EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ
12/2013
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (ββ) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013) ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 7, όπου και η έδρα της, συνήλθε
η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος:

1. Βασίλειος Φλωρίδης

Αντιπρόεδρος:
2. Κων/νος Βαρδακαστάνης (ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει τον
Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Μπάνο που απουσίαζε λόγω κωλύματος).
Μέλη:

3. Μιχαήλ Σφακιανάκης

4. Χρύσανθος Τάσσης (ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει το τακτικό
μέλος Νικόλαο Κοσμίδη που απουσίαζε λόγω κωλύματος).
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω
κωλύματος.
Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου
Εισηγητές: Ευανθία Σαββίδη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σοφία Καλογήρου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Ευάγγελος Καραμανλής, Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Ευάγγελος Ιατρού, Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. Δ17α/01/191/ΦΝ 449/12-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή (αρ. πρωτ. εισερχ. 3804/21-8-2013).
Θέμα: Διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄ (ββ) του Ν.4013/2011 (Α
204) επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος που προτείνεται από τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με τίτλο «Μητρώα Μελετητών – Εταιρειών
Μελετών».
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Α. Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ΄ (ββ) του Ν. 4013/2011 ορίζεται ότι “ ββ) Τα προεδρικά
διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από
γνώμη της Αρχής. Η γνώμη αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων κατά την
αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια της
Αρχής στην ιστοσελίδα της.”
Το υποβαλλόμενο από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχέδιο προεδρικού
διατάγματος με τίτλο “Μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών”, στον βαθμό που περιέχει
διατάξεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω,
εμπίπτει στην γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής, κατ΄ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ (ββ) του Ν.
4013/2011.
Β. Το υποβαλλόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος προτείνεται κατ’ εξουσιοδότηση της
διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α 42) και με αυτό επιχειρείται η
ρύθμιση των θεμάτων τήρησης και λειτουργίας των μητρώων μελετητών και εταιριών μελετών
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, και πιο
συγκεκριμένα ο καθορισμός α) των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και κατάταξης
στα μητρώα μελετητών και εταιριών μελετών και τα σχετικώς απαιτούμενα δικαιολογητικά, β) των
όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης,
ανακαθορισμού, ελέγχου και ακύρωσης των πτυχίων μελετητών και των πτυχίων εταιριών
μελετών καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύος των εν λόγω πτυχίων, γ) της αρμόδιας υπηρεσίας
για την τήρηση και τον έλεγχο των μητρώων, δ) των αρμοδιοτήτων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Μητρώου, των ιδιοτήτων των μελών της και των κανόνων λειτουργίας της, ε) των ορίων
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005 ανά
τάξη πτυχίου.
Επιπρόσθετα, με το υποβαλλόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται η επέκταση των
διατάξεων του Ν.3316/2005 στις δημόσιες συμβάσεις μελετών συστημάτων πληροφορικής και
δικτύων (κατηγορία 28 του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005).
ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις
1. Η Αρχή παρατηρεί ότι τα ειδικότερα θέματα ρύθμισης και λειτουργίας των μητρώων μελετητών
και εταιρειών μελετών αποτέλεσαν αντικείμενο διαφόρων νομοθετημάτων και των κανονιστικών
πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. Σε εκτέλεση του Ν. 3316/2005 τα εν λόγω
θέματα ρυθμίστηκαν με το Π.Δ. 138/2009 (Α’ 185), η ισχύς του οποίου ωστόσο ανεστάλη τελικά
μέχρι τις 16/11/2012 με τα Π.Δ. 193/2009 (Α 232), Π.Δ. 112/2010 (Α 192) και Π.Δ. 133/2011 (Α
263). Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τα ειδικότερα θέματα τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας
των μητρώων μελετητών και εταιριών μελετών που πιστοποιούν την τεχνική ικανότητα των
μελετητών και εταιριών μελετών να αναλαμβάνουν και εκπονούν δημόσιες συμβάσεις μελετών
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συνέχιζαν να ρυθμίζονται από τις προϊσχύουσες του Ν.3316/2005 διατάξεις του Ν.716/1977 (Α
295) καθώς και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (ενδεικτικά
ΠΔ 194/79, 412/78, 799/78, 840/78, 862/78, 917/78, 923/78, 541/78, 33/78 και 798/78).
Με το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. καταργείται στο σύνολό του το ΠΔ 138/2009, πολλές από τις
ρυθμίσεις του οποίου ωστόσο επαναλαμβάνονται ταυτόσημες στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ.
2. Το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει τα μητρώα μελετητών- εταιρειών μελετών καθορίζει
ευθέως με νομικά δεσμευτικό τρόπο τους πιθανούς συμμετέχοντες σε μία διαγωνιστική
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και σχετικών υπηρεσιών. Η
υποχρέωση εγγραφής στις τάξεις των μητρώων και η συνακόλουθη απόφαση μιας αναθέτουσας
αρχής για τους δικαιούμενους συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, καθόσον βάσει της εν λόγω εγγραφής επαληθεύεται η
ικανότητα των υποψηφίων να συμμετάσχουν σε δεδομένες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ
τούτου, το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων των Οδηγιών
αυτών και των βασικών αρχών που τις διέπουν, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχόντων, η επιδίωξη του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού, η αρχή της
διαφάνειας και η αρχή της αναλογικότητας.

ΙΙΙ. Εκτίμηση της Αρχής επί της αναγκαιότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων:
1. Σημειώνεται προκαταρκτικά ότι πρόκειται να μεταρρυθμιστεί, υπό τον συντονισμό της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την απλούστευση και
ενοποίησή του, τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών και τη μείωση των
καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
των δημοσίων συμβάσεων.
Το εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων συγκροτείται από μία πληθώρα νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν την σύναψή τους ανάλογα είτε με την αναθέτουσα αρχή
(κεντρική κυβέρνηση / τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικά ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα), είτε το είδος
της σύμβασης (έργα / προμήθειες / υπηρεσίες) είτε ακόμη και τον κλάδο της αγοράς (υγεία /
πληροφορική κ.ο.κ.). Η διάσπαση αυτή του νομικού πλαισίου είναι σε σημαντικό βαθμό περιττή
και δημιουργεί σύγχυση, τόσο στις αναθέτουσες αρχές, όσο και στους οικονομικούς φορείς.
Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή θεωρεί ότι άμεση προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η εκκίνηση
διαδικασίας ενοποίησης και απλοποίησης των συναφών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, ώστε
να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλλει στην
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την ενότητα της νομολογίας και θα περιορίσει ουσιωδώς την
εμφάνιση δυσλειτουργιών κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.
Κατά συνέπεια, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών που
αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που
διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή διάσπαρτες ρυθμίσεις.
2. Ειδικότερα, όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η Αρχή διαπιστώνει καταρχήν ότι με τη
θέσπιση του Ν. 3316/2005 επιχειρήθηκε η εναρμόνιση των ρυθμίσεων του εθνικού πλαισίου
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και συναφών υπηρεσιών
με τις απαιτήσεις των νέων Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. Ωστόσο, η Αρχή εφιστά την προσοχή
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της διοίκησης σε ορισμένες αντιφάσεις και ασυμβατότητες του νόμου με τις γενικές αρχές του
πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και τις διατάξεις του παράγωγου ενωσιακού δίκαιου που
αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτές αναλυτικά αναδεικνύονται από τις παρατηρήσεις
που ακολουθούν επί των επί μέρους διατάξεων του υπόψη σχεδίου ΠΔ.
3.
Κατόπιν αυτών, η Αρχή υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός νέου ενιαίου
θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα άρει τις δυσλειτουργίες, θα συμπληρώσει τις ελλείψεις του
προγενέστερου θεσμικού πλαισίου και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ενωσιακό δίκαιο.
Προς τον σκοπό αυτό, προέχει λογικά και νομοτεχνικά όπως τύχουν από τη διοίκηση
επεξεργασίας οι παρατηρήσεις της Αρχής επί των διατάξεων του Ν. 3316/2005 με τη διόρθωση,
συμπλήρωση, ή τροποποίηση τους προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση του προεδρικού
διατάγματος, ούτως ώστε αυτό να αποτυπώνει την κατά το περιεχόμενο ουσιαστική επιλογή του
νομοθέτη εντός των κανονιστικών ορίων που τίθενται.

