ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αθήνα, 19.12.2014

Η συµβολή των Ανεξάρτητων Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης (ΑΦΕΕΠ), στην διασφάλιση της ποιότητας σχεδιασµού,
κατασκευής και λειτουργίας των δηµοσίων έργων

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Πρόεδρος ΣΑΤΕ

Αξιότιµες Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Αξιότιµοι ∆ιοργανωτές,

εκ µέρους του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ - σας ευχαριστώ θερµά
για την πρόσκληση συµµετοχής µας στο 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα που
σηµατοδοτεί την έναρξη µίας συστηµατικής προσπάθειας για την εξασφάλιση της ποιότητας
και στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Και αναφέρω την συστηµατική διότι, όπως σχεδόν όλοι
εδώ µέσα οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τόσο εσείς, οι ∆ιαπιστευµένοι Φορείς Ελέγχου και
Επιθεώρησης, όσο, κυρίως, οι Αναθέτουσες Αρχές και εµείς οι Κατασκευαστές εξασφαλίζουµε
συνεχώς και αδιάλειπτα την ποιοτική κατασκευή των δηµοσίων έργων εδώ και δεκαετίες.
Ωστόσο αυτό γίνεται, όπως αποδεικνύει η καθηµερινότητα ασφαλούς χρήσης χιλιάδων
δηµόσιων κτιρίων και έργων υποδοµής για πολλές δεκαετίες στην Χώρα, µε τρόπο
επιστηµονικό µεν, µη συστηµατικό δε. Και κατά την γνώµη µου αυτό είναι το ζητούµενο της
συγκεκριµένης ενότητας.
Συγκεκριµένα, σκοπός της εισήγησης είναι να περιγράψει πώς η συµµετοχή των ΑΦΕΕΠ
στις διαδικασίες παραγωγής δηµοσίων έργων, θα µπορούσε να συµβάλλει στη συστηµατική
διασφάλιση της ποιότητας των έργων µε την παροχή συναφών υπηρεσιών προς τις
αναθέτουσες αρχές, τις διευθύνουσες υπηρεσίες, τους µελετητές, τους κατασκευαστές, τους
προµηθευτές υλικών και εξοπλισµού και τους φορείς εκµετάλλευσης και λειτουργίας των
έργων.
Άποψη του ΣΑΤΕ είναι ότι οι ΑΦΕΕΠ είναι δυνατόν να συµβάλουν σε κρίσιµα σηµεία για την
ποιότητα των µελετών και των κατασκευών, αλλά και σε σηµεία καθοριστικά για την
αποτελεσµατική διαχείριση και την επιτυχή έκβαση των συµβάσεων µελετών, έργων ή
προµηθειών υλικών και εξοπλισµού. Σηµαντική µπορεί να είναι η συµβολή τους και στη
διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των έργων και των εγκαταστάσεών
τους.
Ι. Το αντικείµενο των υπηρεσιών των ΑΦΕΕΠ είναι δυνατόν να καλύψει όλον τον κύκλο
ζωής ενός τεχνικού έργου, σε θέµατα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
Α. Στην φάση διερεύνησης της εφικτότητας του έργου µε την διενέργεια των πάσης
φύσεως προκαταρκτικών ερευνών, δοκιµών και ελέγχων για την διάγνωση των συνθηκών
(γεωτεχνικών, υδραυλικών, τοπογραφικών, κλπ) στην περιοχή του έργου, που µπορούν να
επηρεάσουν το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του.
Β. Στην φάση του τεχνικού σχεδιασµού των έργων µε τον έλεγχο και την
πιστοποίηση:
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1. της πληρότητας και της κατασκευασιµότητας των µελετών, πριν από την παραλαβή τους
από την Υπηρεσία, και την επιβεβαίωση της εναρµόνισης του σχεδιασµού του έργου µε
τις απαιτήσεις του ΚτΕ, µε τις υφιστάµενες συνθήκες στον τόπο του έργου και µε τα
αποτελέσµατα σχετικών προκαταρκτικών ερευνών και δοκιµών.
2. της πληρότητας των τεχνικών προδιαγραφών του έργου και της εναρµόνισής τους µε τα
ισχύοντα πρότυπα (θα πρέπει να καθιερωθεί ως προαπαιτούµενο για την έγκριση των
