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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
 
 
1.0. Γενικζσ  Παρατηρήςεισ 
Οι παρατθριςεισ αναφζρονται ςτο Θεςμικό Πλαίςιο που ίςχυε εν 2007-2008 το οποίο όμωσ 
δεν μεταβάλλεται με το ς/ν για τθν προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 24/2014/ΕΚ και 25/2014/ΕΚ. 
1.1. Το μεγαλφτερο ποςοςτό αμοιβϊν μελετϊν κατευκφνεται ς’ όςουσ διακζτουν πτυχίο 

«Υδραυλικϊν Μελετϊν». Και τοφτο διότι οι «προδιαγραφζσ» μελετϊν Στακμϊν 
Βιολογικοφ Κακαριςμοφ και ΧΥΤΑ, ζχουν περιλθφκεί ςτο κεφάλαιο «Μελζτεσ 
Υδραυλικϊν Ζργων» του ΚΠΑΜΥ ενϊ ςφμφωνα με το CPV ζπρεπε να 
κατθγοριοποιοφνται ωσ «Εργαςίεσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων». Τισ προδιαγραφζσ αυτζσ 
πρζπει να ακολουκοφν όςοι φορείσ δθμοπρατοφν ζργα και μελζτεσ. Πτυχίο μελετθτι 
κατθγορίασ 13 «Υδραυλικϊν Ζργων» αποκτοφν οι Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μθχανικοί 
με βάςθ ακαδθμαϊκά προςόντα και με απόφαςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Μελετϊν 
που εδρεφει ςτο ΥΠΕΧΩΔΕ. Στθ ΓΕΜ δεν εκπροςωποφνται όλοι οι Κλάδοι των 
μθχανικϊν. 

1.2. Σθμαντικό ποςοςτό αμοιβϊν μελετϊν κατευκφνονται ς’ όςουσ διακζτουν πτυχίο 
κατθγορίασ 9 «Μθχανολογικϊν, Ηλεκτρολογικϊν και Ηλεκτρονικϊν μελετϊν». Και 
τοφτο διότι όςεσ μελζτεσ εγκαταςτάςεων εξοπλιςμοφ περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο 
«Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων» του ΚΠΑΜΥ φζρουν τον τίτλο «Μελζτεσ 
Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων» ι «Μελζτεσ Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων» 
παρά τα ακόλουκα: 

 Στο άρκρο 2 του ν. 3316/05 περιλαμβάνεται θ κατθγορία «Μελζτεσ Χθμικισ 
Μθχανικισ και Χθμικϊν Εγκαταςτάςεων». 
Στισ χθμικζσ δε εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με το Π.Δ. 274/97 περιλαμβάνονται όλεσ οι 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ νεροφ, αερίων, υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων. 

 Πτυχίο μελετθτι «Μθχανολογικϊν, Ηλεκτρολογικϊν και Ηλεκτρονικϊν Μελετϊν» 
αποκτοφν με απόφαςθ τθσ ΓΕΜ οι Μθχανολόγοι ι Ηλεκτρολόγοι ι Ηλεκτρονικοί 
Μθχανικοί. Η απόφαςθ δεν είναι ςυμβατι με τισ διατάξεισ του ν. 3316/05 ο οποίοσ 
επιβάλλει τα μελετθτικά πτυχία να χορθγοφνται με βάςη τα ακαδημαϊκά προςόντα 
και μόνον. 

1.3. Η ελάχιςτθ αμοιβι για τθν κατθγορία 18 (Μελζτεσ Χθμικισ  Μθχανικισ και Χθμικϊν 
Εγκαταςτάςεων) προκφπτει για τθν προβλεπόμενθ επί μζρουσ μελζτθ υπό τον τίτλο 
«Λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ, ακακάρτων και 
βιομθχανικϊν αποβλιτων» που περιλαμβάνεται μεν ςτο κεφάλαιο «Μελζτεσ 
Υδραυλικϊν Ζργων» του ΚΠΑΜΥ, χωρίσ όμωσ αναφορά ςτον εξοπλιςμό (!) με τον οποίο 
εξυπθρετείται θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. Σ’ όςεσ περιπτϊςεισ του πίνακα 
αναφζρονται μεγαλφτερεσ αμοιβζσ για τθν κατθγορία 18 τοφτο γίνεται από τισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ, με κριτιριο τον κατά τθν κρίςθ τουσ χρόνο απαςχόλθςθσ των 
μελετθτϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

1.4. Το μεγαλφτερο ποςοςτό εκ των αμοιβϊν υπολοίπων κατθγοριϊν μελετϊν του πίνακα, 
αφορά «Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων». 