ΙV. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
«Μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 42).
2. Την παρ. 6 περ. α) του άρθρου 5 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005. (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ στοιχ. (ββ) του ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής………..» (ΦΕΚ Α΄ 204)
5. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως) (Α΄
141) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152)
6. Tις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
7. Την αρ……………… γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
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8. Την υπ' αριθμ. ……………. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννοιες – Ορισμοί
1. "Μητρώο Μελετητών" είναι ο κατάλογος που τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 7,
στον οποίο κατατάσσονται οι Μελετητές - φυσικά πρόσωπα ύστερα από αξιολόγηση, σε
κατηγορίες μελετών κατά τάξεις δυναμικότητας, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και
τεχνικών γνώσεων τους, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την
πιστοποιούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το δυναμικό τους ανά κατηγορία μελέτης.
2 "Μητρώο Εταιρειών Μελετών" είναι ο κατάλογος που τηρείται από την ίδια αρμόδια υπηρεσία
της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρείες Μελετών σε
κατηγορίες μελετών και σε τάξεις, ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών τους ανά κατηγορία
μελέτης. Ο όρος "Εταιρεία Μελετών" που χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει και εννοεί και
Γραφείο Μελετών, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.
3. "Πτυχίο" Μελετητή ή Εταιρείας Μελετών είναι το δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από την
αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη
του Μελετητή ή της Εταιρείας Μελετών στις κατηγορίες και τάξεις του αντίστοιχου μητρώου.
4. "Κατηγορίες Μελετών" είναι οι αναγραφόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, όπως
ισχύει κάθε φορά και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των
εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους,
όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους.
5. "Εμπειρία" είναι οι βεβαιωμένες συμμετοχές του μελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή
υπαλλήλων) εταιρείας μελετών σε εκπονήσεις περαιωμένων συμβάσεων ή σταδίων μελετών και
συμπληρωματικά σε επιβλέψεις μελετών ή/και σε παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.2β
του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 καθώς και κάθε τεκμηριωμένη ερευνητική και επιστημονική
δραστηριότητα, όπως συγγράμματα, δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια
και ημερίδες.
6. "Δέσμευση του πτυχίου" είναι η διάθεση του πτυχίου Μελετητή για τη στελέχωση Εταιρείας
Μελετών, είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
7. "Αρμόδια υπηρεσία" είναι η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ 15) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 2
Μελετητές
1.Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και τη χορήγηση
πτυχίου Μελετητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα είτε να
αναλαμβάνει ατομικά ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας μελέτες που εμπίπτουν στα όρια της
κατάταξης του στο Μητρώο, είτε να στελεχώνει Εταιρείες Μελετών.
2. Το πτυχίο Μελετητή έχει τη μορφή ενιαίου εντύπου και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία
του μελετητή (όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό
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Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ.), τις κατηγορίες μελετών που δικαιούται να αναλάβει, την τάξη
ανά κατηγορία μελέτης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. Το πτυχίο του
Μελετητή ισχύει για χρονική περίοδο επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, με την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 4.
3. Οι Μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Μελετητών σε δύο (2) το πολύ
κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη
εμπειρία τους.
4. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη
λήψη του τίτλου σπουδών ή από την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε όποιες
περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β΄ και Γ΄ τάξης,
εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3316/2005,
απαιτείται υποχρεωτικά και η αποδεδειγμένη ενασχόληση στην εκπόνηση μελετών ή/και στην
παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3316/2005,
συνολικού οικονομικού αντικειμένου ίσου με το 80% του άνω ορίου των αμοιβών μελετών της
τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου
14 του παρόντος.
5. Οι αιτήσεις προς την αρμόδια κατ’ άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία και τα έγγραφα που τις
συνοδεύουν υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή
ταχυδρομικώς
με
συστημένη
επιστολή
ή
εταιρεία
ταχυμεταφορών.
Οι αιτήσεις και το παράβολο υποβάλλονται σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά είτε σε
πρωτότυπο είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο. Χρόνος υποβολής τεκμαίρεται ο χρόνος περιέλευσης
του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ως χρόνος
υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών
1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία
περιλαμβάνονται προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, κατοικία,
επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών κ.α.), στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική
διεύθυνση) και την κατηγορία ή τις κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2338/1995
εισφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμου της
αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως
ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια
άδεια. Όπου ο νόμος δεν απαιτεί έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, υποβάλλεται βεβαίωση
έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του
αιτούντος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν.1599/1989 περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο
του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.
3316/2005.
ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α΄, πίνακες εμπειρίας του
μελετητή, που περιλαμβάνουν, για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία για την
εκπόνηση μελετών ή/και την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν.3316/2005, μαζί με τα σχετικά Πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7 του
παρόντος. Εφόσον υφίσταται ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα, όπως συγγράμματα,
δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις, υποβάλλεται αναλυτικό υπόμνημα της σχετικής
δραστηριότητας, με συνημμένα σχετικά αντίγραφα.
Άρθρο 4
Εταιρείες Μελετών
1. Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται με αίτησή τους σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών.
Το χορηγούμενο πτυχίο έχει ισχύ για πέντε (5) έτη από την έκδοσή του, αφορά όλες τις
κατηγορίες μελετών στις οποίες εγγράφεται η Εταιρεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία της, τις
κατηγορίες μελετών και την αντίστοιχη τάξη, το σύνολο του δυναμικού για κάθε κατηγορία και το
χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των Μελετητών
που ανήκουν στο δυναμικό της Εταιρείας και έχουν δεσμεύσει τα πτυχία τους, η τάξη και η
κατηγορία, καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος των ατομικών πτυχίων. Σε περίπτωση λήξης της
ισχύος ατομικού πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια
ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, η ισχύς του ατομικού πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια και
λήγει την ημέρα λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας.
2. Κάθε Μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο Εταιρεία Μελετών. Η
δέσμευση στερεί τον Μελετητή του δικαιώματος να υποβάλλει εφεξής φακέλους συμμετοχής με
το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύμβασης
εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών
Για την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων
δικαιολογητικών:
α)
Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη
στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.2338/1995 εισφορά, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και η
έδρα της, η νομική της μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και οι κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. Αν η αιτούσα
Εταιρεία έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει
από το καταστατικό της.
β) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι
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δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και
οι τροποποιήσεις του, καθώς και τις βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για τις τροποποιήσεις
του καταστατικού. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι μετοχές της αιτούσας, εφόσον
αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές. Στην περίπτωση που στη μετοχική σύνθεση της
αιτούσας συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες, οι μετοχές τους πρέπει να είναι ονομαστικές.
γ) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ή άλλης αρμόδιας
διοικητικής αρχής περί του ότι αυτή δεν τελεί υπό κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής
διαχείρισης.
δ) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
ε) Για κάθε ζητούμενη κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο στην κατηγορία) των Μελετητών που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην
Εταιρεία, συνοδευόμενη από: αα) δήλωση των Μελετητών για δέσμευση του πτυχίου τους στην
Εταιρεία και ββ) το ατομικό πτυχίο ενός εκάστου. Προκειμένου περί μελετητών - υπαλλήλων της
εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση, θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό
φορέα του υπαλλήλου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους Μελετητές - στελέχη
του δυναμικού της Εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι αα) τελούν σε σχέση εξαρτημένης
εργασίας με την Εταιρεία, εφόσον πρόκειται περί μελετητών-υπαλλήλων ββ) δεν συντρέχει στα
πρόσωπα τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 Ν.3316/2005 και γγ) δεν
θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόμενους στους οποίους
δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους.
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης πτυχίου και αρμόδια όργανα
1. Για τη χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών
εκδίδεται απόφαση: α) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όταν αφορά Εταιρείες Μελετών που ζητούν να
καταταγούν στις Δ΄ και Ε΄ τάξεις κατηγοριών μελετών και β) του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις
λοιπές περιπτώσεις. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Μητρώου, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων: 10 παρ. 8, 11 παρ. 5 και 13
παρ. 3. Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου των Μητρώων, λειτουργίας και υποστήριξης της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των
πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από αυτά διεκπεραιώνονται από το Τμήμα τήρησης των
Μητρώων Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της αρμόδιας Υπηρεσίας.
2. Tα πτυχία των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών παραλαμβάνονται από τους αιτούντες ή
εκπροσώπους τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός τριών (3) ημερών μετά την έκδοσή τους.
3. Κατά της απόφασης εγγραφής ή μεταβολών της εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών και
Εταιρειών Μελετών χωρεί ένσταση από τον Μελετητή ή την Εταιρεία Μελετών που αφορά η
απόφαση. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (telefax) ή ηλεκτρονικά,
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μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον
ενδιαφερόμενο και απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία εισάγει άμεσα το θέμα για
γνωμοδότηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν προσβάλλεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ο Γενικός Γραμματέας στις λοιπές περιπτώσεις μέσα σε προθεσμία δύο (2)
μηνών από την υποβολή τους. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως απόρριψη της
ένστασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και
γραπτά τον ενιστάμενο για την απόρριψη της ένστασής του.
Άρθρο 7
Πιστοποιητικά εμπειρίας
1. Η απαιτούμενη εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος, για
την εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ουσιαστική συμβολή του Μελετητή, της Εταιρείας
Μελετών και των στελεχών της, σε συγκεκριμένο τομέα και αντικείμενο εκπόνησης ή ελέγχου ή
επίβλεψης μελετών.
2. Η εμπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση μελέτης με εργοδότη δημόσιο φορέα
κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης που υπογράφουν κάθε κατηγορία
μελέτης, εκτός αν με δήλωση του κοινού εκπροσώπου ή του συντονιστή της ομάδας μελέτης,
προσδιορίζονται ιδιαίτερα ποσοστά ανά κατηγορία περαιωμένης μελέτης για τα πρόσωπα που
στελεχώνουν την ομάδα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης υποχρεούται με την έγκριση της
μελέτης να χορηγήσει στον Μελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση από την οποία πρέπει να
προκύπτουν: α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης, β) οι υπογράφοντες κάθε
στάδιο και κατηγορία μελέτης Μελετητές και γ) το οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας και
σταδίου, όπως προκύπτει από την συμβατική αμοιβή του αναδόχου.
3. Όταν ο εργοδότης της μελέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ως
πιστοποιητικά εμπειρίας λαμβάνονται έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία προκύπτουν
τα πρόσωπα των μελετητών, επιβλεπόντων ή κατασκευαστών του έργου. Τέτοια έγγραφα είναι
ιδίως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του σχετικού έργου, ή / και αντίγραφα των
σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων, ή / και αντίγραφο του ιδιωτικού
συμφωνητικού του έργου, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες είναι τυχόν αρμόδιες για τον έλεγχο
των μελετών, καθώς και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία, που κρίνονται κατάλληλα από τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.
4. Η εμπειρία που αποκτάται από επίβλεψη μελετών κατανέμεται μεταξύ των στελεχών της
εταιρείας, για μεν τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των
αρμοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές συμβάσεις σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στην
επίβλεψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, όπως σχετική βεβαίωση
του εργοδότη, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων κ.ο.κ.
Άρθρο 8
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου
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1. Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), που συγκροτείται κατά την παράγραφο 8 του
άρθρου 39 του Ν.3316/2005, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων που αναφέρονται στην ως
άνω διάταξη, καθώς και τα ακόλουθα υπηρεσιακά μέλη:
α) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄.
β) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή του, τεχνικό
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄.
γ-δ) Δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), εκ των
οποίων ο ένας με βαθμό Β΄, με τους αναπληρωτές τους.
ε) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου
Ανταγωνιστικότητας, με τον αναπληρωτή του.

