
 

 

 

 

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Σύμβουλου Μελετητή στο Έργο 

 

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Σύμβουλου Μελετητή στο Έργο έχουν άμεση σχέση και 

εξαρτώνται από τον τρόπο ανάθεσης (procurement method) του Έργου και την 

συμβατική δομή που επιλέγεται κατά τo πρώιμο στάδιο της ανάθεσης. Ως γνωστόν η 

ανάθεση ενός Έργου μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Ο Εργοδότης μπορεί να 

επιλέξει είτε να αναθέσει το Έργο με τον λεγόμενο παραδοσιακό ή ορθόδοξο τρόπο, 

όπου οι Σύμβουλοι Μελετητές (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Επιμετρητής 

Ποσοτήτων, κτλ.) διορίζονται απευθείας από τον Εργοδότη και κατά συνέπεια 

συμβάλλονται απευθείας με αυτόν, είτε να αναθέσει το Έργο μέσω ενός συμβολαίου 

στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο ο σχεδιασμός όσο και η κατασκευή του Έργου 

(design and build contract), όπου οι Σύμβουλοι Μελετητές αποτελούν μέρος της 

ομάδας του Εργολάβου, είτε (ο Εργοδότης) μπορεί να επιλέξει να εισάγει στην 

συμβατική δομή του Έργου την σύμβαση αντικατάστασης (novation agreement)  η 

οποία θα του επιτρέψει να αντικαταστήσει την θέση του (στην σύμβαση του με τον 

Σύμβουλο Μελετητή) με τον Εργολάβο. Μέσω της σύμβασης αντικατάστασης 

(nοvation agreement) δύναται να δημιουργηθεί απευθείας συμβατική σχέση μεταξύ 

του Εργολάβου και του Σύμβουλου Μελετητή και αντίστροφα. Παρόλα αυτά τα 

εμπλεκόμενα μέρη σε αυτού του είδους τις συμβάσεις θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικά καθότι η σαφήνεια στην σύνταξη της συμφωνίας αντικατάστασης 

(novation agreement) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον σκοπό που 

προσβλέπουν να επιτύχουν τα συμβαλλόμενα μέρη. (Blyth & Blyth Limited vs. 

Carillion Constructions Limited 2002 SLT 961) 

 

Πολλές φορές ο Σύμβουλος Μελετητής καλείται να ενεργήσει ως Διαχειριστής της 

Σύμβασης Εργολαβίας (Contract Administrator). O διορισμός του Σύμβουλου 

Μελετητή ως Διαχειριστή της Σύμβασης Εργολαβίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

μέσω κάποιας τυποποιημένης συμφωνίας είτε μέσω κάποιας μη τυποποιημένης 

συμφωνίας (bespoken agreement). Γενικότερα, οι συμφωνίες διορισμού των 

Συμβούλων Μελετητών αφορούν συνήθως (i) το είδος της παροχής των υπηρεσιών 



που θα πρέπει να παρέχει ο Σύμβουλος Μελετητής στο Έργο, (ii) τα πρότυπα που 

θα πρέπει να πληρούνται κατά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και (iii) τον χρόνο 

που θα πρέπει να παρασχεθούν οι υπηρεσίες του Σύμβουλου Μελετητή σε σχέση με 

το πρόγραμμα κατασκευής του Έργου. 

 

Είναι σημαντικό οι συμφωνίες διορισμού να περιλαμβάνουν όρους σε σχετικά με τον 

μηχανισμό πληρωμής των υπηρεσιών του Σύμβουλου Μελετητή, την επαγγελματική 

του ασφάλεια, τον περιορισμό της ευθύνης του στο Έργο (net contribution clause), 

το δικαίωμα εκχώρησης της συμφωνίας σε τρίτα πρόσωπα όπως επίσης και 

πρόνοιες για τον τερματισμό της ίδιας συμφωνίας διορισμού. Επιπρόσθετα, στις 

συμφωνίες διορισμού θα πρέπει περιλαμβάνονται πρόνοιες για την προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) του Σύμβουλου Μελετητή, πρόνοιες που να 

σχετίζονται με τους όρους παράλληλων εγγυήσεων (collateral warranties), 

πρόνοιες σχετικά με το βασικό προσωπικό, τον έλεγχο των μη εφαρμοσμένων 

υλικών και εμπορευμάτων κτλ. 

 

Το καθήκον επιμέλειας (duty of care) του Συμβούλου Μελετητή διακρίνεται στο 

καθήκον επιμέλειας το οποίο απορρέει από το Άρθρο 51 του περί Αστικών 

Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 148 (Αθανασίου κ.α. V. Κουκούνη (1997) 1Α.Α.Δ614) και 

στο ρητό και/ή κάποιες φορές εξυπακουόμενο συμβατικό καθήκον επιμέλειας του 

συνηθισμένου μέσου προσοντούχου Σύμβουλου Μελετητή ως σχετικού προσώπου 

που κατέχει ουσιαστική γνώση της κατάστασης και ως προσώπου που δείχνει τη 

δέουσα επιμέλεια, υπό τις ίδιες περιστάσεις κατά τον ίδιο χρόνο. Ο βαθμός 

καθήκοντος επιμέλειας έχει καθορισθεί μέσω της αγγλικής απόφασης Bolam v. 

Friern Hospital Management Committee 1957 IWLR 582 (εξού και το περιβόητο 

Bolam Test) στην οποία λέχθηκε ότι, όταν κάποιος επαγγελματίας εμπλέκεται σε μια 

κατάσταση η οποία απαιτεί την χρήση συγκεκριμένων ειδικών ικανοτήτων ή 

δεξιοτήτων, τότε το τεστ που χρησιμοποιείται σχετικά με το κατά πόσο ο 

επαγγελματίας υπήρξε αμελής ή όχι δεν είναι αυτό του μέσου ανθρώπου (Clapham 

omnibus) διότι ο μέσος άνθρωπος δεν έχει τις ειδικές ικανότητες του επαγγελματία. 

Το τεστ που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό του 

μέσου ανθρώπου ο οποίος εξασκεί και επαγγέλλεται ως να έχει ευθύνη σχετικά με 

την ειδική ικανότητα που απαιτείτο για τον διορισμό του.   

 



Ο βαθμός του καθήκοντος επιμέλειας για τους Πολιτικούς Μηχανικούς καθορίζεται 

μέσα από τον όρο Β (1) της τυποποιημένης Συμφωνίας διορισμού των Πολιτικών 

Μηχανικών που εκδίδει ο ΣΠΟΛΜΗΚ. Γενικότερα όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψιν 

μας ότι οι τυποποιημένες συμβάσεις διορισμού των Συμβούλων Μελετητών τείνουν 

να εμπεριέχουν όρους που προνοούν την καταβολή λογικής φροντίδας και 

επιμέλειας σε συνάρτηση με το επίπεδο βαθμού επιμέλειας του μέσου λογικού 

συνετού προσώπου που ασκεί το επάγγελμα του Σύμβουλου Μελετητή. (Βλέπε 

Συμφωνία Ανάθεσης και Όρους Σύμβασης Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού, 

Συμβόλαιο Ανάθεσης Εργασίας Αρχιτεκτόνων, Συμβόλαιο RIBA, Συμβόλαιο FIDIC 

μεταξύ Εργοδότη και Συμβούλου Μελετητή για παροχή υπηρεσιών (White Book), 

Συμβόλαιο ACE κτλ.  

 

Όσον αφορά το ερώτημα πόση λογική ικανότητα και φροντίδα απαιτείται να επιδείξει 

ο Σύμβουλος  Μελετητής σε ένα Έργο, η απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι 

απαιτείται να αποδοθεί η λογική ικανότητα και φροντίδα ενός έμπειρου, κατάλληλα 

προσοντούχου και καταρτισμένου Σύμβουλου Μελετητή, ο οποίος έχει εμπειρία στην 

παροχή υπηρεσιών σε σχέση με Έργα παρόμοιου τύπου, μεγέθους, φύσεως, 

πολυπλοκότητας και αξίας.  

 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο  Σύμβουλος 

Μελετητής  διαπιστώσει σε έγκαιρο χρόνο ότι ο Εργολάβος του Έργου δεν έχει την 

κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτείται για να φέρει εις πέρας το Έργο, τότε 

οφείλει να αυξήσει τους ελέγχους του στο Έργο για να διασφαλίσει ότι το Έργο θα 

παραδοθεί ορθά στον Εργοδότη (London Borough of Merton V. Lowe (1981) 18 

BLR130). Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο βαθμός της επίβλεψης που 

απαιτείται από τον Σύμβουλο Μελετητή θα πρέπει να ρυθμίζεται από την 

εμπιστοσύνη του προς τον Εργολάβο. Όπου διαπιστώνεται έλλειψη ικανότητας εκ 

μέρους του Εργολάβου τότε το επίπεδο επίβλεψης από τον Σύμβουλο Μελετητή 

πρέπει να είναι πιο ψηλό (Sutcliffe V. Chippendale Edmondson (1971) BLR 149). 

Κατά συνέπεια, με βάση τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης ο βαθμός επιμέλειας που 

θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον Σύμβουλο Μελετητή μπορεί να αυξάνεται 

ανάλογα κατά την κάθε περίπτωση.  

 



Τα καθήκοντα των Συμβούλων Μελετητών πέραν από τα γενικά που έχουν 

αναφερθεί συνοπτικά πιο πάνω, διακρίνονται και στα ειδικά. Σε γενικές γραμμές τα 

ειδικά καθήκοντα των Σύμβουλων Μελετητών σχετίζονται κυρίως με την γη και τα 

σχετικά δικαιώματα επ’ αυτής, το υπέδαφος και την οικοδομή,  τον σχεδιασμό και το 

κόστος του Έργου, την ανάπτυξη και τροποποίηση σχεδιασμού, την παροχή 

συμβουλών σε σχέση με τη σύμβαση εργολαβίας και τέλος την επίβλεψη του Έργου. 

Σε σχέση με τα καθήκοντα αυτά ο Σύμβουλος  Μελετητής οφείλει να ενεργεί αφενός 

ως αντιπρόσωπος του Εργοδότη και αφετέρου με δίκαιο τρόπο έναντι του 

Εργολάβου καθότι καλείται να εκτελεί τα καθήκοντα του δίκαια, επαγγελματικά, 

αμερόληπτα και τίμια. (AMEC Civil Engineering V. Secretary of State for 

Transport (2005) 1 WLR 2339) 

 
 
Τέλος, μέσα από τη νομολογία έχει προκύψει ότι ο Αρχιτέκτονας ή ο Μηχανικός σε 

ένα Έργο όπως και ο κάθε άλλος επαγγελματίας, δεν υπέχουν καθήκον εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από τη Σύμβαση μόνο προς τον πελάτη 

τους αλλά υπέχουν δυνητικά και καθήκον προς τρίτους.  
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