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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  

Σύμμαχος και όχι «εχθρός» για τις επιχειρήσεις η τυποποίηση 

  
                Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας δεν έχουν μέλλον 
ούτε στην ελληνική, ούτε στις σύγχρονες διεθνείς αγορές, απηύθυνε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος 
Καλαφάτης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη από το βήμα εκδήλωσης με τίτλο «Τυποποίηση και 
συστήματα ποιότητας: οφέλη, προβλήματα και προοπτικές», που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 7 

Νοεμβρίου. 
                Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι η σύνδεση της ποιότητας με την ανταγωνιστικότητα είναι 
άρρηκτη και απόλυτα επιβεβλημένη. Εξέφρασε δε, την πεποίθηση ότι η κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων επαναπροσδιορίζεται στην περίοδο που διανύουμε και ότι στο τέλος αυτής της εποχής, 
οι όροι της ανάπτυξης θα έχουν γίνει διαφορετικοί. «Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, οι τεχνικές 

και πρακτικές διοίκησης, θα είναι μέρος μιας ολιστικής αντιμετώπισης του σύγχρονου επιχειρείν», 
σημείωσε. 
                Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αναμόρφωσε ριζικά το Εθνικό Συμβούλιο 
Ποιότητας, συστηματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στην αγορά, οργανώθηκε η γενική γραμματεία 

καταναλωτή και επιταχύνθηκαν/επεκτάθηκαν τα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΠΑΝ. 
                Αναφερόμενος, τέλος, στη διεθνή οικονομική κρίση, ο κ. Καλαφάτης εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι η ελληνική οικονομία απέδειξε ότι διαθέτει ικανοποιητικά μεγέθη και ισχυρές αντοχές, ενώ το 
έργο των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης περιόδου απέδωσε καρπούς. «Η Ελλάδα, όπως και 

όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, καλείται να αντισταθεί στην πίεση της [�] διεθνούς συγκυρίας και να 
προχωρήσει μπροστά με σχέδιο και αποφασιστικότητα», κατέληξε. 
  
                Την ανάγκη να γίνουν ακόμη γρηγορότερα βήματα στο πεδίο της τυποποίησης και της 
ποιότητας, επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης 
Παπαγεωργόπουλος. Πρόσθεσε ότι ο δήμος στηρίζει την προσπάθεια του ΤΕΕ για προαγωγή της 

τυποποίησης, γιατί ωφελεί πρώτα από όλα την κοινωνία. 
  
                Κοινό «μπούσουλα» για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των δομικών στοιχείων 
των κτιρίων, αποκτούν οι παραγωγοί έργων στην Ε.Ε., μέσω των ευρωκωδίκων, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο Κονακλίδη. 

                Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο κ. Κονακλίδης εξήγησε ότι οι ευρωκώδικες είναι 
μια σειρά ευρωπαϊκών προτύπων, που παρέχουν κοινό σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της 
μηχανικής αντοχής, επιτρέποντας την επαλήθευση της ευστάθειας των δομικών έργων ή μερών τους. 
Μέχρι σήμερα, οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων υπολογισμού στους εθνικούς κανονισμούς των 
χωρών της ΕΕ για τα κτίρια, εμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μηχανικού και 

των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. 
                Η χρήση των ευρωκωδίκων έρχεται να αλλάξει αυτή την κατάσταση, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Για αυτό άλλωστε, συνέχισε ο κ. 

Κονακλίδης, τα κράτη-μέλη θα ήταν καλό να προωθήσουν τη διδασκαλία των ευρωκωδίκων στις σχολές 
μηχανικών. 
  
Λιγότερες από 17% οι αστοχίες στα μεγάλα δημόσια έργα, έναντι 46% το 1996 

  
                Σημαντική μείωση των αστοχιών στα μεγάλα δημόσια έργα �στο 17% το 2003 από 46% το 
1996 - έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας, ενώ τα σχετικά ποσοστά βαίνουν διαρκώς μειούμενα, σύμφωνα με τον τ. πρόεδρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, μηχανολόγο μηχανικό Γιάννη Οικονομίδη. 

