
ΝΟΜΟΣ: 716/77 
 
Περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών.  
(ΦΕΚ 295/Α/5-10-77) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενον του νόµου 

 
Ο παρών Νόµος καθορίζει τους όρους και την διαδικασίαν της εις ιδιώτας µελετητάς και 
ιδιωτικά γραφεία µελετών αναθέσεως και της υπό τούτων εκπονήσεως µελετών δια 
λογαριασµόν του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισµών ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος 
όταν αι µελέται αύται δεν εκπονούνται απ’ ευθείας υπό του προσωπικού τούτων. 
 

Άρθρον 2. 
Ορισµοί 

 
Εν τω παρόντι Νόµω νοούνται ως: 
 
1. «Μελέτη»: Πάσα επιστηµονική και τεχνική εργασία και έρευνα αποβλέπουσα εις την 
κατασκευήν ή µη τεχνικού έργου ή εις τον σχεδιασµόν και την απεικόνισιν προγραµµάτων 
και µεθόδων αναπτύξεως του ευρυτέρου χώρου διά της κατασκευής ή µη τεχνικών έργων. 
2. «Εργοδότης»: Το ∆ηµόσιον, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ∆ηµόσιαι 
Επιχειρήσεις και λοιποί Οργανισµοί ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος οι οποίοι αναθέτουν την 
µελέτην. 
3. «Μελετητής»: Επιστήµων, διπλωµατούχος ανωτάτης σχολής ηµεδαπής ή οµοταγούς 
ανεγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής, ασχολούµενος µε εκπόνησιν µελετών και επιβλέψεις 
τεχνικών και άλλων έργων και νοµίµως ασκών το επάγγελµα εν Ελλάδι. 
4. «Γραφείον Μελετών»: Ενιαία µονάς εκπονήσεως µελετών, συγκροτουµένη εξ ενός ή 
περισσοτέρων Μελετητών υπό οιανδήποτε εταιρικήν µορφήν µε αποκλειστικόν σκοπόν την 
εκπόνησιν µελετών και την επίβλεψιν έργων, της αυτής ή πλειόνων ειδικοτήτων, αντιστοίχων 
προς τας κατηγορίας των αναλαµβανοµένων µελετών. Απαντες οι συµµετέχοντες εις τας ως 
άνω Εταιρείας δέον όπως κατέχουν πτυχίον µελετητού και δεν δύνανται να αναλαµβάνουν 
ατοµικώς µελέτας. Αι ως άνω εταιρείαι δεν δύνανται να συµµετέχουν εις ετέρας εταιρείας. 
5. «Συµπράττοντα Γραφεία»: Συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών τα οποία εκουσίως από 
κοινού αναλαµβάνουν και εκπονούν µελέτας. Η ως άνω συνεργασία πραγµατοποιείται κατά 
την εκδήλωσιν ενδιάφέροντος. 
6. «Ανάδοχος»: Μελετητής ή Γραφείον Μελετών ή Συµπράττοντα Γραφεία Μελετών εις τα 
οποία ανετέθη η εκπόνησις µελέτης διά της υπογραφής σχετικής συµβάσεως. 
7. «Μητρώον Μελετητών»: Πίναξ των µελετητών περιλαµβάνων την εκάστοτε κατάταξιν 
εκάστου, από απόψεως κατηγορίας µελετών και τον καθορισµόν του δυναµικού αυτού καθ' 
εκάστην κατηγορίαν µελετών. 
8. «Μητρώον Γραφείων Μελετών»: Πίναξ των Γραφείων Μελετών περιλαµβάνων την 
εκάστοτε κατάταξιν εκάστου, από απόψεως κατηγορίας µελετών και τον καθορισµόν του 
συνολικού δυναµικού του Γραφείου, ανά κατηγορίαν µελετών. 
9. «Πτυχίον Μελετητού»: Βεβαιωτικόν έγγραφον εµφαίνον την εις το Μητρώον Μελετητών 
εµφανιζοµένην εκάστοτε κατάστασιν εκάστου Μελετητού.  
10. «Πτυχίον Γραφείου Μελετών»: Βεβαιωτικόν έγγραφον απεικονίζον την εις το Μητρώον 
Γραφείον Μελετών εµφανιζοµένην εκάστοτε κατάστασιν εκάστου Γραφείου Μελετών. 



11. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία του εργοδότου η υπό των κειµένων διατάξεων 
προβλεποµένη ή παρ' αυτού εξουσιοδοτουµένη προς άσκησιν εποπτείας ελέγχου και 
διοικήσεως εν γένει επί της ανατεθείσης µελέτης. 
12. «Επιβλέπων της Μελέτης»: Ο υπό του εργοδότου οριζόµενος διπλωµατούχος ανωτάτης 
σχολής, ο ασκών τας υπό εκείνου µεταβιβαζοµένας αυτώ αρµοδιότητας επί της ανατεθείσης 
µελέτης. 
13. «Σύµβασις»: Το συµφωνητικόν το υπογραφόµενον υπό του εργοδότου και του αναδόχου, 
διά την εκπόνησιν της µελέτης. Εις την έννοιαν της συµβάσεως περιλαµβάνονται και άπαντα 
τα συνοδεύοντα αυτήν τεύχη, ως και τυχόν παραρτήµατα αυτής. 
14. «Αρµόδιον Συµβούλιον»: Το κατά τας κειµένας διατάξεις αρµόδιον συµβούλιον, το 
οποίον γνωµοδοτεί κατά περίπτωσιν, διά την έκδοσιν αποφάσεων υπό του εργοδότου. 
 

Άρθρον 3. 
Μελετηταί 

 
1. Η ιδιότης του µελετητού αποκτάται διά της εγγραφής εις το µητρώον µελετητών και της 
χορηγήσεως πτυχίου µελετητού. 
2. Την ιδιότητα του µελετητού δεν δύνανται να αποκτήσουν: 
α) Οι µη συµπληρώσαντες τετραετίαν από της κτήσεως του διπλώµατος. 
β) Οι τελούντες υπό υπαλληλικήν σχέσιν οιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων των υφηγητών, 
επιµελητών και βοηθών ανωτάτων σχολών, ως και των αποδεδειγµένως υπαλλήλων 
γραφείων µελετών, οι οποίοι όµως δεν δύνανται να χρησιµοποιούν το πτυχίον αυτοτελώς. 
γ) Οι εν ενεργεία Καθηγηταί ανωτάτων, και ανωτέρων σχολών. 
δ) Οι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτου δηµοσίων έργων και οι καθ' οιονδήποτε τρόπον 
παρέχοντες τας υπηρεσίας των εις αυτούς, εξαιρουµένων των κατά τας περί εκτελέσεως των 
δηµοσίων Εργων διατάξεις περιπτώσεων, καθ' ας προβλέπεται τούτο. 
3. Εκαστος µελετητής υποχρεούται όπως κατά την εγγραφήν του εις το Μητρώον Μελετητών 
δηλώση µίαν και µοναδικήν επαγγελµατικήν αυτού, ως µελετητού, έδραν. 
4. Εκαστος µελετητής δύναται να εγγραφή τη αιτήσει του εις το Μητρώον Μελετητών εις 
ωρισµένας κατηγορίας µελετών» καθοριζοµένας διά του κατά το άρθρον 7 του παρόντος 
εκδιδοµένου Π.∆., σχετικάς προς την επιστηµονικήν ειδικότητα αυτού, µε δυναµικόν 
υπολογιζόµενον εις µονάδας βάσει αναλόγου πείρας αυτού εις εκπόνησιν αντιστοίχων προς 
εκάστην των αιτουµένων υπ' αυτού, κατηγοριών µελετών ή εις επίβλεψιν ή κατασκευήν 
συναφών έργων, και των ετών αποκτήσεως διπλώµατος ως κάτωθι: 
α. Μελετητής, ανεξαρτήτως πείρας, έχων συµπληρώσει τετραετίαν από κτήσεως διπλώµατος: 
Μία µονάς. 
β. Μελετητής έχων συµπληρώσει οκταετίαν από κτήσεως διπλώµατος και µε αποδεδειγµένην 
ανάλογον ικανοποιητικήν πείραν: 
∆ύο µονάδες. 
γ. Μελετητής έχων συµπληρώσει δωδεκαετίαν από κτήσεως διπλώµατος και µε 
αποδεδειγµένην ανάλογον ικανοποιητικήν πείραν: 
Τρεις µονάδες. 
 