Ανάπτυξης και

στ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον
αναπληρωτή του.
ζ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.
η) Ένας υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Ε. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, πτυχιούχος Νομικής
Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον Β’ ή Γ’ με τον αναπληρωτή του, πτυχιούχο Νομικής Σχολής.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει το υπό στοιχ. (β) μέλος.
Τα μέλη υπό στοιχεία ε, στ και ζ, περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν
υπόδειξης των οικείων οργάνων των Υπουργείων στα οποία υπηρετούν.
2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας υπάλληλος που
υπηρετεί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή
του.
4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την
κρίση του Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω
ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας.
5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 6 του
παρόντος μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας των
μελών της Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση μέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6
του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις", όπως ισχύει κάθε φορά.
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6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και του
εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ν. 3316/2005.
β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής, κατάταξης, και κάθε είδους μεταβολής στο Μητρώο
Μελετητών και στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.
γ) Γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόμενο εγκυκλίων σχετικών με τις
διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουμένων την εγγραφή.
δ) Γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος και
επί οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τα Μητρώα παραπέμπεται σε αυτήν από το Γενικό
Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ` αυτήν από τις κείμενες διατάξεις.
7. Η κατ` άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία είναι αρμόδια για τη στέγαση και τη γραμματειακή και
υλικοτεχνική υποστήριξη της Γ.Ε.Μ.
8. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή
Μητρώου.
Άρθρο 9
Κανόνες Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου
1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρο της μία φορά την
εβδομάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις δεν
μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε μήνα. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται τουλάχιστον επτά (7) εκ των μελών της.
2. Οι συνεδριάσεις είναι κλειστές. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Εκτός
ημερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέμα, ύστερα από πρόταση
μέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της μέλη και δεν έχουν αντίρρηση στη
συζήτηση.
3. Στην Επιτροπή εισηγείται ο Διευθυντής της αρμόδιας Υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών αυτής. Με ευθύνη του Προέδρου της
μπορεί να ορίζεται μέλος της Γ.Ε.Μ. ή υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και την κατάθεση υπομνήματος.
4. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση καταχωρούνται στην
ημερήσια διάταξη που γνωστοποιείται στα τακτικά μέλη σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες
πριν τη συνεδρίαση.
5. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και
περιέχουν αιτιολογία, ήτοι μνεία και ερμηνεία των διατάξεων οι οποίες διέπουν την περίπτωση,
μνεία και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που προκύπτουν από τα έγγραφα του
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φακέλου και σαφές συμπέρασμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας
ψήφισε ο Πρόεδρος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία γνώμες, εκ των οποίων καμιά δεν
συγκεντρώνει την πλειοψηφία, οι σχετικώς μειοψηφούντες οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία
από τις επικρατέστερες. Στο πρακτικό καταγράφεται η αρχική γνώμη των μελών που
προσχώρησαν σε μία από τις επικρατέστερες απόψεις, εφόσον το επιθυμούν.
6. Για τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία: α)
αναφέρουν τα ονόματα των μελών που συμμετείχαν, την απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους
και τη συμμετοχή αναπληρωματικού, β) περιέχουν τη σχετική εισήγηση, γ) περιλαμβάνουν τη
γνώμη των μειοψηφούντων μελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) θεωρούνται και υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και ε) τηρούνται σε κινητά φύλλα που αριθμούνται με ενιαία
ετησία αύξουσα αρίθμηση και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
7. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, ή οποτεδήποτε το ζητήσει ο Υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση με στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων κατά το προηγούμενο έτος, γενικές εκτιμήσεις της για το
βαθμό επιτυχίας των σχετικών μέτρων και τυχόν υποδείξεις για βελτίωσή τους.
Άρθρο 10
Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
1. Τα πτυχία των Μελετητών ανανεώνονται ανά επταετία επιφυλασσομένης της διατάξεως του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4. Για την ανανέωση του πτυχίου, χωρίς μεταβολές
στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι Μελετητές υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια υπηρεσία, ένα (1) τουλάχιστον
μήνα πριν από την ημέρα λήξης του πτυχίου.
2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ) και στοιχεία για την
επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση
συνοδεύεται από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής
στο πρόσωπο του αιτούντος ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του
άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.
3. Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την
υποβολή της αίτησης ανανέωσης συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλιώς
χορηγεί βεβαίωση περί της σχετικής υποβολής αίτησης. Η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση
προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου ή
την απόρριψη της αίτησης. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται ταυτόχρονα στην
υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.
4. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή / και επέκταση ή αλλαγή
κατηγορίας μελετών), ο μελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, στην
οποία δηλώνει την ζητούμενη τάξη και κατηγορία μελετών. Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει
το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης αναθεώρησης
συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
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α) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν.1599/1986 περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του
ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005.
β) Πίνακας με τις εκπονηθείσες μελέτες της κατηγορίας ή των κατηγοριών μελετών για τις οποίες
ζητά την αναθεώρηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για προηγούμενη κατάταξη ή προαγωγή
του πτυχίου στην οικεία κατηγορία, καθώς και πίνακας εκπόνησης μελετών ή/και παροχής
υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3316/2005, μαζί με
τα πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7.
Αλλαγή κατηγορίας ατομικού πτυχίου μελετητή δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά την πάροδο
τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριμένη κατηγορία ή από
προηγούμενη αλλαγή κατηγορίας.
5. Οι Μελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ. 2
του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο τους στην αρμόδια
υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται στην περίπτωση
αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για όλες τις συνέπειές της διαγραφή από το
Μητρώο.
6. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του πτυχίου, μπορεί να ζητηθεί η επαναχορήγησή
του, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2,
περί μη συνδρομής πλέον στο πρόσωπο του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην
παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005. Επιπλέον, εφόσον ο λόγος της αναστολής του πτυχίου
ήταν η πρόσληψη του μελετητή ως υπαλλήλου, η αίτηση συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη
του, ότι δεν τελεί πλέον σε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
7. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο Μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση
επανέκδοσης του πτυχίου του, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας του. Η αίτηση
εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
8. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής
και επανέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν
είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8.
Άρθρο 11
Ανανέωση πτυχίου Εταιρειών Μελετών
1. Τα πτυχία των Εταιρειών Μελετών ανανεώνονται κάθε πενταετία. Για την ανανέωση του
πτυχίου τους χωρίς μεταβολή στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι Εταιρείες υποβάλλουν αίτηση
στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, ένα (1) τουλάχιστον
μήνα πριν από τη λήξη του πτυχίου.
2. Η αίτηση ανανέωσης αφορά τις ίδιες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, όπως και το προηγούμενο
πτυχίο, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και αναφέρει την επωνυμία και
την έδρα της, τη νομική της μορφή, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την αρμόδια
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Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Στην αίτηση,
συνοδευόμενη από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο, επισυνάπτονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι
δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και
οι τροποποιήσεις του, καθώς και τις βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για τις τροποποιήσεις
του καταστατικού. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι μετοχές της αιτούσας, εφόσον
αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές Στην περίπτωση που στη μετοχική σύνθεση της
αιτούσας συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες, οι μετοχές τους πρέπει να είναι ονομαστικές.
Αντί των ανωτέρω υπό α) στοιχείων μπορεί να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης της
εταιρείας όπως και στο υπό ανανέωση πτυχίο.
β) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ή άλλης αρμόδιας
διοικητικής αρχής περί του ότι αυτή δεν τελεί υπό κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής
διαχείρισης.
γ) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
δ) Για κάθε κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό
πτυχίο στην κατηγορία) των Μελετητών που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην εταιρεία.
Προκειμένου περί μελετητών - υπαλλήλων της Εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση
θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του υπαλλήλου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν.1599/1986 καθενός από τους Μελετητές - υπαλλήλους
της Εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι: αα) συναινούν στη συνέχιση της δέσμευσης του
πτυχίου τους στην Εταιρεία, ββ) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία μελετών,
γγ) δεν συντρέχει στα πρόσωπα τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39
Ν.3316/2005 και δδ) δεν θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από
διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους.
3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από
την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης
ανανέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος. Με την
παραλαβή του νέου πτυχίου, παραδίδεται από την αιτούσα το προηγούμενο πρωτότυπο πτυχίο
καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.
4. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, η Εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση
επανέκδοσης του πτυχίου, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας του. Η αίτηση
εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος.
5. Για την έκδοση νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού,
δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 του παρόντος.
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Άρθρο 12
Αναθεώρηση και ανακαθορισμός πτυχίου Εταιρειών Μελετών
1. Για την αναθεώρηση, ήτοι την προαγωγή σε ανώτερη τάξη υφιστάμενης κατηγορίας μελέτης,
την επέκταση σε νέες κατηγορίες μελετών, ή και την αλλαγή κατηγορίας του πτυχίου Εταιρείας
Μελετών, υποβάλλεται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της που νομιμοποιείται κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά της ίδιας παραγράφου και από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 12 του
Ν.2338/1995 (Α΄ 202) εισφορά. Δικαιολογητικά των στελεχών-μελετητών υποβάλλονται εφόσον
αφορούν: α) επέκταση σε νέες κατηγορίες, ή β) κατηγορίες στις οποίες διαφοροποιείται η
κατάταξη της Εταιρείας, ή γ) νεοεισερχόμενα στην Εταιρεία στελέχη. Μετά την έκδοση του νέου
πτυχίου κατατίθεται στην υπηρεσία το παλαιό πτυχίο της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του πτυχίου μελετητή που έχει δεσμεύσει το πτυχίο
του στην Εταιρεία και εφόσον η μεταβολή αυτή έχει συνέπειες στο πτυχίο της Εταιρείας ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει αίτηση με τα στοιχεία της Εταιρείας για ανακαθορισμό
του πτυχίου της ανάλογα με την επελθούσα μεταβολή. Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση
των μελετητών των κατηγοριών που μεταβάλλονται, με μνεία της τάξης ανά κατηγορία του
πτυχίου τους.
3. Σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων ή μετόχων στην Εταιρεία, υποβάλλονται: α) σχετική
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, β) η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και
τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (εφόσον είναι αναγκαία η δημοσίευση), ή αντίγραφα των θεωρημένων από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και γ) αντίγραφο του Βιβλίου
Μετόχων της εταιρείας.
Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου για στελέχωση του εταιρικού πτυχίου υποβάλλονται: α)
σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, β) μισθοδοτική κατάσταση
θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό του φορέα και γ) υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου ότι γα)τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία , γβ) δεν συντρέχει στα
πρόσωπό του κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 Ν.3316/2005 και γγ) δεν
θα στελεχώσει ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν
μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύει το πτυχίο του.
Ο νέος εταίρος ή υπάλληλος υποβάλλει αίτηση - δήλωση για ένταξη στην Εταιρεία, στην οποία
επισυνάπτει και το ατομικό του πτυχίο.
4. Εφόσον οι μεταβολές της παρ. 3 έχουν επίπτωση στο πτυχίο της Εταιρείας, τηρούνται οι
διατάξεις περί ανακαθορισμού του των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι Εταιρείες Μελετών υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου τους, να
γνωστοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
επέλευση τους γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στο πτυχίο τους, όπως η αποχώρηση, η
συνταξιοδότηση, ο θάνατος ή η αντικατάσταση στελέχους. Την ίδια γνωστοποίηση μπορεί να
υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί.
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6. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Εταιρεία στην οποία έχει δεσμεύσει το πτυχίο του, η
σχέση Εταιρείας - στελέχους παραμένει ενεργή για τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή της σχετικής
γνωστοποίησης και για το ίδιο διάστημα το πτυχίο παραμένει δεσμευμένο στην Εταιρεία. Μέσα
στο χρονικό αυτό διάστημα η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή του, με
μελετητή κάτοχο πτυχίου τάξης και κατηγορίας απαραίτητης για την μη μεταβολή του πτυχίου της
Εταιρείας, οπότε το ατομικό πτυχίο του αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσμεύεται. Σε περίπτωση
θανάτου ή συνταξιοδότησης στελέχους, το αντίστοιχο πτυχίο πρέπει να αντικατασταθεί μέσα σε
προθεσμία τριών (3) μηνών. Η αντικατάσταση στελέχους της Εταιρείας συνεπάγεται την έκδοση
νέου πτυχίου, με τον αυτό χρόνο λήξης.
7. Εφόσον η αντικατάσταση υλοποιηθεί και δηλωθεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης
παραγράφου, το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση το πτυχίο της
Εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία παύει να ισχύει από την επομένη της λήξεως της
τρίμηνης προθεσμίας. Εφόσον διαπιστωθούν από την υπηρεσία απώλειες στελεχών που
επηρεάζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο δυναμικό της Εταιρείας σε συγκεκριμένη κατηγορία,
κινείται αυτεπάγγελτα η διαδικασία ανακαθορισμού του πτυχίου. Το στέλεχος μπορεί να
αναπληρωθεί μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας
αποστέλλεται από την υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία, προ πέντε ημερών, σχετική
πρόσκληση να παραστεί στην συνεδρίαση της Γ.Ε.Μ. Το νέο πτυχίο έχει ισχύ από της εκδόσεώς
του και λήγει κατά το χρόνο λήξης του παλαιού πτυχίου.
Άρθρο 13
Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών
1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας διαγράφονται οι
Μελετητές από το Μητρώο Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, προσωρινά μεν λόγω
επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προβλέπεται
στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εξόδου από το επάγγελμα λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς
αποχωρήσεως από το Μητρώο.
β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις.
2. Ο Μελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά από το Μητρώο Μελετητών καταθέτει το
πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω
θανάτου, την υποχρέωση αυτή έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι του Μελετητή ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας, στην οποία είναι ενταγμένο το πτυχίο προσκομίζοντας την ληξιαρχική
πράξη θανάτου. Εφόσον περιέλθει κατ’ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο θάνατος μελετητή,
αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο μελετητής μπορεί να υποβάλει αίτηση
επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο
επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Για την επανέκδοση του πτυχίου δεν είναι
απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της ΓΕΜ.
4. Οι Εταιρείες Μελετών διαγράφονται από το οικείο Μητρώο με διαπιστωτική πράξη του
αρμόδιου για την έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά μεν σε περίπτωση επιβολής σχετικής
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πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της ποινής,
οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή και
εκουσίως, κατόπιν αιτήσεώς τους. Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα μητρώα, στην
αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός Μητρώου) και ο λόγος της
διαγραφής και επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Εταιρείας.
5. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγραφής της Εταιρείας αποδεσμεύονται
αυτοδικαίως τα δεσμευμένα σε αυτήν μελετητικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής,
τα ατομικά πτυχία των στελεχών αποδεσμεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι κάτοχοι τους
δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία.
6. Εταιρεία Μελετών, η οποία διαγράφηκε προσωρινά από το οικείο Μητρώο, μπορεί να
καταθέσει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου της στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την λήξη της
ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέσμευση πτυχίων κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία
πρέπει να αποδείξει, με τα στοιχεία του άρθρου 5, την κατοχή του ελάχιστου επιτρεπόμενου
δυναμικού κατά κατηγορία μελέτης του πτυχίου της.
7. Από την ημερομηνία που φέρει η απόφαση διαγραφής του Μελετητή ή της Εταιρείας από το
Μητρώο, ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους. Για τις συμβάσεις που εκτελούν οι
διαγραφέντες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3316/2005. Ανακοίνωση περί
της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 14
Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου
1. Τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του άρθρου 2, παρ.
2 του ν. 3316/2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους επί τον
δείκτη τκ, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ
Β΄ 1162) απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
΄Εργων , η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005.
2. Για τις κατηγορίες μελετών: 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και
Ρυμοτομικές Μελέτες), 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες
Υδραυλικών Έργων), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες) τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000),
Β΄ Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000),
Γ΄ Τάξης: Από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000),
Δ΄ Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) έως επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000),
Ε΄ Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) και άνω.
3. Για τις κατηγορίες μελετών: 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες
Λιμενικών Έργων), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 20
(Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές
Μελέτες και Έρευνες), τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000),
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Β΄ Τάξης : Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000),
Γ΄ Τάξης : Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες(190.000),
Δ΄ Τάξης : Από εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) έως τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) και άνω.
4. Για τις κατηγορίες μελετών: 3 (Οικονομικές Μελέτες), 4 (Κοινωνικές Μελέτες), 5 (Μελέτες
Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές
Μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες Μεταφορικών
Μέσων), 14 (Ενεργειακές Μελέτες) 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 18 (Μελέτες Χημικής
Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), 23 (Γεωργικές Μελέτες), 24 (Δασικές Μελέτες), 25
(Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου), 26
(Αλιευτικές Μελέτες) και 28 (Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων), τα όρια αμοιβής ανά τάξη
πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000),
Β΄ Τάξης : Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000),
Γ΄ Τάξης : Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα πέντε (95.000),
Δ΄ Τάξης : Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατό χιλιάδες (100.000) και άνω.
Άρθρο 15
Εφαρμογή του ν. 3316/2005 στις μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
1. Για την εγγραφή Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών στην κατηγορία 28 του άρθρου 2, παρ. 2 του
ν. 3316/2005, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του ν. 3316/2005 εφαρμόζονται στις μελέτες και συμβάσεις παροχής συναφών
υπηρεσιών της κατηγορίας 28 του άρθρου 2 παρ. 2 του νόμου αυτού, των οποίων οι προκηρύξεις
θα σταλούν για δημοσίευση μετά την 1.7.2014.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών και αναθεωρήσεως
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.
2. 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.
3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, που συγκροτήθηκε με την αρ. Δ15/οικ/2475/12-2-2013
απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ 75, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 8 του
παρόντος διατάγματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄
185) καταργείται.
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Το παρόν αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα,

2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
V. Η Γνώμη της Αρχής
Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Το με αριθμό πρωτ. Δ17α/01/191/ΦΝ 449/12-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή (αρ. πρωτ. Εισερχ. 3804/21-8-2013).
β) Την από 19/9/2013 εισήγηση των ειδικών επιστημόνων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Ευανθίας Σαββίδη,
Σοφίας Καλογήρου, Ευάγγελου Καραμανλή, Ευάγγελου Ιατρού
μετά από διαλογική συζήτηση, που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση της 19/9/2013, γνωμοδοτεί ως
εξής:

Επί του περιεχομένου των επιμέρους προτεινόμενων ρυθμίσεων:
Α. Γενικές και εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του συνόλου του υπόψη σχεδίου προεδρικού
διατάγματος
Σχετικές Διατάξεις:
i.ΠΔ 60/2007 αρ. 42 παρ. 1 και 2, αρ. 43 παρ. 1-2, αρ. 44, αρ. 45 παρ. 1,4 και 5, αρ. 46 παρ. 1,2,5
και 6, αρ. 50 παρ. 1-4, Παράρτημα IXΓ

Άρθρο 42
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο
44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52,
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λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την
καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43
και 44. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και
τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 45 και 46, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
Άρθρο 43
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος
(άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος
του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους.
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76)
η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄
305).
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα
έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς
την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις
αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική
κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν
υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα
νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του
ελληνικού δικαίου.
στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Άρθρο 44
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
(άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια
σύμβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να
προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα
ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειμένου για τις
διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι
προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού
για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή
ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Άρθρο 45
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών
κινδύνων.
β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. […]
4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά
επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.
5. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή
κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
Άρθρο 46
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες
(άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και
ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη
χρήση των έργων, των προμηθειών, ή των υπηρεσιών:
α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και
προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν
περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας
στην αναθέτουσα αρχή,
α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν
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κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν
μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή,
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο
εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της
επιχείρησής του
δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την
αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του
οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις
τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας
ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των
υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών
στ) προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες
περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο
οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης
ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία
η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει
ο πά-ροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης
θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να
βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,
ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της
ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.[…]
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5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο
προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή
υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή
την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της
τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.
6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών
ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.
Άρθρο 50
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών,
προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46
παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48.
Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και
επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι
διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που
πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο
διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την
εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται από τους αρμόδιους Υπουργούς
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η
σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες
αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα
άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1 σημεία
β) και γ), και 46 παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος
2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ)
για τους παρόχους υπηρεσιών.

