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Κυρίες και Κύριοι.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το θέµα που τέθηκε προς συζήτηση σήµερα είναι εξαιρετικά σοβαρό για το σύνολο του
τεχνικού κόσµου. Πλην, όµως, όπως συµβαίνει στη χώρα µας µε όλα τα σοβαρά θέµατα,
λίγοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ουσιαστικά µαζί τους. Οι περισσότεροι αποστρέφουν
µάτια και ώτα απ’ αυτά.
Προς επιβεβαίωση:
Βρισκόµαστε σε φάση συζητήσεων για την αναµόρφωση της νοµοθεσίας περί µελετών και
κατασκευών δηµοσίων έργων, αλλά ουδείς διανοείται ότι καθοριστικός παράγων των έργων
είναι τα υλικά κατασκευής.
Έτσι, οι προτεινόµενες από το ΥΠΟΜΕ∆Ι «βελτιώσεις» του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων, σε κάθε περίπτωση, παρακάµπτουν για άλλη µια φορά το θέµα
«προδιαγραφές – έλεγχος – αποδοχή – τιµολόγηση» των έργων και των Προϊόντων ∆οµικών
Κατασκευών.
Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν πως το θέµα αυτό συνδέεται άµεσα µε την υπο-τιµολόγηση των
έργων και τον απαράδεκτο µηχανισµό διαπίστωσης τιµών.
Συνδέεται και µε τις πρωτοβουλίες του κλάδου – ιδίως του ΣΑΤΕ – για την αναµόρφωση του
συστήµατος τιµολόγησης και την σύσταση Παρατηρητηρίου Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών
και Προµηθευτών.
Συνδέεται και µε τις κοινοτικές οδηγίες για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, από την πρώτη έκδοση τους
(1976) ως και σήµερα (Π∆ 18/2007, οδηγία 18/2004/ΕΚ), οι οποίες υποχρεώνουν την
εφαρµογή «κοινών τεχνικών κανόνων» κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων, που
σηµαίνει ότι η κατάρτιση των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και των
τιµολογίων πρέπει να γίνεται µε αναφορά σε ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και
τεχνικές προδιαγραφές.
Έναντι αυτών, εµείς σ’ αυτή τη χώρα βιώνουµε την ιστορία των Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων για συµµόρφωση των Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών µε την Κοινοτική Οδηγία
89/106 οι οποίες, πέρα από την απαράδεκτη υστέρηση στην έκδοσή τους (εκκρεµεί πλήθος
ακόµη) ουδέποτε ελήφθησαν υπόψη στην σύνταξη τιµολογίων, ΤΣΥ, και βέβαια τις αγνοεί
παντελώς η Τιµαριθµική και η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών της ΓΓ∆Ε.
Απολύτως συνοπτικά θα περιγράψω την πραγµατικότητά µας:
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
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Υπάρχει ένα µεγάλο ουσιαστικό έλλειµµα και θεσµικό κενό ως προς το κανονιστικό τεχνικό
πλαίσιο αναφοράς, που ισχύει για το σχεδιασµό και την εκτέλεση των δηµοσίων έργων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές στις συγγραφές υποχρεώσεων και στα τιµολόγια των δηµοσίων
έργων είναι κατά το πλείστον καταχρηστικές και αντίθετες µε τις προβλέψεις της κοινοτικής
νοµοθεσίας για την τεχνική εναρµόνιση.
Το µεγαλύτερο έλλειµµα εντοπίζεται στις απαιτήσεις για τα Προϊόντα ∆οµικών
Κατασκευών, που ενσωµατώνονται στα έργα. Η συστηµατική και χρόνια παρέκκλιση
από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων (π.χ. οδηγία 89/106/ΕΟΚ, Π∆ 334/94) και η
µεγάλη υστέρηση εναρµόνισης, αφήνει τους κατασκευαστές εκτεθειµένους στην
ανεξέλεγκτη κυκλοφορία υλικών που δεν συµµορφώνονται µε τις ευρωπαϊκές
τεχνικές απαιτήσεις και στην υπο-τιµολόγηση των έργων, δίνοντας το δικαίωµα
στην ΕΕ να επιβάλει την επιτήρηση των έργων από τον ΕΣΠΕΛ.
Στο ν/σ για την τροποποίηση του Ν.3669 ουδεµία αναφορά γίνεται στις σχετικές µε τον
ΕΣΠΕΛ υποχρεώσεις, οι οποίες και διατηρούνται (άρθρο 59, παρ.3).
Η µη συµµόρφωση µε την κοινοτική οδηγία 89/106 (που προβλέπει την υποχρέωση
σήµανσης
CE ως προϋπόθεση κυκλοφορίας και ενσωµάτωσης δοµικών προϊόντων)
δηµιουργεί:
1. Προβλήµατα υποβάθµισης ποιότητας στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά τεχνικά έργα
2. Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των κατασκευαστικών
επιχειρήσεων όσο µεταξύ της παραγωγής και εµπορίας δοµικών προϊόντων
Θα
αναφερθώ σε δυο συγκεκριµένα παραδείγµατα που αρκετές φορές µας έχουν
ταλαιπωρήσει:
Ως κατασκευαστές
Ως επιβλέποντες µηχανικούς
Ως χρήστες και, τέλος,
Ως καταναλωτές
Κεραµικά πλακίδια επίστρωσης δαπέδων και επιφανειών τοίχων
Είναι γνωστό ότι οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές που καθορίζουν αντοχές σε τριβή, οξέα,
υγρασία, επιτρεπόµενες αποκλίσεις σε διαστάσεις, επιπεδότητα κλπ τηρούνται σε πολλές
βιοµηχανίες στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
Έτσι έχουµε πλακίδια ‘GRUP1,GRUP2,GRUP3,…κλπ’ καθώς και πλακίδια Α’ διαλογής, Β’
διαλογής κλπ.
∆υστυχώς, η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία την αγορά αλλά και η σχεδόν εξίσου ανεξέλεγκτη
χρήση στη κατασκευή ιδιωτικών και δηµοσίων έργων δεν διασφαλίζει τον καταναλωτήχρήστη στο τελικό προσδοκώµενο αποτέλεσµα.
Έτσι κάποιος αγοραστής κατοικίας µπορεί τελικά να έχει στο σπίτι του αντί για πλακίδια Α’
διαλογής και Α’ ποιότητος, πλακίδια Β’ και Γ’ διαλογής και αντί για πλακίδια GRUP4 πλακίδια
GRUP2 εντελώς ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
Το τραγικό µάλιστα είναι ότι µπορεί να τα έχει επιλέξει ο ίδιος καθοδηγούµενος από
΄΄ειδικούς΄΄ και σίγουρα πειστικούς πωλητές θεωρώντας ότι αγόρασε τα πιο ωραία.
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Κονιάµατα Επιχρισµάτων
Τα έτοιµα κονιάµατα των σοβαρών βιοµηχανιών πληρούν τις προδιαγραφές για αντοχή σε
υγρασία, µεταβολή θερµοκρασίας, µηχανικές καταπονήσεις κλπ.
Αντιθέτως τα κονιάµατα που συνήθως χρησιµοποιούνται στη χώρα µας παρασκευάζονται από
ασβεστοπολτό και άµµο λατοµείου ή σύνθεση και ποιότητα των οποίων επαφίεται
κυριολεκτικά στη φιλοτιµία του τεχνίτη ή του ιδιοκτήτη της µάνδρας οικοδοµικών υλικών.
Έτσι, παρατηρούµε πολύ συχνά ρωγµές και αποκολλήσεις σοβάδων σε µεγάλη έκταση,
φαινόµενο ανύπαρκτο σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης όπου τα κτίρια
υφίστανται πολύ πιο έντονες καταπονήσεις σε ψύχος και υγρασία.

