αναλαµβάνει ατοµικά ή ως µέλος
σύµπραξης ή κοινοπραξίας µελέτες που εµπίπτουν στα
όρια της κατάταξής του στο Μητρώο, είτε να στελεχώ−
νει Εταιρείες Μελετών.
2. Tο πτυχίο µελετητή έχει τη µορφή ενιαίου εντύπου
και περιλαµβάνει τα προσωπικά στοιχεία του µελετη−
τή (όπως ιδίως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία,
επαγγελµατική έδρα, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
και ∆.Ο.Υ.), τις κατηγορίες µελετών που δικαιούται να
αναλάβει, την τάξη ανά κατηγορία µελέτης και την ηµε−
ροµηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. Το πτυχίο του
µελετητή ισχύει για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών
από την ηµεροµηνία έκδοσής του, µε την επιφύλαξη
της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4.
3. Οι µελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο
Μητρώο Μελετητών σε δύο (2) το πολύ κατηγορίες µελε−
τών που αντιστοιχούν στις εξειδικευµένες επιστηµονικές
και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον
τίτλο και τον τοµέα σπουδών τους και την πιστοποιού−
µενη εµπειρία τους.
4. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτείται µόνο η
παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του
τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγ−
γέλµατος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β΄ και
Γ΄ τάξης, εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου
χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3316/2005, απαι−
τείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση µελετών συνολικού
οικονοµικού αντικειµένου τουλάχιστον ίσου µε το άνω
όριο αµοιβών µελετών της τάξης στην οποία ζητείται
η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις δια−
τάξεις του άρθρου 14.
5. Εφόσον εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση του
τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου,
αξιολογείται η εµπειρία του αιτούντος την εγγραφή ή
αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις αυτές, βάσει των κρι−
τηρίων της επόµενης παραγράφου, λαµβανοµένης υπόψη
κατ’ αρχήν της εµπειρίας που αποκτάται µε την εκπόνηση
µελετών ή ολοκληρωµένων σταδίων µελετών που έχουν
εγκριθεί από τον εργοδότη και αντιστοιχούν ή σχετίζονται
µε τις κατηγορίες τις οποίες αφορά η αίτηση και δευτε−
ρευόντως της εµπειρίας από την επίβλεψη µελετών.
6. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογείται η εµπει−
ρία του αιτούντος είναι τα ακόλουθα:
α. Ο βαθµός δυσκολίας και η ποικιλότητα του αντικει−
µένου των µελετών που έχει εκπονήσει, ή έχει επιβλέψει
και οι πληροφορίες που τυχόν υφίστανται σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής των µελετών, εφόσον θεµελιώνονται
επαρκώς. Εκτιµάται ως επί πλέον προσόν η τυχόν εµπει−
ρία του αιτούντος ως συντονιστή σε σύνθετες µελέτες.
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαµβάνονται
υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιµέρους κατηγοριών µε−
λετών στις οποίες ζητείται η εγγραφή.
β. Η εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από
προηγούµενες συµβάσεις όπως προκύπτει από τα πι−
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Άρθρο 1
Έννοιες − Ορισµοί
1. «Μητρώο Μελετητών» είναι ο κατάλογος που τηρεί−
ται από την αρµόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο
κατατάσσονται οι µελετητές – φυσικά πρόσωπα ύστερα
από αξιολόγηση, σε κατηγορίες µελετών κατά τάξεις
δυναµικότητας, βάσει των εξειδικευµένων επιστηµονι−
κών και τεχνικών γνώσεών τους, που αποδεικνύονται
από τον τίτλο και τον τοµέα σπουδών τους και την
πιστοποιούµενη εµπειρία τους, ανάλογα µε το δυναµικό
τους ανά κατηγορία µελέτης.
2. «Μητρώο Εταιρειών Μελετών» είναι ο κατάλογος που
τηρείται από την ίδια αρµόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον
οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρείες
Μελετών σε κατηγορίες µελετών και σε τάξεις, ανάλογα µε
το δυναµικό των στελεχών τους ανά κατηγορία µελέτης. Ο
όρος «Εταιρεία Μελετών» που χρησιµοποιείται στο παρόν
περιλαµβάνει και εννοεί και Γραφείο Μελετών, όπως ορί−
ζεται στην παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005.
3. «Πτυχίο» Μελετητή ή Εταιρείας Μελετών είναι το δηµό−
σιο έγγραφο που εκδίδεται από την αρµόδια κατά τα ανω−
τέρω υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγρα−
φή και κατάταξη του Μελετητή ή της Εταιρείας Μελετών
στις κατηγορίες και τάξεις του αντίστοιχου µητρώου.
4. «Κατηγορίες Μελετών» είναι οι αναγραφόµενες στο άρ−
θρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά και
υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης
των εγγεγραµµένων σε αυτές, µε βάση τις εξειδικευµένες
επιστηµονικές ή τεχνικές γνώσεις τους, όπως αυτές προκύ−
πτουν από τους τίτλους σπουδών και την εµπειρία τους.
5. «Εµπειρία» είναι οι βεβαιωµένες συµµετοχές του
µελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή υπαλλήλων) εται−
ρείας µελετών σε εκπονήσεις περαιωµένων συµβάσεων
ή σταδίων µελετών και συµπληρωµατικά σε επιβλέψεις
µελετών, καθώς και κάθε τεκµηριωµένη ερευνητική και
επιστηµονική δραστηριότητα, όπως συγγραφικές δηµο−
σιεύσεις και ανακοινώσεις.
6. «∆έσµευση του πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχί−
ου µελετητή για τη στελέχωση Εταιρείας Μελετών, είτε
µε την ιδιότητα του εταίρου, είτε µε σύµβαση εξαρτη−
µένης εργασίας.