4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την
πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά
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στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να
ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι
αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Γ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: […]
− στην Ελλάδα: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις προβλεπόμενες
από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που
αναφέρονται στο παράρτημα Ι Α, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και
το «Μητρώο Γραφείων Μελετών» […]
ii.Αρ. 7 παρ. 2- 3 Ν. 3316/2005
Άρθρο 7
Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών
2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιημένο φάκελο έργου, με
κάθε δυνατή λεπτομέρεια και οι προδιαγραφές της μελέτης, κατά το άρθρο 11.
γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε
επί μέρους μελέτη της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου
καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας με
το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του άρθρου 39. […]
3. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προσφορά, που περιλαμβάνει:
α) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 15 παρ. 1 και τα υπόλοιπα απαιτούμενα κατά την
προκήρυξη στοιχεία, όπως ορίζονται στα άρθρα 15, 16 και 17,
β) φάκελο τεχνικής και
γ) φάκελο οικονομικής προσφοράς. […]

iii.Αρ. 14 παρ. 2 ν.3316/2005
Άρθρο 14
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Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες
2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών που
αφορά σε μελέτες ή επιβλέψεις μελετών και έργων δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα
στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο
απαιτούμενες τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών
Μελετών, που τηρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η
εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης μελέτης, κατά τις διατάξεις του
νόμου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη
πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο
υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και η διαγραφή από το
Μητρώο Μελετητών.
iv. Αρ. 15 παρ. 1- 2 Ν. 3316/2005
1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του νόμου αυτού
διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για τον έλεγχο
καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 και για τη
διενέργεια ποιοτικής επιλογής, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ορίζονται
με την προκήρυξη, ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης.
Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής, τα επί
μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του πρώτου
εδαφίου, διαφορετικά αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά
υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
2. Με την προκήρυξη ορίζονται τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας ενικής εμπειρίας
στις καλούμενες κατηγορίες. Η κατοχή πτυχίου κατά το άρθρο 39 αποτελεί τεκμήριο τεχνικής
καταλληλότητας γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου
Μητρώου.[…]
v.Αρ. 17 παρ. 1 Ν.3316/2005
Άρθρο 17
Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
1. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων για την εκπόνηση της μελέτης ή την
παροχή της υπηρεσίας μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της
αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Για τον έλεγχο της ικανότητας
αυτής η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά με την προκήρυξη, όλα ή κάποια από τα παρακάτω
στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών:
α) Κατάλογο με τις κυριότερες μελέτες ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που προσφέρθηκαν για
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χρονικό διάστημα τουλάχιστον πενταετίας και το πολύ δεκαπενταετίας πριν την ημέρα της
υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους, της
πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων απαιτήσεων της προς ανάθεση σύμβασης και
καθορίζεται στην προκήρυξη. Ο κατάλογος αναφέρει το ποσό της κάθε σύμβασης, το χρονικό
διάστημα παροχής των υπηρεσιών και τον εργοδότη είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό
φορέα. Η εκπόνηση των μελετών και ο βαθμός επιτυχούς υλοποίησής τους κατά τη φάση
εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, ο οποίος κρίνεται με βάση την πληρότητα, επάρκεια, ευστοχία
επιλογών, ακρίβεια εκτιμήσεων των απαιτούμενων πόρων και το κόστος υλοποίησης
αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του
εργοδότη δημόσιου φορέα ή με βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν
μπορεί να εκδοθεί, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Αναλόγως αποδεικνύεται η καλότεχνη,
επιτυχής και αποτελεσματική εκπλήρωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
β) Τους τίτλους σπουδών και αναφορά περί των επαγγελματικών προσόντων του υποψηφίου ή /
και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης του υποψηφίου, ιδίως αυτών που είναι
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως επίσης και βιογραφικά σημειώματα της ομάδας
μελέτης του υποψηφίου.
γ) Αναφορά περί του συνόλου του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει
η επιχείρηση είτε ανήκει οργανικά στην επιχείρηση του υποψηφίου είτε όχι, ιδίως δε των
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των μέτρων που λαμβάνει ο
μελετητής ή παρέχων υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης
και έρευνας της επιχείρησής του.
ε) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του υποψηφίου και για τον
αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
vi. Αρ. 39 παρ. 2 Ν. 3316/2005
Άρθρο 39
[…]
2. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία:
α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Το
κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους και κατά το
διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση
μίσθωσης εργασίας ή έργου.
β) Εργάζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης
εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, οι οποίοι
όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το μελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστημα ισχύος της
σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως μέλη σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης του νόμου αυτού.
γ) Εχουν ατομική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστές ή
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εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι
ανώνυμης εταιρείας, γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
δ) Είναι γραμμένα στο Mητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
ε) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που
προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημόσιων έργων,
όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη κατασκευή ή τροποποίησης της
μελέτης του έργου.
στ) Εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις περιπτώσεις
α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

Παρατηρήσεις:
1. Η Αρχή επισημαίνει ότι η Οδηγία 2004/18 περιλαμβάνει δύο άρθρα (46 και 52, όπως αυτά
ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με τα άρθρα 44 και 50 του ΠΔ 60/07 αντίστοιχα), οι
διατάξεις των οποίων ορίζουν θέματα σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να
επιβάλλουν την υποχρέωση εγγραφής των οικονομικών φορέων σε ορισμένο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ως προϋπόθεση για
τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η μεν διάταξη του άρθρου 44 του ΠΔ 60/07 καθιερώνει ως προαιρετικό ειδικό λόγο αποκλεισμού
(κριτήριο ποιοτικής επιλογής) την μη εγγραφή του οικονομικού φορέα σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, το οποίο ειδικά για την παροχή υπηρεσιών μελετών έχει προσδιορισθεί ότι
αποτελεί το “Μητρώο Μελετητών” και το “Μητρώο Γραφείων Μελετών”, η δε διάταξη του
άρθρου 50 του ΠΔ 60/07 καθιερώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίσουν επίσημους
κατάλογους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, η εγγραφή στους οποίους μπορεί να αποτελέσει
τεκμήριο καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων. Επιπρόσθετα, οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να συνάγεται τεκμήριο καταλληλότητας σε
σχέση με τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών και προαιρετικών λόγων αποκλεισμού, καθώς και με
την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών/επαγγελματικών
ικανοτήτων των υποψήφιων οικονομικών φορέων. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που
συνάγονται από την εγγραφή στον επίσημο κατάλογο δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση
χωρίς αιτιολόγηση.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 3316/2005 η εγγραφή και η διατήρηση
αυτής στο Μητρώο Μελετητών του αρ. 39 του ίδιου νόμου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
την ανάληψη από έναν οικονομικό φορέα της εκτέλεσης οποιασδήποτε σύμβασης εκπόνησης
μελέτης ή συναφούς υπηρεσίας. Επομένως αποτελεί λόγο αποκλεισμού η μη απόδειξη εγγραφής
και διατήρησης αυτής στο εν λόγω Μητρώο για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των υπό
ανάθεση μελετών. Ως δικαιολογητικό εγγραφής απαιτείται μόνον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερόμενων
στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, και δεν απαιτείται η προσκόμιση άλλων
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή στο πρόσωπό του κριτηρίων προσωπικής
κατάστασης, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικών ικανοτήτων ή γνώσεων
κλπ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.
Επιπλέον, η παρ. 2 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ορίζει ότι η κατοχή πτυχίου του Μητρώου
Μελετητών αποτελεί τεκμήριο καταλληλότητας (και άρα δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση
χωρίς ανταπόδειξη) όσον αφορά αποκλειστικά τη γενική εμπειρία στην καλούμενη τάξη και
κατηγορία του Μητρώου. Επομένως, στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή δεν αρκείται στη γενική
εμπειρία που καλύπτεται από την εγγραφή των υποψηφίων στα αντίστοιχα Μητρώα του άρθρου
39, μπορεί να ζητά με την διακήρυξη του διαγωνισμού όσα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 17
του Ν. 3316/2005 θεωρεί απαραίτητα, για τη διαπίστωση ειδικής επαγγελματικής και τεχνικής
ικανότητας των υποψηφίων.
Επομένως η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο δεν δύναται να αποτελεί τεκμήριο καταλληλότητας
για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ούτε για την απόδειξη
οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, ή λοιπών, πλην της γενικής εμπειρίας, τεχνικών ικανοτήτων των
υποψήφιων οικονομικών φορέων, στον βαθμό που η αναθέτουσα αρχή απαιτεί την προσκόμιση
και λοιπών πιστοποιητικών προς απόδειξη τους. Υπ' αυτή την έννοια, δεν συνιστούν επίσημο
κατάλογο αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 50 του ΠΔ 60/2007.
Υπό το πρίσμα αυτό, η Αρχή αναδεικνύει τον προβληματισμό σχετικά με τη σκοπιμότητα
θεσμοθέτησης των εν λόγω μητρώων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρεωτικότητα και τη
δεσμευτικότητά του καταρχήν συναγόμενου τεκμηρίου καταλληλότητας του πτυχίου. Το ερώτημα
που ανακύπτει μπορεί να συνοψιστεί εν πολλοίς στο ποιά είναι η ανάγκη που εξυπηρετεί στον
βαθμό που από την απόκτηση πτυχίου μελετητή δεν τεκμαίρεται άνευ ετέρου, ήτοι άνευ χρείας
και υποχρέωσης προσκόμισης άλλων αποδείξεων, η σε αυτό (το πτυχίο) καταγραφόμενη εμπειρία
του υποψηφίου, αλλά η προσκόμισή του αποτελεί απλά μία πρόσθετη υποχρέωση προκειμένου
να συμμετάσχει οποιοσδήποτε υποψήφιος σε διαδικασία ανάθεσης μελέτης.
Στο μέτρο που σκοπός θεσμοθέτησης των εν λόγω μητρώων είναι η συναγωγή ενός τεκμηρίου
γενικής εμπειρίας των υποψηφίων, κι όχι της τεκμηρίωσης της καταλληλότητας τους προς
ανάληψη μίας δημόσιας σύμβασης, η θεσμοθέτησή τους δεν συμβάλλει προς την απλοποίηση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού βάρους των διαδικασιών
ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων.
2. Η Αρχή θεωρεί ότι στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων προς τον σκοπό του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της
προαγωγής του γνήσιου και ανόθευτου ανταγωνισμού, θα πρέπει αφενός να επανεξεταστεί η
πολιτική που διέπει την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και σχετικών
υπηρεσιών και κατόπιν η Αρχή να αχθεί σε κρίση επί της νομιμότητας και συμβατότητας με τις
επιταγές του ενωσιακού δικαίου των σχεδίων των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού.
Ωστόσο η Αρχή, προς διευκόλυνση του επισπεύδοντος Υπουργείου και προς αποφυγή άσκοπων
καθυστερήσεων καταγράφει στις παρατηρήσεις της επί της νομιμότητας και συμβατότητας των
επιμέρους διατάξεων του υποβληθέντος σχεδίου προεδρικού διατάγματος με το πρωτογενές και
παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά την επερχόμενη
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
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Β. Παρατηρήσεις επί των επιμέρους διατάξεων του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος
1.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 1 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 1
Έννοιες – Ορισμοί
1. "Μητρώο Μελετητών" είναι ο κατάλογος που τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία της παρ.
7, στον οποίο κατατάσσονται οι Μελετητές - φυσικά πρόσωπα ύστερα από αξιολόγηση, σε
κατηγορίες μελετών κατά τάξεις δυναμικότητας, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και
τεχνικών γνώσεων τους, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και
την πιστοποιούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το δυναμικό τους ανά κατηγορία μελέτης.
2 "Μητρώο Εταιρειών Μελετών" είναι ο κατάλογος που τηρείται από την ίδια αρμόδια
υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρείες Μελετών
σε κατηγορίες μελετών και σε τάξεις, ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών τους ανά
κατηγορία μελέτης. Ο όρος "Εταιρεία Μελετών" που χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει
και εννοεί και Γραφείο Μελετών, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.
3. "Πτυχίο" Μελετητή ή Εταιρείας Μελετών είναι το δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από την
αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και
κατάταξη του Μελετητή ή της Εταιρείας Μελετών στις κατηγορίες και τάξεις του αντίστοιχου
μητρώου.
4. "Κατηγορίες Μελετών" είναι οι αναγραφόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, όπως
ισχύει κάθε φορά και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των
εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους,
όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους.
5. "Εμπειρία" είναι οι βεβαιωμένες συμμετοχές του μελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή
υπαλλήλων) εταιρείας μελετών σε εκπονήσεις περαιωμένων συμβάσεων ή σταδίων μελετών
και συμπληρωματικά σε επιβλέψεις μελετών ή/και σε παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της
παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.3316/2005 καθώς και κάθε τεκμηριωμένη ερευνητική και
επιστημονική δραστηριότητα, όπως συγγράμματα, δημοσιεύσεις και επιστημονικές
ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες.
6. "Δέσμευση του πτυχίου" είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή για τη στελέχωση Εταιρείας
Μελετών, είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
7. "Αρμόδια υπηρεσία" είναι η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ 15) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
1.[β] Σχετικές διατάξεις:
i. Aρ. 1 παρ. 16, αρ. 39 παρ. 3 ν.3316/2005
Άρθρο 1
Έννοιες- Ορισμοί
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: […]
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16. "Εταιρεία" ή "γραφείο μελετών" και "εταιρεία" ή "γραφείο παρόχων υπηρεσιών" είναι η
επαγγελματική μονάδα που έχει νομική προσωπικότητα με εταιρική μορφή, διαθέτει κατάλληλη
επιστημονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας της
δικαίωμα να εκπονεί μελέτες ή αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4.
Άρθρο 39
Εγγραφή στα Μητρώα Κατηγορίες
Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία
[…]
3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών έχουν τα νομικά πρόσωπα που έχουν
κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών και είναι νομίμως
εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον: α) δεν είναι συνδεδεμένα με εργοληπτική επιχείρηση
εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εξαρτημένα από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. που
στελεχώνουν ή συμμετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και β) είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών τουλάχιστον: αα. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση
ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) εταιρείας, ββ. οι διαχειριστές σε περίπτωση εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη
γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Στους σκοπούς των εταιρειών
μελετών δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δραστηριότητες συγκρουόμενες εξ αντικειμένου με
τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άμεσα ή έμμεσα) δημόσιων έργων ή προμηθειών.
1.[γ]
1. Στο άρθρο 1 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος δεν περιλαμβάνεται ορισμός της
έννοιας “Εταιρεία Μελετών”, παρά το ότι γίνεται αναφορά στον όρο αυτό στην παράγραφο 2.
2. Επιπλέον όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 1, η Αρχή επισημαίνει ότι εφόσον η
παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα (ως οι
δικαιούμενοι εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών), ο ευρύτερος αυτός όρος (νομικά
πρόσωπα) καλύπτει και κάθε εταιρική μορφή, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 16 του ίδιου νόμου το
Γραφείο Μελετών.
3. Στο άρθρο 5 πρέπει να διευκρινιστεί εάν η τεκμηριωμένη ερευνητική και επιστημονική
δραστηριότητα δύναται να υποκαταστήσει την αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών
ή συναφών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε) της παρ. 2 του άρθρου
3 του σχεδίου.
4. Τέλος, για την πληρότητα του κειμένου του υποβαλλόμενου σχεδίου είναι νομοτεχνικά ορθό να
εισαχθούν στο εν λόγω άρθρο παράγραφοι όπου θα εισάγεται το πρώτον ο ορισμός των εννοιών
της ανανέωσης, αναθεώρησης και ανακαθορισμού των πτυχίων στις οποίες γίνεται αναφορά στα
επόμενα άρθρα του σχεδίου.
1.[δ]
Επομένως, κατά την άποψη της Αρχής, να προστεθούν οι ορισμοί των εννοιών «εταιρεία
μελετών», «ανανέωση», «αναθεώρηση» και «ανακαθορισμός» των πτυχίων και να απαλειφθεί το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος
με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις.
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2.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 2 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 2
Μελετητές
Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και τη χορήγηση
πτυχίου Μελετητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα είτε να
αναλαμβάνει ατομικά ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας μελέτες που εμπίπτουν στα όρια
της κατάταξής του στο Μητρώο, είτε να στελεχώνει Εταιρείες Μελετών.
2. Το πτυχίο μελετητή έχει τη μορφή ενιαίου εντύπου και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία
του μελετητή (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ.), τις κατηγορίες μελετών που δικαιούται να αναλάβει, την
τάξη ανά κατηγορία μελέτης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. Το πτυχίο του
μελετητή ισχύει για χρονική περίοδο πέντε ετών (5) από την ημερομηνία έκδοσης του, με την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 4.
3. Οι Μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Μελετητών σε δύο (2) το πολύ
κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη
εμπειρία τους.
4. Για την εγγραφή στην Α` τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη
λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε όποιες περιπτώσεις
αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β` και Γ` τάξης, εκτός από
την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν.3316/2005, απαιτείται
υποχρεωτικά και η αποδεδειγμένη ενασχόληση στην εκπόνηση μελετών ή/και στην παροχή
υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3316/2005,
συνολικού οικονομικού αντικειμένου ίσου με το 80% του άνω ορίου των αμοιβών μελετών της
τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του
άρθρου 14 του παρόντος.
5. Οι αιτήσεις προς την αρμόδια κατ’ άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία και τα έγγραφα που τις
συνοδεύουν υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών.
Οι αιτήσεις και το παράβολο υποβάλλονται σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά είτε σε
πρωτότυπο είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο. Χρόνος υποβολής τεκμαίρεται ο χρόνος
περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής
υποβολής ως χρόνος υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής.
2.[β] Σχετικές Διατάξεις:
i. Άρ. 39 παρ. 2β του του Ν.3316/2005
Άρθρο 39
[…]
2. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία:
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β) Εργάζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης
εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, οι οποίοι
όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το μελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστημα ισχύος της
σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως μέλη σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης του νόμου αυτού.
ii. Άρ. 2 παρ. 3 ΠΔ 799/1978
Άρθρο 2
3. `Εκαστος Μελετητής δύναται να εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών εις δύο το πολύ
κατηγορίας μελετών εκ των εν τω άρθρω μόνω του Πρ. Διατάγματος 541/1978 "περί Κατηγοριών
Μελετών" καθοριζομένων, σχετικάς προς την επιστημονικήν ειδικότητα κα την εμπειρίαν αυτού.
iii. αρ. 39 παρ. 1, 4, 6 N. 3316/2005
Άρθρο 39
Εγγραφή στα Μητρώα Κατηγορίες
Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία
1. Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της
αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε
καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης
στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού
τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των
νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο
οποίος κατατάσσεται αφ` ενός σε μία ή δύο κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα
σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφ` ετέρου σε τάξεις ανά
κατηγορία, με βάση το δυναμικό του. Το δυναμικό υπολογίζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον
τομέα σπουδών του, την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς
και την εμπειρία του σε επιβλέψεις μελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την απόκτηση του
αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως εξής:
(α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος: δυναμικό μιας
μονάδας.
(β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος και έχει
αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό δύο μονάδων.
(γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει
αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών μονάδων.
Για την κατάταξη εταιρείας στα Μητρώα Μελετών λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των
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δυναμικών των φυσικών προσώπων που έχουν καταταγεί στο Μητρώο, ανά κατηγορία και τάξη,
έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται μόνιμα σε αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας
και έχουν δεσμεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόμενης παραγράφου. Κάθε μελετητής ή
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών. [...]
6. Για την εγγραφή στα Μητρώα:
Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με
δυναμικό μιας μονάδας στην εν λόγω κατηγορία.
Πτυχίο Β΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με
δυναμικό δύο μονάδων στην εν λόγω κατηγορία.
Πτυχίο Γ΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με
δυναμικό τουλάχιστον τριών μονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνεται
τουλάχιστον ένας μελετητής με πτυχίο Γ΄ τάξης και δεν πληρούνται οι όροι για την απόκτηση
πτυχίου ανώτερης τάξης.
Πτυχίο Δ΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει στην
κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον επτά μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον
έναν μελετητή με πτυχίο Γ΄ τάξης και έναν με πτυχίο Β΄ τάξης και εφόσον η εταιρεία δεν πληροί
τους όρους απόκτησης πτυχίου ανώτερης τάξης.
Πτυχίο Ε΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει στην
κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει δύο
μελετητές με πτυχία Γ΄ τάξης και έναν μελετητή με πτυχίο Β΄ τάξης τουλάχιστον.
iv. Προοίμιο Οδηγίας 2004/18, Σκέψη 2
Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων οργανισμών δημοσίου
δικαίου, υπόκειται στην τήρηση των αρχών της συνθήκης, ιδίως στην αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στην αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης
μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή
της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που
υπερβαίνουν κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις κοινοτικού συντονισμού των
εθνικών διαδικασιών για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις
αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν τα αποτελέσματά τους και να εγγυώνται το άνοιγμα των
δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. […]
v. αρ. 43 παρ. 1-2, 44, 45παρ. 1,4 και 5, 46 1,2,5 και 6, 47 και 48 ΠΔ 60/2007
[...]
2.[γ]
2. [γ.1] Αναφορικά με τον τίτλο του άρθρου:
Ο τίτλος του εν λόγω άρθρου «Μελετητές» είναι γενικός και δεν είναι ενδεικτικός των
περιεχομένων του. Συγκεκριμένα, στις παραγράφους του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις για την εγγραφή του μελετητή στο Μητρώο, τις προϋποθέσεις εγγραφής του σε αυτό,
τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή του σε αυτό, το περιεχόμενο του πτυχίου, τον
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τρόπο υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο.
Συνιστάται επομένως η αναδιατύπωση του
αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου του άρθρου.