Άρθρον 4 
Γραφεία Μελετών 

 
1. Γραφείον Μελετών προκειµένου να αναλάβη µελέτην διά λογαριασµόν των κατά το 
άρθρον 1 του παρόντος προσώπων, υποχρεούται να είναι εγγεγραµµένον εις το Μητρώον 
Γραφείων Μελετών και είναι κάτοχον αντιστοίχου πτυχίου, χορηγουµένου αρµοδίως. 
2. Ως δυναµικόν του Γραφείου Μελετών κατά κατηγορίαν µελέτης υπολογίζεται το άθροισµα 
των δυναµικών των εις την αυτήν κατηγορίαν εντεταγµένων µελετητών µελών αυτού. 
 

Άρθρον 5 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών 

 



1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Συντονισµού, δι' αποφάσεως του Υπουργού Συντονισµού, 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ). 
2. Η ΓΕΜ είναι εννεαµελής και αποτελείται εκ πέντε (5) δηµοσίων υπαλλήλων ΑΤ 
κατηγορίας επί βαθµώ 1ω ή Αναπληρωτού Γεν. ∆/ντού ή 2ω προερχοµένων εκ των 
Υπουργείων των καθοριζοµένων διά Π. ∆/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού 
Συντονισµού, δύο (2) µελετητώνεκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ενός 
µελετητού γεωπόνου εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και ενός 
δικηγόρου ή πτυχιούχου Νοµικής υπηρετούντων εις το Υπουργείον Συντονισµού, οριζοµένου 
υπό του Υπουργού Συντονισµού. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται µετά των αναπληρωτών 
αυτών υπό του Υπουργού Συντονισµού προτάσει, διά µεν τους δηµοσίους υπαλλήλους των 
οικείων Υπουργείων, διά δε τους λοιπούς εκπροσώπους των οικείων ως άνω αντιστοίχων 
Επιµελητηρίων. Εις τας συνεδριάσεις της ΓΕΜ δύνανται καλούµενα υπό του Προέδρου να 
παρίστανται και πρόσωπα δυνάµενα ως εκ της ειδικής αυτών επιστηµονικής καταρτίσεως ή 
εµπειρίας να συνδράµουν το έργον αυτής.  
3. Η ΓΕΜ έχει τας κάτωθι αρµοδιότητας: 
α) Εισηγείται συµπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως και 
των κατ' εξουσιοδότησιν τούτου εκδιδοµένων διάταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων. 
β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων αναφεροµένων εις την χορήγησιν, ανανέωσιν, επέκτασιν, 
προαγωγήν και αφαίρεσιν των πτυχίων µελετητών και Γραφείων Μελετών. 
γ) Γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων, των αναφεροµένων εις την εφαρµογήν των διατάξεων του 
παρόντος νόµου και των βάσει τούτου εκδιδοµένων διάταγµάτων, επί των οποίων 
προβλέπεται κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι αποφασίζει τελικώς ο Υπουργός 
Συντονισµού, ως και επί παντός θέµατος τιθεµένου αυτή υπό του Υπουργού Συντονισµού. 
δ) Ελέγχει την κατάρτισιν και την τήρησιν των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων 
Μελετών και εισηγείται εις τον Υπουργόν Συντονισµού την έγκρισιν τούτων. 
4. Αι αποζηµιώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων και του υπηρετούντος εις το Υπουργείον 
Συντονισµού δικηγόρου ή πτυχιούχου Νοµικής, µελών της ΓΕΜ καταβάλλονται υπό του 
∆ηµοσίου, των οικείων πιστώσεων εγγραφοµένων εις τον προϋπολογισµόν του Υπουργείου 
Συντονισµού, των δε λοιπών µελών υπό των οικείων Επιµελητηρίων. 
 

Άρθρον 6 
Μητρώα 

 
1. Υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συντονισµού καταρτίζονται και τηρούνται 
τα µητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών. 
Εις τα ανωτέρω µητρώα εγγράφονται, τη αιτήσει των, µελετηταί και Γραφεία Μελετών 
συγκεντρούντα τα υπό του παρόντος νόµου απαιτούµενα προσόντα. 
Τα Μητρώα εγκρίνονται και τίθενται εν ισχύι δι' αποφάσεως του Υπουργού Συντονισµού, 
κατόπιν γνωµοδοτήσεως της ΓΕΜ. 
2. Ενστάσεις κατά της εγγραφής εις τα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών, ως και 
κατά των µεταβολών της εγγραφής εις τα ανωτέρω Μητρώα, γίνονται δεκταί εντός 
προθεσµίας εξήκοντα (60) ηµερών από της κοινοποιήσεως εις τον ενδιάφερόµενον µελετητήν 
της αποφάσεως περί χορηγήσεως ή µη πτυχίου. 
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Συντονισµού µετά γνώµην της ΓΕΜ. 
3. Εις τους µελετητάς και τα Γραφεία Μελετών χορηγούνται υπό του Υπουργού Συντονισµού 
πτυχία, εµφαίνοντα την εις τα µητρώα κατάστασιν αυτών, τας µεταβολάς ως και πάν 
στοιχείον σχέσιν έχον µε την άσκησιν του επαγγέλµατος αυτών, κατά τας διατάξεις του 
παρόντος νόµου. 
4. Το Γραφείον Μελετών υποχρεούται όπως εντός 30 ηµερών γνωστοποιή εγγράφως προς το 
Υπουργείον Συντονισµού πάσαν αποχώρησιν ή θάνατον µέλους αυτού. Εις την περίπτωσιν 
αποχωρήσεως µέλους, τούτο δέον όπως επίσης υποβάλη προς το Υπουργείον Συντονισµού, 
σχετικήν δήλωσιν προς ενηµέρωσιν των Μητρώων και των πτυχίων. 
5. Απώλεια της ιδιότητος του µελετητού ή θάνατος τούτου συνεπάγεται την διάγραφήν αυτού 
εκ των µητρώων και την ακύρωσιν του πτυχίου. Εις ην περίπτωσιν ο ανωτέρω µελετητής 



τυγχάνει εταίρος Γραφείου Μελετών δύναται ούτος να αντικατασταθή τη αιτήσει των 
υπολοίπων µελών της εταιρείας. 
 

Άρθρον 7 
Κατηγορίαι Μελετών 

 
1. Αι µελέται, αναλόγως του κυρίου αντικειµένου αυτών, διακρίνονται εις κατηγορίας, 
καθοριζοµένας διά Π.∆. εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Συντονισµού µετά γνώµην της 
ΓΕΜ. 
2. Επιτρέπεται, κατά την κρίσιν του εργοδότου, µελέτη να κατατάσσεται εις πλειόνας 
κατηγορίας µελετών, εφ' όσον τούτο υπαγορεύεται εκ της φύσεως του αντικειµένου αυτής. 
 

