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ΤΤΡ ΟλΟΓ oi

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έγινε σια πλαίσια ιου Διαιμημαιικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σχετίζεται με την υιοθέτηση και εφαρμογή των 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) και των σύγχρονων 

τεχνικών διαχείρισης έργου (project management) στις ελληνικές 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έχει 

εδραιώσει την έννοια της ποιότητας σαν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

τις εταιρείες όλων των επιχειρηματικών κλάδων. Ο κλάδος των κατασκευών με 

όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τομείς της ελληνικής οικονομίας και στηρίζει πολύπλευρα την οικονομική 

ανάπτυξη της Ελλάδας. Με βάση λοιπόν, τη σημασία αυτού του κλάδου για την 

εθνική οικονομία αλλά και τη σπουδαιότητα της έννοιας της ποιότητας, η 

παρούσα μελετητική εργασία διευρευνά τις δυνατότητες και το πλαίσιο για την 

εφαρμογή συστημάτων για τον έλεγχο της ποιότητας και τη διαχείριση έργου 

στις ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα, από τα οποία το πρώτο 

παρουσιάζει την ανασκόπηση της σχετικής με τα θέματα της διασφάλισης 

ποιότητας και της διαχείρισης έργων βιβλιογραφίας, το δεύτερο παρουσιάζει τη 

δομή και τα χαρακτηρτστικά του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα, το 

τρίτο την έρευνα που έγινε για την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας και 

της διαχείρισης έργου σε κατάλληλα επιλεγμένο δείγμα ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών και το τέταρτο το πλαίσιο για τη βελτίωση της 

ανταγωντστικότητας των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, μέσω της 

εφαρμογής της διασφάλισης ποιότητας κατ των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης 

έργου.

Πριν ξεκινήσω την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων της διπλωματικής μου 

εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά

• τον κ. Γεώργιο Τσιότρα, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ι



(επιβλέποντα της διπλωματικής) που μου έδωσε την ευκαιρία, ιις 

κατευθυντήριες γραμμές και την επιστημονική υποστήριξη για να ασχοληθώ με 

ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον επιστημονικό αντικείμενο,

• τον κ. Κωνσταντίνο Ταραμπάνη, επίκουρο καθηγητή, του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(δεύτερο επιβλέποντα της διπλωματικής) που με τις εύστοχες παρατηρήσεις 

και τις υποδείξεις του, συνεισέφερε ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη και 

επιτυχή αντιμετώπιση του ερευνητικού αντικειμένου της εργασίας μου,

• τη σύντροφό μου Μαρία, της οποίας η συνεισφορά και ηθική συμπαράσταση, 

σττς ατέλειωτες ώρες της εργασίας μου, συντέλεσαν καθοριστικά στην άρτια 

ολοκλήρωση της εργασίας μου,

• τους γονείς μου που χωρίς την ηθική και υλική υποστήριξή τους δεν θα ήταν 

δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών μου,

• όλους τους διδάσκοντες στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

προσέφεραν απλόχερα τις γνώσεις τους, και την επαγγελματική τους εμπειρία 

για να δημιουργήσουν σε εμάς τους μεταπτυχιακούς το υπόβαθρο που 

απαιτείται για να αποτελέσουμε χρήσιμα στελέχη στις σύγχρονες 

επιχειρηματικές μονάδες και τέλος,

• τα στελέχη των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων που 

ανταποκρίθηκαν και απάντησαν στα ερωτηματολόγια πάνω στα οποία 

στηρίχθηκε σημαντικό τμήμα της ερευνητικής εργασίας.

ΦΧε.^>όυρης 4 9 "7,
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Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

7. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Το σύνολο του επιστημονικού και μελετητικού δυναμικού που σε 
παγκόσμιο επίπεδο ασχολείται με τα θέματα της ποιότητας, θεωρεί ότι η 
προσπάθεια για την αποτύπωση της πραγματικής έννοιας του όρου 
ποιότητα δεν πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό τον προσδιορισμό ενός 
ευρέως αποδεκτού ορισμού. Αυτό θα περιόριζε δραματικά την 
πολυπλοκότητα, την ουσιαστική σημασία, το εύρος εφαρμογής και τις 
πολυποίκιλες εκφάνσεις της έννοιας της ποιότητας, όπως αυτές 
εμφανίζονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Η χρήση του όρου αυτού έχει πάρει σήμερα δυσθεώρατες διαστάσεις, 
γεγονός που συντείνει στη δημιουργία πολλών θεωριών και διαφορετικών 
πεδίων εφαρμογής, που πολλές φορές συσχετίζονται ελάχιστα και 
εμφανίζουν σημεία αντιφάσεων και συγκρούσεων.

Ένα από τα εγκυρότερα ερμηνευτικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας, το 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό “Πάπυρος - Λαρούς - Μπριττάνικα" αναφέρει για 
τον όρο ποιότητα: “Με τη γενική σημασία του όρου, ποιότητα είναι κάθε 
ιδιότητα είτε αυτή ανήκει στην ουσία ενός πράγματος είτε αποδίδεται 
επιπρόσθετα σε αυτήν. Ως ειδική κατηγορία είναι είναι ένας εσωτερικός 
απόλυτος προσδιορισμός της ουσίας, διάφορος της ποσότητας. Ως 
απόλυτος προσδιορισμός η ποιότητα ορίζει την ουσία σε σχέση με αυτή 
την ίδια και όχι σε σχέση με κάτι άλλό'. Η προέλευση της λέξης είναι 
λατινική (qualitas) και σημαίνει “το ποιόν ή η φύση ενός ανθρώπου ή 
πράγματος?. Στο βρεττανικό ερμηνευτικό λεξικό “Oxford Wordfinder” 
δίνονται διάφορες ερμηνείες του όρου ανάμεσα στις οποίες η ποιότητα 
ορίζεται και ως ο βαθμός τελειότητας ενός έμψυχου ή άψυχου υλικού. 
Όπως είναι φανερό οι παραπάνω ορισμοί τη ποιότητας αποτελούν 
προσπάθειες ετοιμολογικής ερμηνείας και έχουν πολύ μικρή ως μηδαμινή
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εφαρμογή στις παραγωγικές δραστηριότητες των διαφόρων 
επιχειρηματικών μονάδων.

Σε ότι αφορά τους παραγωγικούς τομείς (μεταποίηση, κατασκευές, και 
υπηρεσίες), έχουν γίνει προσπάθειες ερμηνείας και επαρκούς ορισμού της 
ποιότητας. Ένας από τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους αλλά και 
αντιπροσωπευτικότερους ορισμούς είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος από 
το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standardization 
Organization - ISO) ο οποίος περιλαμβάνεται στο πρότυπο ISO 8402 
(1987)26 και αναφέρει: “ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών 
ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που σχετίζεται με την δυνατότητά του 
να ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες?. Ο εν λόγω ορισμός 
υπονοεί ότι ο εκάστοτε μελετητής ή στέλεχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 
προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα και με βάση 
αυτά να δημιουργήσει το υπόβαθρο για το σχεδίασμά του προϊόντος και 
της παραγωγικής διαδικασίας που θα το παράγει καθώς και τον καθορισμό 
των ελέγχων και μετρήσεων που θα πιστοποιούν την απαιτούμενη 
ποιότητα.

