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Επιτροπή ΕΛΟΤ Τ.Ε. 87
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115 45 Αθήνα

Πρόταση
για
εκπόνηση
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

ελληνικού

προτύπου

Κύριοι,
Μας έχει γνωστοποιηθεί ότι, μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας στην Τεχνική
Επιτροπή (TC 330) της CEN για την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού
προτύπου κατασκευαστικής (εργοληπτικής) επιχείρησης, εξετάζεται η
προοπτική να εκπονηθεί σχέδιο τυποποιητικού κειμένου από τον ΕΛΟΤ,
το οποίο θα βασίζεται στην Τεχνική Αναφορά (Technical Report)
prCEN/TR 13833, προς το σκοπό της αξιολόγησης των ελληνικών
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, όπως πληροφορούμεθα από τα
σχετικά πρακτικά της συνεδρίασης της Τ.Ε. 87 της 9.7.2003, έχει ορισθεί
νέα συνεδρίαση της επιτροπής για την 10.9.2003, κατά την οποία θα
συζητηθεί σχέδιο επιστολής αναφορικά με την αναγκαιότητα συνέχισης
από τον ΕΛΟΤ των εργασιών εκπόνησης ενός ελληνικού προτύπου.
Επί του προκειμένου επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
α) Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συζήτηση προς το σκοπό της
εκπόνησης και εφαρμογής, είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από άλλη αρχή, ενός
ελληνικού προτύπου αξιολόγησης των ελληνικών εργοληπτικών
επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί παραλλήλως προς το Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Γενικότερα
δε, δεν αποδεχόμαστε την ύπαρξη ενός δεύτερου, παράλληλου προς το
Μ.Ε.ΕΠ., συστήματος αξιολόγησης και κατάταξης των ελληνικών
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εργοληπτικών επιχειρήσεων, είτε υπό άτυπη μορφή είτε περιβεβλημένου
συγκεκριμένη θεσμοθετημένη τυπική ισχύ.
β) Οιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την εκπόνηση ενός τέτοιου
προτύπου είναι αποδεκτή μόνο μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών της
CEN και αποκλειστικά προς το σκοπό εκπόνησης ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού προτύπου αξιολόγησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Τέλος, θεωρούμε χρήσιμο να σταλεί η Τεχνική Αναφορά
(Technical Report) pr EN/TR 13833 στις οργανώσεις που συμμετέχουν
στην ΤΕ87 για μελέτη και έναρξη προβληματισμού με στόχο την
συμφωνία σε μελετημένες προτάσεις για τροποποίηση του ΜΕΕΠ όταν
αυτό κριθεί αναγκαίο και χρήσιμο.
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΣΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΣΤΕΗΤ
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