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Ηµερίδα:  
Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών- ∆ράσεις και Προοπτική τους. 

 
Το ΥΠΟΜΕ∆Ι αποδέχεται προτάσεις του ΤΕΕ.  

 
Τη λειτουργία καρτέλ κατήγγειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

 

 

∆ύο προτάσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που αφορούν η πρώτη στη σύσταση 
και λειτουργία Παρατηρητηρίου Τιµών ∆οµικών Υλικών, σε µια περίοδο µάλιστα κατά την 
οποία οι τιµές των υλικών  εµφανίζουν διαρκείς ανατιµήσεις παρά την χαµηλή ζήτηση στην 
αγορά και την ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, και δεύτερη πρόταση, που αφορά 
στην θεσµοθέτηση ρόλων και κανόνων για την άσκηση των τεχνικών επαγγελµάτων υιοθετεί 
το αρµόδιο υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Ειδικότερα:  
 
Την πρόταση του ΤΕΕ για την ίδρυση Φορέα ∆ιαβάθµισης και Πιστοποίησης Τεχνικών 
Επαγγελµάτων υιοθετεί το υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και προτίθεται να 
συµπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόµου για τις µελέτες και την ανάθεση δηµοσίων 
έργων, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση. Αυτό τόνισε σήµερα ο Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕ∆Ι  κ. Ιωάννης Οικονοµίδης, µιλώντας στην Ηµερίδα του ΤΕΕ 
«Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών- ∆ράσεις και Προοπτική τους», 
παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από άλλες µονοµερείς πρωτοβουλίες, που εκδηλώθηκαν το 
τελευταίο διάστηµα και αποδεχόµενος εµµέσως πλην σαφώς τον καθοριστικό ρόλο που 
πρέπει να παίξει και στο µέλλον το ΤΕΕ, ως αρµόδιο για τα τεχνικά επαγγέλµατα  σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη των υποδοµών της χώρας. Ακόµη ο κ. Οικονοµίδης ανέφερε ότι 
η πρόταση του ΤΕΕ για την ανάληψη της τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) βρίσκει το ΥΠΟΜΕ∆Ι σύµφωνο. Επίσης το ΥΠΟΜΕ∆Ι λέει ναι και στην 
πρόταση του ΤΕΕ για τη δηµιουργία Πρατηρητηρίου Τιµών ∆οµικών Υλικών, εφόσον 
συµφωνήσει και το υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, ώστε να ισχύει για όλους. 
 
Για την ολοκλήρωση των προδιαγραφών, ώστε να εφαρµοστούν τα προαναφερθέντα, θα 
χρειαστεί η έκδοση δύο Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, που θα 
συζητηθούν προηγουµένως µε το ΤΕΕ και θα τεθούν σε διαβούλευση, διευκρίνισε ο κ. 
Οικονοµίδης.  
 