7. «Αρµόδια υπηρεσία» είναι η ∆ιεύθυνση Μητρώων και
Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆ 15) της Γενικής Γραµµατείας
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στοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 7. Εφόσον ο αιτών
ήταν στέλεχος Εταιρείας κατά την κρίσιµη χρονική πε−
ρίοδο, το κριτήριο αυτό δεν χρησιµοποιείται.
γ. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν
επιβληθεί στον αιτούντα, τα τελευταία πέντε χρόνια
πριν την υποβολή της αίτησης.
7. Η βαρύτητα των κριτηρίων της προηγούµενης πα−
ραγράφου ορίζεται ως εξής: 50% για το κριτήριο α΄ και
50% για το κριτήριο β΄. Σε περίπτωση µη εφαρµογής του
κριτηρίου β΄ κατά τη ανωτέρω παρ. 6 β΄ εφαρµόζεται
µόνο το κριτήριο α΄ µε βαρύτητα 100%. Τα κριτήρια βαθ−
µολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και ο βαθµός
πολλαπλασιάζεται µε την βαρύτητα του κριτηρίου.
8. Για την απόκτηση πτυχίου Β΄ τάξης είναι απαραίτη−
τη η συγκέντρωση συνολικής βαθµολογίας τουλάχιστον
60 µονάδων και ελάχιστης βαθµολογίας 50 βαθµών στο
κριτήριο α΄. Για την απόκτηση πτυχίου Γ΄ τάξης είναι
απαραίτητη η συγκέντρωση συνολικής βαθµολογίας
τουλάχιστον 70µονάδων και ελάχιστης βαθµολογίας
60 βαθµών στο κριτήριο α΄.
9. Οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές αφαι−
ρούν βαθµούς από την θετική βαθµολογία του αιτού−
ντος, αναλόγως της βαρύτητας και του αριθµού των
παραβάσεων.
10. Οι αιτήσεις προς την αρµόδια κατ΄άρθρο 6 του παρό−
ντος υπηρεσία και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υπο−
βάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλ−
λονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή εταιρεία
ταχυµεταφορών. Οι αιτήσεις και το παράβολο υποβάλ−
λονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογη−
τικά είτε σε πρωτότυπο, είτε σε επικυρωµένο αντίγραφο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999,
όπως κάθε φορά ισχύει. Ως χρόνος υποβολής τεκµαίρεται
ο χρόνος περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας.
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Άρθρο 4
Εταιρείες Μελετών
1. Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται µε αίτησή τους
σε µία ή περισσότερες κατηγορίες µελετών. Το χο−
ρηγούµενο πτυχίο έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από
την έκδοσή του, αφορά όλες τις κατηγορίες µελετών
στις οποίες εγγράφεται η Εταιρεία και περιλαµβάνει τα
στοιχεία του, τις κατηγορίες µελετών και την αντίστοιχη
τάξη, το σύνολο του δυναµικού για κάθε κατηγορία και
τον χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο
αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των µελετητών που
ανήκουν στο δυναµικό της Εταιρείας και έχουν δεσµεύ−
σει τα πτυχία τους, η τάξη και η κατηγορία καθώς και ο
χρόνος λήξης της ισχύος των ατοµικών πτυχίων. Σε πε−
ρίπτωση λήξης της ισχύος ατοµικού πτυχίου στελέχους
(εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια
ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, η ισχύς του ατοµικού
πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια και λήγει την ηµέρα
λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας.
2. Κάθε µελετητής µπορεί να δεσµεύει το πτυχίο του
σε µία µόνο Εταιρεία Μελετών, που έχει την επαγγελ−
µατική της έδρα στο νοµό που βρίσκεται και η επαγ−
γελµατική έδρα του µελετητή (∆.Ο.Υ. στην οποία φο−
ρολογείται). Οι νοµοί Αττικής και Πειραιώς εννοούνται,
για τις ανάγκες του παρόντος, ως ενιαίος νοµός. Η
δέσµευση στερεί τον Μελετητή του δικαιώµατος να
υποβάλλει εφεξής φακέλους συµµετοχής µε το ατοµικό
πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες
για την ανάληψη σύµβασης εκπόνησης µελέτης ή πα−
ροχής υπηρεσιών.
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Άρθρο 5
∆ικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών
Μελετών
Για την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών,
απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητι−
κών:
α) Αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, συ−
νοδευόµενη από την προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρ−
θρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά, στην
οποία αναγράφεται η επωνυµία και έδρα του, η νοµική
του µορφή, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, η αρµόδια
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και οι κατηγορίες
µελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. Αν η αιτούσα
Εταιρεία έχει µορφή ανώνυµης εταιρείας, στην αίτηση
επισυνάπτεται απόσπασµα απόφασης του ∆ιοικητικού
της Συµβουλίου για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου,
εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της.
β) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας
και εφόσον πρόκειται περί ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα
οποία είναι δηµοσιευµένα το τυχόν κωδικοποιηµένο
καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό
και οι τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό πρέπει
να προκύπτει ότι οι µετοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή
είναι ανώνυµη εταιρεία, είναι ονοµαστικές.
γ) Για κάθε ζητούµενη κατηγορία µελέτης, κατάσταση
µε τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ατοµικό
πτυχίο στην κατηγορία) των µελετητών που δεσµεύουν
το πτυχίο τους στην Εταιρεία, συνοδευόµενη από αα)
δήλωση των µελετητών για δέσµευση του πτυχίου τους
στην Εταιρεία, ββ) το ατοµικό πτυχίο ενός εκάστου.
