
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΤΠΔΥΩΓΔ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΜΟΙΟΤ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

1. Δηζαγσγή: 

 

Η αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ κειεηψλ, απαηηεί ζπλνιηθή ζεώξεζε φισλ 

ησλ θάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ησλ έξγσλ (ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο, 

ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, επίβιεςε, ζπληήξεζε θ.ι.π.). Η κειέηε απνηειεί έλα 

κφλν θξίθν απηήο ηεο αιπζίδαο, ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί έλα 

κφλν επηκέξνπο δήηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο ηνπ δεκφζηνπ έξγνπ. 

Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη ζρέζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

ησλ δεκνζίσλ έξγσλ (κειεηεηήο, θαηαζθεπαζηήο, πξνκεζεπηήο, ην δεκφζην ζαλ 

θχξηνο ηνπ έξγνπ θ.ι.π) θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ην θαπηηαιηζηηθό θέξδνο. 

 Σηνλ αληίπνδα, εκείο ζεσξνχκε φηη ηα δεκφζηα έξγα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ. 

Εμππεξεηνχλ θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπο, απφ ηε θάζε ηεο 

αξρηθήο ηδέαο, κέρξη θαη ηε θάζε ηεο δηαρείξηζεο, πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε 

ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιατθψλ αλαγθψλ (αζθάιεηα ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα, κείσζε ηεο ιατθήο επηβάξπλζεο, 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο). 

 

2. Η άπνςή καο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λόκνπ: 

 

Έρνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε σο «Παλεπηζηεκνληθή», είκαζηε αληίζεηνη 

κε ην λφκν (πιένλ) ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ γηα ηηο κειέηεο, επεηδή: 

α) Πξνρσξά ζηελ ζηαδηαθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θξαηηθνύ ειέγρνπ 

Με ηα άξζξα 1 (παξ 2 θαη 3) θαη ην άξζξν 9 πξνβιέπεη ηδηψηεο αλαδφρνπο- 

παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο αλαζέηνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ επνπηεία θαη ηε δηνίθεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ επίθιεζε ηεο αλεπάξθεηαο 

ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θξάηνπο! 

β) Θεζκνζεηεί αζαθή θαη αδηαθαλή θξηηήξηα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη 

ζηελ αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ κειεηώλ. Με ην άξζξν 2 εληάζζεη ζην ίδην 

πιαίζην αληηκεηψπηζεο θαηεγνξίεο κειεηψλ κε δηαθνξεηηθφ επηζηεκνληθφ θαη 

δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Με ηα άξζξα 6 (παξ 4 θαη 9) θαη άξζξν 7 (παξ6) 



αλαδεηθλχεη ζαλ θξηηήξην αλάζεζεο-αμηνιφγεζεο ηεο πξνθαηαξηηθήο κειέηεο, ηεο 

πξνκειέηεο θαη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηελ πιεξφηεηα, ηε δηεμνδηθφηεηα ηεο 

εθηίκεζεο, ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο! 

γ) Καηνρπξώλεη ηε δπλαηόηεηα παξάθακςεο αθόκα θαη απηήο ηεο 

αζαθνύο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. 

Σην άξζξν 3 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηε «Πξνγξακκαηηθήο Σχκβαζεο». 

Με ην άξζξν 10 θαηνρπξψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

επηηξέπεη ηε ρξήζε δηαδηθαζίαο ρσξίο θαλ δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο γηα 

θαιιηηερληθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο. 

Με ην άξζξν 16 απνθιείεη ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη «ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα» ρσξίο λα νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ παξαπηψκαηνο! 

Με ην άξζξν 6 (παξ12 θαη 14) πξνβιέπεη ηελ αθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλ 

θξίλεηαη αζχκθνξν γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφξξηςεο ηεο 

πξψηεο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ιχζεο θαη ε επηινγή πξφηαζεο απ΄ ηελ ζχλζεζε ησλ 

ππνινίπσλ ιχζεσλ! 

