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1. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δηµοσίων 
συµβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση µελετών και παροχή λοιπών 
υπηρεσιών µηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελµάτων των κατηγοριών 
µελετών της παρ.2, που εµπίπτουν καθ' ύλην στο "Παράρτηµα II Α" της Οδηγίας 
ΕΚ-18/04 και στο "Παράρτηµα XVIIA" της Οδηγίας ΕΚ-17/04, όπως εκάστοτε 
ισχύουν, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το 
προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. Για τις ανωτέρω συµβάσεις που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών νόµος εναρµονίζει το εθνικό 
δίκαιο προς αυτές. 
 
2. Οι µελέτες ή και υπηρεσίες επίβλεψης µελετών και έργων, ανάλογα µε το 
αντικείµενο τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. 
 
(2) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες. 
 
(3) Οικονοµικές µελέτες. 
 
(4) Κοινωνικές µελέτες. 
 
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. 
 
(6) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. 
 
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών 
και τοπίου). 
 
(8) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 
ειδικών τεχνικών έργων). 
 
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες. 
 
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών 
τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές µελέτες. 
 
(11) Μελέτες λιµενικών έργων. 
 
(12) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 
 
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων. 
 
(14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων 
µορφών ενέργειας). 
 
(15) Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας). 
 



(16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, 
κτηµατογραφικές και τοπογραφικές). 
 
(17) Χηµικές µελέτες και έρευνες. 
 
(18) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστάσεων. 
 
(19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες. 
 
(20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες. 
 
(21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. 
 
(22) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. 
 
(23) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων). 
 
(24) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 
µεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών). 
 
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου. 
 
(26) Αλιευτικές µελέτες. 
 
(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄αριθ. 256/1998). 
 
(28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων. 
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή 
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας 
και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό αντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται 
να εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του Αρθ-39. Με την ίδια απόφαση 
µπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, µετά 
από γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) και του αρµόδιου 
τεχνικού συµβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλούν οι 
τροποποιήσεις των κατηγοριών, ιδίως στα Μητρώα του Αρθ-39, στα ισχύοντα 
πτυχία, στις εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς 
συµβάσεις. 
 
4. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του καθ' ύλην αρµόδιου 
Υπουργού, µπορεί να επεκτείνεται εν όλω ή εν µέρει το πεδίο εφαρµογής του 
νόµου αυτού και σε δηµόσιες συµβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών του 
Παραρτήµατος II της Οδηγίας ΕΚ-18/04 και του Παραρτήµατος XVII της Οδηγίας 
ΕΚ-17/04. Με όµοιο διάταγµα που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος µπορούν να προστίθενται κατηγορίες µελετών ή 
υπηρεσιών στις κατηγορίες της παρ.2 και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που προκαλεί η 
σχετική προσθήκη, ιδίως στα Μητρώα του Αρθ-39, στα ισχύοντα πτυχία, στις 
εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και στις εκκρεµείς συµβάσεις. 
 