τευχών από τη ∆ιαχειριστική Αρχή κατά τον προ-συµβατικό έλεγχο).
3. της τήρησης κατά το σχεδιασµό και στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ειδικών
απαιτήσεων όπως π.χ. ενεργειακής απόδοσης, πυρασφάλειας, διαλειτουργικότητας (για
σιδηροδροµικά έργα), κλπ.
4. της τεκµηρίωσης, της πληρότητας και της επάρκειας του προϋπολογισµού µε τον οποίο
εγγράφεται ένα έργο στο Π∆Ε ή µε τον οποίο αυτό δηµοπρατείται (θα πρέπει να
καθιερωθεί ως προαπαιτούµενο για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και τη
δηµοσίευση της προκήρυξης).
Γ. Στην φάση του κατασκευής των έργων µε:
1. την διενέργεια των πάσης φύσεως εργαστηριακών ή in-situ δοκιµών και ελέγχων για τον
έλεγχο της ποιότητας υλικών και εργασιών για λογαριασµό είτε του ΚτΕ είτε του
Αναδόχου.
2. την διενέργεια ανεξάρτητων δοκιµών και επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της
ασφάλειας και της καταλληλότητας εργοταξιακών διατάξεων και εξοπλισµού (π.χ.
ικρίωµατα, ανυψωτικά µέσα, συγκροτήµατα παραγωγής, κλπ).
3. την κατάρτιση και την επιτήρηση εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου
και τον έλεγχο και την διακρίβωση των εργοταξιακών οργάνων και συσκευών µετρήσεων
και δοκιµών.
4. τον έλεγχο συµµόρφωσης των ενσωµατούµενων υλικών προς τις ισχύουσες
προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις υποχρεωτικές σηµάνσεις ποιότητας (π.χ. CE κλπ) πριν
από την έγκριση και αποδοχή των υλικών από την Επίβλεψη.
5. την διενέργεια ανεξάρτητων δοκιµών για τη λειτουργική παραλαβή των έργων και των
εγκαταστάσεών τους και την πιστοποίηση της συµµόρφωσης των λειτουργικών
επιδόσεών τους µε τις απαιτήσεις του σχεδιασµού και µε υποχρεωτικά πρότυπα (όπως
π.χ. για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδροµικών έργων).
6. τον έλεγχο και την πιστοποίηση της έκτασης, του είδους και του βαθµού τυχόν
περιβαλλοντικών βλαβών ή οχλήσεων που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου
(εκποµπές, θόρυβος, επικίνδυνα απόβλητα).
7. την διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και διατύπωση ανεξάρτητης γνώµης για την
κατανοµή ευθυνών σε περίπτωση αστοχίας ή για την επίλυση διαφορών σε θέµατα
τεχνικής φύσεως.
∆. Στην φάση λειτουργίας των έργων µε:
1. την διενέργεια τακτικών περιοδικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για τη διαπίστωση της
κατάστασης τόσο των δοµικών στοιχείων του έργου (π.χ. πυλώνες ή κατάστρωµα
γέφυρας, οµαλότητα και ολισθηρότητα οδοστρώµατος, κλπ) όσο και των πάσης φύσεως
µηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου και του εξοπλισµού του (π.χ. στηθαία
ασφαλείας, κλπ).
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2. την διενέργεια ερευνών, επιθεωρήσεων και ελέγχων για τη διακρίβωση αιτίων αστοχιών
σε δοµικά στοιχεία του έργου ή στις µηχανολογικές του εγκαταστάσεις.
3. τον έλεγχο και την πιστοποίηση της έκτασης, του είδους και του βαθµού τυχόν
περιβαλλοντικών βλαβών ή οχλήσεων που προκύπτουν από την λειτουργία του έργου
(εκποµπές, θόρυβος, επικίνδυνα απόβλητα).
ΙΙ. Οι ΑΦΕΕΠ θα µπορούσαν να συµβάλλουν και στην αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας
της ποιότητας και της ασφάλειας των βασικών πρωτογενών συντελεστών που συµµετέχουν
στην κατασκευή τεχνικών έργων, όπως:
•