τίτλου,

ώστε

να

είναι

περισσότερο

2. [γ.2] Αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου:
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εξαρτά την κτήση της ιδιότητας του μελετητή από
την εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής συνάγεται ότι η
εγγραφή στο Μητρώο και η απονομή του πτυχίου συνιστά ατομική διοικητική πράξη, η οποία
διαπλάσσει τη νομική κατάσταση του φυσικού προσώπου προσδίδοντάς του την ιδιότητα του
μελετητή και ιδρύοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις στο όνομά του. Επομένως, πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους απονέμεται η εν λόγω
ιδιότητα να είναι σαφείς, αντικειμενικοί και η πλήρωσή τους να συνεπάγεται την έκδοση της
σχετικής διοικητικής πράξης κατά δέσμια αρμοδιότητα της υπηρεσίας, ιδίως στις περιπτώσεις
που συναρτώνται με την συνδρομή αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων, μη
καταλειπόμενης διακριτικής ευχέρειας στην αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, στο μέτρο που η
κτήση της ιδιότητας του μελετητή κατ’ ουσίαν οριοθετεί τους δυνητικούς συμμετέχοντες σε μία
διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και σχετικών
υπηρεσιών, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των
διατάξεων των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού
δικαίου, όπως η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, ο ελεύθερος και πραγματικός
ανταγωνισμός, η διαφάνεια και η αναλογικότητα.
2. Επιπλέον, με τη διάταξη του 2ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, ομοίως με την αντίστοιχη
ισχύουσα διάταξη του 2ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 138/2009, ορίζεται ότι η
χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στον μελετητή το δικαίωμα είτε να αναλαμβάνει ατομικά ή ως
μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας μελέτες που εμπίπτουν στα όρια της κατάταξής του στο
Μητρώο, είτε να στελεχώνει εταιρείες μελετών διαζευκτικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
παρ. 2β του άρθρου 39 του Ν.3316/2005.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποτροπή
δημιουργίας συνθηκών νόθευσης του ανταγωνισμού και παραβίασης της αρχής της μυστικότητας
των προσφορών στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του Ν.3316/2005, με την απαγόρευση
στον μελετητή της άσκησης επαγγέλματος τόσο ατομικά – μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης ή
κοινοπραξίας – όσο και ταυτόχρονα ως στέλεχος εταιρίας μελετών, εξασφαλίζοντας ότι δεν είναι
δυνατόν μελετητής να συμμετέχει στον ίδιο διαγωνισμό σε πολλαπλά διαγωνιζόμενα σχήματα
τόσο με το ατομικό του πτυχίο ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όσο και με το εταιρικό
πτυχίο ως στέλεχος (εταίρος ή υπάλληλος) εταιρίας μελετών.
Ωστόσο, ο εν λόγω περιορισμός στην επαγγελματική ελευθερία των μελετητών θα πρέπει να είναι
σύμφωνος με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να είναι
πρόσφορος, ήτοι κατάλληλος να επιφέρει τον επιδιωκόμενο σκοπό, αναγκαίος, ήτοι να μην
υπάρχει κάποιο λιγότερο περιοριστικό μέτρο το οποίο μπορούσε να εξυπηρετήσει τον ίδιο σκοπό
και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται να μην υπερκεράζουν τα πλεονεκτήματα. Πλην όμως, ήδη
στον Ν.3316/2005 καθώς και στις πρότυπες διακηρύξεις του υπάρχουν σχετικές διατάξεις που
επιδιώκουν το ισοδύναμο αποτέλεσμα της αποτροπής δημιουργίας συνθηκών νόθευσης του
ανταγωνισμού και παραβίασης της μυστικότητας των προσφορών1. Υπό το πρίσμα αυτό και
1α)

