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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 
 
ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος του Π.∆ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών 
Μελετών» ( ΦΕΚ Α΄ 185 )». 
 
Σας πληροφορούµε ότι από την 17/11/2012 τέθηκε σε ισχύ το Π.∆. 138/2009 
«Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» ( Α΄ 185)», µετά τη λήξη της 
αναστολής ισχύος του την 16/11/2012, η οποία είχε δοθεί µε το Π.∆ 133/2011 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 263). 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆138/2009 από την έναρξη ισχύος του προβλέπεται 
µεταξύ άλλων: 
 
α) η συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ) εντός δύο µηνών, 
(άρθρο 8 παράγραφος 8). 
 
β η τροποποίηση των ορίων προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών ανά τάξη πτυχίου 
(άρθρο 14 ) και 
 
γ) η δέσµευση του πτυχίου του κάθε µελετητή σε µία µόνο εταιρεία µελετητών στο 
νοµό που έχουν την επαγγελµατική τους έδρα ο µελετητής και η εταιρεία (άρθρο 4 
παράγραφος 2). 
 
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 ( «Μεταβατικές διατάξεις» ), 
ρυθµίζονται τα εξής: 
 
παρ. 1: «Οι διατάξεις περί εγγραφής των µελετητών και των εταιρειών µελετών και 
αναθεώρησης 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. 
 



 

 

 παρ. 3: Η ισχύς των ατοµικών πτυχίων των µελετητών που στελεχώνουν εταιρείες 
µελετών και τα οποία λήγουν πριν την λήξη του εταιρικού πτυχίου, παρατείνονται 
αυτοδικαίως µέχρι το χρόνο λήξης του εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως του χρόνου 
έκδοσής τους.» 
 
Ειδικότερα, για την τροποποίηση των ορίων προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών ανά 
τάξη πτυχίου του άρθρου 14 του Π.∆. 138/2009, διευκρινίζεται ότι σχετικά µε τις 
προκηρύξεις για ανάθεση εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν.3316/2005 
που έχουν αποσταλεί για δηµοσίευση µετά τις 16/11/2012, αυτές θα πρέπει να 
ελεγχθούν και σε περίπτωση που διαπιστώνεται αλλαγή στις καλούµενες τάξεις λόγω 
µεταβολής των ορίων προεκτιµώµενης αµοιβής, τότε θα πρέπει να διορθωθούν βάσει 
των νέων ορίων και να αποσταλούν εκ νέου για δηµοσίευση. 
 
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 
σας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. (www.ggde.gr) . 
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