Με τις πρωτοβουλίες και προτάσεις που εισηγείται ο ΣΑΤΕ, µετά από συστηµατική µελέτη του
θέµατος, οι διατάξεις αυτές θα µπορούσαν να απαλειφθούν και να αντικατασταθούν µε
προβλέψεις που αποκαθιστούν το κύρος και την αξιοπιστία των ελλήνων
κατασκευαστών και της ελληνικής διοίκησης, ως προς την ποιότητα των έργων, και
καθιστούν «άνευ αντικειµένου» την παρουσία τουλάχιστον αυτού του
«Επιτηρητή».
Οι πρωτοβουλίες ΣΑΤΕ αποσκοπούν στη σύσταση:
•

Παρατηρητήριου Π∆Κ και Προµηθευτών και κατάργηση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης
Βασικών Τιµών της ΓΓ∆Ε.

•

Κλαδικού Συµβουλίου Τυποποίησης.

Για να γίνουν αυτά απαιτείται:
•

Τροποποίηση άρθρου 21 του Ν.1418 (άρθρο 176 του Ν.3669)

•

Άµεση εναρµόνιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε µέριµνα του Κλαδικού
Συµβουλίου Τυποποίησης, χωρίς προϋπόθεση έκδοσης ΥΑ.

•

Ρητή επιβεβαίωση-εγγύηση εναρµόνισης των τευχών δηµοπράτησης (ΕΣΥ,ΤΣΥ) µε τις
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα εφαρµοστέα πρότυπα.