Άρθρον 8 
Πτυχία Μελετητών και Γραφείων Μελετών 

 
1. Τα χορηγούµενα πτυχία ακολουθούν τας εις τα µητρώα µεταβολάς. 
2. Τα πτυχία διακρίνονται εις κατηγορίας, αντιστοίχους προς τας κατηγορίας µελετών και εις 
τάξεις, αναλόγως του προβλεποµένου, υπό των διάτάξεων του παρόντος ελαχίστου 
δυναµικού κατά κατηγορίαν µελέτης δι' εκάστην τάξιν. 
3. Αι τάξεις πτυχίων καθορίζονται εις πέντε, ως κάτωθι: 
α) Πτυχίον Α' Τάξεως: Το πτυχίον Α' τάξεως χορηγείται εις µελετητήν εγγεγραµµένον εις το 
µητρώον µελετητών µε δυναµικόν µιάς µονάδος.  
β) Πτυχίον Β' τάξεως: Το πτυχίον Β' τάξεως χορηγείται εις µελετητήν εγγεγραµµένον εις το 
µητρώον µελετητών µε δυναµικόν δύο µονάδων. 
γ) Πτυχίον Γ' τάξεως: Το πτυχίον Γ' τάξεως χορηγείται εις µελετητήν, εγγεγραµµένον εις το 
µητρώον µελετητών µε δυναµικόν τριών µονάδων. 
δ) Πτυχίον ∆' τάξεως: Το πτυχίον ∆' τάξεως χορηγείται εις Γραφείον Μελετών, 
εγγεγραµµένον εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών µε δυναµικόν τουλάχιστον επτά 
µονάδων, διαθέτον εις την αντίστοιχον κατηγορίαν του πτυχίου ένα µελετητήν κάτοχον 
πτυχίου Γ' τάξεως και ένα κάτοχον πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον. 
ε) Πτυχίον Ε' τάξεως: Το πτυχίον Ε' τάξεως χορηγείται εις Γραφείον Μελετών, 
εγγεγραµµένον εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών µε δυναµικόν τουλάχιστον δώδεκα 
µονάδων, διαθέτον εις την αντίστοιχον κατηγορίαν του πτυχίου δύο µελετητάς κατόχους 
πτυχίου Γ' τάξεως έκαστον και ένα κάτοχον πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον. 
4. Οι µελετηταί και τα Γραφεία Μελετών υπόκεινται εις έλεγχον διά την από πάσης απόψεως 
χρηστήν χρήσιν του πτυχίου αυτών, την πιστήν εκπλήρωσιν των επιστηµονικών και 
επαγγελµατικών αυτών καθηκόντων και των συµβατικών των υποχρεώσεων. Παράβασις των 
κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολήν κυρώσεων, 
συνισταµένων είτε εις καθυστέρησιν της προαγωγής του πτυχίου είτε εις προσωρινήν ή 
οριστικήν αφαίρεσιν τούτου και την διαγραφήν των από των µητρώων. 
5. Τα πτυχία µελετητών στερουµένων του δικαιώµατος της ελευθέρας διαχειρίσεως της 
περιουσίας των, καθίστανται αυτοδικαίως άκυρα και ούτοι διαγράφονται των µητρώων. 
6. Η χορήγησις και αφαίρεσις των πτυχίων, η άσκησις ελέγχου και η επιβολή κυρώσεων, 
υπάγεται εις την αρµοδιότητα του Υπουργού Συντονισµού, αποφασίζοντος µετά γνώµην της 
ΓΕΜ. 
7. Εκάστη τάξις πτυχίου χορηγεί εις τον κάτοχον αυτού δικαίωµα αναλήψεως µελέτης, ύψους 
προεκτιµωµένης αµοιβής, κυµαινοµένης µεταξύ ωρισµένων ορίων, καθοριζοµένων διά Π. 
∆/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Συντονισµού, µετά γνώµην τη ΓΕΜ. 
 

Άρθρον 9 
Πιστοποιητικά πείρας 

 
1. Η υπό των διάτάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος απαιτουµένη πείρα 
αποδεικνύεται διά της προσαγωγής αρµοδίως σχετικών πιστοποιητικών εξ ων να προκύπτη η 
ουσιαστική συµβολή του µελετητού εις συγκεκριµένον τοµέα και αντικείµενον εκπονηθεισών 



µελετών, επιβλέψεως ή κατασκευής έργων ως και εκ παντός σχετικού στοιχείου. 
2. Τα εν τη προηγουµένη παραγράφω πιστοποιητικά παρέχονται κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 
105/1969, εκτός εάν ο εργοδότης τυγχάνει το ∆ηµόσιον, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ∆ηµόσιαι Επιχειρήσεις ή Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας. Εις την τελευταίαν 
περίπτωσιν τα πιστοποιητικά εκδίδονται υπό του επιβλέποντος και θεωρούνται υπό της 
προϊσταµένης αυτού Αρχής. Εις τα υποβαλλόµενα πιστοποιητικά του Ν.∆. 106/1969 δίδεται 
ευρεία δηµοσιότης. 
 

Άρθρον 10 
Έλεγχος πτυχίων 

 
1. Ανά τετραετίαν ενεργείται έλεγχος του χορηγηθέντος πτυχίου, άνευ του οποίου τούτο δεν 
θεωρείται εν ενεργεία, αποκλειοµένης της αναθέσεως εις τον κάτοχον αυτού εκπονήσεως 
µελέτης, από της παρελεύσεως της τετραετίας µέχρι του ως άνω ελέγχου. Η αρµοδία 
υπηρεσία υποχρεούται όπως ενεργήση τον ως άνω έλεγχον εντός τριάκοντα (30) ηµερών από 
της υποβολής του πτυχίου προς έλεγχον. 
2. Πας µελετητής ή Γραφείον Μελετών, ο οποίος διεγράφη του µητρώου ή του οποίου 
διετάχθη η αφαίρεσις του πτυχίου, οφείλει εντός 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της 
διαγραφής ή της αφαιρέσεως να καταθέση το πτυχίον του εις το Υπουργείον Συντονισµού επί 
ποινή οριστικής διαγραφής τούτου, εάν είχεν επιβληθή εις τούτον η ποινή της προσωρινής 
διαγραφής, από το µητρώον και ακυρώσεως του πτυχίου του. 
 

Άρθρον 11 
∆ιαδικασία - Αµοιβή Μελετητών 

 
1. Προκειµένης της αναθέσεως µελέτης, ο εργοδότης προβαίνει εις δηµοσίαν πρόσκλησιν 
εκδηλώσεως ενδιάφέροντος εκ µέρους Γραφείων Μελετών διά την εκπόνησιν της υπό 
ανάθεσιν µελέτης υποβαλλοµένης εγγράφως εντός τασσοµένης προθεσµίας από της 
δηµοσιεύσεως περιλήψεως της ανωτέρω προσκλήσεως εις το Ενηµερωτικόν ∆ελτίον του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, ουχί βραχυτέρας των είκοσιν (20) ηµερών. 
2. Περίληψις της κατά τα ανωτέρω προσκλήσεως δηµοσιεύεται υποχρεωτικώς εις δύο 
ηµερησίας εφηµερίδας της Πρωτευούσης, εις µίαν εφηµερίδα της έδρας του Νοµού εις ον 
αναφέρεται η µελέτη, εφ' όσον εκδίδεται εφηµερίς, ως και εις το Ενηµερωτικόν ∆ελτίον του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Εις περίπτωσιν καθ' ην η µελέτη αναφέρεται εις 
πλείονας του ενός Νοµούς, η δηµοσίευσις διενεργείται εις την έδραν ενός των ανωτέρω 
Νοµών. 
3. Εις την πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος καθορίζονται συνοπτικώς το αντικείµενον 
της µελέτης, η κατηγορία ή αι κατηγορίαι και αι τάξεις των απαιτουµένων πτυχίων ως και 
τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα, άτινα δέον να συγκεντρώνη το Γραφείον Μελετών, κατά 
περίπτωσιν. Αι τάξεις των πτυχίων προσδιορίζονται επί τη βάσει προσωρινής εκτιµήσεως της 
αµοιβής της µελέτης διενεργουµένης υπό του εργοδότου. 
4. Αι µελέται ανατίθενται δι' ητιολογηµένης αποφάσεως του εργοδότου εις Γραφείον 
Μελετών, ή εις συµπράττοντα Γραφεία Μελετών, άτινα εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και 
ανταποκρίνονται εις τους όρους τους διαλαµβανοµένους εις την κατά τα ανωτέρω 
πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και τας διατάξεις του παρόντος νόµου, συµφώνως 
προς την κατά τας παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου διαδικασίαν. 
5. Μεταξύ των Γραφείων Μελετών τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον, ο εργοδότης επιλέγει, 
κατά την κρίσιν αυτού, κατόπιν αξιολογήσεως των προσόντων αυτών, αριθµόν Γραφείων 
συγκεντρούντων τας προϋποθέσεις διά την ανάληψιν της µελέτης. Η πρόσκλησις 
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος καθορίζει τον αριθµόν των Γραφείων τα οποία κατ' ανώτατον 
όριον επιλέγονται. Τα επιλεγόµενα ως άνω Γραφεία καλούνται όπως, εντός τακτής 
προθεσµίας, υποβάλουν είτε ειδικήν προκαταρκτικήν µελέτην, διά µείζονος σηµασίας και 
ειδικά έργα, είτε απλάς προκαταρκτικάς εκθέσεις διά µικροτέρας σηµασίας έργα, ως ορίζει 
εκάστοτε η πρόσκλησις, ώστε να είναι δυνατή η υπ' αυτών εκτίµησις των προτεινοµένων 
λύσεων και του προϋπολογισµού του έργου. Αι ανωτέρω προκαταρκτικαί µελέται ή εκθέσεις  



