ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚϋΕΣΙΣ
ΈπI τοϋ σχεδίου Νόμου «περί μητρώου μελετητών καί άναύέσεως και έκπονήσεως μελετών.
Πρός την Βουλήν τών Έλ/.ήνων
Ή εκτέλεσή τών δημοσίων έργιον περιλαμβάνει δύο
σαφώς διακρινόμενα στάδια, τό της μελέτης πρώτον καί
έν συνεχεία τό τής κατασκευής.
Τό στάδιον τής κατασκευής, περιλαμβάνον τάς ύλικάς.
οΰτως εΐπεΐν, ενεργεί ας διά την ύλοποίησιν τοϋ έργου έχει
άντιμετωπισθή άπό μακροτάτου χρόνου ύπό τής νομοθεσίας
μας διά τών περί έκτελέσεως τών δημοσίων έργων καί τών
περί εργοληπτών δημοσίων έργων διατάξεων, φυσιολογικώς
έξελιχθεισών εις τάς νΰν ίσχυούσας τοιαύτας.
Ή μελέτη τών έργων άντιθέτως δεν έχει καλυφθή νομοθετικώς ούτε τόσον εγκαίρως οΰτε εις την αυτήν πληρότητα.
Κατά την προ τοϋ IT παγκοσμίου πολέμου περίοδον τά
μεγάλα έργα ήσαν άκόμη περιορισμένα καί ή μελέτη των
άντιμετωπίζετο περιπτωσιακώς δι’ αυτών τούτεον τών συμ
βάσεων έκτελέσεως των κυρουμένων διά νόμου (Ν.Δ. 6-S/
10.1925 δι’ υδραυλικά πεδιάδος Θεσσαλονίκης, Ν. 3316/
1925 δι’ ΰδρευσιν ’Αθηνών, άπο 12.5.1928 σύμβασις οδο
ποιίας με Α.Ε.Β.Ε. Μ ακτή καί τροποποίησις ταύτης με
Ν. 6166/1934. Ν. 3718/1928 δι’ υδραυλικά πεδιάδων Σερρών - Δράμας, Ν. 450071930' δι’ υδραυλικά Θεσσαλονίας’ Ηπείρου κ.λ.π.) διά τά λοιπά δέ έργα (συνήθως μικροκατασκευαί καί συντηρήσεις) αί μελέται των έςεπονοϋντο δι’
ύπαλλήλων τών υπηρεσιών.
Γενική νομοθετική ρύθμισις τοϋ θέματος τών μελετών
έπεχειρήθη τό πρώτον διά τών άρθρ. 76 καί 77 τοϋ Ν. 1381/
1944 τά όποια προέβλεπον τήν άνάθεσιν τής έκπονήσεως
τών μελετών καί τήν δυνατότητα διενεργείας διαγωνισμών
πρός τοϋτο.
ΑΙ διατάξεις αύτάι άπεδείχθησαν τελείως αλυσιτελείς
διότι δεν ύπήρχον άκόμη τότε εις τήν χώραν ώργανωμένα
γραφεία μελετών διά σημαντικά έργα κ.λ.π.
Τήν πρώτην προσπάθειαν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην,
τής όργανώσεως σοβαρών γραφείων, άπετέλεσεν ή ΰπ’ άριθ.
481/1.3.195S Π.Τ.Σ. ή όποια καί έκυοώθη μέ τον Ν. 3905/
1958.
Ή Π.Τ.Σ. αύτη προέβλεπε μόνον τήν δυνατότητα άνα
θέσεως τακτικού κατ’ έτος όγκου μελετητικής εργασίας καί
δέν έκάλυπτε τά λοιπά προβλήματα τών μελετών, πρός τοϋτο
δέ έπηκολούθησαν :
α) ή έκδοσις τοϋ Κανονισμού Άναθέσεως Μελετών.Δη
μοσίων Έπενδύσεων (ΚΑΜΔΕ) διά τής ύπ’ άριθμ. 334/1966
(ΦΕΚ 59Α/66) Άποφάσεως τοϋ τότε Κυβερνητικού Οι
κονομικού Συμβουλίου.
β) ή έκδοσις νέου Κανονισμού Άναθέσεως Μελετών Προ
γράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων (ΚΑΜΠΔΕ) διά τής
ύπ’ άριθμ. 375/1969 (ΦΕΚ 252 A 769) Άποφάσεως τής τότε
’Επιτροπής Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής.
Τον τελευταΐον τοϋτο ΚΑΜΠΔΕ έκύρωσε καί έτροποποίησε τό ν.δ. 103/1973, τό όποιον άποτελεΐ τήν νΰν
κειμένην νομοθεσίαν.
Έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τούτων διεπιστώθησαν άτέλειαι καί άδυναμίαι αί όποΐαι όδηγοϋν, έν έσχάτη
άναλύσει, εις τήν μή έτπτυχή μελέτην τών έργων, εις τήν
μή πλήρη διερεύνησιν πρός έπίτευξιν τής οΐκονομικωτέρας
καί τεχνικώς άρτιωτέρας λύσεως διά τήν κατασκευήν αΰτοϋ,
εις τήν άνάγκην πολλάκις τροποποιήσεως τής μελέτης κατά
τήν κατασκευήν πλέον τοϋ έργου, μέ όλα τά έκ τούτου
δυσμενή έπακόλουθα.
1
Είναι γενονός ότι αί ώς άνω διατάξεις δημιουργούν εις
πολλ.άς περιπτώσεις, άντικίνητρα διά τήν ορθήν έκπόνησιν
τών μελ.ετών άπό τεχνικοοικονομικής άπόψεως.