η διάταξη του 1ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3316/2005, όπου καθορίζεται ότι «κάθε
μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών ή εταιρεία/γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών μπορεί να μετέχει μόνο
σε μία σύμπραξη ή κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης»,
β) το άρθρο 18.4 των πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων του Ν.3316/2005, όπου καθορίζεται ότι «Κάθε
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δεδομένου ότι ο εν λόγω επαγγελματικός περιορισμός συλλήβδην και άνευ όρων δύναται να έχει
επιπτώσεις στην τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου και ανόθευτου
ανταγωνισμού του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, δέον όπως στο πλαίσιο και της
επικείμενης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τα ως άνω λεχθέντα,
επανεξετασθεί από τη Διοίκηση η άρση αυτού του περιορισμού με τον έλεγχο της τήρησης των
απαιτούμενων διαφυλάξεων κατά περίπτωση σε κάθε διαδικασία ανάθεσης.
3. Η προτεινόμενη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 τροποποιεί τη
διάρκεια του χορηγούμενου στους μελετητές ατομικού πτυχίου από δέκα (10) έτη, ως ισχύει
σήμερα με τη σχετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 138/2009, σε επτά (7) έτη από την
ημερομηνία έκδοσής του (με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθ. 4 του σχεδίου ΠΔ, η
οποία καθορίζει την αυτοδίκαιη παράταση της ισχύος του ατομικού πτυχίου μελετητή - εταίρου ή
υπαλλήλου εταιρίας μελετών - έως την ημέρα λήξης του πτυχίου της εταιρίας σε περίπτωση λήξης
του ατομικού πτυχίου του κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου της εταιρίας).
Στο πλαίσιο δε της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που συνιστούν
θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου, η εν λόγω προτεινόμενη διάταξη του εξεταζόμενου
σχεδίου ΠΔ κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί από τη Διοίκηση ως προς τη σκοπιμότητα
εισαγωγής της καθώς φαίνεται να εισάγει: αφενός μεν έναν διαφαινόμενα αδικαιολόγητο
περιορισμό στην άσκηση του επαγγέλματος του μελετητή ατομικά, αφετέρου δε μία ευνοϊκή
διάκριση υπέρ των εταιριών μελετών έναντι των μελετητών οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα
ατομικά (μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας), ήτοι των μελετητών που δεν έχουν
δεσμεύσει το πτυχίο τους σε εταιρία μελετών, καθώς όσον αυτή τη μερίδα μελετητών δεν
υφίσταται καμία δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης των ατομικών τους πτυχίων όπως ισχύει
κατά τα ως άνω (έστω και υπό όρους) για τους μελετητές που στελεχώνουν εταιρίες μελετών με
τα ατομικά τους πτυχία, τα οποία συναρτώνται άμεσα με την ισχύ του εταιρικού πτυχίου στο
οποίο έχουν δεσμευθεί.
4. Όσον αφορά τον περιορισμό σε δύο κατ’ ανώτατο όριο των κατηγοριών μελετών στις οποίες
έχουν δικαίωμα εγγραφής οι μελετητές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
σχεδίου, η Αρχή παρατηρεί τα ακόλουθα:
Καταρχήν επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράγραφος δεν καθορίζει κάποιον εκ των
προβλεπόμενων στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 7 του αρ. 39 του ν. 3316/2005 όρο (π.χ.
κάποιον ειδικότερο όρο, προϋπόθεση, ή δικαιολογητικό εγγραφής και κατάταξης στο μητρώο),
αλλά επαναλαμβάνει το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του αρ. 39 του ίδιου νόμου.
Καθίσταται εμφανές ότι η εν λόγω διάταξη περιορίζει υπέρμετρα την επαγγελματική ελευθερία
και το εύρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των φυσικών προσώπων που δύνανται να
εγγραφούν στα μητρώα μελετητών. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι η κείμενη νομοθεσία
απονέμει στους κατόχους ενός συγκεκριμένου τίτλου σπουδών επαγγελματικά δικαιώματα -επί
τη βάσει των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει και την
πιστοποιούμενη εμπειρία τους- σε πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
αντιστοιχούν σε πλείονες των δύο κατηγοριών μελετών, ο Ν. 3316/2005 περιορίζει το δικαίωμα
τους αυτό και συνακόλουθα περιορίζει τον αριθμό των δυνάμενων υποψηφίων σε μία
διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης μελετών και συναφών υπηρεσιών.
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε
ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.»
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Παράλληλα η Αρχή επισημαίνει ότι ο εν λόγω περιορισμός εγγραφής των μελετητών σε δύο μόνο
κατηγορίες μελετών σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό κατηγοριών μελετών (είκοσι επτά),
δύναται να καταλήγει σε πολλές περιπτώσεις σε άνιση μεταχείριση των επιστημονικών
ειδικοτήτων, αφού ανεξάρτητα από το εύρος του γνωστικού αντικείμενου του υποψηφίου (λόγω
ενδεχομένως κατοχής πτυχίων ή διπλωμάτων σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα), εκείνος θα
δικαιούται να συμμετάσχει μόνο σε δύο κατηγορίες μελετών.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός κατά πόσο ο εν λόγω
περιορισμός, ο οποίος σημειωτέον ισχύει δυνάμει σχετικής διάταξης και του προϊσχύσαντος ΠΔ
799/1978 και του νυν ισχύοντος Ν. 3316/2005, υπαγορεύεται από λόγους γενικότερου δημοσίου
συμφέροντος και της ανάγκης κατά τεκμήριο επιστημονικής εξειδίκευσης των μελετητών. Η Αρχή
επισημαίνει ότι η δικαιοπολιτική βάση επί της οποίας ερείδεται η εν λόγω διάταξη έχει αλλάξει
σημαντικά τα τελευταία έτη, αφενός κυρίως με την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το
ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, την θεμελίωση και εν τέλει την θεσμοθέτηση γενικών
αρχών κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων θεμελιώδη θέση κατέχει
η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και η συναφής με αυτήν αρχή του πραγματικού
και ανόθευτου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, αφετέρου δε με την εισαγωγή στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας πολλών νέων ειδικοτήτων.
Η εξασφάλιση της επιστημονικής εξειδίκευσης για κάθε κατηγορία μελέτης, η οποία αποτελεί και
τον δικαιολογητικό λόγο του περιορισμού της εγγραφής σε δύο κατ’ ανώτατο όριο κατηγορίες
μελέτης, δύναται να καλυφθεί από τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, όπως αυτά θα ορίζονται στη διακήρυξη και θα
συνάδουν με τη συγκεκριμένη υπό ανάθεση μελέτη, σύμφωνα την ευχέρεια που παρέχει το
άρθρο 42 παρ. 2 του ΠΔ 60/07, στις αναθέτουσες αρχές να καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων,
τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Επομένως, σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, όπως
αναλύθηκε ανωτέρω, δεν φαίνεται να παρίσταται ανάγκη να υιοθετηθεί το αυστηρό μέτρο της
γενικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής σε πλείονες των δύο κατηγοριών μελετών, έναντι
των ηπιότερων και ομοίως αποτελεσματικών ως άνω τρόπων εξασφάλισης της επιστημονικής
εξειδίκευσης.
Περαιτέρω, και έχοντας υπόψη τη διάταξη του 1ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του
προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ, η οποία καθορίζει ότι οι εταιρίες μελετών εγγράφονται με αίτησή
τους χωρίς περιορισμό σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών του Ν.3316/2005, γίνεται
σαφές ότι η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 2 του εξεταζόμενου σχεδίου ΠΔ εισάγει
όσον αφορά το πεδίο δραστηριότητας των πτυχίων τάξεων Α΄, Β’ και Γ’, όπου μπορούν να
εγγραφούν τόσο μελετητές όσο και εταιρίες μελετών, μία διαφαινόμενη δυσμενή διάκριση σε
βάρος των μελετητών (φυσικών προσώπων) έναντι των εταιριών μελετών (νομικών προσώπων),
περιορίζοντας φαινομενικά αδικαιολόγητα το πεδίο άσκησης δραστηριότητας των μελετητών Α’,
Β’ ή Γ’ τάξης σε δύο το πολύ κατηγορίες μελετών έναντι του δυνητικά απεριόριστου αριθμού
κατηγοριών εγγραφής των εταιριών μελετών αντίστοιχης τάξης, ανάλογα φυσικά με το δυναμικό
των μελετητών που τις στελεχώνουν και τις κατηγορίες μελετών τις οποίες αυτοί καλύπτουν.
Τούτων δοθέντων, δέον όπως επανεξεταστούν από τη Διοίκηση οι διατάξεις του Ν.3316/2005,
ώστε να επιτρέπεται και στους μελετητές να εγγράφονται, όπως ισχύει και για τις εταιρίες
μελετών, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών εφόσον αυτές αντιστοιχούν στις
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και
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τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη εμπειρία τους κατά τις διατάξεις του
προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ.

5. Τέλος αναφορικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 (προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο
μελετητών) παρατηρούνται τα εξής:
Η Αρχή θεωρεί ότι η εν λόγω υποχρέωση παρέλευσης τεσσάρων ετών από τη λήψη του τίτλου
σπουδών (ή από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον αυτή απαιτείται από
την κείμενη νομοθεσία) για την εγγραφή στο μητρώο δεν συνάδει με τα άρθρα 43-50 του ΠΔ
60/2007. Διότι, η εν λόγω υποχρέωση δεν συνδέεται με λόγους αποκλεισμού ούτε με
παραμέτρους οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των μελετητών, ούτε όμως και με
παραμέτρους τεχνικών ικανοτήτων αυτών, αφού απαιτείται μόνη η απλή παρέλευση τετραετίας,
η οποία δεν συναρτάται με την απόδειξη τεχνικών ικανοτήτων όπως η μελετητική εμπειρία, ή τα
αυξημένα (πέραν του πτυχίου) επαγγελματικά προσόντα του οικονομικού φορέα. Υπό την έννοια
αυτή δεν γίνεται κατανοητό για ποιό λόγο οι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι δεν μπορούν να
εγγραφούν στο μητρώο με την κτήση του τίτλου σπουδών τους ή την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος, εφόσον ο τίτλος τους απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα στην εκπόνηση
μελετών και παροχή των συναφών υπηρεσιών των κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 του Ν.
3316/05.
Οι αυτές παρατηρήσεις ισχύουν αναλόγως και για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα για την
εγγραφή σε ανώτερη τάξη της Α’ τάξης (οκταετία, δωδεκαετία) ή για την αναθεώρηση του
πτυχίου με επέκταση ή αλλαγή κατηγορίας πτυχίου (διετία), υπό την έννοια ότι δεν
δικαιολογείται η υποχρέωση παρέλευσής τους, σε περίπτωση που η συνδρομή των
απαιτούμενων ελάχιστων τεχνικών ικανοτήτων (και δη η μελετητική εμπειρία) αποδεικνύονται
νομίμως πριν την παρέλευση των εν λόγω χρονικών διαστημάτων. (βλ. και παρατηρήσεις επί αρ.
10).
Επισημαίνεται ακόμη ότι θα ήταν νομοτεχνικά ορθότερο το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του αρ. 2
να παραπέμπει ρητά στο αρ. 7 του σχεδίου ΠΔ, όπου ορίζονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
απόδειξης της εμπειρίας που οφείλει να προσκομίζει ο μελετητής.
Τέλος, η Αρχή επισημαίνει ότι το θεσπιζόμενο ελάχιστο επίπεδο εμπειρίας της παρ. 4 του αρ. 2,
(συνολικά οικονομικού αντικειμένου ίσου με το 80% του ανώτατου ορίου αμοιβών μελετών της
τάξης), προσδιορίζει το ελάχιστο αυτό επίπεδο εμπειρίας επί τη βάσει της προεκτιμώμενης
αμοιβής της υπό ανάθεση μελέτης -η οποία καθορίζεται στη διακήρυξη- ήτοι σε ποσοστό 80%
αυτής. Η εμπειρία ωστόσο που ο μελετητής καλείται να αποδείξει ότι καλύπτει το ως άνω
ελάχιστο επίπεδο αφορά τη συμβατική αξία του συνόλου των μελετών που έχει εκπονήσει αυτός.
Οι ανωτέρω προβλέψεις, με δεδομένο το σύνηθες φαινόμενο των “εκπτώσεων” στην προσφορά
των υποψήφιων μελετητών (συχνά και ιδιαιτέρως υψηλών), που καταλήγει σε απόκλιση (συχνά
και αρκετά μεγάλη) μεταξύ αξίας μελέτης όπως καθορίσθηκε στη διακήρυξη και συμβατικής αξίας
αυτής, ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσχέρειες στην ορθή εφαρμογή του εν λόγω ελάχιστου
επιπέδου εμπειρίας. Επομένως η Αρχή θεωρεί ότι το επισπεύδον Υπουργείο πρέπει να
διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση τις σχετικές προβλέψεις του ΠΔ 60/2007 κατά το αρ. 46 παρ. 2
του οποίου η πραγματική εμπειρία των υποψηφίων, ως ειδικότερη παράμετρος της τεχνικής του
ικανότητας, πρέπει να αξιολογείται και ως πραγματική εμπειρία.
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3.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 3 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών
1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία
περιλαμβάνονται προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, κατοικία,
επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών κ.α.), στοιχεία για την επικοινωνία και την κατηγορία ή τις κατηγορίες μελετών στις
οποίες ζητά να εγγραφεί.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.2338/1995
εισφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμου της
αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως
ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια
άδεια. Όπου ο νόμος δεν απαιτεί έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, υποβάλλεται
βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από τη αρμόδια ΔΟΥ.
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του
αιτούντος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του Ν.1599/1989 περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο
του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του
Ν.3316/2005.
ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α΄, πίνακες εμπειρίας του
μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία για την
εκπόνηση μελετών ή/και την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν.3316/2005, μαζί με τα σχετικά Πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7 του
παρόντος. Εφόσον υφίσταται ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα, όπως
συγγράμματα, δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις, υποβάλλεται αναλυτικό
υπόμνημα της σχετικής δραστηριότητας, με συνημμένα σχετικά αντίγραφα.
3.[β] Σχετικές διατάξεις:
i. αρ. 14 παρ. 2, αρ. 39 παρ. 1 και 2, αρ. 16 παρ. 1 και 2 α) και γ) ν. 3316/2005
ii. αρ. 43 και 50 παρ. 1 ΠΔ 60/2007
[...]
3.[γ]
1. Αναφορικά με το σημείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 επισημαίνεται ότι δεν γίνεται
καμμία αναφορά στη δυνατότητα συμμετοχής αλλοδαπών στις σχετικές διαγωνιστικές
διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό δέον όπως γίνει μνεία στη δυνατότητα συμμετοχής τους, χωρίς να
απαιτείται ανάλογη εγγραφή στο μητρώο, βάσει των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου περί
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ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της ελευθερίας εγκατάστασης και ανάπτυξης πραγματικού
ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν, ευνοώντας την ευρύτερη δυνατή εκδήλωση ενδιαφέροντος από
τους εργολήπτες των κρατών μελών
2. Αναφορικά με το σημείο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 δέον όπως προστεθεί η
απαίτηση της προσκόμισης βεβαίωσης περί αναγνώρισης του τίτλου σπουδών εκτός από
ισότιμου και ως αντίστοιχου τίτλου ελληνικής ανώτατης σχολής. Η εν λόγω προσθήκη είναι
κρίσιμη καθώς επ' αυτής εδράζεται και η τεχνική κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με
τις κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν στις γνώσεις που παρέχει έκαστος τίτλος σπουδών. Η
ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη εντονότερη λόγω των νέων τμημάτων σχολών και των τίτλων
σπουδών που απονέμονται, το γνωστικόμ αντικείμενο των οποίων καλύπτει μέρος μόνο των
δραστηριοτήτων των κατηγοριών μελετών καθώς και λόγω των τίτλων σπουδών αλλοδαπών
πανεπιστημίων.
3. Αναφορικά με το σημείο (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, (υποχρέωση προσκόμισης
υπεύθυνης δήλωσης όπου δηλώνεται ότι δεν υφίστανται τα κωλύματα εγγραφής της παρ. 2 του
αρ. 39 του ν.3316/2005), επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Ο Ν. 3316/2005 καθιερώνει, στο αρ. 14 παρ. 2, ως προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες
ανάθεσης μελέτης, μεταξύ άλλων, την προηγούμενη εγγραφή των υποψηφίων -και διατήρηση
αυτής σε ισχύ- στο μητρώο μελετητών. Περαιτέρω καθιερώνει, στο αρ. 39 παρ. 2, κάποια
κωλύματα εγγραφής των ενδιαφερομένων στο εν λόγω μητρώο (περ. α-στ), τα οποία με τον
τρόπο αυτό καθίστανται και λόγοι αποκλεισμού των υποψηφίων από τις διαδικασίες ανάθεσης
μελέτης διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.
Συγκεκριμένα η ως άνω παρ. 2 του αρ. 39 του ν. 3316/2005 θεσπίζει έξι κωλύματα εγγραφής στο
μητρώο. Το ένα εξ αυτών (περ. στ) αφορά τη συνδρομή καταστάσεων:
•του αρ. 16 παρ. 1 του ίδιου νόμου, οι οποίες ταυτίζονται με τους υποχρεωτικούς λόγους
αποκλεισμού που θεσπίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα),
•του αρ. 16 παρ. 2 περ. (α) του ίδιου νόμου, οι οποίες ταυτίζονται με κάποιους εκ των
προαιρετικών λόγων αποκλεισμού που θεσπίζονται με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ΠΔ 60/2007 (εκκαθάριση -η οποία δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα, πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση),
•του αρ. 16 παρ. 2 περ. (γ) του ίδιου νόμου, οι οποίες ταυτίζεται με επιπλέον προαιρετικό λόγο
αποκλεισμού που θεσπίζεται με την περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα),
Τα λοιπά κωλύματα εγγραφής στο μητρώο (περ. α – ε) δεν συνδέονται με κανέναν από τους
προβλεπόμενους στο αρ. 43 του ΠΔ 60/2007 λόγους αποκλεισμού των υποψηφίων
(υποχρεωτικούς ή προαιρετικούς), αλλά στην ουσία καθιερώνουν ειδικούς πρόσθετους λόγους
αποκλεισμού ενός μελετητή από την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης
μελετών και συναφών υπηρεσιών.
Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου οι λόγοι αποκλεισμού δεν απαριθμούνται κατά τρόπο
περιοριστικό στα σχετικά άρθρα της Οδηγίας 2004/18. Επιπλέον το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το
κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προβλέψει, επιπλέον των λόγων αποκλεισμού της Οδηγίας,
πρόσθετους λόγους αποκλεισμού με σκοπό τη διασφάλιση της τηρήσεως των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας, δηλαδή να αιτιολογείται πειστικά ότι τα άλλα, ηπιότερα του αποκλεισμού, μέσα,
δεν είναι ικανά να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ απαγορεύεται παντελώς η επιβολή
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του αποκλεισμού, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο ή στους υποψήφιους να
αποδείξουν ότι δεν αποκόμισαν όφελος ή πλεονέκτημα εξαιτίας αυτής της σχέσης (C-21 και
34/2003 Fabricom SA, C-213/2007 Μηχανική ΑΕ κατά ΕΣΡ, C538/2007 Assitur SrL, C-74/2009
Batiments et Ponts Construction SA).
Εν προκειμένω δια των ως άνω διατάξεων του ν. 3316/2005, καθώς και του αρ. 3 παρ. 2 του
υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος, επιβάλλονται πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού, χωρίς να
θεσπίζεται δυνατότητα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα να αποδείξουν ότι παρά τη συνδρομή στο
πρόσωπό τους των εν λόγω καταστάσεων δεν αποκόμισαν όφελος ή πλεονέκτημα χάρη σε αυτές.
Για τον λόγο αυτό κατά την άποψη της Αρχής, οι ανωτέρω διατάξεις, με την ισχύουσα και
προτεινόμενη μορφή τους, δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου όπως έχουν
διαμορφωθεί και από την προμνησθείσα νομολογία. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή θεωρεί ότι το
επισπεύδον Υπουργείο θα πρέπει πρωτίστως να επιβεβαιώσει ότι οι ανωτέρω πρόσθετοι λόγοι
αποκλεισμού θεσπίζονται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της τηρήσεως των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και κατά δεύτερον να εξετάσει κατά πόσον, αναφορικά με
κάποιες εκ των ανωτέρω περιπτώσεων αποκλεισμού, οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας θα μπορούσαν να τηρηθούν με παραπομπή σε γενικές διατάξεις όπως τις σχετικές με
τη σύγκρουση συμφερόντων, την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων, το δικαίωμα άσκησης
παράλληλης εργασίας των δημοσίων και άλλων υπαλλήλων. Εν συνεχεία σε περίπτωση που κρίνει
ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων, θα πρέπει να εμμείνει
στη θέσπιση πρόσθετων λόγων αποκλεισμού, υπό τους όρους όμως που έχει θέσει η παραπάνω
νομολογία του Δικαστηρίου.
Στο σημείο αυτό η Αρχή επισημαίνει ότι κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, η αρμόδια
υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει υπόψη την σχετική νομολογία που έχει διαμορφωθεί αναφορικά
με τους δικαιούμενους εγγραφής στο μητρώο μελετητών (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 2637/2001,
494/2005, 515 και 516/2008, Γνωμ ΝΣΚ (ατομ) 510/2008).
4. Η Αρχή στο σημείο αυτό οφείλει να επισημάνει ότι διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων,
περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων καθώς και περί συμφωνιών στρέβλωσης του
ανταγωνισμού έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο της νέας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 2. Οι εν
λόγω διατάξεις, ενσωματώνοντας τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου, προτάσσουν τη θέσπιση
λόγων αποκλεισμού μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί η
τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Δεδομένου ότι οι εν λόγω οδηγίες
αναμένεται να υιοθετηθούν το προσεχές διάστημα από την Ε.Ε. κρίνεται συνετό οι σχετικές
προβλέψεις τους να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση, στο παρόν χρονικό σημείο, νέων
διατάξεων του εθνικού δικαίου.