συντάσσονται βάσει επαρκών στοιχείων χορηγουµένων υπό του εργοδότου. Τα στοιχεία 
ταύτα συγκεντρούνται εις τεύχη, αντίγραφα των οποίων χορηγούνται εις πάντας τους 
επιλεγέντας. 
Κατόπιν αξιολογήσεως των υποβαλλοµένων κατά τα ανωτέρω προκαταρκτικών µελετών ή 
εκθέσεων η µελέτη ανατίθεται τελικώς εις τον υποβαλόντα την αρτιωτέραν από 
τεχνικοοικονοµικής απόψεως λύσιν. ∆ιά τας τρεις µόνον εκ των υποβαλλοµένων κατά τα 
ανωτέρω ειδικών προκαταρκτικών µελετών, τας αξιολογουµένας ως αρτιωτέρας, 
καταβάλλεται αµοιβή αναφεροµένη εις την πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιάφέροντος. Η 
συµβατική αµοιβή του µελετητού καθορίζεται βάσει του προϋπολογισµού δαπάνης, της 
προτεινοµένης υπό του επιλεγέντος µελετητού λύσεως και των ισχουσών οικείων διατάξεων 
περί καθορισµού αµοιβών. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο τελικός προϋπολογισµός δαπάνης του 
µελετηθέντος έργου, άνευ µεταβολής των αρχικών προϋποθέσεων συντάξεως της ειδικής 
προκαταρκτικής µελέτης ή εκθέσεως, προκύπτει εκ της οριστικής µελέτης µειωµένος ή 
ηυξηµένος, η συµβατική αµοιβή του µελετητού αυξάνεται ή µειούται αντιστοίχως κατά 
ποσοστόν εφαρµοζόµενον επί της προκυπτούσης διαφοράς µεταξύ του αρχικού και του 
τελικού προϋπολογισµού δαπάνης, του αρχικού προϋπολογισµού αναγοµένου εις τον χρόνον 
υποβολής της οριστικής µελέτης διά της εφαρµογής των ισχυουσών διατάξεων περί 
αναθεωρήσεως συµβατικών τιµών δηµοσίων έργων. Το ποσοστόν προσδιορισµού της ως άνω 
αυξοµειώσεως ορίζεται εκ των προτέρων και αναφέρεται εις την πρόσκλησιν εκδηλώσεως 
ενδιαφέροντος. 
6. ∆ύναται, κατά την κρίσιν του εργοδότου, µελέτη έργων ιδιαιτέρας σηµασίας, έργων 
επαναλαµβανοµένων τύπων ή όπου τούτο υπαγορεύεται εκ της φύσεως των έργων ή 
επιβάλλεται υπό της κειµένης νοµοθεσίας, να ανατίθεται κατόπιν διαγωνισµού ιδεών ή 
προσχεδίων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των περί αρχιτεκτονικών διαγωνισµών ισχουσών 
διατάξεων. Η βραβευοµένη λύσις εξαγοράζεται, κατά τα υπό της διακηρύξεως του 
διαγωνισµού καθοριζόµενα, ανατίθεται δε εις τον βραβευθέντα η εκπόνησις και των 
εποµένων σταδίων της µελέτης εφ' όσον η έναρξις εκπονήσεως αυτών ήθελε πραγµατοποιηθή 
εντός πενταετίας από της βραβεύσεως και ο µελετητής έχει τα κατά τας διατάξεις του 
παρόντος απαιτούµενα προσόντα διά την ανάληψιν της µελέτης ή συµπράττει µετά Γραφείου 
ή Γραφείων Μελετών δυναµένων να αναλάβουν την µελέτην κατά τας διατάξεις του 
παρόντος. 
7. Εάν ο εργοδότης κρίνη ότι δεν υφίσταται δυνατότης εφαρµογής της εν παραγράφω 5 του 
παρόντος άρθρου διαδικασίας αναθέσεως δύναται, εφ' όσον τούτο αναφέρεται εις την 
πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, η µελέτη να ανατίθεται δι' απ' ευθείας επιλογής, 
βάσει ητιολογηµένης αποφάσεως του εργοδότου, µη τηρουµένων των διατάξεων των 
προηγουµένων παραγράφων 5 η 6, εις Γραφείον Μελετών εκ των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον, 
ανταποκρινόµενον εις τους όρους τους διαλαµβανοµένους εις την πρόσκλησιν ενδιαφέροντος 
και τας διατάξεις του παρόντος. Η συµβατική αµοιβή του µελετητού υπολογίζεται βάσει του 
εγκριθησοµένου προϋπολογισµού του σταδίου της προµελέτης και καθορίζεται διά της 
εγκριτικής του σταδίου τούτου αποφάσεως του εργοδότου. Η τελικώς καταβληθησοµένη εις 
τον Μελετητήν αµοιβή, ήτις καθορίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αµοιβών 
µελετητών, δεν δύναται να είναι ανωτέρα της κατά τα ως άνω συµβατικώς 
καθορισθησοµένης, ως αύτη διαµορφούται αναγοµένη εις τον χρόνον υποβολής της µελέτης 
κατόπιν αναθεωρήσεως κατά τας διατάξεις περί αναθεωρήσεως τιµών δηµοσίων έργων, κατά 
ποσοστόν µεγαλύτερον του 40%, έστω και εάν συµφώνως προς τας διατάξεις περί αµοιβών η 
αµοιβή της οποίας δικαιούται ο µελετητής, βάσει του τελικού προϋπολογισµού της µελέτης, 
είναι ανωτέρα του ως άνω ποσοστού της διαφοράς θεωρουµένης ως ποινικής ρήτρας εις 
βάρος του αναδόχου δι' εσφαλµένην εκτίµησιν του προϋπολογισµού του πρώτου σταδίου της 
µελέτης. 
8. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν προβλέπεται αµοιβή µελέτης τινός υπό των εν ισχύι 
διατάξεων η αµοιβή καθορίζεται υπό του εργοδότου και αναφέρεται εις την πρόσκλησιν 
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. 
9. Η καταβολή της αµοιβής του µελετητού κατανέµεται ανά στάδιον µελέτης εις 
προκαταβολήν, ενδιαµέσους πληρωµάς κατά την εκπόνησιν και την υποβολήν εκάστου 
σταδίου αυτής και εις πληρωµάς διενεργουµένας µετά την έγκρισιν του σταδίου κατά τα 