Του ανθρώπινου δυναµικού, µε την εξέταση και πιστοποίηση της επαγγελµατικής
επάρκειας για τις διάφορες ειδικότητες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των
χειριστών µηχανηµάτων έργων.

•

Των ενσωµατούµενων στα έργα υλικών και ειδών, µε τον έλεγχο και την
πιστοποίηση της συµµόρφωσής τους µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (σήµανση CE,
κλπ).

•

Του µηχανικού εξοπλισµού και λοιπών συσκευών κατασκευής των έργων, µε τον
έλεγχο και την πιστοποίηση της συµµόρφωσής τους µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα
για την ασφάλεια αυτών (σήµανση CE, κλπ).

•

Των δοµών και των στελεχών των αναθετουσών αρχών και της επίβλεψης, µε
την επιθεώρηση και πιστοποίηση της επάρκειας τους για την ανάθεση και διαχείριση
συµβάσεων µελετών και έργων, µε βάση τα εθνικά πρότυπα, που καταρτίστηκαν για το
σκοπό αυτό µετά από απαίτηση της ΕΕ για τη διασφάλιση και την επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των Αναθετουσών Αρχών για τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα
πρότυπα αυτά είναι:

o

ΕΛΟΤ 1429: ∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου
χαρακτήρα – Απαιτήσεις

o

ΕΛΟΤ 1431-1 έως και 1431-3: ∆ιάφοροι οδηγοί εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429

o

ΕΛΟΤ 1432: ∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου
χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές.

Σήµερα η εφαρµοζόµενη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των
αναθετουσών αρχών είναι εξαιρετικά «χαλαρή» και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ήδη στο
άρθρο 196 του Ν.4281/2014, προβλέπεται Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί, καθώς υπάρχει έντονη και άµεση ανάγκη
νοµοθέτησης για την σύσταση Μητρώου Στελεχών (έµπειρων και µε επιστηµονική
κατάρτιση) από τον Ιδιωτικό Τοµέα που θα εµπλουτίσουν τα κλιµάκια επίβλεψης κατασκευής
των έργων, ρύθµιση που απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Ήδη πρέπει να έχει ψηφιστεί
η σχετική διάταξη σε χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής).
Με την ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρµογή αξιόπιστων και αποτελεσµατικών µηχανισµών,
Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, όπως είναι οι ΑΦΕΕΠ, θεωρούµε ότι είναι δυνατόν:
• Να αναδείξουµε και να υποστηρίξουµε το ελληνικό κατασκευαστικό δυναµικό και τις
επιχειρήσεις του κλάδου, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και τη φήµη τους,
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• Να βελτιώσουµε τη σχέση: «κόστος κύκλου ζωής / ποιότητα έργων & παρεχόµενων
εξυπηρετήσεων» για τα έργα υποδοµής της χώρας, αξιοποιώντας καλύτερα τους
διαθέσιµους πόρους (value for money),
• Να αποδείξουµε ότι ο κλάδος των δηµοσίων έργων είναι σε θέση να εγγυηθεί την ποιότητα
«εφ’ όρου ζωής» των υποδοµών που κατασκευάζει και να πείσουµε επιτέλους την ΕΕ (και
τον έλληνα φορολογούµενο) ότι τουλάχιστον τα ∆ηµόσια έργα ήταν και θα είναι σε καλό
δρόµο,
• Να αποκαταστήσουµε το κύρος και την αξιοπιστία των ελλήνων µελετητών και
κατασκευαστών και της ελληνικής διοίκησης, ως προς την ποιότητα των έργων, και να
προωθηθεί συστηµατικότερα η πολυπόθητη εξωστρέφεια.
Ο ΣΑΤΕ έχει τη διάθεση και τη βούληση να συνεργαστεί και να ενώσει τις δυνάµεις
του µε τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Σας ευχαριστώ.
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Παράρτηµα: Η τυπολογία των ΑΦΕΕΠ
Με βάση και τη διεθνή πρακτική θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι, στην περίπτωση των
τεχνικών έργων, ως ΑΦΕΕΠ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται περιοριστικά:
(1) ∆ιαπιστευµένοι φορείς των οποίων το αντικείµενο είναι αποκλειστικά η διενέργεια
τεχνικών ελέγχων, ή/και επιθεωρήσεων ή/και πιστοποιήσεων (ΤΕΕΠ) τόσο κατά το
σχεδιασµό και την εκτέλεση τεχνικών έργων όσο και κατά τη λειτουργία τους, και οι οποίοι
σε καµία περίπτωση δεν εµπλέκονται µε την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση εργασιών, την
παραγωγή ή διάθεση υλικών και εξοπλισµού ή την παροχή άλλου είδους υπηρεσιών.
(2) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε την ιδιότητα συµβούλου – εµπειρογνώµονα, εφόσον
για τη συγκεκριµένη µελέτη ή έργο παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και
µόνο προς τον ΚτΕ ή προς τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου (ΦΧΕ) και δεν
συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των µελετών ή στη διενέργεια
ερευνών και δοκιµών ή στην εκτέλεση εργασιών ή στη διάθεση υλικών και εξοπλισµού ή
στην παροχή άλλου είδους υπηρεσιών, για το συγκεκριµένο έργο.
(3) ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών & ελέγχων (Ε∆Ε), εφόσον για το συγκεκριµένο
έργο παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και µόνο προς τον ΚτΕ, τον ΦΧΕ ή προς
άλλους ΑΦΕΕΠ τύπου (1) ή (2).
(4) Συµπράξεις φορέων των προαναφερόµενων τύπων (1), (2) και (3) για την υποστήριξη
του ΚτΕ ή του ΦΧΕ σε συγκεκριµένη µελέτη ή/και έργο.
Οι ΑΦΕΕΠ τύπου (1) είναι δυνατόν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τον µελετητή ή τον
κατασκευαστή ενός έργου ή προς υπεργολάβους, προµηθευτές ή παραγωγούς υλικών ή
εξοπλισµού για ένα συγκεκριµένο έργο ή µελέτη, χωρίς να χάνουν την ιδιότητα του
«ανεξάρτητου φορέα».
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν µπορούν ταυτόχρονα και για το ίδιο
έργο ή µελέτη, οι ίδιοι φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και προς τον ΚτΕ ή
τον ΦΧΕ.
Αντίθετα οι φορείς τύπου (2) και (3), στην περίπτωση που για συγκεκριµένη µελέτη ή έργο
παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τον µελετητή ή τον κατασκευαστή ή προς υπεργολάβους,
προµηθευτές ή παραγωγούς υλικών ή εξοπλισµού, δεν µπορούν πλέον να θεωρούνται
από τον ΚτΕ ή τον ΦΧΕ ως «ανεξάρτητοι».
Το ίδιο ισχύει και για τις συµπράξεις φορέων τύπου (1), (2) και (3). Όταν οι συµπράξεις
αυτές δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους για συγκεκριµένη µελέτη ή έργο αποκλειστικά προς
τον ΚτΕ ή τον ΦΧΕ, θα πρέπει να θεωρείται ότι χάνουν την ιδιότητα του «ανεξάρτητου
φορέα».
Με βάση τα προαναφερόµενα είναι προφανές ότι η πρόβλεψη στη σύµβαση ενός έργου της
υποχρέωσης του αναδόχου για πρόσληψη σχηµάτων τύπου «Γραφείο Ελέγχου Μελετών,
ΓΕΜ» και «Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, ΟΠΕ», που εφαρµόστηκε κατά το παρελθόν σε
πολλές περιπτώσεις εκτέλεσης σηµαντικών δηµοσίων έργων (π.χ. εργολαβίες ΠΑΘΕ, κ.α.),
ουδεµία σχέση έχει µε τα προαναφερόµενα σχήµατα ΑΦΕΕΠ.
Συµπληρωµατικά και ειδικά για την περίπτωση δηµοσίων έργων, πρέπει να αναφερθούν και
τα ακόλουθα:
•