                Ευεργετικά έχει επιδράσει και η πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης των εργοληπτικών 
εταιριών και των μελετητικών γραφείων, ενώ ο θεσμός των Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου, όχι απλά 
πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και να επεκταθεί στο σύνολο του παραγόμενου δημόσιου έργου στην 

Ελλάδα. 
                Πάντως, σε αντίθεση με τα μεγάλα δημόσια έργα, όπου υπάρχει πρόοδος, σχετικά θολή είναι 
η εικόνα στην περίπτωση των μεσαίων και μικρών (εξαιτίας παραγόντων όπως οι σοβαρές ελλείψεις 
στο τεχνικό δυναμικό των επιβλεπουσών εταιριών), ενώ χαοτική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στα 
ιδιωτικά (μεταξύ άλλων καταγράφονται δυσλειτουργίες όπως ο ανεπαρκέστατος έλεγχος μελετών, οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις «τύποις» και όχι επί της ουσίας  κλπ). 
                «Ο δρόμος για τη βελτίωση της παραγόμενης ποιότητας είναι ακόμη μακρύς και δύσκολος και 
επιβάλλεται να γίνουν επειγόντως μια σειρά από δράσεις και ενέργειες», επεσήμανε ο κ. Οικονομίδης και 
πρόσθεσε ότι επιτακτική ανάγκη, πρώτης προτεραιότητας, είναι το Μητρώο Κατασκευαστών 
Δημοσίων Έργων. 



                Κατά τον ίδιο, αν το ΤΕΕ θέλει να πρωτοστατήσει στην εξυγίανση των δομών του τεχνικού 
έργου, πρέπει να συστήσει φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, εγχείρημα στο οποίο 
μπορούν να βοηθήσουν το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), αλλά και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. 
  
«Φρένο» σε αυθαιρεσίες ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013 

  

                «Φρένο» σε τυχόν αυθαιρεσίες ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις επιδιώκεται να μπει στα έργα 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2009, όσοι οργανισμοί θα λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, θα πρέπει να συμμορφώνονται υποχρεωτικά με τις απαιτήσεις 
του ελληνικού προτύπου διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429. 

                «Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων διαχειριστικής επάρκειας προέκυψε από την ανάγκη 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του ελέγχου των δράσεων και των έργων, 
που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των κοινοτικών προγραμμάτων», 
επεσήμανε στην εκδήλωση ο μηχανικός μεταλλείων- μεταλλουργός Γεώργιος Μαθιουδάκης, μέλος της 

Μ.Ε. «Τυποποίησης, Πιστοποίησης & Διαχείρισης Ποιότητας» και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). 
                Κατά τον ίδιο, στην εποχή υψηλού ανταγωνισμού που διανύουμε και εν μέσω της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, αλλά και των κλιματολογικών ανακατατάξεων, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης �αν δεν θεωρηθεί πολυτέλεια από κάποιες επιχειρήσεις- γίνεται επιβεβλημένη. 

  
                Στην αδυναμία εφαρμογής από την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τη 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων στα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών, αναφέρθηκε ο μηχανολόγος μηχανικός Ροδόλφος Δρακούλης. Τόνισε ότι πρέπει 
πλέον χωρίς καμία καθυστέρηση να γίνει: η έκδοση των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών 
προσαρτημάτων ως Ελληνικών προτύπων, η μετάφραση όλων των εναρμονισμένων προτύπων και 
τεχνικών εγκρίσεων, η μέριμνα για την επιμόρφωση των Ελλήνων κατασκευαστών αλλά και των 
χρηστών των δομικών έργων, η σύσταση ομάδων εργασίας για τον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων όπου απαιτείται, η ενημέρωση ανά κλάδο παραγωγής δομικών 

προϊόντων των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν σχέση με αυτά και η 
άμεση λόγω της ήδη υποχρεωτικής εφαρμογής των πρώτων ΚΥΑ εγκαθίδρυση και λειτουργία του 
απαραίτητου μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς. 
  