Ο Juran28,29,30 ορίζει την ποιότητα ως “καταλληλότητα για χρήσή' (fitness 
for use) και ο Crosby8 9 εστιάζεται στη “συμμόρφωση στις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές? (conformance to requirements). Ο Deming στο βιβλίο 
του «Out of the Crisis»11 θεωρεί την ποιότητα ως φιλοσοφία και ως τρόπο 
ζωής που πρέπει να διαποτίσει τόσο τα στελέχη όσο και τους απλούς 
εργαζομένους κάθε οργανισμού. Ο Taguchi52,53 εστίασε την ερευνητική και 
μελετητική του εργασία σε μία άλλη διάσταση της ποιότητας και 
συγκεκριμένα: “στις αρνητικές επιπτώσεις που εμφανίζονται στο 
κοινωνικό σύνολο από ένα προϊόν ή υπηρεσία κακής / μη αποδεκτής 
ποιότητας}'. Σύμφωνα με τον Taguchi52,53 η κακή ποιότητα επιφέρει τις 
αρνητικές της επιπτώσεις στην κοινωνία από τη στιγμή που το προϊόν 
στέλνεται στον πελάτη. Αυτές οι επιπτώσεις καθορίζουν και το βαθμό 
αποδοχής του εκάστοτε προϊόντος από τους αγοραστές. Έτσι, το 
μέγεθος και η φύση των απωλειών που μπορούν να επέλθουν στην 
κοινωνία λόγω κακής ποιότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το
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σχεδίασμά των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικής διαδικασίας 
που θα τα παράγει.

Σύμφωνα με το Feigenbaum15, η ποιότητα δεν καθορίζεται από 
λειτουργίες της επιχείρησης όπως το μάρκετινγκ, η έρευνα και ανάπτυξη, 
η παραγωγή και οι πωλήσεις, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τον 
πελάτη. Με βάση αυτή την αρχή ο Feigenbaum ορίζει ως ποιότητα15: “γο 
σύνολο των χαρακτηριστικών που ενσωματώνονται στο προϊόν ή την 
υπηρεσία από τις λειτουργίες του σχεδιασμού, του μάρκετινγκ, της 
παραγωγής και της εξυπηρέτησης και έχουν ως στόχο την πλήρη 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτή'.

Ο Garvin στο βιβλίο του “Managing Quality”20 παρουσιάζει πέντε 
διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της ποιότητας:

• Υπερβατική προσέγγιση (trancedent approach): πρόκειται για 
προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τους μη ειδικούς και θεωρεί 
ως ποιότητα την ανωτερότητα και την έμψυτη τελειότητα ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας. Η αξία, η ομορφιά και η λειτουργικότητα 
κρίνονται σε κάθε περίπτωση, ίσως και υποκειμενικά, από τον 
πελάτη. Υπάρχουν βέβαια, προϊόντα όπως το σύνολο σχεδόν των 
έργων των κατασκευαστικών εταιρειών όπου η ποιότητα κρίνεται 
αποκλειστικά με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζουν τις 
διαστάσεις, τις μηχανικές αντοχές κλπ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις υπάρχει αντικειμενικότητα και είναι δυνατές οι 
συγκρίσεις. Η έννοια που δίνεται στην ποιότητα με βάση αυτή τη 
προσέγγιση είναι συνώνυμη με τον όρο “σχετική ποιότητά' που 
χρησιμοποιείται στο πρότυπο του Αμερικανικού Εθνικού 
Ιδρύματος Προτύπων και της Αμερικανικής Εταιρείας Ποιότητας 
ANSI/ASQC A3.

• Προσέγγιση βασισμένη στο προϊόν (product-based approach): 
σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ποιότητα εκτιμάται με βάση 
συγκεκριμένες μετρήσιμες ιδιότητες όπως η αντοχή, οι 
διαστάσεις και το βάρος. Πολλές φορές κατά τη χρήση της 
δημιουργούνται παρανοήσεις που συσχετίζουν την καλή ποιότητα
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με το υψηλότερο κόστος ή την τιμή του προϊόντος γεγονός που 
συνήθως δεν έχει καμία λογική βάση14.

• Προσέγγιση βασισμένη στην παραγωγική διαδικασία
(manufacturing-based approach): σύμψωνα με την προσέγγιση 
αυτή, η ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα 
μιας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας που έχει ως στόχο 
τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές8. 
Οι προδιαγραφές είναι ένας αρμονικός συνδυασμός στόχων 
(targets) και ανοχών (tolerances) που καθορίζεται από τους 
σχεδιαστές των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Οι στόχοι είναι οι 
ιδανικές τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας ενώ οι ανοχές 
είναι τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να κινούνται οι τιμές των 
χαρακτηριστικών ποιότητας για να είναι αποδεκτό το επίπεδο 
ποιότητας. Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτα τα
όρια καθορίζονται γιατί οι σχεδιαστές των προϊόντων 
αναγνωρίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο η παραγωγική διαδικασία 
να πετυχαίνει συνεχώς τους στόχους της.

• Προσέγγιση βασισμένη στο χρήστη (user-based approach): 
αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι η ποιότητα 
καθορίζεται με βάση τί ο πελάτης θέλει αλλά και τί είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει. Τα άτομα έχουν διαφορετικές 
ανάγκες και απαιτήσεις θέτοντας έτσι διαφορετικά πρότυπα. Η 
προσέγγιση αυτή βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτά που αναφέρει ο 
περισσότερο δημοφιλής σήμερα ορισμός της ποιότητας, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στο πρότυπο ISO 840226 και έχει 
κατεύθυνση προς τον πελάτη. Η ποιότητα θεωρείται μετρήσιμη 
αλλά καθορίζεται από τον πελάτη. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο 
ορισμός του Juran ' που θεωρεί την ποιότητα ως 
“καταλληλότητα για χρήσή'. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί 
να έρχεται σε πολλές περιπτώσεις σε αντίθεση με αυτές που 
βασίζονται στο προϊόν ή την παραγωγική διαδικασία γιατί ο 
πελάτης ενδέχεται να επιθυμεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας.

• Προσέγγιση βασισμένη στην προσφερόμενη ωφέλεια/αξία 
(value-based approach): η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι η ποιότητα 
ορίζεται με βάση τα κόστη και τις τιμές των προϊόντων ή
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υπηρεσιών. Έτσι ποιοτικό θεωρείται ένα προϊόν που παρέχει την 
επιθυμητή απόδοση σε μία αποδεκτή τιμή ή που συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις των πελατών ή των προδιαγραφών σε 
αποδεκτό κόστος. Ουσιαστικά, με βάση αυτή τη προσέγγιση 
ποιότητα σημαίνει η προσφορά στον εκάστοτε πελάτη ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους 
προς ωφέλεια. Η ωφέλεια για τον πελάτη (V) ορίζεται ως 
συνάρτηση της ποιότητας (Q) και της τιμής (Ρ) δηλαδή: 
V=F(Q,P).

Οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν δίνουν μία συνολική εικόνα της 
έννοιας της ποιότητας αλλά σίγουρα, δεν προσφέρουν την 
απαιτούμενη καθοδήγηση για την ορθολογική διαχείρισή της. Το 
πλαίσιο για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας 
δημιουργείται μέσω της ανάπτυξης ειδικών συστημάτων ποιότητας, τα 
οποία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο.

