
Αλλαγές και βελτιώσεις στο σ/ν για τις µελέτες 
 
MIA ΠΡΩΤΗ KATAΓPAΦH TOY ΓPAΦEIOY  ΕΠΑΓΓEΛMATIKΩN ΘEMATΩN    
 
∆ηµοσιεύουµε σήµερα µία κατ' άρθρο καταγραφή των αλλαγών και τροποποιήσεων που 
επήλθαν στο σχέδιο νόµου περί ανάθεσης µελετών του ∆ηµοσίου στη διάρκεια της συζήτησής 
του στην Eπιτροπή και την Oλοµέλεια της Bουλής.  
Eίναι εύλογο ότι για την καλύτερη ανάγνωση και κατανόηση των αλλαγών, το σηµερινό 
κείµενο θα πρέπει, ενδεχοµένως, να διαβαστεί µε παραλληλισµό του σχεδίου νόµου που είχε 
δηµοσιευτεί στο E∆ τεύχος  2329 
 
Άρθρο 1: 
•Eισάγεται η έννοια του "ελευθέριου επαγγέλµατος" στην παροχή υπηρεσιών. 
•Προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρµογής του νόµου για το 
KTHMATOΛOΓIO, τη ∆EH και τη ∆EΠA. 
•Aπαλείφθηκε η φράση "χωρίς απονοµή χρηµατικών βραβείων" στους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισµούς. 
 
Άρθρο 2: 
•Προβλέπεται ότι µε Yπουργική Aπόφαση θα προσδιορίζεται διακριτά το αντικείµενο κάθε 
Kατηγορίας µελετών και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό αντικείµενο των Mελετητών. 
•Προστέθηκε ότι πριν την έκδοση των Yπουργικών Aποφάσεων θα διατυπώνεται η γνώµη 
του TEE. 
•Προστέθηκε Kατηγορία 28 "Mελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων", 
µετονοµάστηκε η Kατηγορία 18 και άλλαξε ο ορισµός της Kατηγορίας 13 σύµφωνα µε την 
πρόταση του TEE. Στην Kατηγορία 24 "∆ασικές Mελέτες" προστέθηκε η εκπόνηση ∆ασικών 
Xαρτών.  
•H Kατηγορία 9 τροποποιήθηκε σε "Mελέτες Mηχανολογικές - Hλεκτρολογικές" και 
δηµιουργήθηκε Kατηγορία 29 "Hλεκτρονικές Mελέτες" (άρθρο 43). 
 
Άρθρο 3: 
•Σύµφωνα µε πρόταση του TEE προστέθηκε παράγραφος 4, η οποία αναφέρει: "Mε 
απόφαση του Yπουργού ΠEXΩ∆E µπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές επάρκειας των 
τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών για την προετοιµασία, τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση µελέτης ή έργου, ανάλογα µε το είδος, το 
µέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων". 
 
 Άρθρο 4: 
•Eισάγεται η έννοια της δηµιουργίας φακέλου του έργου, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας, 
ο οποίος βάσει προδιαγραφών συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια και 
ακολουθεί το έργο έως την οριστική παραλαβή του. 
•H προεκτιµώµενη αµοιβή προσδιορίζεται βάσει των κάθε φορά ισχυουσών διατάξεων περί 
αµοιβών. Προβλέπεται η σύνταξη Kανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών, υποχρεωτικού για όλες τις Aναθέτουσες Aρχές, ο οποίος εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του TEE. 
•Oρίστηκε ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε τήρηση των εθνικών, νοµοθετικών 
και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε την αµοιβή των µελετών και υπηρεσιών. 
•Προβλέπεται αναθεώρηση των τιµών του κανονισµού κάθε χρόνο, βάσει του επίσηµου 
δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. 
•Στην παρ. 3 προστέθηκε διάταξη σύµφωνα µε την οποία "προϋπόθεση για την ανάθεση 
οριστικής µελέτης είτε µεµονωµένα είτε µαζί µε άλλα στάδια µελετών είναι η ένταξη του έργου 
στον προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα". 
 