1.5. Δεδομζνου ότι οι μελετθτζσ των ζργων προετοιμάηουν και τουσ προχπολογιςμοφσ 
τουσ, κατευκφνουν τισ ανακζτουςεσ αρχζσ να προςκαλοφν για τθν καταςκευι των 
ζργων όςουσ καταςκευαςτζσ : 

 Αφενόσ  μεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε Μθτρϊα για κατθγορία ζργων όμοια μ’ αυτι 
που ζχει μελετθκεί. Π.χ. καλοφνται καταςκευαςτζσ Υδραυλικϊν Εργων για να 
υλοποιιςουν Μελζτθ Υδραυλικοφ Εργου. 

 Αφετζρου είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα για φψοσ προχπολογιςμοφ ζργων που 
προκφπτει από τθ μελζτθ. 
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Η κατάταξθ  των καταςκευαςτϊν ςε Μθτρϊα γίνεται με τθν ίδια λογικι που ιςχφει και 
για τθν κατάταξθ των μελετθτϊν. Π.χ. εγγράφονται ςτα Μθτρϊα Καταςκευαςτϊν 
Υδραυλικϊν Εργων οι ΠΜ και ΤΜ. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ακυρϊνεται ςτθν πράξθ το εργολθπτικό πτυχίο για «Εργα 
Κακαριςμοφ Νεροφ και επεξεργαςίασ αερίων, υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων» που 
προβλζπεται με βάςθ τθ νομοκεςία να χορθγείται ςτουσ Χθμικοφσ και 
Μεταλλειολόγουσ Μθχανικοφσ. 
Για το τελευταίο αυτό κζμα ςθμειϊνουμε επί πλζον : 
Οι οδθγίεσ 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ προβλζπουν τθ δυνατότθτα μελζτθσ και 
καταςκευισ ζργων από οικονομικοφσ φορείσ – καταςκευαςτζσ ζργων. Με βάςθ τθν 
αρχι αυτι και το κφριο αντικείμενο των ζργων υπ. αρ. 1, 23, 27 και 33 του πίνακα, κα 
ζπρεπε να προςκαλοφνται ωσ κφριοι μελετθτζσ – καταςκευαςτζσ οι ζχοντεσ πτυχίο 
καταςκευαςτι για ζργα κακαριςμοφ νεροφ και επεξεργαςίασ αερίων, υγρϊν και 
ςτερεϊν αποβλιτων. 

1.6. Η παράλλθλθ Ελλθνικι κατθγοριοποίθςθ δραςτθριοτιτων που γίνεται ςτο Αρκρο 2 του 
ν.3316/05 κα ιταν ενδεχόμενα ςυμβατι με το CPV εφόςον με ςαφι, διαφανι και 
νόμιμα τελικά κριτιρια υπιρχε ομαδοποίθςθ δραςτθριοτιτων του CPV και 
αντιςτοίχιςθ με τισ δραςτθριότθτεσ του Αρκρου 2. Διαφορετικά θ Ελλθνικι 
κατθγοριοποίθςθ  ςυγκροφεται με το CPV και επομζνωσ αντίκειται ςτισ Ευρωπαϊκζσ 
Οδθγίεσ. 

1.7. Είναι πρόδηλο ότι ςτη χώρα μασ καταςτρατηγείται το πνεφμα και το γράμμα του 
CPV, αλλά ςυμπεραςματικά και των Οδηγιών.    

 
2.0. Eιδικζσ Παρατηρήςεισ 
2.1. Μόνον ςτο ~ 33% των προκθρυςςόμενων μελετϊν του πίνακα αναγράφονται 

αντίςτοιχα  CPV.   
2.2. Η περιγραφι δραςτθριοτιτων – υπθρεςιϊν κατά CPV ςτον πίνακα ςτερείται νοιματοσ 

αφοφ είτε αποςυνδζεται από τουσ παρόχουσ των υπθρεςιϊν είτε αυκαίρετα τισ 
εντάςςει αυκαίρετα ςε Ελλθνικι κατθγοριοποίθςθ, που χαρακτθρίηεται από 
ςυντεχνιακό πνεφμα, οδθγεί ςε ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων και προδιλωσ δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ,  τθσ διαφάνειασ και του 
ανταγωνιςμοφ.  