Στην περίπτωση των δηµοσίων έργων, η πρόσληψη ΑΦΕΕΠ από τον ΚτΕ οφείλει να
γίνεται µε διαγωνιστικές διαδικασίες, µε βάση τα ισχύοντα για την ανάθεση και σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.

•

Επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα:
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•

δεν έχουν συνταχθεί υποδείγµατα ή πρότυπα τεύχη ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων για τέτοιου είδους υπηρεσίες και ότι

•

δεν υπάρχει επίσηµος κατάλογος αναγνωρισµένων οικονοµικών φορέων που
παρέχουν υπηρεσίες ΑΦΕΕΠ, ειδικά για τα τεχνικά έργα.

•

Η πρόσληψη ΑΦΕΕΠ από τον ΚτΕ έχει νόηµα όταν συντελείται πριν από την ανάθεση
των συµβάσεων µελετών ή έργων για τις οποίες προσλαµβάνεται ο ανεξάρτητος
φορέας, και η παρουσία του πρέπει να γνωστοποιείται στους λοιπούς διαγωνισµούς για
την ανάθεση των µελετών ή εργασιών.

•

Η παρουσία ΑΦΕΕΠ που λειτουργεί για λογαριασµό του ΚτΕ, ουδόλως αποδυναµώνει ή
υποκαθιστά την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Επίβλεψη, αλλά αντίθετα την ενισχύει, τη
υποστηρίζει και την προστατεύει.

•

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική οι ΑΦΕΕΠ εκτός από τις κατάλληλες διαπιστεύσεις
οφείλουν να καλύπτονται και µε ασφάλιση της επαγγελµατικής τους ευθύνης.

•

Κατά κανόνα οι ΑΦΕΕΠ τύπου (1) συµβάλλονται άµεσα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους
για λογαριασµό είτε του ΚτΕ, είτε του ΦΧΕ, είτε του οργανισµού που ασφαλίζει το έργο.
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