Σε μία κοινωνία υψηλής τεχνολογίας και ταχείας ανάπτυξης οι αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά και στις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες των πελατών γίνονται με ασύλληπτα γρήγορους ρυθμούς. 
Εξαιτίας αυτού, υπάρχει έντονη ανάγκη ευελιξίας στον καθορισμό του τι 
σημαίνει ποιότητα για τις διάφορες κατηγορίες παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα με την ευελιξία, χρειάζεται και προσπάθεια 
εξειδίκευσης ώστε το νόημα που κάθε φορά δίνεται στην ποιότητα να 
αντιπροσωπεύει πραγματικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
επιχείρηση. Η εξειδίκευση μπορεί να επιτευχθεί με την προσπάθεια

19 20αποτύπωσης των στοιχείων που σχετίζονται σύμφωνα με τον Garvin ’ 
με τις κύριες διαστάσεις ποιότητας ενός αγαθού. Οι διαστάσεις 
αυτές είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

1. Απόδοση: τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
2. Ιδιότητες: παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο ποιότητας 

του προϊόντος.
3. Αξιοπιστία: η πιθανότητα επιβίωσης του προϊόντος για μία 

ορισμένη χρονική περίοδο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 
χρήσης.
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4. Συμμόρφωση: ο βαθμός με τον οποίο τα βασικά στοιχεία του 
προϊόντος ακολουθούν τα προκαθορισμένα πρότυπα.

5. Ανθεκτικότητα: οι δυνατότητες αξιοποίησης του προϊόντος 
πριν τη φυσική του απαξίωση ή πριν τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία είναι προτιμότερη η αντικατάσταση από την επισκευή του.

6. Επισκευασιμότητα: ο χρόνος, ο βαθμός δυσκολίας και οι 
πιθανότητες επιτυχίας της επισκευής του προϊόντος όταν αυτή 
κρίνεται απαραίτητη.

7. Αισθητική: χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση, η οσμή, η γεύση, ο 
ήχος και η αίσθηση του προϊόντος.

8. Αντιληπτή ποιότητα: υποκειμενική εκτίμηση για την ποιότητα 
που πηγάζει από τη διαφήμιση, το εμπορικό όνομα και το κύρος 
του προϊόντος.

Η σχετική σημαντικότητα κάθε μίας από τις παραπάνω διαστάσεις 
ποιότητας μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και τις 
ανάγκες του πελάτη.
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1.2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι περισσότερες συζητήσεις, μελέτες και εφαρμογές σε σχέση με την 
ποιότητα έχουν γίνει για τη μεταποιητική βιομηχανία και για τις 
υπηρεσίες. Την τελευταία όμως δεκαετία, ένας σημαντικός όγκος 
βιβλιογραφίας και επιστημονικών μελετών ασχολείται με το θέμα της 
ποιότητας σε ένα επίσης πολύ σημαντικό κλάδο για όλες τις χώρες: τον 
κλάδο των κατασκευών και τεχνικών έργων. Κρίνοντας από το 
μεγάλο όγκο της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε μέσα σε μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία στον επαρκή 
και σαφή καθορισμό του όρου ποιότητα41. Πολλές μελέτες έχουν 
παρουσιάσει τις δυσκολίες στον καθορισμό των χαρακτηριστικών 
στοιχείων που συνθέτουν ένα ποιοτικό τεχνικό / κατασκευαστικό έργο.

Τα βασικότερα κίνητρα που οδηγούν την προσπάθεια καθορισμού και 
υιοθέτησης της ποιότητας στην κατασκευαστική βιομηχανία είναι η 
ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής των έργων, η βελτίωση της 
ασφάλειας των κατασκευών και γενικότερα η δημιουργία ενός πλαισίου 
υγειούς ανταγωνισμού που θα προωθεί την κοινωνική ευημερία45,46.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι το 15% του 
συνολικού κόστους ενός έργου προέρχεται από την προσπάθεια να 
επιτευχθεί συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες ποιοτικές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές. Στη Μ. Βρεττανία έχει υπολογιστεί ότι το 50% των 
ελαττωμάτων των κατασκευών προέρχεται από τον κακό ή ελλειπή 
σχεδίασμά, το 40% από τις διαδικασίες κατασκευής και μόνο ένα 10% από 
άλλα αίτια12,17. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μία πρώτη εικόνα για τους κύριους 
άξονες της ποιότητας των κατασκευών, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από: 
α) τον άριστο σχεδίασμά και β) την ορθολογική εκτέλεση των 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Σχετικές εργασίες και μελέτες40,41 αναφέρουν ότι είναι σχετικά εύκολο να 
καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο της ποιότητας σε μία 
συγκεκριμένη κατασκευή, όπως είναι μία γέφυρα ή ένα κτίριο, αλλά 
υπάρχει σημαντική δυσκολία γενίκευσης σε όλο τον κλάδο. Ακόμη 
αναφέρεται ότι ο ορισμός του όρου ποιότητα στον κλάδο των
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κατασκευών είναι πολύ δύσκολος και ότι είναι αμφίβολο αν μπορεί να 
καθοριστεί πλήρως, με εξαίρεση ορισμένα χαρακτηριστικά που της 
αποδίδονται40. Λόγω της σημαντικής δυσκολίας σύγκλισης των ερευνητών 
σε σχέση με το τι σημαίνει ποιότητα στο χώρο των κατασκευών είναι 
καλύτερο αυτή να ορίζεται ξεχωριστά για τις διάφορες κατασκευές και 
έργα40. Η άποψη αυτή είναι μάλιστα και μία από αυτές που οδήγησαν στο 
διαχωρισμό των διαδικασιών ποιότητας σε δύο κύριες κατηγορίες: αυτές 
που σχετίζονται με την επιχείρηση ως σύνολο (organisation level) 
και αυτές που αφορούν κάθε ξεχωριστό έργο (project level).

Η μελέτη πάντως όλων των εργασιών στο σχετικό θέμα δείχνει ότι με 
ορισμένες παραδοχές και ευελιξία, όπως άλλωστε αναφέρουν και 
διάφοροι εθνικοί οργανισμοί ποιότητας, είναι δυνατό να καταλήξουμε σε 
συμφωνία σε σχέση με το ποιοι από τους γνωστούς ορισμούς της 
ποιότητας έχουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής στις κατασκευές. Έτσι, 
μπορεί να αναφερθεί ότι οι ορισμοί που αποδίδουν καλύτερα το 
νόημα της ποιότητας στην συγκεκριμένη βιομηχανία είναι οι παρακάτω:

• καταλληλότητα για χρήση και
• σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ικανοποίηση 

δεδομένων ή συναγόμενων αναγκών του πελάτη.