Προκειµένου περί µελετητών – υπαλλήλων της εταιρείας
επισυνάπτεται µισθοδοτική κατάσταση θεωρηµένη από
τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του υπαλλήλου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986
καθενός από τους µελετητές – στελέχη του δυναµικού
της Εταιρείας, µε την οποία βεβαιώνεται ότι αα) τελούν
σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Εταιρεία, εφό−
σον πρόκειται περί µελετητών υπαλλήλων ββ) δεν θα
χρησιµοποιήσουν ατοµικά το πτυχίο τους, ούτε και θα
στελεχώσουν οµάδες µελέτης ή παροχής υπηρεσιών
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Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών
1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδια−
φερόµενος υποβάλλει αίτηση στην οποία περιλαµβάνει
προσωπικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο,
κατοικία, επαγγελµατική έδρα, Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου, αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών),
στοιχεία για την επικοινωνία (αριθµό τηλεφώνου, τηλεο−
µοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την κατηγορία ή
τις κατηγορίες µελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από την προβλεπόµενη στην
παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202)
εισφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ανώτατης Σχολής πανεπιστηµια−
κού τοµέα της ηµεδαπής ή οµοταγούς αναγνωρισµένης
σχολής της αλλοδαπής, µαζί µε βεβαίωση του αρµόδιου
φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιµης
των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα, για
όσα επαγγέλµατα απαιτεί ο νόµος τέτοια άδεια.
γ) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα µε την επιστηµονική
και επαγγελµατική σταδιοδροµία του αιτούντος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986,
περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντος
κώλυµα εγγραφής εκ των αναφεροµένων στην παρ. 2
του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.
ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη
ανώτερη της Α΄, πίνακες εµπειρίας του µελετητή, που
περιλαµβάνουν για κάθε αιτούµενη κατηγορία µελέτης,
στοιχεία εκπόνησης µελετών, επίβλεψης µελετών ή έργων
και συµµετοχής στην κατασκευή έργων, µαζί µε τα σχετι−
κά πιστοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 7 του παρόντος.
Εφόσον υφίσταται ερευνητική και επιστηµονική δραστηρι−
ότητα, όπως συγγραφικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις
υποβάλλεται αναλυτικό υπόµνηµα της σχετικής δραστη−
ριότητας, µε συνηµµένα σχετικά αντίγραφα.
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οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόµενους στους
οποίους δεν µετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσµεύουν
το πτυχίο τους.

από την οποία πρέπει να προκύπτουν α) τα πρόσωπα που
στελέχωσαν την οµάδα µελέτης, β) οι υπογράψαντες κάθε
στάδιο και κατηγορία µελέτης µελετητές, γ) το οικονοµικό
αντικείµενο κάθε κατηγορίας και σταδίου, όπως προκύπτει
από την συµβατική αµοιβή του αναδόχου.
3. Όταν ο εργοδότης της µελέτης είναι φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα, ως πιστοποιητικά εµπειρίας
λαµβάνονται έγγραφα, δηµόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία
προκύπτουν τα πρόσωπα των µελετητών, επιβλεπόντων
ή κατασκευαστών του έργου. Τέτοια έγγραφα είναι ιδί−
ως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδοµικής άδειας του
σχετικού έργου, ή/και αντίγραφα των σχετικών δελτίων
παροχής υπηρεσιών ή τιµολογίων, νοµίµως επικυρωµένα,
ή/και αντίγραφο του ιδιωτικού συµφωνητικού του έργου,
νοµίµως επικυρωµένο, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες
είναι τυχόν αρµόδιες για τον έλεγχο των µελετών, καθώς
και λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία, που κρίνονται κατάλ−
ληλα από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου.
4. Η εµπειρία που αποκτάται από επίβλεψη µελετών κα−
τανέµεται µεταξύ των στελεχών της εταιρείας, για µεν τις
δηµόσιες συµβάσεις µελετών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις των αρµοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές
συµβάσεις σύµφωνα µε τη συµµετοχή τους στην επίβλε−
ψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο
στοιχείο, όπως σχετική βεβαίωση του εργοδότη, γραπτή
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων κ.ο.κ.
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Άρθρο 6
Υπηρεσία και όργανα
1. Για την χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων
των µελετητών και των Γραφείων µελετών εκδίδεται
απόφαση α) του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµ−
µατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όταν αφορά
Εταιρείες µελετών που ζητούν να καταταγούν στην ∆΄
και Ε΄ τάξη κατηγορίες µελετών και β) του αρµόδιου
Γενικού ∆ιευθυντή της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στις λοιπές
περιπτώσεις. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα
από γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, επι−
φυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 8, 11
παρ. 5 και 13 παρ. 3. Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου
των Μητρώων, λειτουργίας και υποστήριξης της Γνω−
µοδοτικής Επιτροπής Μητρώου και των Πειθαρχικών
Συµβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των πειθαρχικών
ποινών που επιβάλλονται από αυτά διεκπεραιώνονται
από το Τµήµα τήρησης των Μητρώων Μελετητών και
Εταιρειών Μελετών της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2. Μετά την έκδοσή τους, τα πτυχία των Μελετητών
και των Εταιρειών Μελετών παραλαµβάνονται από τους
αιτούντες ή εκπροσώπους τους εφοδιασµένους µε συµ−
βολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη−
µένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται
ταχυδροµικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως.
3. Κατά της απόφασης εγγραφής ή µεταβολών της εγ−
γραφής στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών,
χωρεί ένσταση από το µελετητή ή την Εταιρεία µελε−
τών που αφορά η απόφαση. Οι ενστάσεις κατατίθενται,
ή αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία (telefax), µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης στον ενδιαφερόµενο και απευθύνονται στην
αρµόδια Υπηρεσία, η οποία εισάγει άµεσα το θέµα για
γνωµοδότηση στη Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου. Επί
των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όταν προσβάλλεται
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και ο Γενικός Γραµµατέας στις λοιπές περιπτώσεις, µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή τους. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσµίας τεκµαίρεται ως απόρ−
ριψη της ένστασης. Το αρµόδιο όργανο µπορεί όµως και
µετά την λήξη της προθεσµίας αυτής να εκδώσει απόφαση
περί αποδοχής, εν όλω ή εν µέρει, της ενστάσεως. Μετά
την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας η υπηρε−
σία ενηµερώνει άµεσα και γραπτά τον ενιστάµενο για την
τεκµαιρόµενη απόρριψη της ένστασής του.