Άρθρο 5: 
•Aναδιατυπώθηκαν οι παράγραφοι 1, 3 και 4 για να γίνουν σαφέστερες. 
•Aναδιατυπώθηκε η παράγραφος 6 ώστε να ενταχθούν και άλλα σηµαντικά έργα στη 
διαδικασία του διαγωνισµού ιδεών. 
•Προστέθηκε ότι η υπουργική απόφαση για τον καθορισµό των περιπτώσεων που είναι 
υποχρεωτικός ο διαγωνισµός ιδεών εκδίδεται ύστερα από γνώµη του TEE. 
•Προστέθηκε η δυνατότητα ανάθεσης όλων των σταδίων της µελέτης στον ίδιο µελετητή, όταν 



πρόκειται για έργα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά προγράµµατα. 
 
Άρθρα 6 & 7: 
•Tίθεται κάτω όριο στην οικονοµική προσφορά, της οποίας ο συντελεστής βαρύτητας είναι 
15%. (H αρχική πρόβλεψη ήταν 30% και του N. 3164 20% - 30%). 
•Για τις κλειστές διαδικασίες, ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής προσφοράς αυξήθηκε 
σε 30%. 
•Προστέθηκε ως υποχρεωτικός όρος της προκήρυξης η αναφορά στις προδιαγραφές της 
µελέτης. 
•Oρίζονται µε σαφήνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. Στα κριτήρια 
ανάθεσης περιλαµβάνεται και ο φόρτος.  
•Για τις µελέτες προϋπολογισµού κάτω των 120.000 ευρώ προστέθηκε ως κριτήριο ανάθεσης 
η γνώση των τοπικών συνθηκών µε συντελεστή βαρύτητας 20%. 
•Aπαλείφθηκε η διάταξη για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, αν η βαθµολογία της 
προκαταρκτικής µελέτης δεν υπερβαίνει το 40%. 
•Oρίστηκε ότι οι εγγυητικές συµµετοχής θα ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί της κατ' αποκοπήν 
αµοιβής της προκαταρκτικής µελέτης για µελέτες µε πτυχία A΄ και B΄ τάξης, ενώ για τους 
υπόλοιπους ορίζεται στο 5%. Aπαλείφθηκε το κατώτερο όριο των 1.000 ευρώ. 
 
Άρθρο 8: 
•Στην παράγραφο 1 ορίστηκε ότι οι συµφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση 
εργασιών υποστηρικτικών µελετών. 
•Oρίστηκε ποσοστό 75% επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής για τη διαδικασία των 
καλούµενων τάξεων πτυχίων. 
•H προεκτιµώµενη αµοιβή για τις συµφωνίες - πλαίσιο ορίστηκε σε ποσοστό 15% επί των 
εγκεκριµένων πιστώσεων και έως 600.000 ευρώ. (Aρχικά ήταν 20% και 1.000.000 ευρώ). 
•∆εν περιλαµβάνεται στην προκήρυξη ο καθορισµός των αµοιβών των επιµέρους 
συµβάσεων. 
 
Άρθρο 9: 
•Aπαλείφθηκαν οι εκφράσεις που αναφέρονταν απαξιωτικά στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
•O συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής προσφοράς αυξήθηκε σε 30%. 
 
Άρθρο 10: 
•Προβλέπεται η απευθείας ανάθεση µελετών, για λόγους επείγοντος, µέχρι 15.000 ευρώ και 
µέχρι 5% των συνολικών ετήσιων πιστώσεων της Aναθέτουσας Aρχής. (H αρχική πρόβλεψη, 
καθώς και ο N. 3164 αναφέρονταν σε µελέτες µέχρι 20.000 ευρώ). 
•Προστέθηκε ότι για την παραπάνω περίπτωση "θα προηγείται σχετική αναγγελία µε 
προθεσµία πέντε ηµερών στην ιστοσελίδα του TEE". 
 
Άρθρο 11: 
•Προβλέπεται η έκδοση Π.∆/των για τις προδιαγραφές µελετών και υπηρεσιών που δεν 
καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις "ύστερα από γνώµη του TEE". (Aντίστοιχη 
πρόβλεψη υπήρχε και στο N. 3164). 
 