                Στο νέο πρότυπο για την διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429, αναφέρθηκε ο 
Ναυπηγός Μηχανικός, καθηγητής ΕΜΠ και εκπρόσωπος ΤΕΕ, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος. 
Παρουσίασε τα προσδοκώμενα οφέλη, ορισμένα από τα οποία είναι: η χρηστή διοίκηση, η εκτέλεση 
ποιοτικών έργων εντός προϋπολογισμού και εντός χρονοδιαγράμματος, η εμπέδωση αρχών 

προάσπισης δημοσίου συμφέροντος, ο έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση αιτίων αστοχίας και η 
αξιοποίηση προβλημάτων ως ευκαιριών βελτίωσης. «Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού 
Προτύπου Επάρκειας στη Διαχείριση Έργων, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ή τον 
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος 
στη μεταβατική περίοδο. 
  
                Στα ωφελήματα, προβλήματα και προοπτικές από την εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και 
Σχημάτων Πιστοποίησης προϊόντων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΟΤ, Χαράλαμπος 
Χατζηδάκης. Όπως είπε η βασικότερη ωφέλεια από την εφαρμογή τους ήταν ότι υπήρξε μία μαζική 

εισαγωγή βασικών εννοιών και πρακτικών ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.                 
                Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα σχετίζεται με ορισμένες καταστάσεις, οι οποίες είναι απόρροια 
της εμπορευματοποίησης της Πιστοποίησης. «Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις θεωρούν 
ότι πρέπει να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας, για λόγους καθαρά 
ικανοποίησης μιας απαίτησης ενός πελάτη, χωρίς να έχουν πιστέψει στην αναγκαιότητά του και 
τα ωφελήματα που προκύπτουν, ούτε να είναι διατεθειμένες να καταβάλουν τη δέουσα προσπάθεια. Στο 
εγχείρημα αυτό βρίσκουν αρωγούς �εταιρείες συμβούλων�, οι οποίοι απλώς μεταφέρουν 
μηχανικά την ελάχιστα απαιτούμενη τεκμηρίωση στην επιχείρηση και συνεργαζόμενοι ακολούθως 

με φορείς πιστοποίησης, εντός πολλών εισαγωγικών, χορηγούν ένα Πιστοποιητικό, το οποίο είναι το 
επιστέγασμα μιας εικονικής πραγματικότητας», τόνισε. Ακόμη ανέφερε ότι οι προοπτικές «για τις οποίες 
όλοι πρέπει να εργαστούμε συνειδητά, είναι η αναγωγή της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας και 
Πιστοποίησης Προϊόντων σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας». 
  
                Συμπόσιο με θέμα την τυποποίηση, τους κανόνες και τις προδιαγραφές της, θα διοργανώσει 
στις 27-28 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, το ΤΕΕ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι κρατικούς φορείς και 

διακεκριμένους επιστήμονες. Στόχος είναι να προαχθεί η αξιοποίηση των προτύπων, καθώς η πλημμελής 
χρήση �ή και η αποφυγή- τους έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων, όπως οι ασάφειες και οι 
αντιθέσεις στα τεύχη δημοπράτησης έργων, αλλά και η ενδεχόμενη απώλεια κοινοτικών πόρων 
και η επιβολή προστίμων από την ΕΕ. Το ΤΕΕ έχει ανακηρύξει το 2008 ως «Έτος τυποποίησης, 

κανόνων και προδιαγραφών», με στόχο να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την 
καθιέρωση των προτύπων. 



                Γραπτούς χαιρετισμούς στην εκδήλωση έστειλαν οι βουλευτές Γ.Ορφανός (π.υφυπουργός 
Αθλητισμού), Σ.Τσιτουρίδης (π.υπουργός Απασχόλησης), Απ. Τζιτζικώστας και Γ. Βαγιωνάς, καθώς 
και ο δήμαρχος Πυλαίας, Β.Καρτάλης. Του πάνελ των ομιλητών προήδρευσε ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής. Βιομηχανίας και Νέων Υλικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σπ.Κιαρτζής._ 

 


