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Ο1Κ1ΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 20523

Σάς κοινοποιούμε αντίγραφο του ύ-κ' άριθ', Α3ε)014) 101) 16 6.77 εγγράφου
της Δ)νς£ως Α3)ε του Υπουργείου Δ. Ε. καθώς και λεπτομερείς οδηγίες της Ιδ. ας
Δ)νσεως σχετικά με τϋ θέμα. της υπογραφής μελετών κατά την ε'κδοση οικοδομι-
κών αδειών από διπλωματούχους αγρονόμους — τοπογράφους καΐ παρακαλούμε
για την ίνημέρωση και συμμόρφωση σας με τα αναφερόμενα.

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ Δ Η Μ Ο Ι ΐ Ι Ω Μ . Ε Ρ Γ Ω Π . Εν Αθήναις τη 16.5,1977
Α3/ε "Εγγραφον Α3ε/Οΐ4/10Ί

Δικαιώματα υπογραφής μελετών διπλωματούχων *Α-
χρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.

Σορ γνωστοπθίθ£ν£ °'τι ό Πανελλήνιος Σύλλογος "Αγρονόμων κα'ι Τοπογρά-
φων ]Ύ.]·χανι·κών μι; αναφορά του πού είχε κατατεθεί καί, στη Βουλή, ζητάει ν' άνα-
γνωρ.χ·£εϊ στους Δντ^ωματούχους Αγρονόμους — Τοπογράφους Μηχανικούς το δι-
καίωμ α. υπογραφής τλήρους και χορ'ις περιορισμούς "Αρχιτεκτονικής και στατι-
κής υ;.ί.έτης για. μέ,/ρι διώροφα κτίρια με υπόγειο και πρό3λε'4η ενός ορόφου.

Τ;<> ζήτημα δημυυργήθηκε, καθώς αναφέρει ό ως άνω Σύλλογος, επειδή δταν
ΰττοδά'Άονται τέτ^\£ζ .μελέτες στα Πολεοδομικά Γρας*:ΐα για ζγκρ,οη, άλλα μεν
τις δέονται άλλα α: απαιτούν την όττογραφή τους οζ^ό Πολιτικό Μηχανικό, Άρ·
χιτέκ'ανα ή Πολιτικά Υπομηχανικό.

το αϋτη^α είναι σωστό· και ή Ικανοποίηση του ίχε,ι νομοθετική κάλυ-
ψη δι;ύέντος δτι οήμεοα οί απλές οικοδομικές εργασίες προσ·δ\ορίζονται. με συγκ£-
κριμΛ-^ς διατάξεις (ΰΔ 759/72 για τους Πολ. Ύπομ/κούς και 'Απόφ-ασ.ς αριθμ.
Α2ί'ίί3)71 ΦΜ 19Ζ,)12.Ί.76 για τους Εργοδηγούς), -καρά κάλου μ ε να συστήσετε
με 'ί/ΐγ κύκλιο σε 6'λι τα Πολ. Γρ-αφεϊα να δέχονται χορίς περ,ορ,ομούς τΊς μελέ-
τες Γ(ςρχιτεκτονιχ ή— στατική) πού υποβάλλονται από Άγρονόυ,ους — Τοπογράφους
Μη^χί/Μίκούς για μ»έ·χρι διώροφα κτίρια με υπόγειο κστί πρόβλεψη ενός ορόφου, ό-
πως ίρίζει και γι.ά ιούς Πολιτικούς Υπομηχανικούς το Β. Δ. 769)72-

διευκόλυνση σας στέλνουμε σχέδιο — Εγκύκλιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΑΡ1ΣΤ. ΤΣ1 ΠΛΑΚΟΣ

ΠΡΟ-Σ
"Ολα ,ΓΧΣ Πο?«£θδθμα.-κα Γραφεία

.Ή1 σχετικό Εγγραφο τοΟ Πανελληνίου Συ>Λόγου Άγ-ιρονόμων — Τοπογράφων
Μηχατκών, άναφίρΐΊαι δτι σε ττερι-πτώσεις τ:ού ύτ»ο3άλλονται για εγκρ.ση στα

Πολεοοομινχ Γραφεία οικοδομικές μελέτες για χορήγηση αδειών απλών

μους
άΧλα Ιέ άπαποΰν τ{ν υπογραφή της στατ<κής μελέτης ώ,τχό Πολιτικό Μηχοτ^ικό,
Άρχαίκ,τονα ή Πολ»τι Υπομηχανικό.