4.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 4 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 4
Εταιρείες Μελετών
1. Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται με αίτηση τους σε μία ή περισσότερες κατηγορίες
μελετών. Το χορηγούμενο πτυχίο έχει ισχύ για πέντε (5) έτη από την έκδοση του, αφορά όλες
τις κατηγορίες μελετών στις οποίες εγγράφεται η Εταιρεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία της, τις
κατηγορίες μελετών και την αντίστοιχη τάξη, το σύνολο του δυναμικού για κάθε κατηγορία και
2

41

το χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των
μελετητών που ανήκουν στο δυναμικό της Εταιρείας και έχουν δεσμεύσει τα πτυχία τους, η
τάξη και η κατηγορία καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος των ατομικών πτυχίων. Σε
περίπτωση λήξης της ισχύος ατομικού πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας
κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, η ισχύς του ατομικού πτυχίου παρατείνεται
αυτοδίκαια και λήγει την ημέρα λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας.
2. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία Μελετών. Η
δέσμευση στερεί τον Μελετητή του δικαιώματος να υποβάλλει εφεξής φακέλους συμμετοχής
με το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη
σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών.
4.[β]
1. Όσον αφορά το δικαίωμα των εταιρειών για εγγραφή τους στο μητρώο σε μία ή περισσότερες
κατηγορίες μελετών, χωρίς κανέναν περιορισμό, αντίθετα με ό, τι ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα
(μελετητές), που έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο σε δύο από τις είκοσι επτά κατηγορίες (βλ. ως
άνω παρατήρηση 2 [γ.2.] 4).
2. Αναφορικά με την δέσμευση του ατομικού πτυχίου του μελετητή σε μία εταιρεία μελετών και
τη στέρηση της δυνατότητας υποβολής προσφοράς με το ατομικό του πτυχίο (βλ. ως άνω
παρατήρηση 2 [γ.2.] 2).

5.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 7 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 7
Πιστοποιητικά εμπειρίας
1. Η απαιτούμενη εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος,
για την εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, αποδεικνύεται με την
προσκόμιση πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ουσιαστική συμβολή του Μελετητή,
της Εταιρείας Μελετών και των στελεχών της, σε συγκεκριμένο τομέα και αντικείμενο
εκπόνησης ή ελέγχου ή επίβλεψης μελετών.
2. Η εμπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση μελέτης με εργοδότη δημόσιο φορέα
κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης που υπογράφουν κάθε
κατηγορία μελέτης, εκτός αν με δήλωση του κοινού εκπροσώπου ή του συντονιστή της ομάδας
μελέτης, προσδιορίζονται ιδιαίτερα ποσοστά ανά κατηγορία περαιωμένης μελέτης για τα
πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης υποχρεούται με
την έγκριση της μελέτης να χορηγήσει στον Μελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση από
την οποία πρέπει να προκύπτουν: α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης, β) οι
υπογράφοντες κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης Μελετητές και γ) το οικονομικό αντικείμενο
κάθε κατηγορίας και σταδίου, όπως προκύπτει από την συμβατική αμοιβή του αναδόχου.
3. Όταν ο εργοδότης της μελέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ως
πιστοποιητικά εμπειρίας λαμβάνονται έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία
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προκύπτουν τα πρόσωπα των μελετητών, επιβλεπόντων ή κατασκευαστών του έργου. Τέτοια
έγγραφα είναι ιδίως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του σχετικού έργου, ή / και
αντίγραφα των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων, ή / και αντίγραφο του
ιδιωτικού συμφωνητικού του έργου, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες είναι τυχόν αρμόδιες
για τον έλεγχο των μελετών, καθώς και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία, που κρίνονται
κατάλληλα από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.
4. Η εμπειρία που αποκτάται από επίβλεψη μελετών κατανέμεται μεταξύ των στελεχών της
εταιρείας, για μεν τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
των αρμοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές συμβάσεις σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στην
επίβλεψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, όπως σχετική
βεβαίωση του εργοδότη, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων κ.ο.κ.

5[β]
1. Σύμφωνα με τον ορισμό της έννοιας της “εμπειρίας”, όπως δίνεται στην παρ. 5 του άρθρου 1
του εξεταζόμενου σχεδίου ΠΔ, κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί η διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 7 του προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ ώστε το εύρος των πιστοποιητικών εμπειρίας που
απαιτούνται να προσκομίζονται κατά την εγγραφή μελετητών και εταιριών μελετών στα οικεία
μητρώα να καλύπτει, πέραν από τις αναφερόμενες στην προτεινόμενη διάταξη δραστηριότητες
της εκπόνησης / ελέγχου / επίβλεψης μελετών, και το σύνολο των λοιπών δραστηριοτήτων των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Ν.3316/2005, όπως: i) τον έλεγχο / επίβλεψη έργου, ii) τη
σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας και iii) την
υποστήριξη αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας,
στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στην διοίκηση ή έλεγχο έργου.
2. Η ρύθμιση της παραγράφου 2 αναφορικά με την κατανομή της πιστοποιούμενης εμπειρίας
μεταξύ των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων στην εκτέλεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης με
εργοδότη δημόσιο φορέα, προβλέπει την άνευ ετέρου ισομερή κατανομή της εμπειρίας στους
συμμετέχοντες χωρίς στάθμιση της πραγματικής συμμετοχής τους κατά την εκτέλεση της
σύμβασης. Ωστόσο, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση
αυτή θα πρέπει να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο στους συμμετέχοντες ώστε να πιστοποιείται η
πραγματική συμμετοχή των προσώπων κατά την εκτέλεσή της ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι
σχετικές προβλέψεις του άρθρου 46 του ΠΔ 60/2007 σύμφωνα με το οποίο η πραγματική
εμπειρία των υποψηφίων, ως ειδικότερη παράμετρος της τεχνικής/ή και επαγγελματικής του
ικανότητας, πρέπει να αξιολογείται και ως πραγματική εμπειρία.
3. Ομοίως, κατ’ αναλογία με τον αναφερόμενο στη διάταξη της παρ. 4 τρόπο καταμερισμού της
εμπειρίας που αποκτάται από επίβλεψη μελετών μεταξύ των στελεχών εταιρίας μελετών,
κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του προτεινόμενου
σχεδίου ΠΔ αναφορά σχετικά με τον τρόπο καταμερισμού της εμπειρίας που αποκτάται από την
παροχή των συναφών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν.3316/2005
μεταξύ των στελεχών εταιρίας μελετών.
4. Τέλος επισημαίνεται ότι στα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πρέπει να
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/07.
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6.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 8 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η εξής
ρύθμιση:
Άρθρο 8
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου
1. Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), που συγκροτείται κατά την παράγραφο 8 του
άρθρου 39 του Ν.3316/2005, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων που αναφέρονται στην
ως άνω διάταξη, καθώς και τα ακόλουθα υπηρεσιακά μέλη:
α) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄.
β) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή
Τμήματος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον
αναπληρωτή του, τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄.
γ-δ) Δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), εκ των
οποίων ο ένας με βαθμό Β΄, με τους αναπληρωτές τους.
ε) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με τον αναπληρωτή του.
στ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον
αναπληρωτή του.
ζ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Β΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.
η) Ένας υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Ε. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, πτυχιούχος Νομικής
Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον Β’ ή Γ’ με τον αναπληρωτή του, πτυχιούχο Νομικής Σχολής.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει το υπό στοιχ. (β) μέλος.
Τα μέλη υπό στοιχεία ε, στ και ζ, περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν
υπόδειξης των οικείων οργάνων των Υπουργείων στα οποία υπηρετούν.
2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας υπάλληλος που
υπηρετεί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον
αναπληρωτή του.
4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την
κρίση του Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω
ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας.
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5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 6 του
παρόντος μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας των
μελών της Επιτροπής επιτρέπεται αντικατάσταση μέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6
του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις", όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και
του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ν. 3316/2005.
β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής, κατάταξης, και κάθε είδους μεταβολής στο Μητρώο
Μελετητών και στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.
γ) Γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόμενο εγκυκλίων σχετικών με
τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουμένων την εγγραφή.
δ) Γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος
και επί οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τα Μητρώα παραπέμπεται σε αυτήν από το Γενικό
Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ` αυτήν από τις κείμενες διατάξεις.
7. Η κατ` άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία είναι αρμόδια για τη στέγαση και τη γραμματειακή
και υλικοτεχνική υποστήριξη της Γ.Ε.Μ.
8. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή
Μητρώου.
6[β] Σχετικές διατάξεις
i. Aρ. 2 παρ. 2 περ. γ΄ (ββ) του Ν. 4013/2011
Άρθρο 2
[...]
Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μεριμνά για την
τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων. Ειδικότερα εισηγείται ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την
προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση,
συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισμό των διοικητικών
πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος
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εφαρμογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που
αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

6[γ]
1. Δεδομένης της αρμοδιότητας της Αρχής ως ενιαίας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για την
εισήγηση των ρυθμίσεων για την αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, κρίνεται σκόπιμο ώστε στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Μητρώου να
συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Αρχής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, κατηγορίας ΠΕ
Μηχανικών.
2. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Αρχή επιφυλάσσεται υπέρ των αρμοδιοτήτων της για τη
διατύπωσης γνώμης επί των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που εισηγείται η
Γνωμοδοτική Επιτροπή και υιοθετεί το αποφασίζον όργανο, στο μέτρο που αφορούν στην
ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών.
3. Το σημείο στ πρέπει να διορθωθεί και να αναριθμηθεί ως στοιχείο ε).