Συγκεκριμένους ανατίθεται εις ιδιώτην Μηχανικόν η έκπόνησις μελέτης έργου, άντικείμενον τής όποιας είναι και
ο κκ^ον.σμός τοϋ προϋπολογισμού από τον όποιον έξαρταται
ή ϊ.
τού Μηχανικού. Ί1 καταβολή όθεν προσπάθειας
εκ μέρους τοϋ μελετητοϋ διά τήν βελτίωσιν τής μελέτης
τοϋ έργου άπο τεχνικοοικονομικής άπόψεως θά έχη ώς
άποτελεσυ.α τήν αείωσιν τή: άαοι3ή: του. άεα σο3αοόν
αντικίνητρο. ^
'
’
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1 άς άτελείας καί αδυναμία: ταύτας άποσκοπεΐ νά καλύψη
το παρόν σχεόιον Νόμου τό όποιον, άποδίδον εις τό στάδιον
τής μελέτης τήν σοβαρωτάτην σημασίαν τήν όποιαν έχει
εις το ολον κύκλωμα τής έκτελέσεως τών δημοσίων έργων,
καταργεί πάντα προγενέστερον νόμον καί εισάγει γενικόν
σύστημα άναθέσεως καί έκπονήσεως τών μελετών, εις
γενικάς δέ γραμμάς :
1) θά είναι γενικής έφαρμογής δι’ όλα τά δημόσια έργα
καί τά έργα τών διαφόρων δημοσίου ενδιαφέροντος ’Οργανι
σμών καί δεν θά περιορίζεται μόνον εις τά έργα τών δημοσίων
έπενδύσεων ώς ό μέχρι τοϋδε ισχύουν ΚΑΜΠΔΕ.
2) καταργεί τό ήδη υφιστάμενον ύπερσυγκεντρωτικόν
σύστημα διά τήν άνάθεσιν τών μελετών τό όποιον έπιφέρει
σημαντικές καθυστερήσεις εις τον τομέα τοϋτον. Ή μελέτη
θά άνατίθεται άπ’ ευθείας άπο τούς φορείς τών έργων εις
τά έφωδιασμένα διά τοϋ σχετικοϋ πιστοποιητικού (πτυχίου)
Γραφεία Μελετητών καί δεν θά γίνεται τοϋτο κατόπιν
προηγουμένης συναινέσεως τοϋ Κεντρικού ’Οργάνου (ΓΕ.ΜΚΑ), όπως ΐσχύη σήμερον. Τό Κεντρικόν "Οργανον βάσει
τοϋ νέου νόμου, διά τήν άνάθεσιν τών μελετών θά μπορή
μόνον νά διατυπώση συμβουλευτικήν γνώμην καί παρα
τηρήσεις.
3) ή μελέτη δεν θά άνατίθεται άπ’ ευθείας εις έν καί μόνον
γραφεΐον, τό όποιον έν τέλει θά τήν έκπονή χωρίς ίσως νά
καταβάλη τήν πλήρη προσπάθειαν πρός έξεύρεσιν τής οΐκονομικοτεχνικώς άρτιωτέρας λύσεως. Τής άναθέσεως τής
μελέτης θά προηγήται στάδιον προκαταρκτικής διερευνήσεως
τοϋ προβλήματος άπο περισσότερα γραφεία Μελετών, ένδιαφερόμενα άπολύτως διά τήν έξεύρεσιν τής άρτιωτέρας
οΐκονομικοτεχνικής λύσεως διότι εις τό Γραφεΐον τό όποιον
θά έπιτύχη τοϋτο θά άνατεθή τελικώς ή μελέτη, τών λοιπών
περιοριζομένων εις μικράν άμοιβήν διά τήν άπασχόλησίν των,
δίκην βραβείου.
4)
ή άμοιβή τοϋ μελετητοϋ1 θά καθορίζεται πάντοτε μέ
βάσιν τον Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών (ή άλλας διατάξεις
διά τυχόν μελετητάς ετέρων ειδικοτήτων) πλήν όμως ό
μελετητής θά έχη ύποσχεθή ήδη τό οικονομικόν όριον τοϋ
έργου κατά τήν πρώτην φάσιν καί έάν μέν έπιτύχη έτι οίκονομικωτέραν μελέτην ή άμοιβή του θά αύξηθή άκόμη περισ
σότερον, ένω άντιθέτως έάν τελικώς όδηγηθή εις δαπανηρότερον έργον ή άμοιβή του θά περιορισθή καί γενικώς κα
θιερώνεται κίνητρου διά τήν σύνταξιν άρτιων μελετών άφοϋ
διά τών θεσπιζόμενων διατάξεων τό συμφέρον τοϋ μελετητοϋ
συμπίπτει άπολ.ύτως μέ τό συμφέρον τής ύπηρεσίας πού είναι
έν τελευταία άναλύσει ή άναζήτησις οΐκονομικοτεχνικώς
άρτιας λύσεως.
Ή καθιέρωσις τοϋ θεσμού τής συνεπιβλέψεως τοϋ μελ.ετητοϋ καί τά ώς άνω κίνητρα διά ορθήν λύσιν, καθιστά τον
μελετητήν πολύτιμον συνεργάτην τής ύπηρεσίας προκειμένου
νά άποφεύγωνται τροποποιήσεις μελετών έκτελουμένων
έργων πού σχεδόν πάντοτε έχουν ώς άποτέλεσμα τήν άνατροπήν τοϋ οικονομικού άποτελέσματος τών σχετικών δη
μοπρασιών.
5. Μέ τήν καθιέρωσιν τοϋ ώς άνω θεσμού τής συνεπιβλέψεως ό μελετητής δέν άποξενοϋνται τής μελέτης του άλλα
άναλ.αμβάνει πλήρως τις ευθύνες τυχόν άτελειών ή συμπληρώσεως τής μελέτης καί γενικώς είναι ό πλέον συνενδιαφερόμενος διά τήν ορθήν έφαρμογήν ταύτης