Με ην άξζξν 8 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνζφηεηα ηνπ έξγνπ, 

απνηειεί θαζνξηζηηθφηεξν παξάγνληα ηεο ζχκβαζεο. 

δ) Δπλνεί ηελ επηθξάηεζε ησλ ηζρπξώλ νκίισλ κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο. 

Τα ηζρπξά γξαθεία ζα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο ζηελ πξψηε θάζε 

κέρξη λα πεηχρνπλ ηνλ κνλνπσιηαθφ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Σηε ζπλέρεηα 

ζα δξάζνπλ ζαλ θαξηέι. Επνκέλσο, ην θπβεξλεηηθφ επηρείξεκα πεξί δηαζθάιηζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο είλαη θη απηφ ςεπδεπίγξαθν, κηαο θαη ζε έλαλ κνλνπσιεκέλν 

θιάδν νη ηηκέο είλαη γλσζηφ φηη απμάλνληαη καθξνπξφζεζκα. 

 Σπλνιηθά ζην λφκν πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα 

επηηαρύλνπλ ηελ ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε θεθαιαίνπ ζην θιάδν ησλ 

κειεηεηηθψλ γξαθείσλ, ηελ δηαπινθή ηνπ κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηξαπεδηθφ 

θεθάιαην. Έξρεηαη θαη’ επηηαγή ηεο Δ.Δ. κέζσ νδεγηώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο 4 

ειεπζεξίεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη πνπ ζθνπόο ηνπο είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο 

δξάζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Οη ηζρπξέο εηαηξίεο θαη νη ηξάπεδεο ζα θαηαιάβνπλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζ΄ φιεο ηηο ηάμεηο ησλ κεηξψσλ κειεηεηψλ θαη εηαηξηψλ 

κειεηψλ. 



Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο, φπσο ηνπ άξζξνπ 19 

πνπ πξνβιέπεη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο ζηηο κειέηεο. Έηζη εθαηνληάδεο κηθξά 

γξαθεία ζα εθηνπηζζνχλ ζηαδηαθά απφ κία θνχρηα ειεγρφκελα ζρήκαηα απ΄ ηηο 

κεγάιεο εηαηξίεο, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ θαη κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο κέρξη λα 

θπξηαξρήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην θιάδν. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο πίεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηα κηθξά γξαθεία ζα είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ρηιηάδσλ κεραληθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζ΄ απηά κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

3. ηνηρεία ηεο δηθήο καο πξόηαζεο: 

  

 Με βάζε ηε ζέζε καο φηη ηα δεκφζηα έξγα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ, θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ιατθψλ αλαγθψλ, ε ηθαλνπνίεζε απηψλ 

ησλ αλαγθψλ πξνυπνζέηεη έλα εληαίν θξαηηθό θνξέα πνπ ζα θαηέρεη ηα κέζα 

παξαγσγήο, ζα ειέγρεη ηελ θαηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ ηερληθνχ-εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη ζα πινπνηεί ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κειεηψλ, θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Πνιπηερληθέο Σρνιέο, Επηζηεκνληθέο Οξγαλψζεηο θαη Σπλδηθαιηζηηθνχο Φνξείο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Σην πιαίζην ηνπ ζα ππάξμνπλ θίλεηξα γηα ηε 

ζπλεηαηξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηερληθώλ γηα ηε κειέηε κηθξψλ έξγσλ, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζχλζεησλ κειεηψλ. 

Ιδηαίηεξα γηα ηηο κειέηεο ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο ζα: 

- Πξνσζεί ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηάγλσζε λέσλ αλαγθψλ, 

ηελ εθπφλεζε ηερληθψλ θαλνληζκψλ θαη ηελ παξαγσγή αλαγθαίσλ 

πξντφλησλ. 

- Δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ κειεηεηψλ θαη ηελ αλαγθαία ππνδνκή 

πινπνίεζεο ησλ κειεηψλ. 