καθοριζόµενα διά Π. ∆/των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµ. 
Εργων εις ας περιπτώσεις δεν προβλέπονται ταύτα υπό του κατά τας κειµένας διάτάξεις 
Κώδικος Αµοιβών Μηχανικών. 
10. Η εγκριτική περί αναθέσεως της µελέτης απόφασις του εργοδότου κοινοποιείται 
υποχρεωτικώς εις πάντα τα εκδηλώσαντα ενδιαφέρον διά την ανάληψιν της µελέτης Γραφεία 
Μελετών. 
11. Εν συνεχεία της εκδόσεως της κατά την προηγουµένην παράγραφον αποφάσεως 
συνάπτεται έγγραφος σύµβασις υπογραφοµένη υπό του εργοδότου ή του νοµίµως 
εξουσιοδοτουµένου εκπροσώπου αυτού και του αναδόχου. Εις περίπτωσιν αναθέσεως της 
µελέτης εις συµπράττοντα Γραφεία Μελετών η σύµβασις υπογράφεται υπό των νοµίµων 
εκπροσώπων όλων των συµπραττόντων Γραφείων. 
12. Η υπογραφή της συµβάσεως εκπονήσεως της µελέτης διά τας περιπτώσεις της παραγρ. 6 
του παρόντος άρθρου δέον να πραγµατοποιήται εντός προθεσµίας εξ (6) µηνών από της 
δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος εις το Ενηµερωτικόν ∆ελτίον 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Η ως άνω προθεσµία διά τας περιπτώσεις της 
παραγρ. 7 είναι δίµηνος. Η υπογραφή της συµβάσεως είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθή και 
µετά την παρέλευσιν της ως άνω προθεσµίας, εφ' όσον συµφωνεί εις τούτο ο ανάδοχος, 
άλλως η ανάθεσις της µελέτης επαναπροκηρύσσεται. 
13. Εάν κατά την εξέλιξιν εκπονήσεως ανατεθείσης µελέτης προκύπτη ότι, η αµοιβή του 
αναδόχου υπερβαίνει την επιτρεποµένην υπό της τάξεως του πτυχίου αυτού, κατά ποσοστόν 
µεγαλύτερον του 30%, ο ανάδοχος υποχρεούται, προς συνέχισιν της µελέτης, να συµπράξη, 
κατά τας διατάξεις του παρόντος, µετά Γραφείων Μελετών της εγκρίσεως του εργοδότου, διά 
την κάλυψιν της απαιτουµένης τάξεως πτυχίου, άλλως η µελέτη επαναπροκηρύσσεται µετά 
την ολοκλήρωσιν του εκπονουµένου σταδίου αυτής. 
14. Μελέται αι οποίαι απαιτούν πτυχία Α ή Β τάξεως ανατίθενται υποχρεωτικώς εις 
µελετητάς ή Γραφεία Μελετών έχοντα έδραν εις τον Νοµόν ή το ∆ιαµέρισµα αντιστοίχως, εφ' 
όσον υφίστανται τοιαύτα Γραφεία Μελετών ή µελετηταί. 
15. Κατ' εξαίρεσιν, διά µελέτας η εκπόνησις των οποίων απαιτεί εξειδικευµένην πείραν, 
δύναται ο εργοδότης εις την πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, κατόπιν ητιολογηµένης 
αποφάσεως αυτού, µετά γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου, να αξιώση τάξιν πτυχίου 
ανωτέραν της υπό των διατάξεων του παρόντος νόµου προβλεποµένης και συµµετοχήν 
Γραφείων εχόντων έδραν οπουδήποτε της Χώρας. 
16. Καθ' οιασδήποτε πράξεως του εργοδότου, από της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως 
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος µέχρι και της εκδόσεως της εγκριτικής αποφάσεως αυτού περί 
αναθέσεως της µελέτης, δύναται να ασκηθή ένστασις υπό παντός ενδιαφεροµένου Γραφείου 
Μελετών εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από της δηµοσιεύσεως ή 
κοινοποιήσεως, κατά περίπτωσιν, της σχετικής πράξεως του εργοδότου. 
Η ένστασις ασκείται ενώπιον του εργοδότου κοινοποιουµένη συγχρόνως και εις την ΓΕΜ, 
ήτις εντός δέκα πέντε (15) ηµερών γνωµοδοτεί προς τον εργοδότην. Επί της ενστάσεως 
αποφαίνεται τελικώς ο εργοδότης µετά την λήψιν της γνωµοδοτήσεως ή και άνευ ταύτης εάν 
παρέλθη άκαρπος η ανωτέρα προθεσµία. 
 

Άρθρον 12 
Ειδικοί σύµβουλοι εµπειρογνώµονες 

 
1. Εις ειδικής φύσεως µελέτας ή όπου απαιτείται λόγω ειδικών απαιτήσεων της µελέτης, 
επιτρέπεται η µετάκλησις ή εν γένει χρησιµοποίησις ειδικών συµβούλων ή εµπειρογνωµόνων, 
ηµεδαπών ή αλλοδαπών. 
2. Η κατά τα ανωτέρω χρησιµοποίησις συµβούλων ή εµπειρογνωµόνων διενεργείται κατόπιν 
εντολής του εργοδότου ή κατόπιν προτάσεως του Γραφείου Μελετών και εγκρίσεως του 
εργοδότου. 
3. Καθήκοντα συµβούλου ή εµπειρογνώµονος δύναται να ανατεθούν: 
α) Εις Καθηγητάς, Υφηγητάς και Επιµελητάς Ανωτάτων Σχολών. 



β) Εις Επιστήµονας οι οποίοι εκ της όλης σταδιοδροµίας, ειδικότητος και επιστηµονικής 
καταρτίσεως αυτών εις τον κατά περίπτωσιν τοµέα µελετών, κρίνονται κατάλληλοι προς 
τούτο υπό του εργοδότου. 
4. Η αµοιβή των ως άνω συµβούλων ή εµπειρογνωµόνων καθορίζεται διά συµφωνίας µεταξύ 
εργοδότου και αναδόχου. 
 

Άρθρον 13 
Εγγυήσεις 

 
1. Προς εξασφάλισιν του εργοδότου, διά την καλήν εκτέλεσιν των όρων της συµβάσεως, ο 
ανάδοχος υποχρεούται εις την παροχήν, κατά την υπογραφήν της συµβάσεως, εγγυήσεως, 
ήτις δίδεται είτε διά γραµµατίου παρακαταθέσεως προς τον σκοπόν αυτόν εις το Ταµείον 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων του αντιστοίχου χρηµατικού ποσού ή της αντιστοίχου αξίας 
χρεωγράφων, ων ο νόµος προβλέπει την τοιαύτην χρήσιν, υπολογιζοµένων εις οίαν τιµήν αι 
ειδικαί προς τούτο διατάξεις ορίζουν, είτε δι' εγγυητικής επιστολής µιάς των ανεγνωρισµένων 
προς τούτο Τραπεζών ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλων πιστωτικών οργανισµών εχόντων κατά νόµον 
το δικαίωµα τούτο. 
2. Αι εγγυητικαί επιστολαί πρέπει να αναγράφουν απαραιτήτως το όνοµα, επώνυµον και 
όνοµα πατρός του υπέρ ου η εγγύησις ή προκειµένου περί εταιρείας την επωνυµίαν αυτής, 
τον τίτλον της µελέτης εις ην αφορά η παρεχοµένη εγγύησις, τον όρον της παραιτήσεως του 
εγγυουµένου από του δικαιώµατος της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ' αυτού της 
υποχρεώσεως όπως καταθέση απροφασίστως, εντός τριών (3) ηµερών από της περί τούτου 
ειδοποιήσεως του εργοδότου, το αιτηθησόµενον µέρος ή όλον της εγγυήσεως. 
3. Εν περιπτώσει παροχής εγγυήσεως διά γραµµατίου παρακαταθέσεως χρεωγράφων εις το 
Ταµείον Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα κατά την διάρκειαν της εγγυήσεως λήγοντα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα αυτών επιστρέφονται µετά την λήξιν των εις τον υπέρ ου η 
εγγύησις δικαιούχον. 
4. Η κατάπτωσις των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του εργοδότου. 
 