6) Τό θέμα τής έντοπιότητος τών γραφείων λύνεται κατά
τον πλ.έον καλύτερον τρόπον πού έπιτρέπει τήν ορθήν κατα-

νομήν των μελετών άναλόγως της. όήυναίΑρκότητος των δια- ·. όπου αύτη δεν, προβλέπεται. ύπό έτέρων διατάξεων δηλαδή
ΐδίατδιά.τάς-ειδικότητας τάς μή περιλαμβανομένας εις τον
φόρων γραφείων.
·
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Κώδια ’Αμοιβών Μηχανικών.
Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει, εις γενικάς ,γραμμάς,
δ ) αί παραγρ. 10 έως 15 περιλαμβάνουν τά τής άναθέσεως
το πορόν σχέδιον Νόμου, έπί των έπί μέρους διατάξεων τού
τής μελέτη; καί ιδία τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τάξεως
όποιου εκτίθενται τα ακόλουθα :
καί είρας τών Γραφείων μελετών, είς α ίένατα: νά άνατε-Sr
"Αρθρου 1. Περιλαμβάνει τό γενικόν άντικείμενον τοϋ
ή μελέτη, κατά τρόπον ώττε ;:ά τάς μελέτας τών μικρών
νόμου καί τους ’Οργανισμούς κ.λ.π. έπί των μελετών των
έργων νά προτιμώνται οί έντόπιοε μελετηταί. 'Η απαντούσα
όποιων έφαρμόζεται ό νόμος.
είς τάς παραγράφους 14 καί 15 έννοια τοϋ «Διαμερίσματος»
Άρθρον 2. Τό άρθρον τούτο περιλαμβάνει μερικούς
όλοκληροϋται διά τών έν άρθρω 24 εξουσιοδοτήσεων, δι’
άπαραιτήτους εις τήν δομήν τοϋ παρόντος νόμου ορισμούς.
ών θά καθορισθοϋν ταϋτα..
Είδικώς έπισημαίνεται ότι κατά τον προσδιορισμόν των όρων
ε) ή παραγρ. 16 τέλος καθιερώνει τήν κατά τών πρά
«μελέτη» καί «μελετητής» αποφεύγεται νά περιορισθοϋν
ξεων άναθέσεως δυνατότητα ενστάσεων ενώπιον τής ΓΕΜ.
ούτοι
μόνον εις τάς μελέτας εΐδικότητος «Μηχανικού»
Ή γνώμη τής ΓΕΜ είναι πάντα συμβουλευτική καί δέον
ώστε ό νόμος νά εφαρμόζεται και δι’ άλλου είδους μελετάς
νά περιλέλθη είς τον εργοδότην εντός καθοριζόμενης προ
(άναπτυξιακάς, οΐκονομολογικάς, γεωπονικας κ.λ.π.).
θεσμίας μετά τήν παρέλευσιν τής όποιας ό εργοδότης άπο"Αρθρον 3. Τούτο προβλέπει τάς τυπικάς καί ούσιαστικάς
φαίνεται έστω καί άνευ τής γνώμης ταύτης. Κατ’ αυτόν
προϋποθέσεις διά τήν άπόκτησιν της ίδιότητος τού μελετητοϋ
τον τρόπον θά δύναται νά άσκήται έλεγχος έπί τής άναθέ
καί όρίΓει τά άσυαβίβαστα πρός τήν ιδιότητα ταύτην (παρ.
σεως τών μελετών, άλλά δεν θά ΐσχύη τό νϋν άκρως συγκεν
2).
τρωτικόν σύστημα.
"Αρθρον 4. Τούτο προβλέπει τά της συστάσεως των «Γρα
"Αρθρον 12. Τούτο προβλέπει τήν δυνατότητα χρησιμοφείων Μελετών» είτε άπό-ένα μελετητήν εΐτε άπό περισ
