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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και
∆ιοίκησης θα ήθελε να ενηµερώσει τα µέλη του Συλλόγου σχετικά µε µια ακόµα
επιτυχία του Συλλόγου στην εξασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
Μ.Π.∆. Tο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων πήρε θετική απόφαση
στις 7/6/2010 µε αρ. πρωτοκόλλου ∆15/οικ/12127, σχετικά µε την εγγραφή ενός
συναδέλφου Μ.Π.∆. στα Μητρώα Μελετητών του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών & ∆ικτύων σε µία από τις κατηγορίες µελετών που εγγράφονται οι
∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει ότι
«Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, που αφορά το αντικείµενο του θέµατος, σας
γνωρίζουµε ότι µε την αρ.∆15/οικ/12127 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ/ ΓΓ∆Ε εγκρίθηκε η χορήγηση µελετητικού
πτυχίου Α τάξης, στις κατηγορίες και τάξεις 15/Α και 9/Α λόγω εξοµοίωσης επαγγελµατικών
δικαιωµάτων
(Γνωµοδότηση
ΝΣΚ
347/08
και
Εγκύκλιος
Υπ.
Ανάπτυξης
Φ/66/οικ.2368/1018/22-10-08).»

Μέχρι πρότινος η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µας έγγραφε στα Μητρώα
Μελετητών στις κατηγορίες
3. Μελέτες Οικονοµικές.
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.
15. Μελέτες Βιοµηχανιών (Προγραµµατισµός – Σχεδιασµός – Λειτουργία).
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄. αριθ. 256/1998).

Με την παραπάνω απόφαση για την εγγραφή στην κατηγορία µελετών 9 (Μελέτες
Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές), πλέον έχουµε το δικαίωµα
εγγραφής και στις υπόλοιπες κατηγορίες στις οποίες εγγράφονται οι ∆ιπλωµατούχοι
Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Υπενθυµίζεται ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
εγγράφονται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερµοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).
15. Μελέτες Βιοµηχανιών (Προγραµµατισµός – Σχεδιασµός – Λειτουργία).
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄. αριθ. 256/1998).
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα µητρώα µελετητών τα
δικαιολογητικά για την Α και Β ή Γ Τάξης Πτυχίου παρουσιάζονται παρακάτω.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ (Α΄ Τάξης Πτυχίου)
1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εµπίπτετε
στους περιορισµούς του άρθρου 3, παρ. 2 του Νόµου 716/77, για την απόκτηση της
ιδιότητας του Μελετητή, δηλαδή, θα γράφετε κατά λέξη τα εξής:
α. Έχω συµπληρώσει τετραετία/οκταετία/δωδεκαετία από του χρόνου
Κτήσεως του ∆ιπλώµατός µου.
β. ∆εν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε µορφής : δηλ. είµαι
ελεύθερος επαγγελµατίας. ∆εν ανήκω στο ∆ΕΠ. λέκτορας, επίκουρος κλπ.
γ. ∆εν είµαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών.
δ. ∆εν είµαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων αλλά ούτε και
παρέχω µε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες µου σε εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων.
ε. ∆εν είµαι συνταξιούχος (ή είµαι συνταξιούχος από ........................................
) του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζεται
µε την παρ. 15 του αρ 4 του Ν. 2229/94 µε τον οποίο προστίθεται στο άρθρο 17 του
Ν.1418/84 η παρ. 13 και στον οποίο περιλαµβάνονται και αυτοί των κοινωφελών
οργανισµών, τραπεζών του δηµόσιου τοµέα, ∆ΕΗ, ΟΤΕ και γενικά επιχειρήσεων, που
ελέγχονται από το ∆ηµόσιο.
3. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται η επιστηµονική και
επαγγελµατική σας σταδιοδροµία µε αποδεικτικούς τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών,
βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και σύντοµη περιγραφή
του είδους της παρούσης επαγγελµατικής κατάστασής σας (µε ηµεροµηνία,
υπογραφή και σφραγίδα).
4. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο. (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού,
απαιτείται επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η
αναγνώριση του πτυχίου σας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ).