Εξειδικεύοντας, ακόμη περισσότερο το θέμα της ποιότητας στην 
κατασκευαστική βιομηχανία, οι Pheng και Tan41 αναφέρουν ότι τα 
χαρακτηριστικά της ποιότητας στον συγκεκριμένο κλάδο είναι γενικά τα 
παρακάτω:

• λειτουργικό, πρακτικό και με καλή αισθητική σχέδιο και 
μελέτη της κατασκευής,

• κατασκευαστικά έργα που δεν εμφανίζουν κακοτεχνίες και 
ελαττωματικές περιοχές σε κανένα σημείο της 
διαδικασίας παραγωγής τους (από το σχεδίασμά ως την 
τελική λειτουργία και συντήρηση),

• προστασία και διατήρηση της αειφορίας του 
περιβάλλοντος,
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• άριστη σχέση κόστους / ωφέλειας του παραδοτέου έργου 
για τον τελικό του χρήστη,

• εύκολη και με μικρό κόστος συντήρηση και 
επισκευασιμότητα,

• πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές όσον αφορά 
τόσο τα υλικά όσο και τις διαδικασίες παραγωγής και

• συμμόρφωση με τους προϋπολογισμούς και τα 
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και καθοριστεί κατά 
το σχεδίασμά και προγραμματισμό του εκάστοτε έργου.
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2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο πλήρης καθορισμός και η σαφής κατανόηση των χαρακτηριστικών 
ποιότητας ενός αγαθού (προϊόν ή υπηρεσία) αποτελούν το πρώτο βήμα 
για την ικανοποίηση των αναγκών το πελάτη και τη βελτιστοποίηση της 
ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρισης σε οποιοδήποτε παραγωγικό κλάδο 
και αν δραστηριοποιείται.

Το μέσο για την επίτευξη στην πράξη των στόχων ποιότητας είναι η 
δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ποιότητας που θα
εξασφαλίζει:

• την ορθολογική ενσωμάτωση των στόχων ποιότητας στο σχέδιο 
του προϊόντος,

• τον καθορισμό και σχεδίασμά του συστήματος παραγωγής που 
θα το παράγει και

• τον καθορισμό των εργαλείων και μεθοδολογιών ελέγχου όλων 
των κρίσιμων τεχνολογικών παραμέτρων και χαρακτηριστικών 
ποιότητας η παρουσία των οποίων θα διασφαλίζει το επιθυμητό 
επίπεδο ποιότητας.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO 8402/1986)26 
σύστημα ποιότητας είναι: «η οργανωτική δομή, οι ευθύνες, οι 
διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι πόροι για την ορθολογική διαχείριση της 
ποιότητας, την καθιέρωση και εφαρμογή δηλαδή, της πολιτικής ποιότητας 
που έχει υιοθετήσει η ανώτατη διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού».

Ο Feigenbaum15 κάνει μία πολύ εύστοχη αντιπαραβολή της γενικής 
έννοιας του συστήματος και της ειδικής του συστήματος ποιότητας. 
Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σύστημα (system): πρόκειται για ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων και 
εργασίας, μέσα στο οποίο υπάρχει αλληλεπίδραση του ανθρώπου και των
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μηχανών, που κάτω από τους περιορισμούς των διαθέσιμων πόρων και 
πληροφοριών έχει ως στόχο την ικανοποίηση με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο συγκεκριμένων επιχειρηματικών ή άλλων προσδοκιών.

Σύστημα Ποιότητας (Quality System): πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που στοχεύει στην παραγωγή 
αγαθών με χαρακτηριστικά που ικανοποιούν πλήρως τον πελάτη με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος, την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, την 
άριστη ταχύτητα και την πλήρως ελεγχόμενη δράση.

Σύμφωνα με τον Τσιότρα και άλλους66,108 οι προσπάθειες των ερευνητών 
αλλά και των στελεχών επιχειρήσεων για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο 
της ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, οδήγησε στην 
εξελικτική εμφάνιση διαφόρων μορφών συστημάτων ποιότητας. Η 
πρωταρχική μορφή ελέγχου ποιότητας είναι η επιθεώρηση που 
συνίσταται στην απλή σύγκριση των παραγόμενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς μορφές προδιαγραφών. Η 
αμέσως επόμενη μορφή εξέλιξης είναι ο έλεγχος ποιότητας που 
σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης26 
είναι: «το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που 
επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει 
συγκεκριμένων προδιαγραφών». Με την εφαρμογή του η εξέταση των 
χαρακτηριστικών ποιότητας γίνεται μετά την παραγωγή όπως και οι 
αντίστοιχες επανορθώσεις ή διορθωτικές ενέργειες αν διαπιστωθούν 
αστοχίες από το αρχικό σχέδιο ή προδιαγραφή. Το συγκεκριμένο στοιχείο 
είναι και η βασική αδυναμία αυτού του συστήματος, αφού εντοπίζει τα 
ελαττώματα σχεδιασμού ή κατασκευής μετά την παραγωγή τότε δηλαδή, 
που το κόστος για την παραγωγή έχει ήδη καταβληθεί και η επανόρθωση 
είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Για την κάλυψη αυτής αλλά και άλλων 
ειδικότερων σε κάθε περίπτωση αδυναμιών, αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα 
και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δύο ολοκληρωμένα συστήματα 
ποιότητας. Το πρώτο είναι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
(Quality Assurance System) που σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO 8402/1986)26 είναι: «το σύνολο των
προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία
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ανταποκρίνεται σε δεδομένες ή συναγόμενες απαιτήσεις ποιότητας». Από 
την άλλη πλευρά, η εργασία των δύο σημαντικότερων ειδικών (“γκουρού”) 
της ποιότητας, των καθηγητών Dr Ε. Deming10'11 και Dr J. Juran28,29,30 στην 
μεταπολεμική κατεστραμένη Ιαπωνική βιομηχανία οδήγησε στη δημιουργία 
του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ή του συστήματος 
Ελέγχου Ολικής Ποιότητας όπως το ονομάζει ο Feigenbaum15.

Σύμφωνα με τον Τσιότρα108 το Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
είναι: «το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται 
από ένα οργανισμό, με στόχο την πλήρη κατά το δυνατόν ικανοποίηση του 
πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου 
και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος». Ο 
Feigenbaum15 αναφέρει τον όρο του συστήματος Ελέγχου Ολικής 
Ποιότητας το οποίο και θεωρεί ως: «ένα σύστημα που στοχεύει στην 
συνδυασμένη δράση για την ολοκλήρωση των προσπαθειών ποιοτικής 
ανάπτυξης, συντήρησης και βελτίωσης των διαφόρων ομάδων μέσα σε 
ένα οργανισμό έτσι ώστε, να δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα του 
μάρκετινγκ, του σχεδιασμού, των οικονομικών, της παραγωγής και των 
πωλήσεων να πετύχουν με τις συνδυασμένες προσπάθειές τους την 
πλήρη ικανοποίηση του πελάτή'.

Τα κύρια στοιχεία των δύο πολύ σημαντικών αυτών συστημάτων 
ποιότητας αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια τόσο σε γενικό επίπεδο 
όσο και σε ότι αφορά των κλάδο των τεχνικών/κατασκευαστικών έργων.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ήταν παράλειψη να μην γίνει 
αναφορά στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς
είναι τα παρακατω8,10,11,14,15,18,23,24,25,28,29,30.

• Καθορισμένοι και εξειδικευμένοι στόχοι και πολιτικές ποιότητας.

• Δυναμική κατεύθυνση προς τον πελάτη.

• Παρουσία όλων των απαραίτητων για την επίτευξη των 
πολιτικών ποιότητας δραστηριοτήτων.

• Ενοποίηση των δραστηριοτήτων όλου του οργανισμού.
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• Σαφώς και επακριβώς καθορισμένες δραστηριότητες για όλο το 
προσωπικό.

• Ειδικό πλαίσιο για τη συνεχή και αποτελεσματική αξιολόγηση 
όλων των προμηθευτών.

• Σύγχρονος εξοπλισμός και χρήση στατιστικών μεθόδων για τον 
έλεγχο της ποιότητας.