ποιήσεως
συμβούλων ή έμπειρογνωμόνων διά ειδικής φύσοτέρους. Αί λεπτομέρειαι εφαρμογής θά καθορισθοϋν διά
σεως
μελέτας.
τών Π.Δ/των τών προβλεπομένων ύπα. τοϋ άρθρου 24.
"Αρθρον 13. Τό άρθρον τούτο προβλέπει τά τών έγγυή"Αρθρον 5. Διά τοϋ άρθρου τούτου συνιστάται ή Γνωμοσεων τάς οποίας καταθέτει ό μελετητής διά τήν άνάληψιν
δοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ), ώς κεντρικόν δργανον
τής μελέτης, συμπληροϋται δέ διά τών έξουσιοδοτήσεων τοϋ
γνωμοδοτήσεως έπί της χορηγήσεως κ.λ.π. τών πτυχίων
άρθρου 24.--------------------------------------------------------- ——
Μελετητών, τηρήσεως τοϋ Μητρώου τούτων κ.λ.π.
"Αρθρον 14. ’Ενταύθα προβλέπεται το κατ’ άρχήν άνε"Αρθρον 6. Ένταΰθα ρυθμίζονται τά της τηρήσεως τών πίτρεπτον τής έκχωρήσεως (συμβατικής ύποκαταστάσεως)
Μητρώων τών Μελετητών. Ή τήρησις τούτων, ανατίθεται
τής μελέτης ύπό τοϋ μελητητοϋ άνευ τής έγκρίσεως τοϋ εργο
εις τό 'Υπουργείου Συντονισμού διά νά καλύπτη καί τάς
δότου.
ειδικότητας τών οΰχί άμιγώς τεχνικών μελετών.
"Αρθρον 15. Τούτο προβλέπει τά τής έπιβλέψεως έκπο"Αρθρον 7. Τοΰτο προβλέπει τον διά διατάγματος κα
νήσεως τής μελέτης, καί τής τυχόν άναθέσεως είς τον μελε
θορισμόν τών κατηγοριών τών μελετών.
τητήν καθηκόντων συμβούλου τής έπιβλέψεως τής κατασκευής
τοϋ έργου (συνεπιβλέψεως).
"Αρθρον 8. Τό άρθρον τοΰτο ρυθμίζει τά θέματα τών πτυ
χίων καί ιδία τάς τάξεις των (παρς 3 καί 7), τήν δυνατότητα
"Αρθρα 16 - 18. Ταϋτα προβλέπουν τάς περιπτώσεις
προσωρινής ή οριστικής άφαιρέσεως (παρ. 4) καί τήν έπί
συμπληρωματικών μελετών ή τυχόν άνάγκης συμπληρώσεων
τών θεμάτων τών πτυχίων αρμοδιότητα μόνον τοϋ 'Υπουργού ή τροποποιήσεων κ.λ.π. τής συμβάσεως τής μελέτης, καΣυντονισμού (παρ. 6).
θιεροϋντα διαδικασίας άναλόγως πρός τάς τής έκτελέσεως
"Αρθρον 9. Τοΰτο ρυθμίζει τά θέματα τών πιστοποιητικών
τών δημοσίων έργων (Συγκριτικοί πίνακες νέαι τιμαί μοπείρας, τά όποια άπαιτοϋνται διά τήν πρώτην χορήγησιν τοϋ νάδος κ.λ.π.).
πτυχίου.
"Αρθρον 19. Τούτο περιλαμβάνει τάς βασικάς υποχρεώσεις
"Αρθρον 10. Ένταΰθα καθιεροΰται ό άνά τετραετίαν τοϋ άναδόχου - Μελετητοϋ καί τά τής έκπτούσεως αυτού,
συμπληροϋται δέ ύπό τών έξουσιοδοτήσεων τόσον τής παραγρ.
ύποχρεωτικώς έλεγχος καί άνανέωσις τών πτυχίων, ό όποιος