5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, από αντίστοιχα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΩΤΕΕ
6. Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων µαθηµάτων βασικού
πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών.
7. Σε περίπτωση συνταξιούχου, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί η
πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της
διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία
8. Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε οιαδήποτε ∆ΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 µε
βάση τη µεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών , σύµφωνα µε τον Πίνακα που
ακολουθεί:
ΑΤΟΜΙΚΑ
Α΄ 60 ΕΥΡΩ
Β΄ 75 ΕΥΡΩ
Γ΄ 105 ΕΥΡΩ
9. Τα µελετητικά πτυχία αποστέλλονται από την υπηρεσία συστηµένα στην
επαγγελµατική έδρα του µελετητή.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ (Β΄ ή Γ΄ Τάξης Πτυχίου)
1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εµπίπτετε
στους περιορισµούς του άρθρου 3, παρ. 2 του Νόµου 716/77, για την απόκτηση της
ιδιότητας του Μελετητή, δηλαδή, θα γράφετε κατά λέξη τα εξής:
α. Έχω συµπληρώσει τετραετία/οκταετία/δωδεκαετία από του χρόνου
Κτήσεως του ∆ιπλώµατός µου.
β. ∆εν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε µορφής : δηλ. είµαι
ελεύθερος επαγγελµατίας. ∆εν ανήκω στο ∆ΕΠ. λέκτορας, επίκουρος κλπ.
γ. ∆εν είµαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών.
δ. ∆εν είµαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων αλλά ούτε και
παρέχω µε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες µου σε εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων.
ε. ∆εν είµαι συνταξιούχος (ή είµαι συνταξιούχος από ........................................
) του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζεται
µε την παρ. 15 του αρ 4 του Ν. 2229/94 µε τον οποίο προστίθεται στο άρθρο 17 του
Ν.1418/84 η παρ. 13 και στον οποίο περιλαµβάνονται και αυτοί των κοινωφελών
οργανισµών, τραπεζών του δηµόσιου τοµέα, ∆ΕΗ, ΟΤΕ και γενικά επιχειρήσεων, που
ελέγχονται από το ∆ηµόσιο.
3. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται η επιστηµονική και
επαγγελµατική σας σταδιοδροµία µε αποδεικτικούς τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών,
βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και σύντοµη περιγραφή
του είδους της παρούσης επαγγελµατικής κατάστασής σας (µε ηµεροµηνία,
υπογραφή και σφραγίδα).
4. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο. (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού,
απαιτείται επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η
αναγνώριση του πτυχίου σας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ).

5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, από αντίστοιχα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΩΤΕΕ
6. Για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ),
απαιτείται αναλυτική κατάσταση µαθηµάτων βασικού πτυχίου και τυχόν
πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών
7. Σε περίπτωση συνταξιούχου, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί η
πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της
διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία
8. - Πίνακες µελετών, µε αναθεωρηµένη αµοιβή µελετητού (σύµφωνα µε τον
συντελεστή λ), κατά αιτούµενη κατηγορία σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
Υπηρεσίας , οι οποίοι θα φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή σας.
- Αποδεικτικά εµπειρίας , αν ο εργοδότης είναι:
α. Το ∆ηµόσιο , απαιτείται Βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία και
β. Ιδιώτης , Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 [ όπου να αναφέρεται : είδος
µελέτης , έτος ανάθεσης , προϋπολογισµός έργου , συνολική αµοιβή , αµοιβή
µελετητού , ιδιότητα και ποσοστό συµµετοχής ] µε συνηµµένα ∆.Π.Υ. , σε
περιπτώσεις που εκδίδονται οικοδοµικές άδειες , να υποβάλλετε το αντίγραφο αυτών.
- Σε περίπτωση που ο µελετητής είναι συνεργάτης ή µέλος εταιρίας , απαιτείται
κατανοµή ποσοστών συµµετοχής όλης της οµάδας , σε πίνακα υπογεγραµµένο από
τον εκπρόσωπο της εταιρίας (συνηµµένο στην Υπ. ∆ήλωση ) , σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της Υπηρεσίας, και βεβαιώσεις εκπόνησης του φορέα που εκδόθηκαν για
την εταιρία
9. Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε οιαδήποτε ∆ΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 µε
βάση τη µεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών , σύµφωνα µε τον Πίνακα που
ακολουθεί:
ΑΤΟΜΙΚΑ
Α΄ 60 ΕΥΡΩ
Β΄ 75 ΕΥΡΩ
Γ΄ 105 ΕΥΡΩ
10. Τα µελετητικά πτυχία αποστέλλονται από την υπηρεσία συστηµένα στην
επαγγελµατική έδρα του µελετητή.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Μητρώου
Μελετητών http://www.ypex-mele.gr/