Άρθρο 12: 
•Προβλέπεται η υποχρέωση για δηµοσίευση στην Eπίσηµη Eφηµερίδα των Eυρωπαϊκών 
Kοινοτήτων µε κοινοποίηση στο Eνηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του TEE του ετήσιου 
προγράµµατος µελετών και υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής, µε την έναρξη του 
οικονοµικού έτους. 
 
Άρθρο 13: 
•Προβλέπεται προθεσµία για υποβολή προσφορών όχι µικρότερη από 52 ηµέρες από την 
αποστολή της διακήρυξης στο TEE για δηµοσίευση. Για τις συµβάσεις κάτω από το όριο της 
Oδηγίας προβλέπεται προθεσµία 30 ηµερών από την αποστολή της διακήρυξης. (H αρχική 
πρόβλεψη ήταν 40 ηµέρες από την αποστολή και ο N. 3164 προέβλεπε 30 ηµέρες από την 
αποστολή). 
 
Άρθρο 14: 
•Σύµφωνα µε πρόταση του TEE προστέθηκε η διάταξη: "Mε απόφαση του Yπουργού 



ΠEXΩ∆E σε συµβάσεις µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ορίου εφαρµογής των Oδηγιών 
µπορούν να καθορίζονται κριτήρια ανάθεσης που µπορούν να συνδέονται µε την 
απασχόληση µελετητών µε πτυχίο A΄ ή B΄ τάξης στις Kατηγορίες Mελετών του νόµου αυτού, 
εγκατεστηµένων σε περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά κατά τις προβλέψεις του άρθρου 106 
παρ. 1 του Συντάγµατος ή του άρθρου 87 παρ. 3 της Συνθήκης της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. 
H βαρύτητα του κριτηρίου ανάθεσης για τους µελετητές που είναι σε αυτές τις περιοχές δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής βαθµολογίας". 
•Για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης απαιτείται η εγγραφή των ενδιαφεροµένων στο 
Mητρώο. 
•Για την παροχή άλλων υπηρεσιών προβλέπεται η συµµετοχή προσώπων εγγεγραµµένων 
στο Mητρώο ή πιστοποιηµένων από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 
 
Άρθρο 17: 
•Aπαλείφθηκε η απαίτηση για οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των υποψηφίων. 
•Προβλέπεται ότι θα δηλώνεται η "τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία και µέχρι το 
πολύ δεκαετία εµπειρία" σε παρόµοιας φύσης µελέτες και υπηρεσίες. 
•H δυνατότητα "δανεισµού" τεχνικής καταλληλότητας προβλέπεται για µελέτες πάνω από το 
όριο της Oδηγίας. 
 
Άρθρο 19: 
•Aπαλείφθηκε το άρθρο περί Yπεργολαβιών. 
•Προστέθηκαν διατάξεις για την κατοχύρωση του Mελετητή στο σύστηµα "Mελέτη - 
Kατασκευή". 
•Oρίστηκε υποχρεωτική η έκδοση Yπ. Aπόφασης για τον καθορισµό της αµοιβής µελέτης στο 
σύστηµα "Mελέτη - Kατασκευή". 
 
Άρθρο 21: 
•Oρίζεται η υποχρεωτική συµµετοχή εκπροσώπου του TEE (υπήρχε και στο N. 3164). 
 
Άρθρο 25: 
•Oρίζεται ότι ο επιβλέπων της σύµβασης θα πρέπει να είναι υπάλληλος κάτοχος τίτλου 
σπουδών Πανεπιστηµιακού Tοµέα. 
•Προστέθηκε διάταξη που προβλέπει ότι "µε απόφαση του Yπουργού ΠEXΩ∆E µπορεί να 
εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν επίβλεψη 
µελετών και έργων". 
 
Άρθρο 30: 
•Προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η αυτοδίκαιη έγκριση Συγκριτικών Πινάκων, η αυτοδίκαιη 
έγκριση σταδίου µελέτης και η αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµών. 
 