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Άρθρο 8
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου
1. Στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), που
συγκροτείται κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του
ν. 3316/2005, συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων
που αναφέρονται στην ως άνω διάταξη καθώς και τα
ακόλουθα υπηρεσιακά µέλη:
α) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, µε βαθ−
µό Α΄, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε. ως Πρόεδρος, αναπληρούµενος νόµιµα από το
κατωτέρω υπό β΄ τακτικό µέλος.
β) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, µε βαθµό
Α΄, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γ.Γ.∆.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε τον αναπληρωτή του, τεχνικό υπάλ−
ληλο του κλάδου Π.Ε., µε βαθµό Α΄.
γ−δ) ∆ύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, µε βαθµό Α΄
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε τους αναπληρωτές τους.
ε) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, µε βαθµό
Α΄ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τον
αναπληρωτή του.
στ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, µε βαθµό
Α΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, µε βαθµό
Α΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε τον αναπληρωτή του.
η) Ένας Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά−
τους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε τον αναπληρωτή του, που
πρέπει να είναι πτυχιούχος του Νοµικού τµήµατος Ανω−
τάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και υπηρετεί στη Γ.Γ.∆.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
Τα µέλη υπό στοιχεία ε, στ και ζ περιλαµβάνονται στην
απόφαση συγκρότησης, κατόπιν υπόδειξης των οικείων
οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν.
2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζε−
ται ως Γραµµατέας της υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε τον αναπληρωτή του.
3. Όταν εκδικάζονται ενστάσεις της παρ. 3 του άρθρου
6, για την έκδοση της γνωµοδότησης Γνωµοδοτικής
Επιτροπής Μητρώου τη θέση του µέλους της Επιτροπής
που αναφέρεται στο στοιχείο η΄ λαµβάνει ο Προϊστάµενος
του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε., νόµιµα αναπληρούµενος.
4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται µε επιµέλεια
του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Γνωµοδοτικής

Άρθρο 7
Πιστοποιητικά εµπειρίας
1. Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5
του άρθρου 2 του παρόντος εµπειρία για την εγγραφή
στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, απο−
δεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικών, από τα
οποία προκύπτει η ουσιαστική συµβολή του µελετητή,
της Εταιρείας µελετών και των στελεχών της, σε συ−
γκεκριµένο τοµέα και αντικείµενο εκπόνησης ή ελέγχου
ή επίβλεψης µελετών.
2. Η εµπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση µελέτης
µε εργοδότη δηµόσιο φορέα κατανέµεται ισοµερώς µετα−
ξύ των µελών της οµάδας µελέτης που υπογράφουν κάθε
κατηγορία µελέτης, εκτός αν µε την τεχνική προσφορά ή
και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, µε ευθύνη
του συντονιστή της οµάδας, προσδιορίζονται ιδιαίτερα
ποσοστά ανά κατηγορία µελέτης για τα πρόσωπα που
στελεχώνουν την οµάδα. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της
µελέτης υποχρεούται µε την έγκριση της µελέτης να χο−
ρηγήσει στον µελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση
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Επιτροπής Μητρώου µπορούν να παρίστανται χωρίς δι−
καίωµα ψήφου, κατά την κρίση του Προέδρου, πρόσωπα
αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της,
λόγω ειδικής επιστηµονικής κατάρτισης ή εµπειρίας.
5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης µεριµνά
η αρµόδια Υπηρεσία, του άρθρου 6 του παρόντος µέσα
στο µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη
διάρκεια της θητείας των µελών της Επιτροπής επιτρέ−
πεται αντικατάσταση µέλους κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.Σε περίπτωση αντικατά−
στασης µέλους , το νέο µέλος διανύει το υπόλοιπο της
θητείας. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών που
θα οριστούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
λήγει στις 31.12.2009.
6. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει τις ακό−
λουθες αρµοδιότητες:
α) Εισηγείται για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις των
διατάξεων του παρόντος, καθώς και του εν γένει νοµοθε−
τικού και κανονιστικού πλαισίου του ν. 3316/2005 (Α΄ 42).
β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων εγγραφής, κατάταξης και
κάθε είδους µεταβολής στο Μητρώο Μελετητών και στο
Μητρώο Εταιρειών Μελετών.
γ) Γνωµοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και
το περιεχόµενο εγκυκλίων σχετικών µε τις διαδικασίες
εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουµένων
την εγγραφή,
δ) Εγκρίνει τα υποδείγµατα που συντάσσει η ∆ιεύθυν−
ση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων και αφορούν
τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προ−
αγωγής στα Μητρώα, των πιστοποιητικών εµπειρίας του
άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος, των πινάκων ανά
κατηγορία µελέτης, των χορηγούµενων πτυχίων µελετη−
τών και εταιρειών µελετών και κάθε σχετικού εγγράφου
ή πίνακα, που απαιτείται για την καλή λειτουργία του
Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.
ε) Γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά
την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος και επί οποιουδήπο−
τε θέµατος σχετικού µε τα µητρώα παραπέµπεται σ’ αυτήν
από το Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’
αυτήν από τις κείµενες διατάξεις.
7. Η κατ΄άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία είναι αρµό−
δια για τη στέγαση και τη γραµµατειακή και υλικοτε−
χνική υποστήριξη της Γ.Ε.Μ.
8. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος συγκροτείται η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου.
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θέµατος και την κατάθεση υποµνήµατος.
4. Οι εισηγήσεις διατυπώνονται εγγράφως και διανέ−
µονται στα µέλη της Επιτροπής, µαζί µε τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες
πριν από τη συνεδρίαση. Κατ’ εξαίρεση, οι εισηγήσεις
µπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη
συζήτηση του θέµατος, εφ΄ όσον τα θέµατα είναι ήσσονος
σηµασίας, έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη και
δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταµένων µελών.
5. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των παρόντων µελών και περιέχουν αιτιο−
λογία, ήτοι µνεία και ερµηνεία των διατάξεων οι οποίες
διέπουν την περίπτωση, µνεία και αξιολόγηση των πραγ−
µατικών περιστατικών που προκύπτουν από τα έγγραφα
του φακέλου και σαφές συµπέρασµα. Σε περίπτωση ισο−
ψηφίας, υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο
Πρόεδρος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία γνώµες,
εκ των οποίων καµιά δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, οι
σχετικώς µειοψηφούντες οφείλουν να προσχωρήσουν σε
µία από τις επικρατέστερες. Στο πρακτικό καταγράφεται
η αρχική γνώµη των µελών που προσχώρησαν σε µία από
τις επικρατέστερες απόψεις, εφόσον το επιθυµούν.
6. Για τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται
συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) αναφέρουν τα ονόµατα
των µελών που συµµετείχαν, την απουσία ή το κώλυµα
τακτικού µέλους και τη συµµετοχή αναπληρωµατικού,
β) περιέχουν τη σχετική εισήγηση, γ) περιλαµβάνουν τη
γνώµη των µειοψηφούντων µελών ή τυχόν παρατηρήσεις
τους, δ) θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραµµατέα και ε) τηρούνται σε κινητά φύλλα
που αριθµούνται µε ενιαία ετησία αύξουσα αρίθµηση και
µονογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
7. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου αλληλογραφεί
µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας µε τις δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τα οποία υποχρεούνται να συνεργασθούν µε αυτήν και
να παράσχουν κάθε πληροφορία.
8. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, ή οποτεδή−
ποτε το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµοσίων Έργων., η Επιτροπή υποβάλλει στον
Υπουργό έκθεση µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη
λειτουργία των Μητρώων κατά το προηγούµενο έτος,
γενικές εκτιµήσεις της για το βαθµό επιτυχίας των σχε−
τικών µέτρων και τυχόν υποδείξεις για βελτίωσή τους.
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Άρθρο 10
Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
1. Τα πτυχία των µελετητών ανανεώνονται ανά δεκα−
ετία, επιφυλασσοµένης της διατάξεως του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4. Για την ανανέωση του
πτυχίου, χωρίς µεταβολές στις τάξεις ανά κατηγορία
µελέτης, οι µελετητές υποβάλλουν αίτηση συνοδευό−
µενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, στην αρµόδια
υπηρεσία, τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την ηµέρα
λήξης του πτυχίου.
2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία
του αιτούντος (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία,
επαγγελµατική έδρα, Α.Φ.Μ., αρµόδια ∆.Ο.Υ) και στοιχεία
για την επικοινωνία (αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύ−
που, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση συνοδεύεται από
το κατά νόµο χρηµατικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση,
µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί µη συνδροµής στο
πρόσωπό του ασυµβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερο−
µένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.
3. Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της
αίτησης συνοδευόµενης µε τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής
αίτησης ανανέωσης. Η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση
προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύ−
ει µέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου ή την απόρριψη
της αίτησης. Στην ίδια προθεσµία ολοκληρώνεται και

Άρθρο 9
Κανόνες Λειτουργίας της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Μητρώου
1. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου συγκαλείται τα−
κτικά από τον Πρόεδρό της µία φορά την εβδοµάδα και
εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο.
Οι έκτακτες συνεδριάσεις δεν µπορεί να είναι πάνω
από δύο (2) κάθε µήνα. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον
επτά (7) εκ των µελών της.
2. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές. Η ηµερήσια διάταξη
καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Εκτός ηµερησίας
διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε
θέµα, ύστερα από πρόταση µέλους της Επιτροπής
εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της µέλη και δεν
έχουν αντίρρηση στη συζήτηση.
3. Στην Επιτροπή εισηγείται ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας
Υπηρεσίας, νόµιµα αναπληρούµενος από τον Προϊστάµε−
νο του Τµήµατος Μητρώου Μελετητών αυτής. Με ευθύνη
του Προέδρου της µπορεί να ορίζεται µέλος της Γ.Ε.Μ. ή
υπάλληλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τη µελέτη συγκεκριµένου
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η διαδικασία αναθεώρησης του πτυχίου. Με την παρα−
λαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται ταυτόχρονα στην
υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως
άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.
4. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή
σε ανώτερη τάξη ή/και επέκταση ή αλλαγή κατηγορί−
ας µελετών), ο µελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2, στην οποία δηλώνει την
ζητούµενη τάξη και κατηγορία µελετών. Στην αίτηση
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986,
περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του ασυµβίβαστης
ιδιότητας εκ των αναφεροµένων στην παρ. 2 του άρ−
θρου 39 του ν. 3316/2005.
β) Πίνακας µε τις εκπονηθείσες µελέτες της κατηγορίας
ή των κατηγοριών µελετών για τις οποίες ζητά την ανα−
θεώρηση και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για προηγούµενη
κατάταξη ή προαγωγή του πτυχίου στην οικεία κατηγορία,
καθώς και πίνακας µε τις µελέτες που τυχόν επέβλεψε,
µαζί µε τα πιστοποιητικά εµπειρίας του άρθρου 7.
Αλλαγή κατηγορίας ατοµικού πτυχίου µελετητή δεν
επιτρέπεται παρά µόνο µετά πάροδο τουλάχιστον δύο
(2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριµένη
κατηγορία ή από προηγούµενη αλλαγή κατηγορίας.