2.3. Σχολιάηουμε ςτθ ςυνζχεια με βάςθ το Υπόμνθμα Ι οριςμζνουσ κωδικοφσ  CPV των 
προκθρφξεων του πίνακα που ζχουν πζντε ι περιςςότερα ψθφία, δθλαδι εκφράηουν 
κατηγορία ι υποκατηγορία υπθρεςιϊν. 

 Στο ζργο (1) Κωδικόσ 74.23.20.00. Η υπθρεςία είναι γενικι και μπορεί να 
απευκφνεται ς’ οποιοδιποτε μθχανικό.  Το Ζργο όμωσ είναι ΧΥΤΑ και ζπρεπε να 
προςκαλοφνται μελετθτζσ ι μελετθτζσ-καταςκευαςτζσ εξειδικευμζνοι ςτα ζργα 
αυτά. 

 Στο ζργο (10) Κωδικοί 74.23.22.00, 74.23.22.20.  Παρά τον τίτλο του ζργου που 
οδθγεί οπωςδιποτε και ςτον Κωδικό 74.23.13.30 το ζργο κατευκφνεται ςε 
μελετθτζσ με πτυχία «Μελετϊν Υδραυλικϊν Ζργων». 

 Στο ζργο (21)  απουςιάηει παντελϊσ πρόςκλθςθ προσ ΧΜ, μολονότι ςτα CPV 
περιλαμβάνεται ο Κωδικόσ 74.23.13.30-9 και είναι γνωςτό ότι ςτθν Ελλθνικι 
νομοκεςία (ΠΔ 274/97) τα ζργα επεξεργαςίασ λυμάτων είναι χθμικζσ 
εγκαταςτάςεισ και για τθ μελζτθ τουσ ο ν.3316/05 προβλζπει τθν κατθγορία 
«Μελζτεσ Χθμικισ Μθχανικισ και Χθμικϊν Εγκαταςτάςεων».  

2.4. Στθν τελευταία ςτιλθ του πίνακα ςθμειϊνουμε κατά τθ γνϊμθ μασ τισ κατθγορίεσ CPV 
όπου κα ζπρεπε να εντάςςονται οι μελζτεσ και να προςκαλοφνται οι αντίςτοιχοι 
μελετθτζσ. Προσ τοφτο λαμβάνουμε υπόψθ τισ αρχζσ: 
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 Βαςικό ςτοιχείο κάκε μελζτθσ μθχανικοφ είναι ο λειτουργικόσ ι/και γεωμετρικόσ 
ςχεδιαςμόσ ενόσ τεχνικοφ ζργου ι μίασ εγκατάςταςθσ ι ενόσ ςυςτιματοσ. Με βάςθ 
τθν αρχι αυτι επιλζγονται από το CPV οι Κατθγορίεσ που περιλαμβάνουν τουσ 
λειτουργικοφσ ι/και γεωμετρικοφσ ςχεδιαςμοφσ των ζργων. Οι κατθγορίεσ αυτζσ 
αποδίδουν το κφριο αντικείμενο. 

 Πζραν του λειτουργικοφ ι/και γεωμετρικοφ ςχεδιαςμοφ μποροφν να 
περιλαμβάνονται υποκατθγορίεσ του CPV που ςχετίηονται π.χ. με περιβαλλοντικζσ 
μελζτεσ, με ςτατικζσ μελζτεσ, με θλεκτρολογικζσ μελζτεσ και άλλεσ ειδικότερεσ ανά 
περίπτωςθ μελζτεσ. 

 Στθν τελευταία ςτιλθ του πίνακα αναφζρονται οι κατθγορίεσ μελετϊν που κατά τθ 
γνϊμθ μασ αποτελοφν το κφριο αντικείμενο και ςυμπλθρϊνονται ωσ παράδειγμα 
οριςμζνεσ εξειδικευμζνεσ κατθγορίεσ ανά περίπτωςθ. Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
24/2014/ΕΚ και 25/2014/ΕΚ το νομικό κακεςτϊσ για τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων 
ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κακορίηεται από το κφριο αντικείμενο.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