Άρθρον 14 
Εκχώρησις της µελέτης 

 
1. Απαγορεύεται εις τον ανάδοχον να εκχωρήση εις τρίτον την εκπόνησιν µέρους ή του 
συνόλου της µελέτης. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται να εγκριθή υπό του εργοδότου 
εκχώρησις µετά ητιολογηµένην γνώµην του αρµοδίου εκάστοτε Συµβουλίου. Ο ανάδοχος της 
µελέτης ευθύνεται εις ολόκληρον µετά του προς ον εγκρίνεται η εκχώρησις έναντι του 
εργοδότου και των τρίτων. 
2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται όπως εν περιπτώσει εκχωρήσεως της µελέτης κατά την 
προηγουµένην παράγραφον διά αποφάσεως του εργοδότου και µετά γνώµην του αρµοδίου 
Συµβουλίου εγκριθή η απαλλαγή του αναδόχου της µελέτης από της έναντι του εργοδότου 
ευθύνης αυτού, µόνον εις ην περίπτωσιν αποδεδειγµένως ο ανάδοχος πάσχει εκ σοβαράς 
ασθενείας καθιστώσης αυτόν επί ικανόν χρόνον ανίκανον διά την περαιτέρω εκτέλεσιν της 
συµβάσεως. 
3. Η εκχώρησις της µελέτης δύναται να λάβη χώραν µόνον όταν ο υποκατάστατος του 
αναδόχου κέκτηται τα αυτά προσόντα µε τον ανάδοχον άτινα απητήθησαν διά την υπ' αυτού 
ανάληψιν της εκπονήσεως της µελέτης. 
 

Άρθρον 15. 
Επίβλεψις των εργασιών εκπονήσεως της µελέτης 

 
 
1. Η επίβλεψις της εκπονήσεως της µελέτης ασκείται υπό ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτης Σχολής, 
οριζοµένων υπό του εργοδότου. ∆ιά Π.∆/τος εκδιδοµένου ροτάσει του Υπουργού ∆ηµοσίων 
Εργων καθορίζονται τα καθήκοντα και αι αρµοδιότητες του επιβλέποντος, ο τρόπος 
ασκήσεως αυτής και πάσα συναφής λεπτοµέρεια. 



2. Η ως άνω επίβλεψις ανατίθεται εν όλω ή εν µέρει εις διπλωµατούχον Ανωτάτης Σχολής 
έχοντα τα προς τούτο νόµιµα προσόντα, µη υπάλληλον του εργοδότου είτε όταν ο εργοδότης 
δεν διαθέτη υπάλληλον της απαιτουµένης ειδικότητος, είτε όταν πρόκειται περί µελέτης 
ιδιαζούσης ή ιδιαιτέρως δυσχερούς, χαρακτηριζοµένης ως τοιαύτης δι' αποφάσεως του 
εργοδότου µετά γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου. Επιτρέπεται η εις τον µελετητήν 
ανάθεσις καθηκόντων συµβούλου της επιβλέψεως της κατασκευής του υπ' αυτού 
µελετηθέντος έργου (συνεπίβλεψις) έναντι αµοιβής αναλόγου προς την έκτασιν και 
αντικείµενον της απασχολήσεώς του βάσει ειδικής 
συµβάσεως. Ο αναλαµβάνων την τοιαύτην επίβλεψιν ή συνεπίβλεψιν υπέχει ευθύνας 
δηµοσίου υπαλλήλου. 
3. Εις περίπτωσιν µελέτης απαιτούσης ειδικήν πείραν ή µελέτης έργου εξαιρετικής 
σπουδαιότητος, επιτρέπεται όπως ο εργοδότης, µετά γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου, 
αναθέτη, διά συµβάσεως καθοριζούσης τας υποχρεώσεις και την αποζηµίωσιν αυτού, εις 
ιδιώτην, εξειδικευµένον επιστήµονα, καθήκοντα συµβούλου. Η ανάθεσις καθηκόντων 
συµβούλου εις φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον, υπόκειται εις την έγκρισιν του αρµοδίου 
Υπουργού παρεχοµένην µετά γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου. 
 

Άρθρον 16 
Εκτέλεσις συµπληρωµατικών εργασιών ή µελετών 

   
1. Εις περίπτωσιν καθ' ην, κατά την διάρκειαν εκπονήσεως της µελέτης, προκύψει η 
ανάγκη εκτελέσεως συµπληρωµατικών εργασιών, ειδικών µελετών, ερευνών, 
εργαστηριακών δοκιµών, ή και πάσης άλλης εργασίας απαραιτήτου διά την αρτίαν 
εκπόνησιν της µελέτης, αύτη πραγµατοποιείται ως κάτωθι: 
Υπό του Εργοδότου ή υπό του Γραφείου Μελετών επιλεγοµένων υπό του εργοδότου κατά 
την υπό του παρόντος νόµου καθοριζοµένην διαδικασίαν, αντιστοίχου δε κατηγορίας και 
τάξεως πτυχίου, προς την κατηγορίαν και τάξιν του αντικειµένου της συµπληρωµατικής 
εργασίας ή µελέτης, εφ' όσον ο ανάδοχος δεν κέκτηται τα απαιτούµενα προς τούτο προσόντα, 
ή υπό του αναδόχου δι' απ' ευθείας αναθέσεως εις τούτον, κατόπιν υπογραφής 
συµπληρωµατικής συµβάσεως. 
2. Εις την περίπτωσιν της απ' ευθείας αναθέσεως εις τον ανάδοχον των, κατά την 
προηγουµένην παράγραφον συµπληρωµατικών εργασιών ή µελετών, ούτος δέον να έχη τα 
κατά τον παρόντα νόµον απαραίτητα προσόντα διά την ανάληψιν των συµπληρωµατικών 
εργασιών ή µελετών ή να συµπράξη µεθ' ετέρων Γραφείων Μελετών της εγκρίσεως του 
εργοδότου, ώστε να δύναται να αναλάβη ταύτας κατά τας διατάξεις του παρόντος. 
 

Άρθρον 17 
Επέκτασις, συµπλήρωσις και τροποποίησις συµβάσεως 

 
1. Εάν παραστή ανάγκη επεκτάσεως, συµπληρώσεως ή τροποποιήσεως της συµβάσεως εντός 
του αρχικού αντικειµένου αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν υπογραφής µετά του 
εργοδότου συµπληρωµατικής συµβάσεως, µετά γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου, να προβή 
εις την µελέτην του συµπληρωµατικού αντικειµένου, εφ' όσον ο ολικός προϋπολογισµός 
δαπάνης του έργου ή η κατ' αποκοπήν αµοιβή του αναδόχου κατά περίπτωσιν δεν υπερβαίνει 
το 50% των αρχικών τοιούτων, αναθεωρουµένων κατά τας κειµένας διατάξεις. 
2. Εις περίπτωσιν, καθ' ην σηµειωθή υπέρβασις µεγαλυτέρα του κατά την προηγουµένην 
παράγραφον ποσοστού, ο ανάδοχος υποχρεούται εις την συµπλήρωσιν τυχόν εκκρεµούντος 
σταδίου της µελέτης, βάσει του νέου αντικειµένου, της συµβάσεως δυναµένης να λυθή κατά 
την κρίσιν του εργοδότου. 
3. Ο εργοδότης, εφ' όσον τούτο προβλέπεται υπό της συµβάσεως, δικαιούται να διακόψη την 
εκπόνησιν της µελέτης µετά την ολοκλήρωσιν εκπονουµένου σταδίου αυτής και να προβή εις 
την λύσιν της συµβάσεως άνευ αποζηµιώσεως του αναδόχου. Εις περίπτωσιν διακοπής της 
µελέτης κατά την διάρκειαν εκπονήσεως οιουδήποτε σταδίου αυτής, ο ανάδοχος δικαιούται 
αποζηµιώσεως διά τας µήπω εκτελεσθείσας εργασίας ολοκληρώσεως του σταδίου. Η ως άνω 



αποζηµίωσις υπολογίζεται κατά τας διατάξεις Π. ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των 
Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Εργων. 
 

Άρθρον 18 
Νέαι τιµαί µονάδος αµοιβών - 

Συγκριτικοί πίνακες 
 
1. Εις περίπτωσιν καθ' ην, κατά την εκπόνησιν µελέτης παραστή ανάγκη εκτελέσεως 
συµπληρωµατικών εργασιών ή µελετών του άρθρου 16 του παρόντος, των οποίων η αµοιβή 
δεν προβλέπεται υπό των ισχυουσών διατάξεων περί αµοιβών, η αµοιβή αυτών κανονίζεται 
διά πρωτοκόλλου νέων τιµών µονάδος αµοιβών. 
2. Προς έγκρισιν πάσης τροποποιήσεως της συµβάσεως αµοιβής συντάσσεται Συγκριτικός 
Πίναξ. 
 