5. Οι µελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εµπί−
πτει στις ασυµβίβαστες ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου
39 του ν. 3316/2005 καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο
τους στην αρµόδια υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση
της αρµόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται στην περίπτωση
αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για
όλες τις συνέπειές της διαγραφή από το Μητρώο.
6. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του
πτυχίου, µπορεί να ζητηθεί η επαναχορήγησή του, µε αί−
τηση του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται µε την
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2, περί µη συνδροµής πλέον
στο πρόσωπό του ασυµβίβαστης ιδιότητας εκ των ανα−
φεροµένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.
Επιπλέον, εφόσον ο λόγος της αναστολής του πτυχίου
ήταν η πρόσληψη του µελετητή ως υπαλλήλου, η αίτηση
συνοδεύεται µε βεβαίωση του εργοδότη του, ότι δεν
τελεί πλέον σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
7. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο µελετητής
υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδο−
σης του πτυχίου του, συνοδευόµενη µε υπεύθυνη δή−
λωση περί απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την
υπηρεσία άµεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται
βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύµφω−
να µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
8. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανα−
νέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής και επα−
νέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση
της αρµόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση
γνωµοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8.
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(Α.Φ.Μ.), την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Στην αίτηση,
συνοδευόµενη από το κατά νόµο χρηµατικό παράβολο,
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας
ή εφόσον πρόκειται περί ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εται−
ρείας περιωρισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία
είναι δηµοσιευµένα το τυχόν κωδικοποιηµένο καταστατικό
της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και οι τροποποι−
ήσεις του. Αν η αιτούσα έχει µορφή ανώνυµης εταιρείας,
στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασµα απόφασης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τον ορισµό του νοµίµου
εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό
της. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι µε−
τοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυµη εταιρεία,
είναι ονοµαστικές.
Αντί των ανωτέρω υπό α) στοιχείων µπορεί να υπο−
βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου
της εταιρείας, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια
στοιχεία νοµιµοποίησης της εταιρείας όπως και στο
υπό ανανέωση πτυχίο.
β) Για κάθε κατηγορία µελέτης, κατάσταση µε τα
στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ατοµικό πτυχίο
στην κατηγορία) των µελετητών που δεσµεύουν το πτυ−
χίο τους στην εταιρεία. Προκειµένου περί µελετητών
– υπαλλήλων της Εταιρείας επισυνάπτεται µισθοδοτική
κατάσταση θεωρηµένη από τον οικείο κύριο ασφαλι−
στικό φορέα του υπαλλήλου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ν. 1599/1986
καθενός από τους µελετητές − υπαλλήλους της Εται−
ρείας, µε την οποία βεβαιώνεται ότι αα) συναινούν στη
συνέχιση της δέσµευσης του πτυχίου τους στην Εται−
ρεία, ββ) τελούν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε
την εταιρεία µελετών, γγ) δεν συντρέχει στα πρόσωπά
τους κώλυµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 39 ν. 3316/2005 και δδ) δεν θα στελεχώσουν
οµάδες µελέτης οι οποίες συγκροτούνται από διαγω−
νιζόµενους στους οποίους δεν µετέχει η Εταιρεία στην
οποία δεσµεύουν το πτυχίο τους.
3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να εκδώσει το πτυχίο
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, από την υποβολή
της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση
περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρό−
ντος. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου, παραδίδεται
από την αιτούσα το προηγούµενο πρωτότυπο πτυχίο
καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.
4. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, η Εταιρεία υπο−
βάλλει στην αρµόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του
πτυχίου, συνοδευόµενη µε υπεύθυνη δήλωση περί απώ−
λειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άµεσα
και το πτυχίο επανεκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί
υποβολής της σχετικής αίτησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος.
5. Για την έκδοση νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και
επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού, δεν είναι
απαραίτητη η έκδοση γνωµοδότησης της Επιτροπής
του άρθρου 8.

Άρθρο 11
Ανανέωση πτυχίου Εταιρειών Μελετών
1. Τα πτυχία των Εταιρειών µελετών ανανεώνονται
κάθε τετραετία. Για την ανανέωση του πτυχίου τους
χωρίς µεταβολή στις τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, οι
Εταιρείες υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, τρεις
(3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του πτυχίου. Αν
η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί εκπρόθεσµα, η εταιρεία
δεν έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς σε διαγωνισµό,
για το χρονικό διάστηµα µετά την λήξη του παλαιού και
πριν την έκδοση του νέου πτυχίου.
2. Η αίτηση ανανέωσης αφορά τις ίδιες τάξεις ανά
κατηγορία µελέτης, όπως και το προηγούµενο πτυχίο,
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρεί−
ας και αναφέρει την επωνυµία και την έδρα της, τη
νοµική της µορφή, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου

Άρθρο 12
Αναθεώρηση και ανακαθορισµός πτυχίου Εταιρειών
Μελετών
1. Για την αναθεώρηση, ήτοι την προαγωγή σε ανώτερη
τάξη υφιστάµενης κατηγορίας µελέτης, την επέκταση σε
νέες κατηγορίες µελετών, ή και την αλλαγή κατηγορίας
του πτυχίου Εταιρείας µελετών, υποβάλλεται αίτηση
του νοµίµου εκπροσώπου της, που νοµιµοποιείται κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της ίδιας
παραγράφου και από την προβλεπόµενη στην παρ. 4 του
άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά. ∆ι−
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καιολογητικά των στελεχών – µελετητών υποβάλλονται
εφόσον αφορούν α) επέκταση σε νέες κατηγορίες, ή β)
κατηγορίες στις οποίες διαφοροποιείται η κατάταξη της
Εταιρείας, ή γ) νεοεισερχόµενα στην Εταιρεία στελέχη.