"Επειτα από το -Λαρατιάνω £γγραψο και για να ότντώμετωττίζεται με τον Ιδιο
τρότιο ιό".θέμα, σας γνωστοτιοιοΰμε τα Ιζης:

Τ6 άρθρο 7 του Μ. 4663)1930, όπως τροττοττοιήθηκε μ£ την παραγρ. 6 του άρ-
θρου Α τ^ΰ Ν. 6434)1934, καθορίζει δτι:

«Προκειμένου περΓ. απλών αρχιτεκτονικών ή οΙκοδομ^κ.£ν εργασιών κ,α'ι μέχρ^
δνωρόφ-^ν κτιρίων, (Ιπιτρίπεται ή ώσκησνς του έπαγγέλμιαττος ά\'ευ χρήσεως του
τίτλου Αρχιτέκτονας ϊ·} Μηχανικού:

α) £1ς τους συμφ^60^ ΤΦ ώρΟρω 3 τοΟ Μ. 4δ63 άσκω^ντας το επάγγελμα του

ΤΕΧΝΙΚΟΝ/ <ίΝΣΤ1ΤΟΥΤΟ,\ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τίθεται μετά την σελ. ·ίΟΰδδ(10)' 105βδ (11)
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6) Εις τους ττυχιούχ ίυς τον Σχολείων Εργοδηγών τοά Ε;Λ\.Π. ή τον κατ*
ά-30ς.<τθιν της; Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. ως 6;-οταγών προς αυτά κρινόμενων Σχο-
λόν, τους κεκτημένου*; πτ-χίου αντιστοίχου -ίΐδ.κότητος.

ΟΙ άνω-ιέρο ΰ-πό στ^χεΐα α εΓναι οΐ αιτούντες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μη-
χχνικοί καΐ αϊ ι/πά στοιχείο δ ο ΐ Πολιτικοί Υπομηχανικοί.

Πα τή,ν έ93ρμογήν ^ζ ανωτέρω δ,ατάζεως και επειδή δεν Οπηρχε νομοθέτη-
^ ίντι διότταζη προοο.ορίΓρυσα τις «άττλές έργασϊες> καθορί,ζονταν με Εγκυκλίους
^.^αα καιρούς το δέμα Χ Ο Λ έδιδετο ή περιγραφή των όπλων εργασιών.

Σήυερΐι δμος Οπάρχρυν δύο συγκεκριμένες διατάζεις για το θέμα αυτό:

α) Το Β. Δ. 769)1972 αέ'τό οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δ.κα·.ώματα
τύν πτυχιούχων Πολιτ ικών Υπομηχανικών και δ) ή ύπ' σρ.θμ. 129)93)71 Φ.Μ.
192) 12.4.76~ 'ΛΓ.ός;<ιση του εκδόθηκε οάσει του Π. 145)75 και με την οποία καθο-
ρίζονται τα επί οίκοδομ.,κών εργασιών &ικσ.ώματα των Έργούηγών.

Κατό·τνν τούτου Κοίί' δοθέντος ΰτι για τους Υπομηχανικούς της ττεριτττώσεως
• 5 του &ρζν·.(ον 1 του ΓΛ'. 45-53)1930, ΰ~'-:ς τροτοποιήθ,η.κε με το Μ. 6434") 1934, ισχύει
το άνωτέιΐχί Β -Δ. 769>, ^2 πρέπει να γίνει δεκτό δτι και για τους Οπό στοιχείο α'
της αύτη·*; διατάξεως '<ρΙ όποιοι έί,' άλλου είναι Ανωτάτης Εκπαιδευτικής στάθ-
μης £νανν\τών ΎπομΓίςανικών πού εΐκαι μόνον Ανωτέρας) Ισχύουν τα αυτά.

ς από δλα· τα Πολεοδομικά Γραφεία -πρέπει να γίνονται δεκτές χωρίς
περιορισμός οϊ μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική) ττού ύποδαλλονται από Αγρο-
νόμους ΤΓ,,τογράςΛυς ,^χαν;κούς για μέχρι δ^ώροοα κτίρ;α με υπόγειο καΐ ττρό-
δλεαη ένΓ'^; ορόφου, ί)·τως ορίζει και ^·ιά τους Πολιτικούς Υπομηχανικούς το Β. Δ.
769)1972.

Σέ τ-Λοίπτωση πιυί άτταιτεΐτατ. άεριδής αντισεισμικός ύτίολογισμός, ή μελέτη
του θα γίνεται και θαι υπογράφεται από Πολιτικό Μηχσνιχό.

Δια της ηαουιχϊΐι: ίγχ»-ι?άου χίααογίΐται τ\ »{'{.·ΐ£Γ/ομΓ\-η ιίς σιλ. 10ϋ86(5) ία'̂  ά<χΟ.
70 ίγχχ'ν.λιο;. Καιύ.τ ιν τοι'αοι· 3θ»:.·χνι να διαγι. '(ΐΓΐή ή εν λόγο» εγκύκλιος.

(12) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Η Ι Ν Χ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ ΕΛΛΛΛΟΣ