• Καθορισμένη και αποτελεσματική ροή, επεξεργασία και έλεγχος 
των πληροφοριών που σχετίζονται με την ποιότητα.

• Συνειδητοποίηση του ρόλου της ποιότητας από όλο το 
προσωπικό, θετική κινητοποίηση και εκπαίδευση.

• Σαψώς καθορισμένες προδιαγραφές, πρότυπα και μετρήσεις σε 
σχέση με την απόδοση και το κόστος ποιότητας.

• Θετική αποτελεσματικότητα όλων των διορθωτικών ενεργειών.

• Μηχανισμοί συνεχούς ελέγχου με συνεχή ροή πληροφοριών και 
ανατροφοδότηση, ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύγκρισή 
τους με τα προκαθορισμένα επιθυμητά πρότυπα.

• Περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις της αποτελεσματικότητας 
των δραστηριοτήτων του συστήματος ποιότητας.
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2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην κατασκευαστική βιομηχανία 
ακολουθεί γενικά τις αρχές που περιγράφθηκαν παραπάνω με μικρές 
διαφοροποιήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι η 
φιλοσοφία όλων των γνωστών συστημάτων ποιότητας βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Οι ιδιαιτερότητες και η διαφορετική φύση των εργασιών των 
κατασκευαστικών εταιρειών δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο 
συστημάτων ποιότητας που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
συνεχούς ελέγχου της ποιότητας τόσο των γενικών δραστηριοτήτων κάθε 
εταιρείας όσο και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το κάθε 
συγκεκριμένο έργο.

Οι ιδιαιτερότητες των συστημάτων ποιότητας στις κατασκευές 
οφείλονται κυρίως στα παρακάτω στοιχεία:12,17,22,41

• στη μεγάλη διαφοροποίηση της φύσης των έργων καθώς και του 
περιβάλλοντος στο οποίο αυτά εκτελούνται,

• στη χρήση εποχιακού προσωπικού για εκτέλεση μεγάλου μέρους 
των εργασιών,

• στο ότι οι κατασκευές είναι δραστηριότητες όπου η ένταση της 
εργασίας είναι μεγαλύτερη από αυτή του κεφαλαίου,

• στο περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για αποθήκευση και 
μετακινήσεις,

• στο ότι η παραγωγή είναι συνεχής και η πάροδος του χρόνου 
χωρίς αξιοποίηση των πόρων αυξάνει δραματικά το κόστος 
παραγωγής,

• στις μικρές δυνατότητες τυποποίησης των διαδικασιών ελέγχου 
της ποιότητας και της ασφάλειας των έργων,

• στη χρήση σε μεγάλη έκταση υποκατασκευαστών,

• στο ότι οι πελάτες παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις 
απαιτήσεις τους και προέρχονται πολλές φορές από το δημόσιο,
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• στη μεγάλη πληθώρα και διαφοροποίηση των υλικών που είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν και

• στην ποικιλότητα των προδιαγραφών και των νομοθετικών 
πλαισίων που διέπουν τον κλάδο.

Στα κατασκευαστικά / τεχνικά έργα υπάρχουν τρεις βασικές πηγές 
προβλημάτων, για την αντιμετώπιση των οποίων, χρειάζεται η ανάπτυξη 
ενός ειδικού για τον κλάδο πλαισίου ελέγχου ποιότητας. Οι πηγές αυτές

• οι διαδικασίες κατασκευής των έργων και η κατάρτιση του 
προσωπικού που χρησιμοποιείται σε αυτά,

• η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των έργων και

• η χρήση υποκατασκευαστών.

Στις παραπάνω πηγές ο Rahman45 προσθέτει και ακόμη μία, που είναι ο 
σαφής και ακριβής καθορισμός των απαιτήσεων του έργου που θα 
βοηθήσουν στη μείωση των κινδύνων ελλειπούς ή κακού 
προγραμματισμού. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις είναι δυνατό να 
καθοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος ποιότητας στον κλάδο 
των κατασκευών που θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες για τα 
παρακάτω:

• πλήρη και τεκμηριωμένο καθορισμό των απαιτήσεων του έργου 
σε υλικά, εξοπλισμό, χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους,

• προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του προσωπικού για τον 
έλεγχο της ποιότητας τόσο σε ειδικό όσο και σε γενικό επίπεδο,

• χρήση των διαθέσιμων μεθόδων της στατιστικής,
• καθορισμός προδιαγραφών και οδηγιών με βάση τις οποίες θα 

εκτελούν τα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι αλλά και οι 
υποκατασκευαστές και

• συνεχή μέτρηση του κόστους της ποιότητας για τον έγκαιρο 
εντοπισμό προβλημάτων και το σχεδίασμά και εφαρμογή των 
απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.
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3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
βασίζεται στην έννοια και τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας που 
σχετίζονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή από ένα οργανισμό 
συγκεκριμένων διαδικασιών μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
προκαθορισμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας απαιτεί τη δημιουργία ενός 
συστήματος μέσω του οποίου θα καθορίζονται και θα ενοποιούνται οι 
λειτουργικές διαδικασίες ενός οργανισμού έτσι ώστε, καμία να μην 
υπάγεται ή να εξυπηρετεί αποκλειστικά κάποια άλλη

λλ 07 (ΓΛ
δραστηριότητα . Οι δραστηριότητες σχετίζονται με όλες τις
βασικές λειτουργίες του οργανισμού όπως η διοίκηση, ο σχεδιασμός, τα 
οικονομικά, το μάρκετινγκ, οι προμήθειες, οι πωλήσεις, η παραγωγή και η 
εγκατάσταση. Ο Stebbing50 θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως: «μία 
φιλοσοφία ολικής τεκμηρίωσης και ενοποίησης των επιχειρηματικών και 
λειτουργικών δραστηριοτήτων, με άμεσο στόχο τη σταθεροποίηση του 
ποιοτικού αποτελέσματος.». Προχωρώντας πιο πέρα ο Stebbing50 αλλά και 
άλλοι μελετητές όπως ο Lamprecht33, θεωρούν ότι η καλύτερη οδός για 
την κατανόηση της έννοιας της διασφάλισης ποιότητας είναι ο 
καθορισμός των στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν και είναι τα 
παρακάτω:

• Είναι μέσο για καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών της 
επιχείρησης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

• Εξασφαλίζει απόδοση των χρηματικών ποσών που επενδύονται 
για αυτήν.

• Εξασφαλίζει ότι όλα θα γίνονται σωστά με την πρώτη φορά.

• Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα με το επίπεδο 
ιεραρχίας στο οποίο βρίσκονται.
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3.2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης αναγνωρίζοντας την αξία και τη 
σημαντικότητα των αρχών που πρεσβεύει η φιλοσοφία της διασφάλισης 
ποιότητας ανέθεσε σε μία ειδική Τεχνική Επιτροπή (ISO/TC 176) το έργο 
της δημιουργίας ειδικών προτύπων που θα υποστηρίζουν την προσπάθεια 
των επιχειρήσεων για υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας. Με βάση την εργασία αυτής της επιτροπής δημιουργήθηκαν τα 
πρότυπα της σειράς ISO 900027 που μαζί με το πρότυπο ISO 840226 
αποτελούν τον οδηγό των επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγεθών 
για την εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων τους.