Μετά την έκδοση του νέου πτυχίου κατατίθεται στην
υπηρεσία το παλαιό πτυχίο της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του πτυχίου
µελετητή που έχει δεσµεύσει το πτυχίο του στην Εταιρεία
και εφόσον η µεταβολή αυτή έχει συνέπειες στο πτυχίο
της Εταιρείας, ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει
αίτηση µε τα στοιχεία της Εταιρείας για ανακαθορισµό
του πτυχίου της ανάλογα µε την επελθούσα µεταβολή.
Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση των µελετητών
των κατηγοριών που θίγονται, µε µνεία της τάξης ανά
κατηγορία του πτυχίου τους.
3. Σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων ή µετόχων
στην Εταιρεία, υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη δή−
λωση του νοµίµου εκπροσώπου της, β) η σχετική τρο−
ποποίηση του καταστατικού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
(εφόσον είναι αναγκαία η δηµοσίευση), ή αντίγραφα
των θεωρηµένων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. συµφωνητι−
κών µεταβίβασης µετοχών, καθώς και γ) αντίγραφο του
Βιβλίου Μετόχων της εταιρείας.
Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου για στελέχωση
του εταιρικού πτυχίου υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, β)
µισθοδοτική κατάσταση θεωρηµένη από τον οικείο κύριο
ασφαλιστικό του φορέα και γ) υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου ότι τελεί σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
µε την Εταιρεία. Ο νέος εταίρος ή υπάλληλος υποβάλλει
αίτηση−δήλωση για ένταξη στην Εταιρεία, στην οποία
επισυνάπτει και το ατοµικό του πτυχίο.
4. Εφόσον οι µεταβολές της παρ. 3 έχουν επίπτωση στο
πτυχίο της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις περί ανακα−
θορισµού του των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι Εταιρείες µελετών υποχρεούνται κατά τη διάρκεια
ισχύος του πτυχίου τους, να γνωστοποιούν στην αρµόδια
Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την επέλευσή τους γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στο
πτυχίο τους, όπως η αποχώρηση, η συνταξιοδότηση, ο
θάνατος ή η αντικατάσταση στελέχους. Την ίδια δήλωση
µπορεί να υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Εταιρεία
στην οποία έχει δεσµεύσει το πτυχίο του, η σχέση Εται−
ρείας−στελέχους παραµένει ενεργή για τρεις (3) µήνες
µετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και για το ίδιο
διάστηµα το πτυχίο παραµένει δεσµευµένο στην Εταιρεία.
Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα η Εταιρεία υποχρεούται
να προβεί στην αντικατάστασή του, µε µελετητή κάτοχο
πτυχίου τάξης και κατηγορίας απαραίτητης για την µη
µεταβολή του πτυχίου της Εταιρείας, οπότε το ατοµικό
πτυχίο του αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσµεύεται. Σε
περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης στελέχους, πρέ−
πει να αντικατασταθεί µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών.
Η αντικατάσταση στελέχους της Εταιρείας συνεπάγεται
την έκδοση νέου πτυχίου, µε τον αυτό χρόνο λήξης.
7. Εφόσον η αντικατάσταση υλοποιηθεί και δηλωθεί
µέσα στις προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου, το
πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση
το πτυχίο της Εταιρείας για τη συγκεκριµένη κατηγορία
παύει να ισχύει από την εποµένη της λήξεως της τρίµη−
νης προθεσµίας και η Εταιρεία δεν µπορεί να λαµβάνει
µέρος σε διαγωνισµούς, αν το δυναµικό της στην εν λόγω
κατηγορία είναι κατώτερο του ελάχιστου απαιτούµενου.
Εφόσον διαπιστωθούν από την υπηρεσία απώλειες στελε−
χών που επηρεάζουν το ελάχιστο επιτρεπόµενο δυναµικό
της Εταιρείας σε συγκεκριµένη κατηγορία, κινείται αυτε−
πάγγελτα η διαδικασία ανακαθορισµού του πτυχίου. Το
στέλεχος µπορεί να αναπληρωθεί µέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης. Για την διεξαγωγή της διαδικασίας
αποστέλλεται από την υπηρεσία στην ενδιαφερόµενη
Εταιρεία, προ πέντε ηµερών, σχετική πρόσκληση να πα−

ραστεί στην συνεδρίαση της Γ.Ε.Μ. του άρθρου 8. Το νέο
πτυχίο έχει ισχύ από της εκδόσεώς του και λήγει κατά
το χρόνο λήξης του παλαιού πτυχίου.
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Άρθρο 13
∆ιαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών
Μελετών
1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταµένου της
αρµόδιας υπηρεσίας διαγράφονται οι µελετητές από
το Μητρώο Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους,
προσωρινά µεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής
ποινής από τα αρµόδια όργανα και για όσο χρόνο προ−
βλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
α) Εξόδου από το επάγγελµα λόγω θανάτου ή πτώχευ−
σης ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως
από το Μητρώο,
β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγρα−
φής, κατά τις οικείες διατάξεις.
2. Ο µελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή ορι−
στικά από το Μητρώο Μελετητών καταθέτει το πρω−
τότυπο µελετητικό πτυχίο του στην αρµόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση διαγραφής λόγω θανάτου, την ως άνω
υποχρέωση έχουν οι νόµιµοι κληρονόµοι του µελετη−
τή. Εφόσον περιέλθει κατ’ άλλο τρόπο σε γνώση της
υπηρεσίας ο θάνατος µελετητή, αναζητείται αρµοδίως
η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο
µελετητής µπορεί να υποβάλει αίτηση επαναχορήγησης
του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία
άµεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών το πολύ. Για την επανέκδοση του
πτυχίου δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωµοδότησης
της Επιτροπής του άρθρου 8.
4. Οι Εταιρείες µελετών διαγράφονται από το οικείο
Μητρώο µε διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για την
έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά µεν σε πε−
ρίπτωση επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από
τα αρµόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτι−
ση της ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής
της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή άλλης
αναλόγου καταστάσεως ή και εκουσίως, κατόπιν αιτή−
σεώς τους. Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα
µητρώα, στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του
(επωνυµία, έδρα, νοµική µορφή, Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου, αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Αριθµός Μητρώου) και ο λόγος της διαγραφής και
επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Εταιρείας.
5. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγρα−
φής της Εταιρείας αποδεσµεύονται αυτοδικαίως τα
δεσµευµένα σε αυτήν ατοµικά µελετητικά πτυχία. Σε
περίπτωση προσωρινής διαγραφής, τα ατοµικά πτυχία
των στελεχών αποδεσµεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν
οι κάτοχοί τους δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυµούν
την παραµονή τους στην Εταιρεία.
6. Εταιρεία Μελετών, η οποία διαγράφηκε προσωρινά
από το οικείο Μητρώο, µπορεί να καταθέσει αίτηση επα−
ναχορήγησης του πτυχίου της στην αρµόδια Υπηρεσία
µετά την λήξη της ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέ−
σµευση ατοµικών πτυχίων κατά την προηγούµενη παρά−
γραφο, η Εταιρεία πρέπει να αποδείξει, µε τα στοιχεία
του άρθρου 5, την κατοχή του ελάχιστου επιτρεπόµενου
δυναµικού κατά κατηγορία µελέτης του πτυχίου του.
7. Από την ηµεροµηνία που φέρει η απόφαση δια−
γραφής του µελετητή ή της Εταιρείας από το µητρώο,
ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους και δεν µπορεί
να χρησιµοποιείται σε διαγωνισµούς. Για τις συµβάσεις
που εκτελούν οι διαγραφέντες έχουν εφαρµογή οι δια−
τάξεις του άρθρου 26 του ν. 3316/2005. Ανακοίνωση περί
της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται
µε πρωτοβουλία της αρµόδια υπηρεσίας στην ιστοσε−
λίδα α) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του

6

Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και β) του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.

Γ΄ Τάξης : Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα
πέντε (95.000),
∆΄ Τάξης : Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες
χιλιάδες (200.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατό χιλιάδες (100.000) και άνω.
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Άρθρο 14
Όρια προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών ανά τάξη
πτυχίου
1. Τα όρια αµοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται
ανά κατηγορία µελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/
2005 ως γινόµενο των ορίων που αναφέρονται στις
επόµενες παραγράφους επί τον δείκτη Τκ, όπως αυ−
τός καθορίζεται µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/
α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ Β΄1162) απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 ν.
3316/2005.
2. Για τις κατηγορίες µελετών 1 (Χωροταξικές και
Ρυθµιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµι−
κές Μελέτες), 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και
κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 14
(Ενεργειακές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21
(Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27 (Περιβαλλο−
ντικές Μελέτες) τα όρια κάθε τάξης πτυχίου καθορίζο−
νται σε ευρώ ως εξής:
Α΄ Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000),
Β΄ Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χι−
λιάδες (100.000),
Γ΄ Τάξης: Από εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) έως τρια−
κόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000),
∆΄ Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) έως
επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000),
Ε΄ Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000)
και άνω.
3. Για τις κατηγορίες µελετών 6 (Αρχιτεκτονικές Με−
λέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες Λιµενικών Έργων),
15 (Βιοµηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες
και Έρευνες), 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γε−
ωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές
Μελέτες και Έρευνες), τα όρια ανά τάξη πτυχίου καθο−
ρίζονται σε Ευρώ ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000),
Β΄ Τάξης : Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα
χιλιάδες (60.000),
Γ΄ Τάξης : Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν
ενενήντα χιλιάδες (190.000),
∆΄ Τάξης : Από εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) έως
τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000)
και άνω.
4. Για τις κατηγορίες Μελετών 3 (Οικονοµικές µελέ−
τες), 4 (Κοινωνικές µελέτες), 5 (Μελέτες οργανώσεως
και επιχειρησιακής έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές
Μελέτες), 8 (Στατικές µελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανο−
λογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες
Μεταφορικών Μέσων), 17 (Χηµικές Μελέτες και Έρευνες),
18 (Μελέτες χηµικής µηχανικής και χηµικών εγκαταστά−
σεων), 23 (Γεωργικές µελέτες), 24 (∆ασικές µελέτες), 25
(Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου και έργων πρασίνου), 26 (Αλιευτικές µελέτες) και
28 (Μελέτες πληροφορικής και δικτύων), τα όρια αµοιβής
ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000),
Β΄ Τάξης : Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλι−
άδες (30.000),

Άρθρο 15
Εφαρµογή του ν. 3316/2005, στις µελέτες συστηµάτων
πληροφορικής και δικτύων
1. Για την εγγραφή µελετητών ή εταιρειών µελετών
στην κατηγορία 28 του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 3316/2005,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του ν. 3316/2005 εφαρµόζονται στις
µελέτες και συµβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών
της κατηγορίας 28 του άρθρου 2 παρ. 2 του νόµου,
των οποίων οι προκηρύξεις θα σταλούν για δηµοσίευση
µετά την 1.7.2011.
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Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των µελετητών και των
Εταιρειών µελετών και αναθεωρήσεως των πτυχίων
εφαρµόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
των νέων πτυχίων τα πτυχία που εκδόθηκαν υπό το
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ
τους µέχρι τη λήξη τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αναθεώρησή τους.
2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 εφαρµόζεται
στους διαγωνισµούς των οποίων η προκήρυξή θα σταλεί
για δηµοσίευση µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Η ισχύς των ατοµικών πτυχίων των µελετητών που
στελεχώνουν Εταιρείες µελετών και τα οποία λήγουν
πριν την λήξη του εταιρικού πτυχίου, παρατείνονται αυ−
τοδικαίως µέχρι το χρόνο λήξης του εταιρικού πτυχίου,
ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους.
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Το παρόν αρχίζει να ισχύει ένα µήνα µετά τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο−
σίων Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

7