Σε ότι αφορά στην Ηµερίδα, που πραγµατοποιείται σήµερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ, ο κ. Οικονοµίδης την χαρακτήρισε από τις πλέον σηµαντικές και ανέφερε ότι βασικό 
συστατικό στοιχείο της είναι η υποδοµή του ΤΕΕ. Πρόσθεσε δε ότι η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για 
τα δοµικά υλικά έγινε Κανονισµός. Ακολούθως αναφέρθηκε αναλυτικά στο νοµοσχέδιο του 
ΥΠΟΜΕ∆Ι για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος ανάθεσης µελετών και έργων, µε στόχο τη 
διαφάνεια, που τέθηκε σε διαβούλευση. Επίσης µίλησε για τις Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που έχει καταρτίσει το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών και τους 
Ευρωκώδικες που επεξεργάσθηκε ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ και βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο, µε στόχο να εφαρµοστούν στο τέλος Ιουλίου.  
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“Είναι γνωστή σε όλους η υστέρηση της χώρας τόσο στην προσαρµογή των προτύπων και 
των ευρωπαϊκών αγορών, όσο και στην εποπτεία της αγοράς. Υστέρηση που µπορεί να 
οδηγήσει σε απένταξη πολλών έργων από την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Υστέρηση που 
σίγουρα οδηγεί πολλές φορές σε µη ποθητό αποτέλεσµα για την  ποιότητα των έργων”, 
τόνισε στην οµιλία του στην Ηµερίδα  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης. Και 
πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ, η Συντονιστική Επιτροπή για το Έτος Εποπτείας, ο Τεχνικός κόσµος 
της χώρας έχει εντοπίσει αυτά τα κενά πολλάκις. Αλλά και αν αυτά προχωρήσουν, 
υπολείπεται ένα πολύ σηµαντικό κι ουσιαστικό έργο: η θεσµοθέτηση, ο εκσυγχρονισµός και η 
προσαρµογή των εθνικών προδιαγραφών δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, έργο που είναι 
θεµελιώδες για την ανάπτυξη της χώρας. 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θεσµοθέτηση του Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  φαίνεται σε µια πρώτη µατιά σαν ένα βήµα µπροστά τόσο 
για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την ποιότητα των κατασκευών. Όµως η 
εφαρµογή του προσκρούει συνεχώς σε αναχρονιστικούς κανονισµούς όπως ο ΓΟΚ ή ο 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός, ενώ πολλά υλικά που απαιτούνται δεν παράγονται στη χώρα 
(όπως οι υαλοπίνακες ή ορισµένες κατηγορίες κουφωµάτων) και πολλά από αυτά που 
παράγονται εδώ δεν πληρούν σύγχρονα πρότυπα, δεν υπάρχουν εργαστήρια πιστοποίησης 
και δοκιµών, δεν υπάρχει µια συγκροτηµένη πολιτική για την αναβάθµιση των παραγωγικών 
µονάδων. “Σκεφθείτε να προχωρήσουµε στην αναβάθµιση του κανονισµού παθητικής 
πυροπροστασίας. ∆εν θα υπάρχει ελληνικό προϊόν που να µπορεί να εγκατασταθεί”, 
υπογράµµισε χαρακτηριστικά. 
 
Ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι η πρόταση του ΤΕΕ προβλέπει το µετασχηµατισµό του υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων σε Υπουργείο που θα έχει το στρατηγικό σχεδιασµό των αναγκών της 
χώρας, που θα εκσυγχρονίσει κανονισµούς και προδιαγραφές, που θα  προχωρά σε 
ουσιαστικούς ελέγχους στα δηµόσια έργα και τέλος ένα σφιχτό πρόγραµµα προσαρµογής 
προτύπων και προδιαγραφών, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα προσαρµογής της ελληνικής 
βιοµηχανίας.  
 
Λειτουργούν καρτέλ. 
 
Το ένα στοίχηµα της χώρας είναι στη παραγωγική δοµή και στην ποιότητα. Το δεύτερο 
στοίχηµα είναι η ανταγωνιστικότητα. Και εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε απίστευτες 
στρεβλώσεις, όπως: 
 
** Ο µηδενισµός της οικοδοµικής δραστηριότητας, η µείωση του Π∆Ε και εποµένως τα 
ελάχιστα δηµόσια έργα τείνουν στην εξαφάνιση του τεχνικού δυναµικού. Παρά ταύτα 
αυξάνονται οι τιµές των δοµικών υλικών χωρίς να υπάρχει ζήτηση. Έχουν καταρριφθεί οι 
βασικός, θεµελιώδεις αρχές της αγοράς. Υπάρχουν καρτέλ παραγωγών προϊόντων δοµικών 
υλικών. Προφανώς επιχειρείται ο έλεγχος των τελικών προϊόντων.  
 
**∆εν µπορεί να χρησιµοποιείται η ποιότητα ή οι έλεγχοι ως δήθεν εµπόδιο υλικών από το 
εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστικότερης τιµής. 
 
**∆εν µπορούν προδιαγραφές και ποιότητα να εµποδίζουν νέες καινοτόµες τεχνολογίες, υλικά 
και µονάδες παραγωγής. 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι: “Αν η χώρα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, πρέπει να 
χτυπηθούν τα καρτέλ, η χειραγώγηση της αγοράς, η στρεβλή χρησιµοποίηση της ποιότητας, 
οι τιµές τελικά όχι µόνον από την εργασία, αλλά και από τα προϊόντα.  
 