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1987 
στην ειδική έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης με τίτλο “ISO 
9000 Quality Management”27 και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

• ISO 9000: Προδιαγραφές Διοίκησης Ποιότητας και Διασφάλισης 
Ποιότητας. Οδηγίες για Επιλογή και Χρήση.

• ISO 9001: Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο για τη Διασφάλιση 
Ποιότητας στο Σχεδιασμό/Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση 
και Εξυπηρέτηση (Υπηρεσίες).

• ISO 9002: Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο για τη Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση.

• ISO 9003: Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο για τη Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Τελική Επιθεώρηση και Δοκιμή.

• ISO 9004: Διοίκηση Ποιότητας και Στοιχεία Συστήματος 
Ποιότητας. Κατευθυντήριες Γραμμές.

Τα βασικά στοιχεία των προτύπων δίνονται στον Πίνακα 1, ενώ 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι περιέχουν γενικές οδηγίες που είναι 
εφαρμόσιμες σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Τα πρότυπα αυτά 
δημιουργούν το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων σε σχέση με την 
ποιότητα τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα οι 
επιχειρήσεις.
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Πίνακας 1. Στοιχεία Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001-9004.

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δέσμευση και υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης.
2. Χαρακτηριστικά συστήματος ποιότητας.
3. Κωδικοποίηση και ανίχνευση προϊόντος.
4. Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης.
5. Έλεγχος και δοκιμές.
6. Έλεγχος, μετρήσεις και εξοπλισμός μετρήσεων.
7. Έλεγχος προϊόντων που δεν συμμορφώνονται στις προδιαγραφές.
8. Διακίνηση, αποθήκευση, συσκευασία, παράδοση.
9. Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων.

10. Καταγραφή ποιότητας.
11. Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ποιότητας.
12. Χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων.
13. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας.
14. Ανασκόπηση συμβολαίου.
15. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.
16. Έλεγχος παραγωγής (τελικού προϊόντος).
17. Διορθωτικές ενέργειες.
18. Διάθεση προϊόντος.
19. Έλεγχος σχεδίασης/ανάπτυξης προϊόντος.
20. Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πελατών.
21. Οικονομικά μεγέθη, κόστος ποιότητας.
22. Ασφάλεια, υπευθυνότητες.

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 επιτρέπουν την ορθολογική αξιολόγηση 
των προμηθευτών σε αντικειμενική βάση και ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασής τους33,37,108. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ προμηθευτή και 
πελάτη σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας θα εκλείψουν σχεδόν 
ολοκληρωτικά με την ευρεία υιοθέτηση και αποδοχή των αρχών και των 
οδηγιών της σειράς ISO 900037. Με σχετικές μελέτες αποδείχθηκε ότι το 
60% των προβλημάτων ποιότητας αφορούν ή σχετίζονται άμεσα με τα 5

19



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ*.

από τα κύρια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή τους τα 
πρότυπα, δηλαδή37:

• τον έλεγχο των εγγράφων,
• τον έλεγχο του σχεδιασμού,

• την αντικειμενική αξιολόγηση των αγορών/προμηθευτών,
• το έλεγχο και τις μετρήσεις τον τεχνολογικών παραμέτρων που 

σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητας των τελικών 
προϊόντων και

• τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (1987)27, η σειρά 
προτύπων ISO 9000 περιλαμβάνει τις έννοιες και την καθοδήγηση για τη 
διοίκηση ποιότητας σε συνδυασμό με διάφορα μοντέλα για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της διασφάλισης ποιότητας. Επίσης, η 
Τεχνική Επιτροπή 176 σημειώνει ότι τα πρότυπα εκδόθηκαν σε μία 
χρονική περίοδο κατάλληλη για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
διεθνούς τυποποίησης των θεμάτων ποιότητας και την ευρεία αποδοχή 
των πιστοποιήσεων συστημάτων ποιότητας από αντικειμενικούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς. Τελευταία, η Επιτροπή έχει προχωρήσει στην 
προετοιμασία και έκδοση νέων προτύπων για τη διοίκηση και διασφάλιση 
της ποιότητας καθώς και για την τεχνολογία ποιότητας. Μέρος αυτών θα 
ενσωματωθούν στη σειρά ISO 9000 ενώ τα υπόλοιπα θα αποτελόσουν τη 
σειρά ISO 10000. Να σημειωθεί ότι από τους βασικούς στόχους των 
προτύπων είναι η ελαχιστοποίηση των εμπορικών περιορισμών μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU), της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη 
Φιλευλευθεροποίηση του Εμπορίου (EFTA) και χωρών όπως η Ιαπωνία και 
οι ΗΠΑ37'50.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων έχει γνωρίσει τα τελευταία 
χρόνια πρωτοφανή διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης έχει σήμερα περισσότερες από 90 χώρες ως 
μέλη και πάνω από 180 Τεχνικές Επιτροπές (Technical Committes - TCs). Η 
αποδοχή των προτύπων είναι μεγάλη τόσο σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσεων100,101,104,108. Ακόμη
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είναι γεγονός ότι τα 2/3 των μεγαλύτερων Δυτικοευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων έχουν υιθετήσει τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας 
όπως αυτές καθορίζονται μέσω των προτύπων. Το έγκυρο σε θέματα 
ποιότητας περιοδικό “European Quality” (Τόμος 1, αριθμός 2,, σσ.56-58 
έτος 1994) αναφέρει ότι στη Μ. Βρεττανία πάνω από 25.000 επιχειρήσεις 
διαφόρων κλάδων και μεγεθών έχουν πιστοποιηθεί με βάση τις 
απαιτήσεις κάποιου από τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 (σήμερα ο 
αριθμός τους ξεπερνά τις 40.000). Στο σημείο αυτό, πρέπει να γίνει και 
ένα διαχωρισμός μεταξύ των προτύπων σε δύο κατηγορίες: η μία 
κατηγορία περιλαμβάνει τα πρότυπα ISO 9001-9003 που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων και η άλλη το ISO 
9004 που αφορά μόνο εσωτερική χρήση της εκάστοτε επιχείρησης. Η 
εξάπλωση των προτύπων έχει αρχίσει να γίνεται έντονη τα τελευταία 
χρόνια εκτός από την Ευρώπη και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ' , ότι υπάρχει διεθνώς η τάση για
χρήση των προτύπων ως νομοθετική απαίτηση για μεγάλο αριθμό 
προϊόντων και έργων και επίσης, ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο.
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3.3. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το λειτουργικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί την τελευταία
δεκαετία η διαχείριση των πιστοποιήσεων κατά ISO 9000 γίνεται με βάση

- *■ 37 73 84 108το παρακατω τριπτυχο :

• Κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό φορέα πιστοποίησης που 
τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

• Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις-φορείς πιστοποίησης που 
έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας αξιολογήσεων συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας καθώς και εκπαίδευσης επιθεωρητών 
ποιότητας.

• Οι επιθεωρητές ποιότητας έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης 
των επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας συνίσταται στη
δημιουργία ενός πλαισίου που περιλαμβάνει (Σχήμα 1) τα παρακάτω
/TT,MW.'«33·43'50'108·στοιχεία

• Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance 
Manual).

• Το Εγχειρίδιο των Διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας (Procedures Manual).

• Το Εγχειρίδιο των Οδηγιών εργασίας για την Εκτέλεση των 
Διαδικασιών Ποιότητας (Work Instruction Manual).

• Τα Έντυπα Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας (Quality Assurance Documents).
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Σχήμα 1. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας.