Άρθρο 31: 
•∆ιαγράφηκε η παρ. 6 για τη σύνταξη ΣAY και ΦAY στη φάση της κατασκευής. 
•Yπήρξε δέσµευση του Yπουργού ΠEXΩ∆E για ρύθµιση της διαδικασίας τροποποίησης 
µελέτης µε Yπουργική Aπόφαση. 
 
Άρθρο 39: 
•Eπαναλαµβάνεται η διάταξη του N. 3164/2003, που άφηνε περιθώριο να µετέχουν και οι 
Tεχνολόγοι στο Mητρώο Mελετητών.  
•Στη ΓEM προβλέπεται ότι θα συµµετέχουν, πλην των 2 εκπροσώπων του TEE, και 
εκπρόσωποι φορέων των Mελετητών. 
•Για το δυναµικό Eταιρείας προβλέπεται ότι θα λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των 
δυναµικών µόνο όσων απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
•Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Γνωµοδοτικής Eπιτροπής Eνστάσεων µε Προεδρικό 
∆ιάταγµα. 
•∆ιορθώθηκε η διάταξη για τη χορήγηση πτυχίου Γ΄ τάξης, ότι απαιτείται ένας τουλάχιστον 
µελετητής µε πτυχίο Γ΄ τάξης (όχι B΄). 
 
Άρθρο 40: 
•Aπαλείφθηκε η διάταξη περί του απαράγραπτου του πειθαρχικού αδικήµατος των 
Mελετητών. 



 
Άρθρο 41: 
•Προστέθηκε παρ. 14, η οποία προβλέπει ότι η επίλυση των διαφορών θα γίνεται σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα στα δηµόσια έργα. 
 
Άρθρο 42: 
•Προστέθηκε διάταξη που καλύπτει συνολικά µε πρόταση του TEE το θέµα της Nοµικής 
Kάλυψης των Mηχανικών ∆ηµοσίων Yπαλλήλων. 
•Προβλέπεται ότι για την εφαρµογή της διαδικασίας δηµοπράτησης έργου µε προεπιλογή ή µε 
το σύστηµα "µελέτη - κατασκευή" απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Yπ. ΠEXΩ∆E, µετά 
από γνώµη του Συµβουλίου Kατασκευών. 
•Προστέθηκε διάταξη, η οποία αναφέρει: "O κατά την παρ. 3 του άρθρου µόνου του ν.δ. 
2726/53 κανονισµός γίνεται µε απόφαση του Yπουργού Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων, 
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Tεχνικού Συµβουλίου Mελετών της Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων και του Tεχνικού Eπιµελητηρίου της Eλλάδας και ισχύει για τις µελέτες και 
υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες αρχές της παρ. 9 του 
άρθρου 1. Mε τον κανονισµό αυτόν  ορίζονται αµοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες 
των αµοιβών που κανονίσθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 4. Mε την ίδια απόφαση µπορούν 
να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται για 
τη σύναψη των σχετικών δηµοσίων συµβάσεων". 
 
Άρθρο 43: 
•Στις µεταβατικές διατάξεις διευκρινίζεται ότι µέχρι να τροποποιηθεί ο Kώδικας Aµοιβών, θα 
ισχύουν οι σηµερινές διατάξεις περί αµοιβών µηχανικών. 
•Προστέθηκε διάταξη, η οποία προβλέπει ότι "µε απόφαση της Προϊσταµένης Aρχής µπορεί 
να ανακαλείται η προκήρυξη σύµβασης µελέτης εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής του 
νόµου έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα 12 µηνών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τη δηµοσίευση της προκήρυξης". 
 
Άρθρο 44: 
•Kαταργούνται οι ειδικές διατάξεις περί εξαίρεσης οργανισµών του ∆ηµοσίου (πλην 
KTHMATOΛOΓIOY, ∆EH και ∆EΠA) από τις διατάξεις περί µελετών, κάθε άλλη σχετική 
γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η παρακράτηση 20% από τις αµοιβές µελετών. 
 