Άρθρον 19 
Υποχρεώσεις του αναδόχου - Εκπτωσις 

 
1. Ο ανάδοχος της µελέτης υποχρεούται να εκπονήση ταύτην κατά οικονοµοτεχνικώς άρτιον 
τρόπον, συµφώνως προς τους κανόνας της επιστήµης και της τεχνικής, τους όρους της 
συµβάσεως και τας ισχυούσας εκάστοτε προδιαγραφάς. 
2. Ανάδοχος µελέτης δύναται να κηρυχθή έκπτωτος ταύτης εφ' όσον δεν εκπληροί 
προσηκόντως τας εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις αυτού.  
3. Εάν υπό της συµβάσεως προβλέπεται η χρησιµοποίησις στοιχείων χορηγουµένων υπό του 
εργοδότου, τα στοιχεία ταύτα δέον να είναι ακριβή, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιµοποιήση ταύτα κατά την εκπόνησιν της µελέτης. Εάν τα χορηγηθέντα στοιχεία 
παρουσιάζουν ανακριβείας αι οποίαι εκ της φύσεώς των είναι δυνατόν να διαπιστωθούν υπό 
του µελετητού διά γενικής θεωρήσεως ή κατόπιν συγκρίσεως και συσχετίσεως διαφόρων 
διαθεσίµων στοιχείων εν τω πλαισίω εργασιών εκπονήσεως µελέτης ή ακόµη παρουσιάζουν 
ασαφείας ή είναι ανεπαρκή µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η αρτιότης ή η έγκαιρος 
εκπόνησις της µελέτης ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήση εγγράφως περί τούτου αµελλητί 
τον εργοδότην, ευθυνόµενος, άλλως διά τας επιζηµίους συνεπείας. 
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται διά την αρτιότητα της µελέτης, συµφώνως προς τους κανόνας της 
επιστήµης και της τεχνικής, τους συµβατικούς όρους και υποχρεώσεις αυτού, 
συµπληρωµατικώς εφαρµοζοµένων των περί µισθώσεως έργου διατάξεων του Αστικού 
Κώδικος, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι νόµω. Αι αξιώσεις του εργοδότου λόγω 
ελλατωµάτων ή παραλείψεων της µελέτης παραγράφονται µετά παρέλευσιν εξ ετών από της, 
κατά το άρθρον 22 του παρόντος παραλαβής της µελέτης. 
5. Εις περίπτωσιν υπάρξεως ανάγκης τροποποιήσεως της µελέτης, µέχρι και του πέρατος της 
κατασκευής του έργου, δέον όπως ο εργοδότης ζητή την γνώµην του Μελετητού, όστις 
υποχρεούται πάντοτε αφ' ενός να γνωµοδοτή εντός τασσοµένης ευλόγου προθεσµίας αν 
ενδείκνυται η τροποποίησις διά λόγους οικονοµικούς και τεχνικούς και αφ' ετέρου να 
δικαιολογή ότι η τροποποίησις δεν εµπίπτει εις τας διατάξεις της εποµένης παραγράφου. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την επανόρθωσιν παντός ελαττώµατος ή παραλείψεως της 
µελέτης, τόσον κατά την διάρκειαν εκπονήσεως, όσον και µετά την αποπεράτωσιν και 
έγκρισιν ταύτης. Εν περιπτώσει αρνήσεως του αναδόχου, ο εργοδότης δύναται να προβή εις 
επανόρθωσιν των ως άνω ελαττωµάτων ή παραλείψεων εις βάρος του αναδόχου, δι' απ' 
ευθείας αναθέσεως των σχετικών εργασιών εις Γραφεία Μελετών, ή Σύµπραξιν Γραφείων 
Μελετών, διαθετόντων τα υπό του παρόντος νόµου απαιτούµενα προσόντα προς ανάληψιν 
αναλόγου µελέτης. Η εις βάρος του αναδόχου εκτέλεσις των συµπληρώσεων τούτων αίρεται 
εφ' όσον αποδείξη, ότι δεν υφίσταται ελάττωµα ή παράλειψις εις την εκπόνησιν της µελέτης ή 
ότι δεν οφείλονται ταύτα εις υπαιτιότητα αυτού. 
7. Εις περίπτωσιν εκπτώσεως του αναδόχου, η κατατεθείσα εγγύησις καλής εκτελέσεως των 
όρων της συµβάσεως καταπίπτει υπέρ του εργοδότου. Αι λοιπαί κυρώσεις κατά του αναδόχου 
και ιδία η στέρησις του δικαιώµατος αναλήψεως µελετών θέλουν καθορισθή διά Π. 
διαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων. 



Άρθρον 20 
Προθεσµίαι - Ποινικαί ρήτραι 

 
1. Εις πάσαν σύµβασιν εκπονήσεως µελέτης ορίζονται προθεσµίαι διά την υπό του αναδόχου 
της µελέτης περάτωσιν ταύτης εν τω συνόλω της και κατά στάδια. ∆ιά την, υπαιτιότητι του 
αναδόχου, υπέρβασιν των ως άνω προθεσµιών ορίζεται εις βάρος αυτού ηµερησία ποινική 
ρήτρα υπέρ του εργοδότου. Η υπέρ του εργοδότου κατάπτωσις της ποινικής ρήτρας δεν αίρει 
τυχόν δικαίωµα αυτού εκ του νόµου ή της συµβάσεως προς κήρυξιν εκπτώτου του αναδόχου. 
2. Η συνολική και αι, κατά στάδια προθεσµίαι δύναται να παρατείνωνται υπό του εργοδότου, 
εάν κατά την εκπόνησιν της µελέτης προκύψουν καθυστερήσεις, µη οφειλόµεναι εις την 
αποκλειστικήν υπαιτιότητα του αναδόχου. Ούτος υποχρεούται όπως συνεχίση την εκπόνησιν 
της µελέτης µέχρι επί πλέον χρονικού διαστήµατος ουχί µείζονος του ενός τρίτου της κατά 
την σύµβασιν συνολικής προθεσµίας εκπονήσεως της µελέτης πάντως ουχί µικροτέρας των 
τριών µηνών. Εις περίπτωσιν, καθ' ην η καθυστέρησις είναι µείζων του ως άνω χρονικού 
ορίου, έγκρισις παρατάσεως της προθεσµίας δύναται να χορηγηθή κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως του αναδόχου και µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου. 
 

Άρθρον 21 
Υπερηµερίαι και υποχρεώσεις εργοδότου. 

Λύσις συµβάσεως 
 
1. Εις περιπτώσεις υπερηµερίας του εργοδότου περί την εκπλήρωσιν των συµβατικών ή 
νοµίµων υποχρεώσεων αυτού, γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωµα αποζηµιώσεως µόνον 
διά τας θετικάς ζηµίας αυτού και δια τον χρόνον από της εγγράφου περί τούτου οχλήσεως 
του εργοδότου υπό του αναδόχου. 
2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήση την λύσιν της συµβάσεως, εάν η άνευ υπαιτιότητος 
αυτού καθυστέρησις περί την εκπόνησιν της µελέτης υπερβή το κατά την παράγραφον 2 του 
άρθρου 20 χρονικόν όριον. 
3. ∆ικαίωµα λύσεως της συµβάσεως έχει ωσαύτως ο ανάδοχος εις περίπτωσιν διακοπής των 
εργασιών εκπονήσεως της µελέτης, συνεπεία διαταγής ή πταίσµατος του εργοδότου, επί 
χρονικόν διάστηµα µείζον του τριµήνου, αρχόµενον από της κοινοποιήσεως της διαταγής 
περί διακοπής ή προκειµένου περί διακοπής οφειλοµένης εις πταίσµα του εργοδότου, από της 
ηµέρας της επιδόσεως εις αυτόν υπό του αναδόχου ειδικής δηλώσεως περί διακοπής των 
εργασιών. 
4. Η προηγουµένη παράγραφος εφαρµόζεται και εις ην περίπτωσιν η έναρξις των εργασιών 
εκπονήσεως της µελέτης, µετά την υπογραφήν της συµβάσεως, καθυστερήση υπέρ το 
τρίµηνον υπαιτιότητι του εργοδότου, πλην αν άλλως ορίζεται εν τη συµβάσει. 
5. Ασκηθέντος υπό του αναδόχου του, κατά τα ανωτέρω δικαιώµατος λύσεως της συµβάσεως 
δύναται συναινέσει αυτού, να συνεχισθή η σύµβασις, µαταιουµένης της λύσεως αυτής επί τη 
αποζηµιώσει του αναδόχου. Η αποζηµίωσις καθορίζεται αναλόγως προς τας θετικάς ζηµίας 
του αναδόχου κατά τον χρόνον της διάκοπής ή καθυστερήσεως της ενάρξεως ή της 
εκπονήσεως της µελέτης, κατά τα οριζόµενα διά Π. ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των 
Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων. 
 