7.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 10 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η
εξής ρύθμιση:
Άρθρο 10
Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
1. Τα πτυχία των Μελετητών ανανεώνονται ανά επταετία επιφυλασσομένης της διατάξεως του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4. Για την ανανέωση του πτυχίου, χωρίς μεταβολές
στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι Μελετητές υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια υπηρεσία, ένα (1) τουλάχιστον
μήνα πριν από την ημέρα λήξης του πτυχίου.
2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ) και στοιχεία για την
επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση
συνοδεύεται από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής
στο πρόσωπο του αιτούντος ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του
άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.
3. Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την
υποβολή της αίτησης ανανέωσης συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλιώς
χορηγεί βεβαίωση περί της σχετικής υποβολής αίτησης. Η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση
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προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου ή
την απόρριψη της αίτησης. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται ταυτόχρονα στην
υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί.
4. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή / και επέκταση ή
αλλαγή κατηγορίας μελετών), ο μελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2, στην οποία δηλώνει την ζητούμενη τάξη και κατηγορία μελετών. Η υπηρεσία
υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της
αίτησης αναθεώρησης συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην αίτηση
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν.1599/1986 περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του
ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005.
β) Πίνακας με τις εκπονηθείσες μελέτες της κατηγορίας ή των κατηγοριών μελετών για τις
οποίες ζητά την αναθεώρηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για προηγούμενη κατάταξη ή
προαγωγή του πτυχίου στην οικεία κατηγορία, καθώς και πίνακας εκπόνησης μελετών ή/και
παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.3316/2005, μαζί με τα πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7.
Αλλαγή κατηγορίας ατομικού πτυχίου μελετητή δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά την πάροδο
τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριμένη κατηγορία ή από
προηγούμενη αλλαγή κατηγορίας.
5. Οι Μελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ.
2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο τους στην αρμόδια
υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται στην περίπτωση
αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για όλες τις συνέπειές της διαγραφή από
το Μητρώο.
6. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του πτυχίου, μπορεί να ζητηθεί η
επαναχορήγησή του, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται με την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 2, περί μη συνδρομής πλέον στο πρόσωπο του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ
των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005. Επιπλέον, εφόσον ο λόγος
της αναστολής του πτυχίου ήταν η πρόσληψη του μελετητή ως υπαλλήλου, η αίτηση
συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη του, ότι δεν τελεί πλέον σε σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
7. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο Μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία
αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου του, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας του.
Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
8. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν
αναστολής και επανέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8.
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7[β]
1. Αναφορικά με την υποχρέωση παρέλευσης διετίας για την αλλαγή κατηγορίας ατομικού
πτυχίου μελετητή (βλ. ως άνω παρατηρήσεις 2 [γ.2.] 5.).
2. Αναφορικά με την αναστολή της ισχύος του πτυχίου σε περίπτωση κτήσης ασυμβίβαστης
ιδιότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 επισημαίνεται η εννοιολογική
διαφορά μεταξύ της έννοιας αναστολής του πτυχίου και της διαγραφής από το Μητρώο, ως προς
τις έννομες συνέπειες που αυτή επάγεται, κατ' ακολουθία προς τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του
υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος.
8.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 13 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η
εξής ρύθμιση:
Άρθρο 13
Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών
1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας διαγράφονται οι
Μελετητές από το Μητρώο Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, προσωρινά μεν λόγω
επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προβλέπεται
στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εξόδου από το επάγγελμα λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς
αποχωρήσεως από το Μητρώο.
β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις.
2. Ο Μελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά από το Μητρώο Μελετητών καταθέτει
το πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω
θανάτου, την υποχρέωση αυτή έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι του Μελετητή ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας, στην οποία είναι ενταγμένο το πτυχίο προσκομίζοντας την
ληξιαρχική πράξη θανάτου. Εφόσον περιέλθει κατ’ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο
θάνατος μελετητή, αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο μελετητής μπορεί να υποβάλει αίτηση
επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο
επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Για την επανέκδοση του πτυχίου δεν
είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της ΓΕΜ.
4. Οι Εταιρείες Μελετών διαγράφονται από το οικείο Μητρώο με διαπιστωτική πράξη του
αρμόδιου για την έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά μεν σε περίπτωση επιβολής
σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της
ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή
και εκουσίως, κατόπιν αιτήσεώς τους. Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα μητρώα, στην
αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός Μητρώου) και ο λόγος της
διαγραφής και επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Εταιρείας.
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5. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγραφής της Εταιρείας αποδεσμεύονται
αυτοδικαίως τα δεσμευμένα σε αυτήν μελετητικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής
διαγραφής, τα ατομικά πτυχία των στελεχών αποδεσμεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι
κάτοχοι τους δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία.
6. Εταιρεία Μελετών, η οποία διαγράφηκε προσωρινά από το οικείο Μητρώο, μπορεί να
καταθέσει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου της στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την λήξη της
ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέσμευση πτυχίων κατά την προηγούμενη παράγραφο, η
Εταιρεία πρέπει να αποδείξει, με τα στοιχεία του άρθρου 5, την κατοχή του ελάχιστου
επιτρεπόμενου δυναμικού κατά κατηγορία μελέτης του πτυχίου της.
7. Από την ημερομηνία που φέρει η απόφαση διαγραφής του Μελετητή ή της Εταιρείας από το
Μητρώο, ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους. Για τις συμβάσεις που εκτελούν οι
διαγραφέντες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3316/2005. Ανακοίνωση περί
της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας
υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
8[β]
Για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος με τον οποίο
θα ενημερώνονται τα μητρώα για την έκδοση των αποφάσεων συνεπεία των οποίων προέρχεται
η διαγραφή των εγγεγραμμένων σε αυτά. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνεται σαφές πώς οι
αποφάσεις αυτές θα γνωστοποιούνται στο Μητρώο, εάν θα υφίσταται σχετική υποχρέωση των
ενδιαφερομένων ή αν θα γίνεται με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
9.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 14 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η
εξής ρύθμιση:
Άρθρο 14
Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου
1. Τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του άρθρου 2,
παρ. 2 του ν. 3316/2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους
επί τον δείκτη τκ, όπως αυτός καθορίζεται
με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ.
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1162) απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε του πρώην Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων , η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της
παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005.
2. Για τις κατηγορίες μελετών: 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και
Ρυμοτομικές Μελέτες), 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες
Υδραυλικών Έργων), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες) τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000),
Β΄ Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000),
Γ΄ Τάξης: Από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000),
Δ΄ Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) έως επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000),
Ε΄ Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) και άνω.
3. Για τις κατηγορίες μελετών: 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες
Λιμενικών Έργων), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 20
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(Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές
Μελέτες και Έρευνες), τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000),
Β΄ Τάξης : Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000),
Γ΄ Τάξης : Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες(190.000),
Δ΄ Τάξης : Από εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) έως τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) και άνω.
4. Για τις κατηγορίες μελετών: 3 (Οικονομικές Μελέτες), 4 (Κοινωνικές Μελέτες), 5 (Μελέτες
Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές
Μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες
Μεταφορικών Μέσων), 14 (Ενεργειακές Μελέτες) 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 18
(Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), 23 (Γεωργικές Μελέτες), 24
(Δασικές Μελέτες), 25 (Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων
Πρασίνου), 26 (Αλιευτικές Μελέτες) και 28 (Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων), τα όρια
αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ, ως εξής:
Α΄ Τάξης : Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000),
Β΄ Τάξης : Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000),
Γ΄ Τάξης : Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα πέντε (95.000),
Δ΄ Τάξης : Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000),
Ε΄ Τάξης : Από εκατό χιλιάδες (100.000) και άνω.
8[β] Σχετικές διατάξεις:
i. Άρ. 3, 42 παρ. 1, 2 του ΠΔ 60/2007

Άρθρο 3
Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
(άρθρο 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις
ενεργώντας με διαφάνεια.
Άρθρο 42
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο
44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την
καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43
και 44. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και
τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
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2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 45 και 46, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση
των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και
ανάλογα προς το αντικείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού.
8[γ]
1. Οι οικείες ρυθμίσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προβλέπουν πέντε τάξεις πτυχίου ανά
κατηγορία μελέτης, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού. Η
συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κατώτατων και ανώτατων ορίων
προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κάθε τάξης πτυχίου ανά κατηγορία μελετών. Αντίστοιχη
ρύθμιση περιλαμβάνεται και στο ισχύον ΠΔ 138/2009.
Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, οι μελετητές-εταιρείες μελετών δικαιούνται να συμμετέχουν
σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάλογα με την τάξη του πτυχίου που κατέχουν. Εφόσον είναι
κάτοχοι πτυχίου ανώτερης τάξης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες
τα όρια προϋπολογισμού των οποίων αντιστοιχούν σε πτυχία κατώτερης τάξης και αντιστρόφως.
Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο που καθιερώνει το μητρώο μελετητών- εταιρειών μελετών
καθορίζει ευθέως με νομικά δεσμευτικό τρόπο τους πιθανούς συμμετέχοντες σε μία διαγωνιστική
διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και συναφών υπηρεσιών. Στο μέτρο που
η επιβολή της υποχρέωσης εγγραφής στα εν λόγω μητρώα και η κτήση συγκεκριμένης τάξης
πτυχίου καθορίζει τον αριθμό των δυνητικών υποψηφίων συμμετεχόντων σε μία διαγωνιστική
διαδικασία βάσει των ορίων αμοιβών που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη τάξη πτυχίου, πρέπει
να εξετάζεται βάσει των διατάξεων των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και τις γενικές αρχές
που απορρέουν από το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
υποψηφίων, η διασφάλιση του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμου, η αρχή της
διαφάνειας και η αρχή της αναλογικότητας.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι Οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων,
προβλέπουν τους λόγους για τους οποίους οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δύναται να
αποκλεισθούν από μία διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να αποφεύγεται ο αυθαίρετος
αποκλεισμός τους, κατά παράβαση των αρχών της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης.
Συγκεκριμένα προβλέπονται υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λόγοι αποκλεισμού βάσει της
προσωπικής τους κατάστασης και κριτήρια σχετιζόμενα με την απόδειξη οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ικανοτήτων των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 42 του ΠΔ 60/07 οι αναθέτουσες αρχές μπορούν στη
διακήρυξη του διαγωνισμού να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι
υποψήφιοι και οι προσφέροντες για μία συγκεκριμένη σύμβαση και τα οποία πρέπει να
σχετίζονται ουσιωδώς και να είναι ανάλογα του αντικειμένου αυτής. Συνεπώς, η απόφαση μιας
αναθέτουσας αρχής για το επίπεδο της οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και της
τεχνικής/ ή και επαγγελματικής ικανότητας που απαιτεί για μία συγκεκριμένη σύμβαση δεν
μπορεί να είναι αυθαίρετη, αλλά πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα
πρέπει να τελούν σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης και τις ειδικές ανάγκες της
σύμβασης, ώστε να τηρούνται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς και οι αρχές της μη διάκρισης
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και της ίσης μεταχείρισης. Στο μέτρο λοιπόν που ένας υποψήψιος πληροί τους όρους περί
τεχνικής και οικονομικής επάρκειας που απαιτούνται από τη διακήρυξη συγκεκριμένης
σύμβασης, θα πρέπει καταρχήν να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική
διαδικασία. Υπό την έννοια αυτή, η συναγωγή του τεκμηρίου τεχνικής καταλληλότητας στο
πρόσωπο ενός φυσικού ή νομικού προσώπου κατόχου πτυχίου ανώτερης τάξης για την εκτέλεση
σύμβασης προεκτιμώμενων ορίων αμοιβής κατώτερης τάξης μπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί.
Επιπλέον, ο λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία λόγω της μη
κατοχής πτυχίου συγκεκριμένης τάξης, δεν περιλαμβάνεται στους περιοριστικά αναφερόμενους
λόγους αποκλεισμού για αντικειμενικούς λόγους που αφορούν στην επαγγελματική ιδιότητα του
υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 45 Οδηγίας
2004/18). Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προβλέψει, επιπλέον
των λόγων αποκλεισμού της Οδηγίας, πρόσθετους λόγους αποκλεισμού αποσκοπούντες στη
διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της
διαφάνειας, υπό τον όρον ότι τα μέτρα αυτά δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη
του στόχου αυτού μέτρου και τεκμηριώνονται επαρκώς (βλ. και παρατηρήσεις στο ως άνω
σημείο 3[γ]).
Εν προκειμένω, δεν αιτιολογείται ότι το εν λόγω μέτρο αποκλεισμού συνάδει με τις προϋποθέσεις
που τέθηκαν από τη νομολογία του Δικαστηρίου.
2. Επιπρόσθετα, ανακύπτει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός σε σχέση με την τήρηση των αρχών
της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης αναφορικά με την πρόσβαση των
αλλοδαπών στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης. Σύμφωνα με γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου
το δικαίωμα συμμετοχής των αλλοδαπών κρίνεται με βάση το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής
τους. Στο μέτρο που ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του
δύναται να λάβει μέρος σε συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να του επιτρέπεται η συμμετοχή
ανεξαρτήτως τυχόν περιορισμών που τίθενται για τους ημεδαπούς υποψηφίους, ενώ τα
κατώτερα όρια πτυχίων του εθνικού δικαίου δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε αλλοδαπούς (βλ.
σχετικά ΣτΕ 2844/2004).

9.[α] Με το προτεινόμενο άρθρο 16 του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισάγεται η
εξής ρύθμιση:
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών και αναθεωρήσεως
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.
2. 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.
3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, που συγκροτήθηκε με την αρ. Δ15/οικ/2475/12-2-2013
απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων (ΦΕΚ 75, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 8 του
παρόντος διατάγματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ
Α΄ 185) καταργείται.
9[β]
1. Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως ώστε να ορίζεται το
νομικό καθεστώς υπό το οποίο θα εξεταστούν αιτήσεις έκδοσης νέων πτυχίων οι οποίες
υποβλήθηκαν πριν τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος και θα
εξεταστούν μετά την δημοσίευση αυτού.
2. Επισημαίνεται ότι η παράγραφος 4 δεν συνιστά μεταβατική διάταξη, αλλά καταργούμενη
διάταξη. Προτείνεται η απαλοιφή της από το άρθρο αυτό και η ενσωμάτωσή της σε ξεχωριστό
άρθρο υπό τίτλο “Καταργούμενες διατάξεις”.

Η παρούσα γνώμη να επισυναφθεί στο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που θα αποσταλεί
προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της επικρατείας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Φλωρίδης
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