- Θα πινπνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειεηψλ θαη ηδίσο ζηα κεγάια θαη 

ζηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο έξγα. 

- Δηακνξθψλεη ηελ ηεξάξρεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθαίσλ 

κειεηψλ ψζηε  λα δηαζθαιίδεηαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ταπηφρξνλα κε ηελ παξαπάλσ  ζεκειηαθή καο ζέζε δηεθδηθνχκε: 



Α.  Τελ  θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ σο απαξάδεθηνπ. Απαηηνχκε ηελ χπαξμε 

εληαίνπ πιαηζίνπ ρσξίο εμαηξέζεηο θαη αζηεξίζθνπο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηιεθηηθήο εθαξκνγήο. 

Β. Είκαζηε απνθαζηζηηθά ελάληηνη ζε θάζε πξνζπάζεηα παξαπέξα 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ θξαηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ κειεηψλ, 

κε φπνηα κνξθή θη αλ πάξνπλ. Αληηηαζζφκαζηε απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα 

κεηαθύιηζεο ηεο θξαηηθήο επζύλεο ζηηο πιάηεο ηνπ κεραληθνύ-κειεηεηή, ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

Γ.  Μέηξα απφ ηελ πνιηηεία ζηελ θαηεχζπλζε ηεο: 

- Δθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη κειέηεο γηα ηελ δηακφξθσζε θαλνληζηηθψλ 

θεηκέλσλ (π.ρ. Πξφηππα Υιηθψλ, Πξνδηαγξαθέο Σχληαμεο Μειεηψλ, 

Καλνληζκνί Σρεδηαζκνχ). 

- Πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαίδεπζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ησλ κειεηεηψλ,  

- Γηαζεζηκόηεηαο δηθηύνπ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ-ζπκβνχισλ, 

- Αλαδξαζηκόηεηαο πιεξνθνξηώλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ επαιήζεπζε 

πξνβιέςεσλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ,  

- Τπνδνκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε αβεβαηνηήησλ (π.ρ. αξρεία ππφγεησλ 

δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, εδαθνινγηθέο-γεσινγηθέο κειέηεο). 

Γ.  Πξννδεπηηθή θνξνιόγεζε κε ηελ κείσζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

κηθξψλ γξαθείσλ θαη αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ γξαθείσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηζρπξνχο νκίινπο-ηξάπεδεο. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο «αληηθεηκεληθνχ» θξηηεξίνπ, 

σο ηεθκήξηνπ θνξνιφγεζεο. Αλαινγηθόηεηα ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, αλάινγα 

κε ηελ ηάμε ηνπ πηπρίνπ, ππέξ ησλ ρακειφηεξσλ πηπρίσλ θαη ζε βάξνο – αλαινγηθά – 

ησλ κεγαιχηεξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εηαηξεηψλ. 

Δ. Γξαζηηθή αύμεζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειεηώλ, ξηδηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ Κώδηθα Ακνηβώλ. Είκαζηε ππέξ ηεο ζέζπηζεο εληαίσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

ακνηβή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο «θχξηνπ» θαη 

«δεπηεξεπφλησλ» κειεηεηψλ, πνπ θαη αληηεπηζηεκνληθέο είλαη – κηαο θαη κε ηα 

ζεκεξηλά επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα είλαη ειάρηζηα ηα έξγα πνπ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «απιά» – θαη ζπληεξνχλ έλα θιίκα αληζφηηκσλ θαη 

ζπληερληαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ κεραληθψλ. 

Σ. Δπαλεμέηαζε θαη απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαηεγνξηώλ 

κειεηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

θαη λα δηαζθαιίδνπλ: (α) ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 



κεραληθψλ ζηηο θαηεγνξίεο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο 

ηνπο, (β) ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ θιάδσλ ησλ κεραληθψλ ζηελ εθπφλεζε 

ησλ, θαηά βάζε ζχλζεηνπ ραξαθηήξα, κειεηψλ πνπ απαηηνχλ ηα έξγα ζήκεξα. 