Όσο δυσάρεστο και αν είναι, δεν γίνεται να αλλάζουµε τις ελάχιστες αµοιβές των Μηχανικών , 
να συµπιέζεται το εισόδηµα των εργαζοµένων, να θεσµοθετούνται ελαστικές σχέσεις εργασίας 
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και ελαστικές εργασιακές συµβάσεις και να µην υπάρχει µείωση στις τιµές των δοµικών 
υλικών. 
 
Πρόσφατα είχαµε συζητήσει για νέα σύγχρονα τιµολόγια στα δηµόσια έργα.  
 
Επίσης δηλώνουµε την κατεύθυνση του ΤΕΕ για κοινές προδιαγραφές σε δηµόσια και 
ιδιωτικά έργα και εποµένως τη σύνταξη πραγµατικών προϋπολογισµών στα ιδιωτικά έργα και 
όχι συµβατικών, όπως οι 13 θεσµοθετηµένοι, συµβατικοί και πλασµατικοί τρόποι 
προϋπολογισµών  ιδιωτικών έργων. 
 
Και τα δύο εγχειρήµατα απαιτούν τη θεσµοθέτηση ενός αξιόπιστου Παρατηρητηρίου Τιµών 
και Ποιότητας ∆οµικών Υλικών, µε τη συµµετοχή των δύο υπουργείων και του ΤΕΕ, άµεσα 
συνδεδεµένου τόσο µε τα τιµολόγια δηµοσίων έργων, όσο και µε τους προϋπολογισµούς των 
ιδιωτικών. Το ΤΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες για τη θεσµοθέτηση και περιµένουµε την 
ανταπόκριση από την Κυβέρνηση για την υλοποίησή του”.   
 
Ο Συντονιστής Βιοµηχανικών Υποδοµών και Ανάπτυξης του ΣΕΒ κ. Φωκίων ∆εληγιάννης, 
στην οµιλία του µε θέµα «Εποπτεία και βιώσιµη ανάπτυξη», ανταποκρινόµενος στη σχετική 
πρόκληση του Προέδρου, όπως είπε,  ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους οι υποδοµές 
εποπτείας της αγοράς ως προς τη συµβατότητα των προϊόντων µε τις επιβαλλόµενες ή 
δηλούµενες προδιαγραφές, µπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες για βιώσιµη ανάπτυξη. Οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, είπε, εφαρµόζουν ή υιοθετούν µέτρα και δράσεις οι οποίες 
αποσκοπούν στο να υπηρετούνται ισόρροπα παράλληλα µε την οικονοµική και δύο άλλες 
επιµέρους συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης- περιβαλλοντική και κοινωνική. Αυτά 
συνεπάγονται κόστη και επιβαρύνσεις, που κάτω από συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού και 
ανοικτών αγορών αφήνουν τις επιχειρήσεις αυτές εκτεθειµένες σε περιβαλλοντικό και όχι 
µόνον dumping  από ανταγωνιστές τρίτων χωρών και όχι µόνον. 
 
Οι παραγωγικές δραστηριότητες που επιβαρύνονται είναι εξωστρεφείς, ενώ για τη χώρα µας 
συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της βιοµηχανίας. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν σε ισχύ πολιτικές 
και πρακτικές για αντιµετώπιση ανισοτήτων όπως η παραπάνω. Χρειάζεται η λήψη µέτρων 
αποκατάστασης µιας στοιχειώδους ισορροπίας.  
  
Ειδικά σε ότι αφορά στα προϊόντα δοµικών κατασκευών, η συνιστώσα της βιώσιµης 
ανάπτυξης υπηρετείται πέρα από τη σύνθεση, από την ανακυκλωσιµότητα και την ενεργειακή 
συµπεριφορά.  
 
Επικροτούµε απόλυτα τις δροµολογηµένες δράσεις ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των σχετικών 
παρεµβάσεων. Ταυτόχρονα όµως τονίζουµε ότι η εποπτεία ως προς τα δηλούµενα 
ενεργειακά χρακτηριστικά κρίσιµων δοµικών προϊόντων θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των 
κυκλοφορούντων στην αγορά και όχι µόνο σε αυτά  που έχουν προσχωρήσει στο καθεστώς 
εθελοντικών συµφωνιών, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των έργων ενεργειακής 
αναβάθµισης κτιρίων. 
 
 

 

 

 