7 αυτού όσον καί τοϋ άρθρου 24.
θά γίνεται όχι μόνον βάσει τών κατά τό προηγούμενου άρθρον
"Αρθρον 20. Τοΰτο προβλέπει τά τής προθεσμίας έκποπιστοποιητικών αλλά καί πάντων τών ττερί τοϋ μελετητοϋ
νήσεως τής μελέτης, τά τών τυχόν παρατάσεων ταύτης καί
συγκεντρωθέντων υπηρεσιακών στοιχείων (τελευταίου εδά
τά τών ποινικών ρητρών είς βάρος τοϋ μελετητοϋ διά τήν
φιου τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 9),
ύπέρβασιν τών προθεσμιών. Το θέμα όλοκληροϋται διά τών
"Αρθρον 11. Τό άρθρον τούτο συγκεντρώνει όλας τάς διαταγμάτων τοϋ άρθρου 24.
διατάξεις διά τήν άνάθεσιν τής μελέτης καί διά τον προσδιο
"Αρθρον 21. Τούτο προβλέπει τάς συνέπειας λύσεως τής
ρισμόν τής αμοιβής, τόσον κατ’ έφαρμογήν τής άνωτέρω
συμβάΟεως ύπαιτιότητι τοϋ έργοδότου.
(παραγρ. 4 τοϋ γενικού μέρους τής παρούσης) καθιερουμένης
"Αρθρον 22. Ένταΰθα προβλέπεται ή παραλαβή καί έγκριαρχής όσον καί εις όσας περιπτώσεις ή αμοιβή αΰτη δεν προσ
σις τής μελέτης καί αί συνέπεια1, τυχόν καθυστερήσεως τοϋ
διορίζεται ύπό έτέρων διατάξεων.
έργοδότου νά προβή είς τήν έγκρισιν ταύτην.
Οΰτοίς είδικώτερον:
"Αρθρον 23. Διά τοϋ άρθρου τούτου έφαρμόζονται, διά
τήν έπίλυσιν τών έκ μελετών διαφορών, μεταξύ τοϋ έργοδότου
α) αί παραγρ. 1-5 καθορίζουν τήν δημοσίευσιν προσκλήσεως έκδηλώσεως ενδιαφέροντος, τήν επιλογήν τών Γραφείων καί τοϋ άναδόχου τής μελέτης, αί διατάξεις τών άρθρωώΐδ
έως 18 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 δηλαδή διαδικασία; πανομοιότυποι
διά τήν σύνταξιν προκαταρκτικής μελέτης ή έκθέσεως (παρά
πρός τάς διά τήν κατασκευήν τών έργων ίσχυούσας διά τήν
γραφος 5) καί τήν διαδικασίαν προσαρμογής τής τελικώς
καταβάλλομένης αμοιβής πρός τήν έκ τής προκαταρκτικής ταυτότητα τών σκοπών τούς όποιους έξυπηρετοϋν αί δια
δικασία·. αύται.
μελέτης προκύπτουσαν.
β) αί παράγρ. 6 καί 7 προβλέπουν τάς αποκλίσεις άπό
τήν άνωτέρω διαδικασίαν καί δή ή παράγραφος 6 τήν δυνα
τότητα διεξαγωγής διαγωνισμού ίδε ών κατ’ άνάλογον τρό
πον πρός τούς άρχιτεχτονικούς τοιούτους (άπόφασις ΥΠΔΕ
Ε 27960/1970 ΦΕΚ 684 ίή/70) καί ή παραγρ. 7 τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή τ ι ολ γη μ έ ν to ς γίνεται άπ’ ευθείας άνάθεσις,
γ) αί παραγρ. 8 καί 9 περιλαμβάνουν τάς συμπληρω
ματικής διατάξεις διά τον καθορισμόν τοϋ ύψους τής άμοιβής.