Επίσης, οι ειδικοί σε θέματα εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας, σημειώνουν ότι η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής του 
συστήματος περιλαμβάνει γενικά τα παρακάτω στάδια33,43,50,108:

1. Απόφαση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης.
2. Επιλογή και εκπαίδευση του συντονιστή και των μελών της 

ομάδας εργασίας για τη διασφάλιση ποιότητας.
3. Εφαρμογή προκαταρκτικών επιθεωρήσεων για την αποτύπωση 

και ανάλυση της παρούσας κατάστασης.
4. Έναρξη των προσπαθειών τεκμηρίωσης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας.
5. Επιλογή του φορέα πιστοποίησης.
6. Ολοκλήρωση των προσπαθειών τεκμηρίωσης.
7. Π ρο-αξιολόγηση του συστήματος.
8. Τελική αξιολόγηση του συστήματος.
9. Πιστοποίηση του συστήματος.
10. Εφαρμογή του πλαισίου για τη διατήρηση και βελτίωση του 

συστήματος.
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Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας είναι μία τυποποιημένη μορφή συστήματος ποιότητας, το 
οποίο, εκτός από τις προγενέστερες τεχνικές κυρίως, δραστηριότητες 
του ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβάνει και αρκετές διοικητικές 
δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες μάλιστα, αφορούν την ανώτατη 
διοίκηση της επιχείρησης και τις αντίστοιχες κρίσιμες διοικητικές 
αποφάσεις και δραστηριότητες .
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3.4. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ποιότητας για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία 
επέκταση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας και ειδικότερα, των 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς 
και φυσικά, και στον κλάδο των κατασκευαστικών - τεχνικών εταιρειών.

Οι ειδικοί σε θέματα ποιότητας στον κλάδο των κατασκευών δείχνουν να 
συμφωνούν στα κύρια στοιχεία που έχουν οδηγήσει την τελευταία 
δεκαετία στην επιτάχυνση της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας στο 
χώρο των κατασκευών, Σύμφωνα με αυτούς, τα κύρια αίτια που οδηγούν 
τον κλάδο αυτό στην άμεση υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας είναι τα παρακατω4,5,33,37,50,100,103.

• Η όξυνση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με τη 
διεθνοποίηση των αγορών.

• Η αύξηση της αυστηρότητας και των κριτηρίων επιλογής των 
κατασκευαστών που θέτει το νέο νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο 
αλλά και εθνικό επίπεδο.

• Η ανάγκη για τυποποίηση των προτύπων και των διαδικασιών 
ποιότητας.

• Η κατακόρυφη αύξηση της πολυπλοκότητας και του όγκου των 
έργων.

• Η αύξηση των απαιτήσεων για ασφάλεια.
• Η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής.
• Η ανάγκη για ορθολογικότερο προγραμματισμό και διαχείριση 

των προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων των έργων.

• Η ανάγκη για προστασία και προώθηση της αειφορίας του 
περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρουν οι Tyler και Frost55 η διασφάλιση ποιότητας έχει 
υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Μ. 
Βρεττανίας αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνονται σε όλη την Ευρώπη. 
Η πρακτική της υιοθέτησης ακολουθεί, όπως άλλωστε και στον
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μεταποιητικό τομέα, τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000. Τα κύρια 
πλεονεκτήματα που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή 
είναι98'101·102:

• πλήρης καθορισμός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης,
• καθορισμός των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού σε 

όλα τα επίπεδα,
• άριστη και σταθερή επικοινωνία,

• εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης των σφαλμάτων και 
προσδιορισμού των ενδεδειγμένων διορθωτικών ενεργειών,

• ορθολογική αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας 
των προμηθευτών και των υποκατασκευαστών,

• μείωση του κόστους παραγωγής από τη μείωση του κόστους 
κακής ποιότητας,

• καταγραφή και αξιολόγηση της απόδοσης των εσωτερικών 
δραστηροτήτων των επιχειρήσεων και

• συμμετοχή όλου του προσωπικού στην προσπάθεια για τη 
σταθεροποίηση της ποιότητας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία 
των έργων που συντελούν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου πλαισίου για 
την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις κατασκευές. 
Αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα παρακάτω98:

• Οι σύνθετες διαδικασίες παραγωγής.
• Η μεγάλη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος στο οποίο 

εκτελούνται τα έργα.
• Οι πολύπλοκοι συσχετισμοί επικοινωνίας κατά την κατασκευή.

• Η διεργασία κατασκευής που καταλήγει να αποτελεί το ίδιο το 
προϊόν.

• Το προϊόν που είναι ένα και μοναδικό σε κάθε περίπτωση.

Ακόμη διάφοροι μελετητές αναφέρουν5,38,98,100 ότι το σύστημα 
Διασφάλισης της Ποιότητας σε μία τεχνική εταιρεία παρουσιάζει δύο
βασικά στοιχεία:
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1. Το σύστημα ποιότητας των κεντρικών υπηρεσιών της εταιρείας.
2. Τα σχέδια ποιότητας των εργοταξίων (έργων) της εταιρείας.

Όσον αφορά το πρώτο αυτό δημιουργεί το πλαίσιο ποιοτικής λειτουργίας 
της εταιρείας μέσα στο οποίο δημιουργούνται και τα σχέδια ποιότητας 
των εκάστοτε έργων που αναλαμβάνονται. Είναι λοιπόν φανερό, ότι κατά 
τις διαδικασίες ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία του κεντρικού πλαισίου. Στη συνέχεια, 
σε κάθε εργοτάξιο είναι δυνατή η χρήση των σχετικών διαδικασιών των 
εκάστοτε εφαρμοζόμενων σχεδίων ποιότητας.

Για την περίπτωση του πλαισίου ποιότητας που αφορά το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της τεχνικής εταιρείας απαιτείται να 
δημιουργηθεί η παρακάτω υποδομή:

1. Το εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τους σκοπούς και 
την περιοχή εφαρμογής (ή μή εφαρμογής) του συστήματος και θα 
αναλύει συνοπτικά τις βασικές αρχές και τα στοιχεία του συστήματος. 
Επίσης, θα περιέχει την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης και θα 
προδιαγράφει τη δομή των διαδικασιών στην επιχείρηση καθώς και τη 
δομή ανά έργο.

2. Τις διαδικασίες ποιότητας που καλύπτουν όλα τα στοιχεία του ISO 
9001 και ISO 9002 και τη σχέση των βασικών διαδικασιών της 
επιχείρησης με το σύστημα ποιότητας.

3. Τις οδηγίες εργασίας ανά τμήμα ή δραστηριότητα οι οποίες απαντούν 
στο ερώτημα του πώς υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα.

Για την περίπτωση των σχεδίων ποιότητας κάθε ξεχωριστού έργου 
της τεχνικής εταιρείας απαιτείται να δημιουργηθεί η παρακάτω 
υποδομή:

1. Το ποιοτικό πρόγραμμα του έργου το οποίο επιτελεί το ρόλο του 
εγχειριδίου ποιότητας της επιχείρησης στο συγκεκριμένο έργο. Το 
ποιοτικό πρόγραμμα είναι το βασικότερο έντυπο του έργου μετά τη 
σύμβαση ανάθεσης και μεταξύ άλλων αποσαφηνίζει την οργάνωση του
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έργου, τις βασικές υπευθυνότητες, τον τρόπο επικοινωνίας με τον 
πελάτη και το βαθμό εμπλοκής του στο έργο. Επίσης, παρατίθενται οι 
ποιοτικές οδηγίες του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος για θέματα 
ποιότητας και το αρχικό χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων του 
συστήματος ποιότητας.