Άρθρον 22 
Παραλαβή της µελέτης 

 
1. Η παραλαβή της µελέτης πραγµατοποιείται δια της εκδόσεως υπό της ∆ιευθυνούσης 
Υπηρεσίας βεβαιώσεως περί συµµορφώσεως του αναδόχου προς τας συµβατικάς αυτού 
υποχρεώσεις και εγκρίσεως της µελέτης. Η ανωτέρω βεβαίωσις της ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας 
και η εγκριτική απόφασις του εργοδότου εκδίδονται εντός προθεσµίας καθοριζοµένης δια Π.  
∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Εργων. 
2. Παρερχοµένης απράκτου της, κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµίας, η 
παραλαβή της µελέτης θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα µετά πάροδον διµήνου από 



της υποβαλλοµένης, µετά την εκπνοήν της προθεσµίας, ειδικής προς τούτο αιτήσεως του 
αναδόχου προς διενέργειαν της παραλαβής. 
3. Εφ' όσον προβλέπεται εις την σύµβασιν, δύναται τη αιτήσει του αναδόχου και εγκρίσει του 
εργοδότου να διενεργηθή παραλαβή αποπερατωθείσης µελέτης αυτοτελούς τµήµατος έργου ή 
σταδίου αυτής. 
 

Άρθρον 23 
Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, επίλυσις διαφορών 

 
1. ∆ιά τας υπό του αναδόχου της µελέτης υποβαλλοµένας ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, 
ως και την δικαστικήν επίλυσιν των µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών προκυπτουσών 
διαφορών, εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.∆. 1266/1972 
«περί εκτελέσεως των δηµοσίων έργων». Οπου εις τας διατάξεις ταύτας αναφέρεται ο 
«Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων» νοείται ο αρµόδιος, ως εκ της φύσεως της µελέτης Υπουργός 
«τεχνικόν δε συµβούλιον», το παρ' αυτώ αρµόδιον συµβούλιον. Αρµόδιον διά την επίλυσιν 
των διαφορών Εφετείον τυγχάνει, το Εφετείον εις την περιφέρειαν του οποίου ευρίσκεται η 
έδρα της ∆ιευθυνούσης την µελέτην Υπηρεσίας. 
2. Αι διατάξεις του άρθρου 18 του αυτού Ν.∆. 1266/1972 δύναται να εφαρµόζωνται και επί 
συµβάσεων εκπονήσεως µελετών. 
 

Άρθρον 24 
Έκδοσις Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 

   
Πέραν των θεµάτων των ρυθµιζοµένων διά της εκδόσεως των εν τω κειµένω των 
προηγουµένων άρθρων του παρόντος νόµου προβλεποµένων Π. ∆ιαταγµάτων, διά 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων ρυθµίζονται και τα κάτωθι θέµατα, αναγόµενα εις την εφαρµογήν 
του παρόντος νόµου, ως ακολούθως: 
1. Προτάσει του Υπουργού Συντονισµού, µετά γνώµην της ΓΕΜ, τα της εκπροσωπήσεως εις 
την ΓΕΜ των διαφόρων Υπουργείων και του τρόπου λειτουργίας αυτής, τα της διαδικασίας 
καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεως των µητρώων και τα της εγγραφής εις ταύτα, τα της 
χορηγήσεως, προαγωγής, επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων, 
τα της εκ µελετητών συγκροτήσεως των Γραφείων Μελετών και τα των υποχρεώσεων των 
Γραφείων τούτων και των συγκροτούντων ταύτα µελετητών, αναλόγως προς την νοµικήν 
µορφήν του Γραφείου, τα της συµπράξεως των Γραφείων τούτων, τα των πιστοποιητικών 
πείρας, τα των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας των αναφεροµένων εις θέµατα 
ρυθµιζόµενα υπό των άρθρων 3 έως και 10 του παρόντος νόµου, τα περί καθορισµού του 
αριθµού και των ορίων των διαµερισµάτων της Χώρας. 
2. Προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Εργων µετά γνώµην του Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Εργων τα του ύψους των παρεχοµένων εγγυήσεων, τα της αποδόσεως ή 
καταπτώσεως αυτών και τα της αντικαταστάσεως παρακρατήσεων πληρωµών δι' εγγυητικών 
επιστολών, τα περί κανονισµού νέων τιµών µονάδος και συντάξεως συγκριτικών πινάκων, τα 
της διαδικασίας εκπτώσεως του αναδόχου και τα της διαπιστώσεως των ελαττωµάτων και 
παραλείψεως της µελέτης, τα του καθορισµού των ορίων των ποινικών ρήτρων και της 
καταπτώσεως τούτων, τα των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας των αναφεροµένων εις 
θέµατα ρυθµιζόµενα υπό των άρθρων 11 και επέκεινα του παρόντος νόµου, τα του 
διακανονισµού της συµβάσεως εις περίπτωσιν θανάτου ή πτωχεύσεως του αναδόχου, τα των 
λεπτοµερειών επί της αµοιβής της αναθέσεως εις τον µελετητήν καθηκόντων συµβούλου της 
επιβλέψεως των έργων (συνεπιβλέψεως), ως και πάσα εν γένει λεπτοµέρεια διά την 
εφαρµογήν του παρόντος νόµου. 
 

Άρθρον 25 
Μεταβατικαί διατάξεις 

 
1. Μέχρις εγκρίσεως, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου, των µητρώων Μελετητών και 
Γραφείων Μελετών και εκδόσεως των πτυχίων, διά την ανάθεσιν των µελετών και κατάταξιν 



τούτων εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 6 του κυρωθέντος διά του Ν.∆. 103/1973 
Κανονισµού Αναθέσεως Μελετών Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, θεωρουµένων ως 
πτυχίων των εγγραφών εις το προβλεπόµενον υπό του ως άνω Κανονισµού Μητρώον 
Μελετητών. 
2. Συµβάσεις εκπονήσεως µελετών καταρτισθείσαι µέχρι της ισχύος του παρόντος 
εξακολουθούν διεπόµεναι υπό των µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος κειµένων διατάξεων 
µέχρι πλήρους εκκαθαρίσεως των εξ αυτών σχέσεων. 
3. Από της συστάσεως της ΓΕΜ του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καταργείται η παρά τω 
Υπουργείω Συντονισµού Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου Μελετητών και Κανονισµού 
Αναθέσεως (ΓΕΜΚΑ) πάσαι δε αι αρµοδιότητες αυτής επί των κατά την προηγουµένην 
παράγραφον µελετών µεταβιβάζονται αυτοδικαίως εις την ΓΕΜ. 
 

Άρθρον 26 
Καταργούµεναι διατάξεις 

 
1. Από της θέσεως εν ισχύι του παρόντος νόµου καταργούνται άπασαι αι διατάξεις του 
κυρωθέντος δια του Ν.∆. 103/1973 Κανονισµού Αναθέσεως Μελετών Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα 
νόµον ή αναγοµένη εις θέµατα υπ' αυτού ρυθµιζόµενα. 
 

Εναρξις ισχύος 
 
Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού διά της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
 
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεµβρίου 1977 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
 

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεµβρίου 1977 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 