Ούτως έκτος τής ένστάσεως, είσάγεται ώς ύποχρεωτική
προδικασία τής δίκης ή «αιτησις θεραπείας», άντί δέ τής
μέχρι σήμερον ίσχυούσης άρμοδιότητος τών πολιτικών δι
καστηρίων παντός βαθμού, είσάγεται άποκλειστική τοιαύτη
τοϋ Έφετείου, είς πρώτον καί τελευταΐον βαθμόν, μή συγχωρουμένης άναιρέσεως. Εις πάσας τάς αιτήσεις θεραπείας
ταύτας θά άποφαίνεται ό άρμόδιος ώς έκ τής φύσεως τής
μελέτης 'Υπουργός, δηλαδή ό Υπουργός είς τον όποιον ύπάγεται ή παρακολουθούσα τήν μελέτην ύπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.
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4. «Γραφείον Μελετών»: Ενιαία μονάς έκπονήσεως μελεκ.λ.στ.. Εις 0λω: ειδικά? ττε πιστώσεις (παράγραφος 2)
αντί τής δικαστικής έττιλύσεως τής διαφοράς επιτρέπεται - τών, συγκροτούμενη έξ ενός ή περισσοτέρων Μελετητών, τής
αύτής ή πλειόνων ειδικοτήτων, αντιστοίχων πρός τάς κατη
ή συνομολόνησης διαιτησίας.
τών άναλχμβανΟμένων μελετών.
γορίας
Άρθεον 24. Ενταύθα περιλαμβάνονται αί άναγκαΐαι
5. «Συμπράττοντα Γραφεία»: Συνεργαζόμενα Γραφεία Με
συιιπλτ;ωαατικα'ι εξουσιοδοτήσεις διά την λειτουργίαν
τοϋ όλου θεσμού. Έπισημχίνετχι ότι τά θέματα τά άναγό- λετών διά τήν άπό κοινού άνάληψιν καί έκπόνησιν μελέτης.
6. «Άνάδοχος»; Μελετητής ή Γραφείον Μελετών ή Συμ
ιχενχ εί: την εκδοσιν κ.λ.π. των πτυχίων θά ρυθμίζωνται
διά Π.Λ/των εκδιδομένων προτάσει μόνον τοϋ 'Υπουργού πράττοντα Γραφεία Μελετών εις ~χ όποια άνετέθη ή έκπόΣυντονισμού, ένω τά λοιπά θέματα τά αναγόμενα γενικώς νησις μελέτης σιά τής υπογραφής σχετικής συμβάσεως.
7. «Μητρώον Μελετητών»: Πίνας τών μελετητών περιεϊτ την έκτέλεσιν των συμβάσεων έκπονήσεως των μελετών
θά ρυθμίζωνται διά Π.Δ/των εκδιδομένων υπό των Υπουρ λαμόχ/ων τήν έκάστοτε κχτάτχξιν έκαστου, άπό άπόψεως
κατηγορίας μελετών καί τον καθορισμόν τοϋ δυναμικού αύτοϋ,
γών Συντονισμού καί Δημοσίων “Εργων.
“Αοθοον 25. Τοΰτο περιλαμβάνει μεταβατικά? τινας καθ’ εκάττην κατηγορίαν μελετών.
8. «Μητρώον Γραφείων Μελετών»; Πίνας τών Γραφείων
διατάζει: ώ: καί τάς περί ούσιαστικής ένάρξεως ισχύος του
Μελετών περιλχμβάνων τήν έκάστοτε κατάταςιν έκαστου,
νόμου τοιαύτας.
Ειδική διάταξις προβλέπει ότι ή ΓΕ.Μ θά ύποκαταστήση
άπό τής συστάσεώς της καί την ΓΕΜΜΚΑ εις τα καθήκοντα
της έπί τών συμβάσεων πού εύρίσκονται έν έςελιςει.
“Αρθρον 26. Ένταϋθα περιλαμβάνεται ή ρήτρα καταργήσεως τών μέχρι νΰν ίσχυουσών διατάξεων.
“Αρθρον 27. Τοϋτο περιλαμβάνει την ρήτραν τής τυπικής
ισχύος τοϋ νόμου.
Τό κείμενον τών τροποποιουμένων διατάξεων έπισυναπτε—ται εις την παρούσαν- ώς ίδιον-τεϋχος. —-----------------------Τούς άνωτέρω σκοπούς επιδιώκει τό παρόν σχέδιον νόμου
τό όποιον φέρεται ένώπιον 'Υμών προς ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 24 Αύγούστου 1977
Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού

Δημοσίων “Εργων

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

άπό άπόψεως κατηγορίας μελετών καί τόν καθορισμόν τοϋ
συνολικού δυναμικού τού Γραφείου, άνά κατηγορίαν μελετών.

9. «Πτυχίου Μελετήτοϋ»; Βεβαιωτικόν έγγραφον έμφαίνον τήν εις τό Μητρώον Μελετητών έμφανιζομένην έκάστοτε
κατάστασιν έκαστου Μελετήτοϋ.
10. «Πτυχίον Γραφείου Μελετών»: Βεβαιωτικόν έγγραφον
άπεικονίζον τήν εις τό Μητρώον Γραφείων Μελετών έμφχ#ιζομένην έκάστοτε κατάστασιν έκάστο-j Γραφείου Μελετών.
11. «Διευθύνουσχ Υπηρεσία»: Ή ’Υπηρεσία τού εργοδότου
ή ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπομένη ή παρ’ αύτοϋ
έξουσιοδοτςυμένη πρός άσκησιν έποπτείας ελέγχου καί διοικήσεως έν γένει έπί τής ά#ατεθείσης μελέτης.
12. «Έπιβλέπων τής Μελέτης»; ’Ο ύπό έργοδότου ορι
ζόμενος διπλωματούχος άνωτάτης σχολής, ό ασκών τάς ύπό
εκείνου μεταβιβαζομένας αϋτώ αρμοδιότητας έπί τής άνατεθείσης μελέτης.
.13. «Σύμβασις»: Τό συμφωνητικόν τό ύπογραφόμενον ύπό
τού έργοδότου καί τοϋ άναδόχΟυ, διά τήν έκπόνησιν τής μελέ
της. Εις τήν έννο:αν- τής χυαόάσεως περιλαμβάνονται καί
άπαντα τά συνοδεύοντα αύτήν τεύχη, ώς καί Τυχόν παραρτή
ματα αύτής.
14. «'Αρμόδιον Συμβούλιον»: Τό κατά τάς κειμένας δια
τάξεις αρμόδιον συμβούλιον, τό όποιον γνωμοδοτεί κατά περίπτωσιν. διά τήν έκδοσιν αποφάσεων ύπό τού εργοδότου.

Περί μητρώου μελετητών -/.αί άναθέσεως
καί έκπονήσεως μελετών.

“Αρθρον 3.
Μελετηταί.

