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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε. 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & 
ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (∆ΙΠΑ∆) 
 

Αθήνα, 13 - 1 - 2009 
Αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ. / 12 

Ταχ. ∆/νση    : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου 
Αµπελόκηποι 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Κωδ.     : 115 26 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες : Ελ. Σκαραµαγκά- Κατίκα   
Τηλέφωνο     : 2107716225   
FA X             : 2107710216   
e-mail : ested1@otenet.gr   

 
  ΘΕΜΑ  : Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων 

Ποιότητας Έργων  (ΠΠΕ). 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις  διατάξεις  του  Π .∆  63/05 (ΦΕΚ  Α  98/22-4-2005) <<Κωδικοποίηση  

της  νοµοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  Όργανα>> και  
το  γεγονός  ότι  από  την  Απόφαση  αυτή  δεν  προκαλείται  δαπάνη .  

2.  Τις  διατάξεις  του  Π .∆ .81/99 (ΦΕΚ92 Α /11-5-99 ) <<Τροποποίηση  και  
Συµπλήρωση  διατάξεων  του  Π .∆ .  428/95 (ΦΕΚ245 Α / /24-11-95)  
<<Σύσταση  Γενικής  ∆ /νσης  Ποιότητας  ∆ηµοσίων  Έργων  του  
ΥΠΕΧΩ∆Ε>>. 

3.  Τις  διατάξεις  του  Ν .1418/84 (ΦΕΚ  23Α /29-2-84) <<∆ηµόσια  Έργα  και  
ρυθµ ίσεις  συναφών  θεµάτων>> όπως  τροποποιήθηκε ,  
συµπληρώθηκε ,   ισχύει  σήµερα  και  ιδ ιαίτερα  το  άρθρο  21 παρ .1,  
αναφορικά  µε  την  έκδοση  κανονισµών  σχετικά  µε  την  ποιότητα  των  
έργων .  

4.  Τις  διατάξεις  του  Π .∆ .609/85 (ΦΕΚ  223Α /  31-12-85) <<Κατασκευή  
∆ηµοσίων  Έργων>> όπως   τροποποιήθηκε ,  συµπληρώθηκε  και  ισχύει  
σήµερα .  

5.  Την  ΚΥΑ  µε  αρ .  πρωτ .  ∆16α /04/773/29-11-90 (ΦΕΚ  746/Β /30-11-90) 
των  Υπουργών  Προεδρίας  και  Αναπληρωτή  Υπουργού  ΠΕ .ΧΩ .∆ .Ε  
<<Περί  εξαιρέσεως  διοικητικών  πράξεων  ή  εγγράφων  από  τον  κανόνα  
των  τριών  υπογραφών>>. 

6. Την  Απόφαση  µε  αρ .  πρωτ .  Υ300/14-11-2007 (ΦΕΚ  2210 Β /14-11-
2007 και  2268/28-11-2007) του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  
ΠΕ .ΧΩ .∆ .Ε  <<Ανάθεση  Αρµοδιοτήτων  του  Υπουργού  ΠΕ .ΧΩ .∆ .Ε  
στους  Υφυπουργούς  ΠΕ .ΧΩ .∆ .Ε  Θεµ ιστοκλή  Ξανθόπουλο  και  Σταύρο  
Καλογιάννη>>. 

7. Τις  διατάξεις  του  Π∆  60/2007 (ΦΕΚ  64 /Α /16-3-2007) Προσαρµογή  
της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  
<<περί  συντονισµού  των  διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων  
έργων ,  προµηθειών  και  υπηρεσιών>>, όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  
Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  
Ευρωπαικού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης  Νοεµβρίου  
2005. 

8. Την  αριθ .  ∆ΙΠΑ∆ /οικ /611/24-7-01 Απόφαση  του  Υφυπουργού  
ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  1013/Β /2001) «Οδηγίες  υποχρεωτικής  εφαρµογής  για  
το  περιεχόµενο ,  τον  έλεγχο  και  την  έγκριση  Προγράµµατος  Ποιότητας  
Έργου  >>.  

9. Την  αριθ .  ∆ΕΕΠΠ /ΟΙΚ /502/13-10-2000 Απόφαση  του  Υφυπουργού  
ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  1265Β /18-10-00) για  την  εκπόνηση  και  εφαρµογή  
Προγραµµάτων  Ποιότητας  στα  ∆ηµόσια  ‘Εργα .  

 
 
10. 

 
 
Το  Ελληνικό  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ISO 10005 ‘ ’∆ιαχείριση  της  ποιότητας  – 



 

 

 

 
 

Κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τα  σχέδια  για  την  ποιότητα  ‘ ’ .  
11. Τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τα  προγράµµατα  ποιότητας  των  

τεχνικών  έργων   του  Συµβούλου  Σ∆ΕΠ /∆Ε .  
12. Τις  συνταχθείσες  οδηγίες  παρακολούθησης  και  εφαρµογής  των  ΠΠΕ  

από  επιτροπή  που  συστήθηκε  µε  την  αριθ .  ∆ΙΠΑ∆ /οικ /167/24-2-2004 
Απόφαση  Γεν .  Γραµµατέα  ∆ .Ε  και  οι  οποίες  υποβλήθηκαν  στην  
∆ΙΠΑ∆  µε  το  από  17-6-2005 έγγραφο .  

 
 Και επειδή:  

 
1. Είναι  απαραίτητος  ο  συσχετισµός  των  επιµέρους  θεµάτων  του  ΠΠΕ  µε  

τ ις  υποδείξεις  του  ελληνικού  προτύπου  ΕΛΟΤ  ISO 10005 ‘ ’∆ιαχείριση   
της  ποιότητας  – Κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τα  σχέδια  για  την  ποιότητα ‘ ’  
και  µε  την  ισχύουσα  Νοµοθεσία  των  ∆ηµοσίων  Έργων ,  ώστε  να  γίνει  
αποτελεσµατικότερη  και  κατά  ενιαίο  τρόπο  η  παρακολούθηση  και  η  
εφαρµογή  του  ΠΠΕ .      

2. Κρίθηκε  αναγκαία  η  ανασύνταξη  των  υπόψη  οδηγιών  προκειµένου   
αυτές  να  απλοποιηθούν  και  να  καταστεί  πλέον  ευχερής  η  χρησιµοποίησή  
τους .  

3. Οι  οδηγίες  παρακολούθησης  και  εφαρµογής  του  ΠΠΕ  ανασυντάχθηκαν  
από  την  αρµόδια  ∆ /νση  ∆ΙΠΑ∆  σε  ένα  τεύχος .  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την έγκριση του συνηµµένου τεύχους των οδηγιών για την παρακολούθηση  και 

την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό 

ανασυντάχθηκε από την ∆/νση ∆ΙΠΑ∆ 

2. Η παρούσα Απόφαση και το συνηµµένο τεύχος των οδηγιών να δηµοσιευθούν  

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
         Ο  Υφυπουργός 
              
  
 
 
                     Θεµισ. Ξανθόπουλος 
                             
Συνηµµένα         
Ένα (1) τεύχος των οδηγιών του θέµατος    

Κοινοποίηση:                                                                   
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε              
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 
5. Γραφείο Γεν. ∆/ντων της ΓΓ∆Ε 
6. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για την ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε) 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
1.  ∆ΙΠΑ∆/α 
2.  Φ.101 
3.  Χ.Α. 



 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
YΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/                                                                                                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ) 
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    Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ) 
 
      
     Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στην παρακολούθηση και στην εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας  
Έργων (ΠΠΕ), προκειµένου να ικανοποιούνται καθηµερινά οι συµβατικές απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου. 
      
     Για την αποτελεσµατικότερη και κατά ενιαίο τρόπο παρακολούθηση και εφαρµογή του ΠΠΕ ,  η ∆/νσή µας (∆ΙΠΑ∆)  
έκρινε απαραίτητο το συσχετισµό των επιµέρους θεµάτων αυτού µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 ‘’∆ιαχείριση  
της ποιότητας  – Κατευθυντήριες  οδηγίες  για τα σχέδια  για  την ποιότητα  ‘’και µε την ισχύουσα νοµοθεσία των 
∆ηµοσίων Έργων .  
 
     Προς τούτο, αφού έλαβε υπόψη : 
 

• Τις υποδείξεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ISO 10005 ‘’∆ιαχείριση  της ποιότητας  – Κατευθυντήριες  
οδηγίες  για  τα σχέδια  για  την ποιότητα  ‘’. 

• Τις βασικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων ΄Εργων  
• Τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα Προγράµµατα Ποιότητας των Τεχνικών Έργων του Συµβούλου Σ∆ΕΠ/∆Ε. 
• Τις συνταχθείσες οδηγίες παρακολούθησης και εφαρµογής των ΠΠΕ από επιτροπή που συστήθηκε µε την αριθ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/167/24-2-2004  Απόφαση Γεν. Γραµµατέα ∆.Ε, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ∆ΙΠΑ∆ µε το αρ. 
     489/ 17-6-2005 έγγραφο. 

   
ανασυνέταξε τις παραπάνω οδηγίες σε τεύχος ως ακολούθως: 
 



 

 

 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
1. Εισαγωγή
Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005   § 5
                   -Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ § 4.1
                  -Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
1.1   Αντικείµενο του ΠΠΕ  
      Πρόσθετες αναφορές:  Ν.1418/84 (αρ.4 § 3, §10 και  
      αρ.8  § 1 και § 2), Π∆ 609/85 (αρ.30 και αρ.34 § 1 και § 2),
      Ν. 3316/05 (αρ.19 και αρ.31 § 5), Π∆ 60/07  (αρ.25 § 4)

 Τεχνική Περιγραφή του έργου   Έλεγχος σε πιθανή τροποποίηση του συµβατικού   Σε περίπτωση τροποποίησης του συµβατικού
 αντικειµένου του έργου.  αντικειµένου του έργου, ζητείται αναθεώρηση και

 στη συνέχεια έγκριση του αναθεωρηµένου ΠΠΕ.
1.2    Πολιτική Ποιότητας για το έργο
  ∆ήλωση του αναδόχου για την πολιτική που θα ακολουθήσει
και θα εφαρµόσει, ώστε το έργο να εκτελεστεί :
 α) Σύµφωνα µε τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της   α) Έλεγχος  τήρησης όσων αναφέρονται στην 
 εταιρείας που περιγράφονται στο ΠΠΕ  Πολιτική Ποιότητας για το έργο.
 β) Σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις   β) Έλεγχος αρχείων ανασκοπήσεων αναδόχου,  β) Συµµετοχή σε συναντήσεις 
 του Κυρίου του έργου όπως:  δηλαδή διαφόρων στοιχείων που συγκεντρώνονται  ανασκοπήσεων κατά την εξέλιξη του έργου.
 την ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας, τα Σχέδια της µελέτης,  κατά την εξέλιξη του έργου (καταγραφές ελέγχων, 
 την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), την Ειδική  µετρήσεις, επιθεωρήσεις κ.λ.π) καθώς και  
 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) κλπ.  πρακτικών συσκέψεων των εµπλεκοµένων στην 

 κατασκευή του έργου.
1.3  ∆οµή ΠΠΕ

Πρόσθετες αναφορές:  Π∆ 609/85 (αρ.5 § 1 και § 2)
 Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να καλύπτει τις     Έλεγχος του ΠΠΕ αν καλύπτει τις συµβατικές  Ζητείται αναθεώρηση του ΠΠΕ αν απαιτείται.
απαιτήσεις του Κυρίου του έργου όπως αυτές  απαιτήσεις του έργου. Ο έλεγχος θα διευκολύνεται 
διατυπώνονται στα συµβατικά τεύχη . Το ΠΠΕ είναι  αν  στο ΠΠΕ γίνεται αναλυτική περιγραφή των  
δυνατό να αποτελείται από τα  εξής τµήµατα :  δραστηριοτήτων  του έργου, οι οποίες θα κατανέ-

 µονται σε τµήµατα ανάλογα µε τη δοµή του ΠΠΕ.

ΤΜΗΜΑ Ι
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
Τµήµα Ι (Γενικά) 
Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει :
 Α) Την περιγραφή του έργου ( µέθοδοι κατασκευής, έλεγχοι, 
δοκιµές, χρονοδιάγραµµα ) 
 Β) Τούς διαθέσιµους πόρους του αναδόχου (ανθρώπινο δυναµικό,
 υλικά, υπηρεσίες, εξοπλισµός )
 Γ) Τον τρόπο διαχείρισης του Προγράµµατος Ποιότητας 
 (έγγραφα, έντυπα, κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, επιθεωρήσεις,
 ανασκοπήσεις κλπ).
Τµήµα ΙΙ (Προγράµµατα Ενεργειών)
  Τα Προγράµµατα Ενεργειών αποτελούν το εκτελεστικό     Η  περιγραφή των Προγραµµάτων Ενεργειών και 
τµήµα του ΠΠΕ.  τα σηµεία ελέγχου της Υπηρεσίας αναφέρονται στο 
  Κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε ΤΜΗΜΑ ΙΙ,  § 7 : Προγράµµατα Ενεργειών
συγκεκριµένη λειτουργική ενότητα του έργου και περιγράφει τις
διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή.
 Τα Προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν απαραίτητα όλους
τους ελέγχους και δοκιµές του έργου καθώς και όλες τις ενέργειες
για την κατασκευή του.  
 Συντάσσονται σε έντυπα και περιέχουν τις απαραίτητες ενέργειες 
σε κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου, τα έγγραφα αναφοράς
και τα έντυπα καταγραφής των ενεργειών αυτών, τους υπεύθυνους
για κάθε µία από τις ενέργειες αυτές, κλπ.
Τα Προγράµµατα ενεργειών είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται
και σαν έντυπα καταγραφής και να συµπληρώνονται κατά την
 εκτέλεση και παρακολούθηση του έργου.
Τµήµα ΙΙΙ ( Παραρτήµατα) 
Τα Παραρτήµατα είναι  απαραίτητα για τη συµπλήρωση, την    Η περιγραφή των Παραρτηµάτων και ο έλεγχος 
υποστήριξη και την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας. της Υπηρεσίας αναφέρονται  στο ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, 
Τα Παραρτήµατα είτε περιέχονται στο κυρίως κείµενο του § 8 : Παραρτήµατα
ΠΠΕ είτε επισυνάπτονται σε αυτό και το συνοδεύουν.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
2. Περιγραφή έργου
Αναφορές:  - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005 § 5.β,
                     § 5.9 έως § 5.13
                    -Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ  § 4.2
                    -Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
2.1  Μέθοδοι κατασκευής 
      Πρόσθετες αναφορές:  N.1418/84 (αρ.6 § 1 και § 2,
      αρ.7 § 1 και § 2),  Π∆ 609/85 (αρ.28,34 § 1 και
      αρ.46),  Ν.3263/04 (αρ.6 και 9)
 α) Περιγραφή των µεθόδων που θα χρησιµοποιήσει      α) Επιτόπου  έλεγχοι των  εργασιών που θα εκτελούνται   α) Ακολουθούνται οι ενέργειες που προβλέπονται από  
ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών  σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται  την νοµοθεσία των ∆.Ε και ζητείται από τον ανάδοχο
οι οποίες θα βασίζονται στα συµβατικά τεύχη.  στα συµβατικά τεύχη και στο ΠΠΕ  αναθεώρηση σε αντίστοιχα σηµεία του ΠΠΕ, αν απαιτείται.
 β) Ο έλεγχος για την παρακολούθηση εκτέλεσης της κάθε  β1)  Η τήρηση των δελτίων ελέγχου εργασιών τα οποία πρέπει  
εργασίας διευκολύνεται µε την σύνταξη οδηγίας  να είναι κωδικοποιηµένα και  συµπληρωµένα µε
και δελτίου ελέγχου αυτής.  πλήρη στοιχεία.

 β2)  Η συστηµατική συµπλήρωση των δελτίων ελέγχου 
 εργασιών.

2.2 Έλεγχοι και ∆οκιµές 
      Πρόσθετες αναφορές:  N.1418/84 (αρ.6 § 1 και § 2), 
      Π∆ 609/85 (αρ. 28),  Υ.Α. ∆ΕΕ/036/98, 
      Υ.Α. ∆14/43309/01 , Y.A. ∆14/45004/01, 
      Ν.3263/04 (αρ.6 και 9)
 α) Καθορισµός των απαιτούµενων ελέγχων και δοκιµών     α1) Επιτόπου έλεγχοι και λήψη δοκιµίων για εργαστηριακούς       
σε κάθε δραστηριότητα της κατασκευής που θα πρέπει  ελέγχους ,σύµφωνα µε τις ισχύουσες  προδιαγραφές,
να αναγράφονται συγκεντρωτικά και να σχετίζονται  τους τεχνικούς κανονισµούς και τα συµβατικά τεύχη,
µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους τεχνικούς  σε κάθε στάδιο κατασκευής του έργου.  
κανονισµούς και τις συµβατικές απαιτήσεις  Οι έλεγχοι διευκολύνονται µε την εφαρµογή των: 
του έργου. Υ.Α. ∆14/43309/01 και τροπ. Υ.Α. ∆14/45004/01  

 ''Έγκριση Κανονισµού διενέργειας ελέγχου 
 ποιότητας υλικών και έργων''.
 α2) Έλεγχος ύπαρξης των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών 
 και κανονισµών στη βιβλιοθήκη του εργοταξίου.

 β) Αναφορά συχνότητας ελέγχων και δοκιµών που θα  β) Έλεγχοι για την επαλήθευση της σωστής συχνότητας ελέγχων   Ζητείται από τον ανάδοχο:
καλύπτει τις συµβατικές απαιτήσεις του έργου.  και δοκιµών και συσχέτισης Προγράµµατος Ελέγχων και  β1) Aνά τακτά χρονικά διαστήµατα, Συγκεντρωτικός 
∆ύναται να συντάσσεται σε πίνακα ο οποίος θα  ∆οκιµών µε το Χρονοδιάγραµµα του έργου.  Πίνακας Ελέγχων και ∆οκιµών, που θα περιλαµβάνει 
περιλαµβάνει την προδιαγραφή και την συχνότητα  τους απαιτούµενους και τους γενόµενους ελέγχους για 
εκτέλεσης της κάθε δοκιµής µε αντίστοιχη  κάθε κατηγορία δοκιµής.
παραπαµπή στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων β2) Η αναθεώρηση του Προγράµµατος Ελέγχων και  

 ∆οκιµών κάθε φορά που αναθεωρείται
 το Χρονοδιάγρµµα του έργου.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
 γ) Αναφορά και επισύναψη εντύπων εργαστηριακών  γ1)  Έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των    γ)  Ζητείται από τον ανάδοχο, η συστηµατική 
 δοκιµών . εντύπων εργαστηριακών δοκιµών, όπως :  συµπλήρωση των εντύπων των 

  ●  Η ενιαία και συνεχής αρίθµηση για κάθε τύπο  εργαστηριακών δοκιµών, αν απαιτείται
      εντύπου.
  ●   Η κωδικοποίησή τους. Ο κωδικός θα αναγράφεται
      στον πίνακα του Προγράµµατος Ελέγχων και
      ∆οκιµών
  ●  Η αναγραφή θέσης δειγµατοληψίας
  ●  Η ηµεροµηνία δειγµατοληψίας και η ηµεροµηνία
      πραγµατοποίησης των δοκιµών
  ●   Η µέθοδος ή  η προδιαγραφή σύµφωνα µε την 
      οποία θα εκτελείται η δοκιµή.
  ●  Τα όρια τιµών της προδιαγραφής και τα κριτήρια
     της συµµόρφωσης ή αποδοχής (π.χ. δοκιµές
     αντοχής σε θλίψη των σκυροδεµάτων), η αναγραφή
     και η αποδοχή ή µη των τιµών που υπολογίζονται.
  γ2) Επιτόπου έλεγχοι για την συστηµατική  
 συµπλήρωση των εντύπων των  εργαστηριακών 
 δοκιµών.

 δ) Αναφορά στην ύπαρξη εργοταξιακού ή εξωτερικού   δ) Έλεγχοι εργαστηρίου για την επιβεβαίωση  δ)  Ζητείται η άδεια λειτουργίας του  
εργαστηρίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα  τήρησης των όσων περιγράφονται στα συµβατικά  εργαστηρίου ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα
συµβατικά τεύχη.  τεύχη και στο ΠΠΕ. µε την Υ.Α. ∆ΕΕ/036/98.
2.3  Χρονοδιάγραµµα εργασιών 
       Πρόσθετες αναφορές: Ν. 1418/84 (αρ. 5 § 4), 
       Π∆ 609/85 (αρ.32 και αρ.36 § 1 έως § 7), 
       N. 3263/04 (αρ. 5, 6 και 9)

   Το χρονοδιάγραµµα του έργου περιλαµβάνεται στο  ΠΠΕ.   Παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα   Ζητείται η αναθεώρηση του 
Συνήθως επισυνάπτεται σε αυτό µε τη µορφή παραρτήµατος  µε την πραγµατική εξέλιξη των εργασιών καθώς  χρονοδιαγράµµατος και των προγραµµάτων 
για να διευκολύνεται η υποβολή της αναθεώρησής του.  και µε τις φάσεις και δραστηριότητες που  ενεργειών, αν  απαιτείται.
Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το  περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη.Είναι απαραίτητη
χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις επί µέρους  η αντιστοιχία µεταξύ του χρονοδιαγράµµατος και των
δραστηριότητες που περιγράφονται στα προγράµµατα  προγραµµάτων ενεργειών (π.χ. αντιστοιχία 
 ενεργειών  (ΤΜΗΜΑ ΙΙ ).  χρονοδιαγράµµατος και προγράµµατος ελέγχων και

 δοκιµών του έργου).
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι
Αναφορές: -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005  § 5.1,    
                  § 5.4,§ 5.6- § 5.8,  § 5.11, §  5.18    
                 -Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ  § 4.3 
                -Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
3.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό
      Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.6 § 6),
      Π∆ 609/85 (αρ.32 § 1, αρ. 34 § 3)
   Στο ανθρώπινο δυναµικό εντάσσονται:   Έλεγχος οργανογράµµατος και στελέχωσης του εργοταξίου    Ζητείται αναθεώρηση του ΠΠΕ στα 
 Η δηµιουργία κατάλληλης οργανωτικής δοµής του  σε συνάρτηση µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη  σχετικά θέµατα, αν απαιτείται.  
εργοταξίου,η περιγραφή των αρµοδιοτήτων των  και στο ΠΠΕ.
στελεχών του αναδόχου ανά ειδικότητα, τα   Αποφυγή συγκέντρωσης πολλών αρµοδιοτήτων στο ίδιο
βιογραφικά του στελεχιακού δυναµικού, κλπ.  πρόσωπο.
Οι βασικές θέσεις  των στελεχών περιγράφονται 
στο Οργανόγραµµα .
Ο ανάδοχος εκπαιδεύει το προσωπικό του  σε 
διεργασίες που εµπίπτουν στο ΠΠΕ.
3.2  Υλικά και υπηρεσίες
3. 2. 1. Υλικά
       Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418 (αρ.6 § 1, αρ. 21) , 
       Π∆ 609/85 (αρ34 § 3, αρ.46), Π∆ 334/94,
       Π∆ 121/01, Υ.Α. ∆14/43309/01 ,
       Y.A. ∆14/45004/01, Ν. 3263/04  (αρ.6, 9)  
    Στο ΠΠΕ γίνεται αναφορά:
α) Στα  υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και α 1) Εφαρµογή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου  α) Αν απαιτείται, ζητούνται από τον
στον συσχετισµό τους  µε τα  πρότυπα, τις τεχνικές  που ακολουθεί ο ανάδοχος σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα   ανάδοχο άµεσες ενέργειες προκειµένου
προδιαγραφές και τους τεχνικούς κανονισµούς  στο ΠΠΕ.   να αποκατασταθούν τα µη
που προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. α 2) Έλεγχος συµβατότητας των υλικών µε την µελέτη    συµµορφούµενα υλικά  
  Επίσης καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής, ελέγχου  (σχέδια, τεχνική περιγραφή κλπ) και µε τα συµβατικά τεύχη
και αποθήκευσης των υλικών καθώς και οι µέθοδοι  (ΤΣΥ, ΕΣΥ κλπ) 
επαλήθευσης της καταλληλότητας τους και οι α 3) Έλεγχος πιστοποιητικών  ποιότητας  των υλικών,
µέθοδοι αντιµετώπισης των µη συµµορφούµενων  βεβαιώσεων εργαστηρίων, δελτίων αποστολής,τιµολογίων,
υλικών και εργασιών.  οδηγιών εφαρµογής του προµηθευτή κλπ.

   Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών διευκολύνεται µε 
την εφαρµογή των: Υ.Α. ∆14/43309/01 και τροπ.
Υ.Α. ∆14/45004/01  
 '' Έγκριση Κανονισµού διενέργειας ελέγχου ποιότητας
υλικών και έργων''.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
 β) Στις µεθόδους που θα εφαρµόσει ο ανάδοχος για την  β) Ελέγχεται ο κατάλογος των εγκεκριµένων
αξιολόγηση, την επιλογή και τον έλεγχο των προµηθευτών  προµηθευτών.
των υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. 
Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος µε τους εγκεκριµένους
προµηθευτές των υλικών.
3. 2. 2  Υπηρεσίες (Υπεργολάβοι):
  Aναφορά των µεθόδων που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος,    Ελέγχεται ο κατάλογος των εγκεκριµένων 
για την αξιολόγηση, την επιλογή και τον έλεγχο των  υπεργολάβων.
υπεργολάβων που θα χρησιµοποιήσει στο έργο.
Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος των εγκεκριµένων  
υπεργολάβων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.
3. 3      Εξοπλισµός
3. 3. 1  Μηχανολογικός   εξοπλισµός (µηχανήµατα):
            Πρόσθετες αναφορές:  Π∆ 609/85 (αρ.32 § 1,αρ. 34 § 3), 
            Π∆ 1073/81 (αρ.45-74 ),  Ν. 1568/85 (αρ.22,23), 
            Π∆ 31/90,  Π∆ 499/91,  Π∆ 377/93,  Π∆ 395/94,
            Π∆ 305/96 (αρ.12),  Π∆ 18/96,  Π∆ 89/99, 
            Π∆ 304/00,  ΚΥΑ 15085/593/03,  
            ΚΥΑ ∆13ε/4800/03,  Π∆ 155/04,
            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33  (αρ.πρωτ.∆13ε/ο/21814/06)
  ∆ηλώνεται ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα   Έλεγχοι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά
χρησιµοποιηθεί στο έργο και οι διαδικασίες διαχείρισης και τεύχη, στο ΠΠΕ και στη σχετική νοµοθεσία.
συντήρησής του σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα   Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων ανυψωτικών  
συµβατικά τεύχη, στο ΠΠΕ και τα προβλεπόµενα από την συσκευών- µηχανηµάτων έργων, όπως:
ισχύουσα νοµοθεσία.Επίσης καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου   ● άδειες κυκλοφορίας
του µηχανολογικού εξοπλισµού.   ● αποδεικτικά στοιχεία ασφάλειας και πληρωµής

    τελών κυκλοφορίας 
  ● άδειες χειριστών, 
  ● βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης 
   (αν απαιτείται)
  ● οδηγίες χρήσης και συντήρησης ανυψωτικών
    µηχανηµάτων µε αντίστοιχο  βιβλίο συντήρησης 
    και ελέγχων,
  ● πιστοποιητικά  επανελέγχου αυτών, κλπ.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
3. 3. 2 Μετρητικός εξοπλισµός 
     Στο ΠΠΕ περιγράφεται ο  µετρητικός εξοπλισµός που θα    Επιτόπου έλεγχοι για :   Ζητείται αναθεώρηση των αντίστοιχων
 χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος στην εκτέλεση του έργου α) Την ύπαρξη άδειας λειτουργίας  του εργαστηρίου   σηµείων του ΠΠΕ, αν απαιτείται. 
 συµπεριλαµβανοµένου και του µη εργαστηριακού  που απαιτείται σύµφωνα µε την Υ.Α. ∆ΕΕ/036/98.
(π.χ. τοπογραφικά όργανα). β) Την επιβεβαίωση της ύπαρξης του µετρητικού 
    Επίσης προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες διακρίβωσης  εξοπλισµού και της τήρησης των διαδικασιών 
και συντήρησης των οργάνων και των συσκευών,τα έντυπα  διακρίβωσης των οργάνων και των συσκευών όπως
που θα χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της διακρίβωσης,  περιγράφονται στο ΠΠΕ.
ο τρόπος αρχειοθέτησής τους, κλπ. γ) Την συµπλήρωση των εντύπων διακρίβωσης 
  οργάνων και συσκευών. 
4. ∆ιαχείριση
Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005   § 5.2, § 5.3,  
                   §5.5, § 5.13-§ 5.17
                  - Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ  § 4.4
                  - Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
4. 1  ∆ιαχείριση εγγράφων 
     Το ΠΠΕ υποδεικνύει τα έγγραφα και τα έντυπα που θα
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, τον τρόπο
αναγνώρισης αυτών, πως και από ποιόν αποκτάται η πρόσβαση
στα έγγραφα αυτά και ακολούθως πως και από ποιον γίνεται
ανασκόπηση και έγκρισή τους. 
4. 1. 1  ∆ιαχείριση του ΠΠΕ:
   Στην διαχείριση του ΠΠΕ εντάσσονται:
α) Η ανασκόπηση του  από τον ανάδοχο είτε κατά την έκδοσή   Τήρηση της διαδικασίας διαχείρισης του ΠΠΕ όπως  Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες, αν 
 του µετά την υπογραφή της σύµβασης, είτε κατά την διάρκεια  περιγράφεται σε αυτό.  απαιτείται.
 εκτέλεσης του έργου, προκειµένου να περιληφθούν
 τροποποιήσεις στη σύµβαση ή αλλαγές που έγιναν κατά 
 την πορεία του έργου
β) Η διαδικασία αναθεώρησής του 
γ) Η διαδικασία διανοµής του (σφραγίδες,υπογραφές,τρόπος
 έκδοσης αντιτύπων), ο τρόπος απόσυρσης εγγράφων, κλπ.
δ) Η µορφή και η δοµή του ως προς την πληρότητα των 
 στοιχείων του εξωφύλλου, του ειδικού φύλλου για την έκδοση   
 της αναθεώρησης, κλπ.
ε) Ο ορισµός των υπευθύνων σύνταξης και έγκρισης του.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
4. 1. 2  Κωδικοποίηση εγγράφων – εντύπων :
     Τα έγγραφα και τα έντυπα που ενσωµατώνονται στο ΠΠΕ και   Τήρηση της µορφής και της κωδικοποίησης   ∆ιορθωτικές ενέργειες σχετικές µε την 
χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή του (δελτία ελέγχου εργασιών, δελτία  των εγγράφων και των εντύπων που  κωδικοποίηση των εγγράφων-εντύπων, 
εργαστηριακών δοκιµών, κλπ) πρέπει να χαρακτηρίζονται από  περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ.  αν απαιτείται.
κατάλληλο κωδικό. 
     Η κωδικοποίηση των εγγράφων και εντύπων πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα, να διευκολύνεται η διανοµή τους και
η ενδεχόµενη αναθεώρησή τους.
     Επίσης η κωδικοποίηση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης
αναζήτησης πληροφοριών ιχνηλασιµότητας των εργασιών και των υλικών.
4. 1. 3   ∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα
     Όλα τα χρησιµοποιούµενα έντυπα που ενσωµατώνονται στο ΠΠΕ   Τήρηση των επισυναπτόµενων  εντύπων που   Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες σχετικές  
πρέπει να έχουν την µορφή, την κωδικοποίηση κλπ. που περιγράφεται  θα χρησιµοποιηθούν στο έργο όπως αυτά  µε τα δελτία ελέγχου, έντυπα, κλπ, αν 
σε αυτό.  περιγράφονται  στο ΠΠΕ.  απαιτείται.
4 .1. 4  Αρχειοθέτηση 
     Η αρχειοθέτηση περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και την αρχειοθέτηση  α) Επιτόπου έλεγχοι των αρχείων για τον τρόπο   Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες, 
των πληροφοριών και των στοιχείων κατά την κατασκευή του έργου.  λειτουργίας τους όπως περιγράφεται στο ΠΠΕ  όπου απαιτείται.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά καταγράφονται καθηµερινά στο  και για την συστηµατική τήρησή τους .
ηµερολόγιο του έργου όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία  
 (Π∆ 609/85 αρ.33 και αρ.34 § 2).  β) Επιτόπου αναζήτηση στοιχείων κατά την 
    Η αρχειοθέτηση  πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα  εξέλιξη του έργου στα τηρούµενα αρχεία του 
εύκολης αναζήτησης των πληροφοριών.  εργοταξίου,µε την υποβοήθηση της κωδικοποίησης
    Στην εύκολη αναζήτηση των πληροφοριών συµβάλλει επίσης η    των εντύπων και των εγγράφων.
συσχέτιση της κωδικοποίησης µε την αρχειοθέτηση των εντύπων και των  (π.χ συσχετισµός  δελτίων ελέγχου εργασιών µε
εγγράφων.  δελτία ελέγχου εργαστηριακών δοκιµών).
    Η αλληλογραφία και τα διάφορα άλλα έγγραφα και έντυπα 
αρχειοθετούνται σε φακέλους στα γραφεία του εργοταξίου, µε ευθύνη  
του εργοταξιάρχη.
   Οι φάκελοι αυτοί περιλαµβάνουν ενδεικτικά:
Συµβατικά έγγραφα, Πρόγραµµα Ποιότητας-Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας ,δελτία ελέγχου εργασιών, βιβλίο καταµετρήσεων εργασιών, 
αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών, παραστατικά στοιχεία υλικών 
(πιστοποιητικά ποιότητας, δελτία αποστολής παραλαβής), αποδεικτικά
 στοιχεία µηχανηµάτων έργων, Ηµερολόγιο µέτρων Ασφάλειας και Υγείας,
βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας, κλπ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
4. 2 Μη συµµορφώσεις- ∆ιορθωτικές/προληπτικές ενέργειες
       Πρόσθετες αναφορές:  N. 1418/85 (αρ.7 
       και αρ. 21), Π∆  609/85 (αρ.45 και αρ.46),

    Π∆ 121/01, Ν. 3263/04 (αρ. 5, 6 και αρ.9)
    Στο ΠΠΕ  περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των αποκλίσεων από     Έλεγχοι σε εκτελούµενες εργασίες, σε εισερχόµενα   Σε περιπτώσεις µη συµµορφώσεων, αν θεωρηθεί 
τις συµβατικές απαιτήσεις (µη συµµορφώσεις) που θα εντοπισθούν  υλικά προµηθευτών και σε υλικά που παράγονται επί τόπου  σκόπιµο από την επίβλεψη, προβαίνει στις ενέργειες 
κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και η λήψη των απαραίτητων του έργου.  που απαιτούνται  από την νοµοθεσία των ∆.Ε και 
 µέτρων προκειµένου να διορθωθούν ή να προληφθεί η επανεµφάνισή     Στον έλεγχο των υλικών και των εργασιών αναφέρονται από τα αναγραφόµενα στο ΠΠΕ.
 τους.  τα αναγραφόµενα στις παρ. 2.2 Έλεγχοι και δοκιµές 
   Μη συµµορφώσεις είναι δυνατόν να εµφανιστούν σε εκτελούµενες    και 3. 2. 1 Υλικά.
εργασίες και σε  υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο.     Έλεγχος στον ανάδοχο για τον εντοπισµό, την
Επίσης στο ΠΠΕ πρέπει να καθορίζονται οι αρµόδιοι για   καταγραφή και την παρακολούθηση των µη συµµορφώσεων .
 τις παραπάνω ενέργειες.     Επίσης επαληθεύονται οι διορθωτικές /προληπτικές 

 ενέργειες που ακολουθεί ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη 
 διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ.

4. 3  Επιθεωρήσεις:
   Το ΠΠΕ υποδεικνύει τη φύση, την έκταση των επιθεωρήσεων της  α) Τήρηση  αρχείων ποιότητας  Ζητούνται διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτείται.
ποιότητας που θα πραγµατοποιούνται και τον τρόπο µε τον οποίο θα  β) Τήρηση αρχείων εσωτερικών επιθεωρήσεων του 
χρησιµοπούνται τα αποτελέσµατα ,ώστε να διορθώνονται οι µη  αναδόχου που αφορούν τον έλεγχο: των υπεργολάβων,
συµµορφώσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του έργου.  των µέτρων ασφάλειας και υγείας κλπ.
   Η εξέλιξη των εργασιών και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 
ΠΠΕ επιθεωρούνται από κατάλληλα στελέχη είτε του αναδόχου, 
είτε του Κυρίου του Έργου,είτε άλλων αρµόδιων φορέων.
4 .4 Ανασκοπήσεις :
   Το ΠΠΕ υποδεικνύει το πότε, πως και από ποιον θα ανασκοπούνται  α) Τήρηση διαδικασίας ανασκόπησης των συµβατικών   Προγραµµατισµός και συµµετοχή σε συσκέψεις για 
οι συµβατικές απαιτήσεις, πως θα καταχωρούνται σε αρχεία τα  απαιτήσεων όπως περιγράφεται στο ΠΠΕ.  την ανασκόπηση της πορείας του έργου ή για 
αποτελέσµατα της ανασκόπησης αυτής και πως θα επιλύονται οι  β) Τήρηση αρχείου  ανασκοπήσεων µε τα πρακτικά  επίλυση τυχόν προβληµάτων κατά την εκτέλεσή 
σχετικές µε τις συµβατικές απαιτήσεις διενέξεις ή ασάφειες. των συναντήσεων.  του.
   Σε εφαρµογή των παραπάνω υποδείξεων θα προβλέπονται
συναντήσεις ανασκόπησης της πορείας του έργου µε την συµµετοχή 
των εµπλεκόµενων στην εκτέλεση του σε καθορισµένα χρονικά  
διαστήµατα ή σε κρίσιµες φάσεις της κατασκευής του.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
5.   Άλλα θέµατα
Αναφορές:  -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005 § 5
                    - Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ § 4.5

                 -Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
5. 1 Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
       Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.7 § 6), 
       Π∆  609/85 ( αρ.45), Π∆ 105/95, Π∆ 305/96,Π∆  17/96
     Στο ΠΠΕ περιλαµβάνονται οι ενέργειες που θα γίνουν α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ   Ζητούνται από τον ανάδοχο διορθωτικές ενέργειες 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν έκτακτες καταστάσεις β) Επιτόπου έλεγχοι  και επαλήθευση ότι ο ανάδοχος  και αναθεώρηση αντίστοιχων σηµείων του ΠΠΕ αν 
όπως: βλάβες εξοπλισµού,πληµµύρες, ατυχήµατα,πυρκαγιές,  διαθέτει την εµπειρία, τον εξοπλισµό και την ικανότητα  αυτό απαιτείται.
σεισµοί, κατολισθήσεις, κλπ. αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
5. 2  Ασφάλεια και Υγεία  ∗

     Πρόσθετες αναφορές: Π∆ 609/85 (αρ.34 § 4), Π∆ 305/96,
     ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/433/00, ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01,
     ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/85/01,ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02,

        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 (αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/08), 
        Π∆ 1073/81, Ν. 1568/85, Π∆ 396/94,Π∆ 17/96,

     Ν. 2696/99 (αρ.9,αρ.10 ,αρ.44 § 5, αρ.47 και αρ.48 -ΚΟΚ- ),
        ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/03, Ν. 3263/ 04 (αρ.6 και αρ. 9)
     Στο ΠΠΕ εντάσσονται  τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ   Αν απαιτείται, ζητείται από τον ανάδοχο 
εργαζοµένων όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και αναλύονται  και των σχετικών αναφορών στα συµβατικά τεύχη.  αναπροσαρµογή του ΣΑΥ σύµφωνα µε την  
στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στον Φάκελο Ασφάλειας β) Επιτόπου έλεγχοι για  επαλήθευση των µέτρων ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 (αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/08).
 και Υγείας (ΦΑΥ) που επισυνάπτονται σε σχετικό Παράρτηµα.  ασφάλειας και υγείας όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΑΥ.
5. 3  Προστασία περιβάλλοντος 
        Πρόσθετες αναφορές: Π∆ 609/85 ( αρ.34 § 4), 
        Ν. 3010/02 (αρ.1,2 και αρ.3), Ν. 3263/04 (αρ.6 και αρ.9)
     Στο ΠΠΕ εντάσσεται  η Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών α) Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ   Ζητούνται από τον ανάδοχο διορθωτικές ενέργειες 
όρων και γίνονται  αναφορές στην µελέτη περιβαλλοντικών β) Επιτόπου έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών  και αναθεώρηση αντίστοιχων σηµείων του ΠΠΕ, αν 
επιπτώσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτή   όρων και των σχετικών αναφορών στα συµβατικά τεύχη  απαιτείται.
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη.   και στο ΠΠΕ.   
5. 4  ∆ιάφορα θέµατα
    Στο ΠΠΕ περιγράφονται τυχόν απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου   Τυχόν απαιτήσεις των συµβατικών τευχών που 
που προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη και  δεν περιλαµβάνονται  περιγράφονται στο ΠΠΕ και που εντάσσονται σε 
στα προβλεπόµενα από την σχετική Υ.Α περιεχόµενα του ΠΠΕ.  αυτή την παράγραφο.

 * Σας υπενθυµίζουµε ότι σχετικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στα εργοτάξια , έχουν αναρτηθεί πίνακες στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε την οποία µπορείτε να επισκεφθείτε 
(∆ιαδροµή: Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων-Εγκύκλιοι Αποφάσεις-Α. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στα εργοτάξια Β. Τήρηση βιβλίων ασφάλειας και υγείας).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη

6. Παραποµπές-Αναφορές    
Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005  § 5.2, § 5.5, § 5.16
                   -Κατευθυντήριες Οδηγίες  Σ∆ΕΠ § 4.6
                  -Υ.Α.  ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01 
6.1   Σχέδια :
        Πρόσθετες αναφορές: Ν.1418/84 (αρ.8 § 1 και § 2),
        Π∆ 609/85 (αρ. 34 § 1 και  § 2), Ν .3263/04 (αρ.6 και αρ.9)
     Στο ΠΠΕ περιγράφονται τα εγκεκριµένα σχέδια που θα  α) Επιτόπου έλεγχοι για την εφαρµογή των συµβατικών  Ζητείται τροποποίηση της µελέτης και 
εφαρµοστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.  ή των τροποποιηµένων σχεδίων κατασκευής.  αναθεώρηση του σχετικού Παραρτήµατος,  
Είναι δυνατόν να επισυνάπτονται σε αυτό µε τη µορφή Παραρτήµατος  β) Να ελέγχεται η δυνατότητα συσχέτισης των κωδικών  αν απαιτείται .
που θα περιλαµβάνει κατάλογο ο οποίος θα αναγράφει τον κωδικό του  των σχεδίων, µε τα αρχεία ποιότητας 
κάθε σχεδίου και την ηµεροµηνία έκδοσής του.  (π.χ. δελτία ελέγχου εργασιών).
6. 2   Πρότυπα-Κανονισµοί-Τεχνικές Προδιαγραφές
         Πρόσθετες αναφορές: Ν. 1418/84 (αρ. 8 §1 και § 2, αρ.21),    
         Π∆ 334/94, Π∆ 121/01,Ν. 3263/04 (αρ.6 και αρ.9), 
         Π∆ 60/07 (αρ. 53)
     Στο ΠΠΕ  αναφέρονται συγκεντρωτικά :  α) Ταύτιση προτύπων, Κανονισµών και Τεχνικών  Ζητείται τροποποίηση της µελέτης και  
τα Πρότυπα, οι Κανονισµοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα  Προδιαγραφών µε την εγκεκριµένη µελέτη και τα  αναθεώρηση των αντίστοιχων σηµείων του 
εφαρµοστούν στο έργο και θα συµφωνούν µε τα συµβατικά  συµβατικά τεύχη.  ΠΠΕ, αν απαιτείται.
τεύχη και την εγκεκριµένη µελέτη .  β) Επιτόπου έλεγχοι για την ποιότητα των εκτελούµενων

 εργασιών καθώς και των υλικών που ενσωµατώνονται
 στο έργο. 

6.3   Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας Αναδόχου
      Πολλές αναφορές του ΠΠΕ (π.χ επιθεωρήσεις, διαχείρηση µη  α) Τρόπος τεκµηρίωσης του συστήµατος ποιότητας 
συµµορφώσεων ,συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού, κλπ.)  του αναδόχου  στο συγκεκριµένο έργο.
είναι δυνατόν να περιγράφονται στο σύστηµα ποιότητας του αναδόχου.  β) Έλεγχος εγγράφων συστήµατος ποιότητας.
      Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται η τεκµηρίωση του
συστήµατος ποιότητας του αναδόχου και το ΠΠΕ δείχνει τον τρόπο
µε τον οποίο θα εφαρµοστεί η τεκµηρίωση αυτή στο συγκεκριµένο
έργο.
      Σε εφαρµογή των ανωτέρω, γίνεται παραποµπή των υπαρχόντων
εγγράφων του συστήµατος ποιότητας στο ΠΠΕ και επισυνάπτονται
σε αυτό.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
7. Προγράµµατα Ενεργειών
Αναφορές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005 § 5
                    -Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ § 4.7
                    - Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01
     Τα προγράµµατα ενεργειών αποτελούν το εκτελεστικό τµήµα   Αν απαιτείται, ζητείται  αναθεώρηση των
του ΠΠΕ και υποβοηθούν στην εφαρµογή του.  προγραµµάτων ενεργειών (π.χ. όταν αναθεωρείται 
    Το κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή  το χρονοδιάγραµµα του έργου).
λειτουργική ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές
ενέργειες που απαιτούνται κατά την κατασκευή.
    Στα προγράµµατα ενεργειών εντάσσονται όλοι οι έλεγχοι 
και οι  δοκιµές του έργου (προγράµµατα ελέγχων και δοκιµών).
    Τα προγράµµατα ενεργειών είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται
και σαν έντυπα καταγραφής και να συµπληρώνονται κατά την
εκτέλεση του έργου.
    Συντάσσονται σε έντυπα που περιλαµβάνουν:
 α)  Τις περιγραφές των Φάσεων και των αντίστοιχων 
  δραστηριοτήτων που ελέγχονται κατά την κατασκευή του έργου.

 β)  Τα κρίσιµα Σηµεία Στάσης για Έγκριση από την Υπηρεσία πριν  β) Ποιοτικός έλεγχος πριν την παραλαβή ενός υλικού ή µιας 
  την συνέχιση των εργασιών (ΣΣΕ).   εργασίας προκειµένου να ακολουθηθούν τα επόµενα στάδια 

  κατασκευής του έργου.

 γ)  Τα έγγραφα αναφοράς που είναι: οδηγίες εργασίας,τεχνικές  γ) Έλεγχος πληρότητας των εγγράφων αναφοράς .
  προδιαγραφές, πρότυπα, κανονισµοί, συµβατικές απαιτήσεις,
  σχέδια, κλπ.

 δ)  Την καταγραφή των ενεργειών για κάθε φάση και δραστηριότητα  δ) Επιτόπου έλεγχοι για την εφαρµογή των προβλεπόµενων  δ)  Οι προβλεπόµενες από τα συµβατικά τεύχη  
  του έργου π.χ εργαστηριακός έλεγχος,οπτικός έλεγχος, χρήση   ενεργειών.   και το ΠΠΕ.
  οργάνων µέτρησης, έλεγχος πιστοποιητικών, κλπ.

 ε)  Τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των  ε) Έλεγχος τήρησης και πληρότητας των εντύπων καταγραφής  ε)  Καταγραφή των σχετικών ενεργειών στα
  ενεργειών στην κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου µε τους   (ηµερολόγιο έργου, δελτία ελέγχου εργασιών, έντυπα   αντίστοιχα έντυπα.
  κωδικούς τους.   εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών,ηµερολόγιο µέτρων

  ασφαλείας, υψοµετρικοί έλεγχοι, κλπ).

στ) Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα του 
  έργου (π.χ. ανάδοχος, υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, τρίτος)
  καθώς και το αρµόδιο σε κάθε περίπτωση πρόσωπο (π.χ
  εργοταξιάρχης, επιβλέπων, κλπ).
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Περιεχόµενα Σηµεία ελέγχου Υπηρεσίας Ενέργειες  από την επίβλεψη
8.      Παραρτήµατα
Αναφορές:  -Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO10005 § 5
                    -Κατευθυντήριες Οδηγίες Σ∆ΕΠ § 4.8
                    -Υ.Α.  ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/01  
      Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα   Μελέτη και επιτόπου έλεγχοι των αναφεροµένων   Ζητείται από τον ανάδοχο αναθεώρηση  
Ποιότητας, ανάλογα µε την έκταση και το  στα Παραρτήµατα του ΠΠΕ .   κάποιου Παραρτήµατος, αν απαιτείται.
περιεχόµενό τους, είναι δυνατόν είτε να περιέχονται 
στο ΠΠΕ, είτε να επισυνάπτονται σε παραρτήµατα 
που το συνοδεύουν και είναι ενδεικτικά τα εξής:
●  Χρονοδιάγραµµα έργου
●  Πρόγραµµα ελέγχων και δοκιµών
●  Οδηγίες εργασίας 

   ●  Οργανωτικά θέµατα (οργανόγραµµα εργοταξίου,
    αρµοδιότητες στελεχών)

   ●  Στοιχεία του συστήµατος ποιότητας του 
       αναδόχου που έχουν εφαρµογή στο έργο.
●  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
●  Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών

   ●  Στοιχεία που αφορούν την προστασία του 
       περιβάλλοντος και κυρίως η Απόφαση έγκρισης
       των περιβαλλοντικών όρων.
●  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

   ●  Πρότυπα, κανονισµοί, τεχνικές προδιαγραφές
   ●  Πρόγραµµα συντήρησης µηχανολογικού 

    εξοπλισµού
   ●  Στοιχεία και κατάλογος µηχανολογικού και 
       µετρητικού εξοπλισµού, κλπ.

Αθήνα, 19-11-2008
Η συντάξασα

Ελ. Σκαραµαγκά-Κατίκα
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ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

Α.ΠΡΟΤΥΠΑ ∆.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  ΕΛΟΤ ISO 10005    Π.∆.   18/96 ΦΕΚ    12/Α /96

   Π.∆.   17/96 ΦΕΚ    11/Α /96
B. Ο∆ΗΓΙΕΣ    Π.∆.   89/99 ΦΕΚ   94/Α /99
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ    Π.∆.   304/00 ΦΕΚ    241/Α /00
 Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΑ    Π.∆.   121/01 ΦΕΚ    112/Α /01
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    Π.∆.   155/04 ΦΕΚ    121/Α /04
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ    Π.∆.   60/07 ΦΕΚ    64/Α /07

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  ΚΥΑ    αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ    1186/Β /03
Γ. ΝΟΜΟΙ   ΚΥΑ    αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ    708/Β /03
   Ν.   1418/84 ΦΕΚ    23/Α /84    Υ.Α.   ∆ΕΕ/036/98 ΦΕΚ    289/Β /98
  Ν.   1568/85 ΦΕΚ    177/Α /85    Υ.Α.   ∆ΕΕΠΠ/οικ/502/00 ΦΕΚ    1265/Β /00
   Ν.  2696/99  (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ    57/Α /99    Υ.Α.   ∆ΕΕΠΠ/οικ/433/00 ΦΕΚ    1176/Β /00
   Ν.   3010/02 ΦΕΚ    91/Α /02    Υ.Α.   ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ    266/Β /01
   Ν.   3263/04 ΦΕΚ    179/Α /04    Υ.Α.   ∆ΕΕΠΠ/85/01 ΦΕΚ    686/Β /01
   Ν.   3316/05 ΦΕΚ    42/Α /05    Υ.Α.   ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ    16/Β /02

   Υ.Α.   ∆ΙΠΑ∆/οικ.611/01 ΦΕΚ    1013/Β /01
∆.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ    Υ.Α.   ∆14/43309/01 ΦΕΚ    332/Β /01
  Π.∆.   1073/81 ΦΕΚ    260/Α /81    Y.A.   ∆14/45004/01 ΦΕΚ    793/Β /01
  Π.∆.   609/85 ΦΕΚ    223/Α /85    Υ.Α.   ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/03 ΦΕΚ    946/Β /03
  Π.∆.   31/90 ΦΕΚ    11/Α /90
  Π.∆.   499/91 ΦΕΚ    180/Α /91 ΣΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  Π.∆.   377/93 ΦΕΚ    160/Α /93
  Π.∆.   334/94 ΦΕΚ    176/Α /94    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33  
  Π.∆.   395/94 ΦΕΚ    220/Α /94 (αρ.πρωτ.∆13ε/ο/21814/06)
  Π.∆.   396/94 ΦΕΚ    220/Α /94
  Π.∆.   105/95 ΦΕΚ    67/Α /95    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6
  Π.∆.   305/96 ΦΕΚ    212/Α /96 (αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/08)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, Ο∆ΗΓΙΩΝ , ΝΟΜΟΘΕΤΉΜΑΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΠΕ).
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