•

Πρόβλεψη υποχρέωσης ενσωµάτωσης µόνο «προ-εγκεκριµένων» υλικών από το
Παρατηρητήριο-Π∆Κ.

•

Ενδυνάµωση και ουσιαστικοποίηση του ρόλου των εργαστηρίων δοκιµών και ελέγχων
του ιδιωτικού τοµέα (γεωτεχνικές έρευνες, πρόδροµες εργασίες, έλεγχος και
διασφάλιση ποιότητας κατά την κατασκευή, ευθύνη έγκρισης-αποδοχής υλικών)

Ακόµη προτείνουµε τη συµµετοχή της Ελλάδας στο γαλλικό εθνικό πρόγραµµα «Règles de
l’ Art 2012», (Ρεγκλέ ντε λαρτ 2012) για την αναµόρφωση όλων των τεχνικών
προδιαγραφών οικοδοµικών έργων και έργων αστικών αναπλάσεων, µε σκοπό την
ενσωµάτωση των απαιτήσεων για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα.

Στόχος όλων αυτών είναι:
Η ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρµογή αξιόπιστων και αποτελεσµατικών µηχανισµών, ώστε
να µπορέσουµε να πείσουµε επιτέλους την ΕΕ (και τον έλληνα φορολογούµενο) ότι δεν
χρειάζεται πλέον η «επιτήρηση» των ∆Ε από τον ΕΣΠΕΛ !.
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Οφείλω ακόµη να επισηµάνω ότι µε την υποχρέωση αποκλειστικής εφαρµογής των
Ευρωκωδίκων (ως 31/12/2010), κατά το σχεδιασµό και τη µελέτη των τεχνικών έργων,
καθίσταται επιτακτική και η εφαρµογή όλων των λοιπών προτύπων στα οποία
παραπέµπουν οι Ευρωκώδικες για τα υλικά, την εκτέλεση εργασιών και τις δοκιµές
και επιβάλλεται η απόσυρση κάθε αντιφατικού ή ασύµβατου προς αυτά τα κείµενα,
εθνικού προτύπου ή προδιαγραφής.
Μάλιστα, η υποχρέωση απόσυρσης όλων µη-συµβατών εθνικών τεχνικών κειµένων µέχρι
13/12/2010 ορίζεται στο έγγραφο ∆ΙΠΑ∆/οικ/429, 25-5-2010, που υπογράφεται από τον
Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι και απευθύνεται σε όλες τις αναθέτουσες αρχές.
Με βάση αυτό το έγγραφο – για να έχουµε µια εικόνα τι µέλλει να συµβεί – οφείλουν να
αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν σηµαντικά (ακόµη έως βαθµού που µάλλον
ευκολότερη θα είναι η πλήρης απόσυρσή τους), τα εξής νοµοθετικά κείµενα:
1. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) ‐ Απόσυρση
2. Ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ) – Απόσυρση
3. Το Β.∆. κανονισµού φορτίσεων – Απόσυρση
4. Ο ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισµός επισκευής κτιρίων) – Απόσυρση
5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - Αλλαγές
6. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων – Αλλαγές
7. Οι Προδιαγραφές Έργων ΠΤΠ – κατά το µέτρο που δεν λαµβάνουν υπόψη τους
Ευρωκώδικες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προϊόντων ή αναφέρονται σε αποσυροµένους
κανονισµούς.
Ο κατάλογος αυτός είναι απολύτως ενδεικτικός.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
∆εν θα επεκταθώ. Θέλησα απλώς να υπογραµµίσω ορισµένες πτυχές του σοβαρού αυτού
θέµατος. Να επισηµάνω κινδύνους, να περιγράψω διεξόδους.
Στον ΣΑΤΕ, εδώ και καιρό, σε συνεργασία µε άλλες εργοληπτικές οργανώσεις µελετάµε
συστηµατικά και τεκµηριώνουµε συγκεκριµένες προτάσεις. Είµαστε σχεδόν έτοιµοι να τις
διατυπώσουµε.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα βρούµε ευήκοα ώτα και ταυτόχρονα τη στήριξη του ΤΕΕ και
σύσσωµου του τεχνικού κόσµου σ’ αυτή την πρωτοβουλία µας.
Σας ευχαριστώ

Υ.Γ.: Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, µπορείτε να καταφύγετε στην
ιστοσελίδα µας και στα γραφεία µας. Όσο για προτάσεις, ευπρόσδεκτες, θα συνεξεταστούν
από την ειδική οµάδα εργασίας η οποία µελετά το σοβαρό αυτό θέµα.
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