“Αρθρον 1.

’Αντικείμενου τοΰ νόμου.
(!) τερών Xήχε; καθορίζει τούς όρους καί την διαδικασίαν
τής εις ίϊιώ'ας μελετητές καί ιδιωτικά γραφεία μελετών
άναθέσεως καί τής ύπό τούτων έκπονήσεως μελετών διά λο
γαριασμών τοΰ Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου. ’Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως, Δημοσίων Επι
χειρήσεων καί λοιπών ’Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος
όταν αί μελέται αύτα: δεν εκπονούνται απ’ ευθείας ύπό τοϋ
προσωπικού τούτων.
“Αρθρο·# 2.
’Ορισμοί.
Έν τφ παρόντι Νόμω νοούνται ώς:
1. «Μελέτη»; Πάσα επιστημονική καί τεχνική εργασία καί
έρευνα άποόλέπΟυσα εις την κατασκευήν ή μή τεχνικού έρ
γου ή εις τον σχεδιασμον καί τήν άπεικόνισιν προγρχμμάτων
καί μεθόδων άναπτύξεως τοϋ εϋρυτέρου χώρου διά τής κατα
σκευής ή μή τεχνικών έργων.
2. «’Εργοδότης»: Το Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., ’Οργανισμοί
Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως, Δημόσιαι ’Επιχειρήσεις καί λοιποί
’Οργανισμοί Δημοσίου ενδιαφέροντος οι όποιοι αναθέτουν τήν
μελέτην.
3. «Μελετητής»; ’Επιστήμων, διπλωματούχος άνωτάτης
°λαλήφ ημεδαπής ή όμοταγοϋς ά#εγνωρισμέ·#ης σχολής Τής
αλλοδαπής, ασχολούμενος μέ έκπόνησιν μελετών καί επιβλέ
ψεις τεχνικών καί άλλων έργων.

1. Ή ϊδιότης τοΰ μελετήτοϋ αποκτάται διά τή: έγγραφή:
εις τό μητρώον μελετητών καί τής χορηγήσεως πΤυχιΟυ μελετητοϋ.
2. Τήν ΐδιέητα τοϋ μελετήτοϋ δεν δύναται νά αποκτήσουν:
α) Οί μή συμπληρώσαντες τετραετίχ# άπό τής κτήσεως

τού διπλώματος.
β) Οί τελοϋντες ύπό ύπαλληλικήν σχέδίν οϊασδήποτε μορ
φής. έξ χ.ρουμένων τών ύφηγητών Χ/ωτάτων σχολών, δυναμενων νά αναλαμβάνουν μελέτας σχετιζομένας πρός τό αντικεί
μενα# τής έδρας εις τήν όποίχ# άνήκoy/.
γ) Οί έν ένεργεία ΚαθηγηΤαί ά#ωτάτων, καί ά#ωτέρων
σχολών.

δ) Οί κάτοχοι πτυχίου εργολήπτου δημοσίων έργων καί
οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον παρέχοντας τάς ύπηρεσίας των εις
αΰτούς. έξαιρουμένων τών κατά τάς περί έκτελέσεως τών δη
μοσίων "Εργων διατάξεις περιπτώσεων, καθ’ ας προϊλέπετα:
τούτο.
3. Έκαστος μελετητής ϋποχρεούται όπως κατά τήν εγγρα
φήν του εις τό Μητρώο·# Μελετητών δηλώση μίχ# καί μοναδικήν επαγγελματικήν αύτοϋ. ώς μελετήτοϋ. έδραν.
4. Έκαστος Μελετητής δύναται νά έγγραφή τή· αιτήσει
του εις τό Μητρώο·# Μελετητών, εις δύο κατήγορος μελε
τών κατ’ ανώτατο-# όριον. σχετικάς πρός τήν έπ·.στημο·#τκήν .
ειδικότητα αύτοϋ, μέ δυναμικόν ύπολογιζάμενον εις μονάδας
βάσει ά#αλόγου πείρας αύτοϋ εις έκπόνησιν άντιστο'χων πρός
έκάστην τών άΐτουρίένων ύπ’ χύτοϋ, κατηγοριών μελετών ή
εις έπιβλεψιν ή κατασκευή·# συναφών έργων, καί τών ετών άπό
κτήσεως διπλώματος ώς κάτωθι:

