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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-3-2000
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ15/οικ/5474
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Ιπποκράτους 196-198   Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 114 71

ΘΕΜΑ: Απλούστευση διαδικασίας ανανέωσης των πτυχίων των Γραφείων Μελετών και
βελτίωση των σχετικών εντύπων.

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν.716/1977, ο έλεγχος των χορηγηθέντων
πτυχίων ενεργείται ανά τετραετία.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 840 της 16/11/1978 "περί χορηγήσεως
προαγωγής, επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών
και γραφείων Μελετών" (ΦΕΚ 196/Τ.Α./1978), προβλέπεται ότι:
•  "Η ανανέωση και ο έλεγχος των πτυχίων μελετητών και των Γραφείων Μελετών
ενεργείται ανά τετραετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.716/1977".

•  "Το προς ανανέωση πτυχίο ελέγχεται και ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι
ανήκοντες στο Γραφείο Μελετών εταίροι ή υπάλληλοι, έχουν υποβάλει
προηγούμενως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο και ανανέωση των
ατομικών τους πτυχίων".

3. Μέχρι σήμερα η ανανέωση των πτυχίων των Μελετητών γινόταν ανά τετραετία. Για τα
πτυχία των Γραφείων Μελετών η ανανέωση γινόταν μέχρι την ημερομηνία που έληγε το
συντομότερο το ατομικό πτυχίο που ανήκει σε εταίρο ή υπάλληλο του Γραφείου
Μελετών. Η εφαρμογή της ανωτέρω λύσης είχε επιλεγεί, επειδή τα Γραφεία Μελετών
δεν φρόντιζαν να ανανεώσουν τα ατομικά τους πτυχία που έληγαν κατά τη διάρκεια της
τετραετίας που ίσχυε το εταιρικό πτυχίο και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος
με ληγμένα ατομικά μελετητικά πτυχία. Ο έλεγχος του ανωτέρω φαινομένου δεν ήταν
ευχερής, δεδομένου ότι στα χορηγούμενα πτυχία στα Γραφεία Μελετών δεν
αναγραφόταν η ημερομηνία λήξης των ατομικών πτυχίων.
Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να γίνει πιστή εφαρμογή της ισχύουσας

νομοθεσίας (Ν.716/1977 και τα εκτελεστικά Π.Δ.) και να μην υποχρεώνονται τα Γραφεία
Μελετών να υποβάλλονται στην διαδικασία των συχνών ανανεώσεων των εταιρικών πτυχίων,
με ομόφωνη γνώμη της Γ.Ε.Μ., η ανανέωση των πτυχίων των Γραφείων Μελετών θα
ενεργείται ανά τετραετία όπως ανανεώνονται και τα πτυχία των ατομικών Μελετητών.

Για τον έλεγχο της ανανέωσης των πτυχίων των Μελετητών που συμμετέχουν σε
Γραφεία Μελετών, η Υπηρεσία έχει τροποποιήσει τα έντυπα των πτυχίων, ώστε εκτός από τη
λήξη των εταιρικών πτυχίων, θα αναγράφεται και η λήξη των πτυχίων των ατομικών
μελετητών.



Επισημαίνουμε ιδιαίτερα στους φορείς που αναθέτουν μελέτες ότι πρέπει να ελέγχουν τα
πτυχία των Γραφείων Μελετών, όσον αφορά την ισχύ τους, τις ημερομηνίες λήξεως των
εταιρικών πτυχίων και τις αναγραφόμενες λήξεις των πτυχίων των συμμετεχόντων μελετητών.
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