2. Οι ποιοτικές οδηγίες του έργου που καλύπτουν όλα τα στοιχεία του ISO 
9001 και του ISO 9002 και καθορίζουν πώς αυτά θα εφαρμοστούν κατά 
την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, οι οδηγίες ορίζουν ποιος κάνει τι, 
πότε και πού και επιπλέον καλύπτουν ιδιαίτερες πλευρές, όπως ο 
συντονισμός των εργασιών, ο έλεγχος του έργου, η επιλογή και ο 
έλεγχος των υποκατασκευαστών κλπ.

3. Οι οδηγίες εργασίας ανά τμήμα και δραστηριότητα.

Στην περίπτωση των κατασκευαστικών εταιρειών, η τεκμηρίωση του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας γίνεται σε τρία επίπεδα22:

• Στρατηγικό επίπεδο: αυτό σχετίζεται με το εγχειρίδιο 
διασφάλισης ποιότητας το οποίο εκφράζει τη γενική πολιτική 
ποιότητας της εταιρείας και θέτει τις βάσεις για την υλοποίησή 
της.

• Τακτικό επίπεδο: αυτό σχετίζεται με το εγχειρίδιο διαδικασιών 
ποιότητας το οποίο περιέχει ένα πλέγμα διαδικασιών που 
επιλύουν όλα τα βασικά θέματα της λειτουργίας του συστήματος 
ποιότητας.

• Λειτουργικό επίπεδο: αυτό σχετίζεται με το εγχειρίδιο 
οδηγιών εργασίας το οποίο περιέχει όλες τις ακολουθούμενες 
πρακτικές και μεθοδολογίες για την υλοποίηση του συστήματος 
ποιότητας. Η τεκμηρίωση αυτού του επιπέδου είναι μία πολύ 
σύνθετη εργασία λόγω της πληθώρας και της πολυπλοκότητας 
των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα εργοτάξιο. Το 
πρόβλημα επιτείνεται από την ανεπάρκεια προτύπων που θα 
μπορούσαν να περιγράφουν τον ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης 
των σχετικών εργασιών. Η χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων που εκδίδονται από οργανισμούς τυποποίησης του 
εξωτερικού θα μπορούσε να αποτελέσει μία διέξοδο στο

28



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

πρόβλημα αν μπορούσε να τεκμηριωθεί η ορθή χρήση τους από 
τους εργαζομένους στα εργοτάξια.

Τα κύρια στοιχεία που σύμφωνα με τους μελετητές οδηγούν στη 
δημιουργία ενός επιτυχημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας στον 
κλάδο των κατασκευών είναι τα παρακάτω4,5,98:

• Διερεύνηση, ακριβής καθορισμός και συνεχής παρακολούθηση 
των απαιτήσεων του πελάτη, οι οποίες άλλωστε καθορίζουν και 
το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.

• Προσαρμογή των απαιτήσεων και οδηγιών του προτύπου στις 
ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες της επιχείρησης στην οποία 
και πρόκειται να εφαρμοστεί.

• Ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών εργασίας με ευέλικτο τρόπο ο 
οποίος να αντικατοπτρίζει την οργανωτική δομή της εκάστοτε 
επιχείρησης με αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσαρμογής 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων έργων.

Η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα για την πιστοποίηση των 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις κατασκευαστικές εταιρείες 
είναι γενικά ίδια με αυτήν του μεταποιητικού τομέα αλλά παράλληλα 
περιλαμβάνει ορισμένα σημεία «κλειδιά» που πρέπει να προσεχθούν 
από τους υπεύθυνους για την αναπτύξη και εφαρμογή. Τα σημεία αυτά 
είναι:

1. Οργάνωση του συστήματος παραμετρικά έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η εφαρμογή στα εργοτάξια των διαφόρων έργων.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και μηχανισμών τυποποιημένης 
προσαρμογής των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας για τις 
ανάγκες των διαφόρων έργων.

3. Εφαρμογή αναλυτικού σχεδίου ποιότητας για την αντιμετώπιση 
του ελέγχου της παραγωγής.

4. Ενσωμάτωση στο σύστημα των σύγχρονων αρχών διαχείρισης 
έργων που θα οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων 
και στην πλήρη κατά το δυνατόν τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων.
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5. Μεθοδική αντιμετώπιση του θέματος της ανασκόπησης των 
συμβάσεων και άμεση σύνδεσή του με τη διαχείριση των 
απαιτήσεων.

6. Ανάπτυξη και χρήση εντύπων που θα εξυπηρετούν τόσο τις 
ανάγκες ελέγχου και ανιχνευσιμότητας όσο και αυτές της 
διαχείρισης των έργων.

Συμπερασματικά πρέπει να αναφερθεί, ότι η διεθνής εμπειρία και κατά 
κύριο λόγο αυτή από τις εφαρμογές στη Μ. Βρεττανία, δείχνει ότι τα 
συστήματα ISO 9000 για τη διασφάλιση της ποιότητας, αν εφαρμοστούν 
σωστά, μπορούν να αποτελόσουν δυναμικά εργαλεία διοίκησης της 
ποιότητας και αριστοποίησης της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του 
κλάδου των κατασκευών. Η εισαγωγή αυτών των συστημάτων τείνει με 
την πάροδο του χρόνου να γίνει μονόδρομος και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα. Η εγκατάσταση του 
κλίματος συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας διά μέσου της 
πρόληψης και της αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων έχει τη 
βάση του στην έννοια της διασφάλισης της ποιότητας.
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4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας αναπτύχθηκε πριν από τη 
διασφάλιση ποιότητας, στη μεταπολεμική Ιαπωνία, από δύο πολύ 
σημαντικούς επιστήμονες του χώρου της ποιότητας, τον Dr. Ε. Denning και 
τον Dr. J. Juran.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εμπνευστές της στα συγγράμματά 
τους ’ , η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) δεν είναι απλά ένα 
σύστημα αλλά μία φιλοσοφία διοίκησης με βάση την οποία επιδιώκεται 
η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου αγαθού (προϊόν ή υπηρεσία) 
όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με το μικρότερο δυνατό 
κόστος και τη συμμετοχή όλου του προσωπικού του οργανισμού.

Ο Feigenbaum στο βιβλίο του “Έλεγχος Ολικής Ποιότητας”15 αναφέρει ότι 
για να μπορεί μία επιχείρηση να πετύχει στην προσπάθεια για συνεχή 
ικανοποίηση των πελατών της θα πρέπει να εγκαταστήσει ενδογενείς 
μηχανισμούς συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Πάνω στο θέμα αυτό 
σημειώνει ότι καλύτερο μέσο είναι η αλλαγή της νοοτροπίας της 
διοίκησης και των εργαζομένων και η εγκατάσταση ενός συστήματος 
ολικού ελέγχου της ποιότητας που ουσιαστικά είναι:

«...μία τεκμηριωμένη δομή εργασίας που συνδυάζει τις τεχνικές, 
παραγωγικές και διοικητικές δραστηριότητες για την καθοδήγηση 
και το συντονισμό των εργασιών του προσωπικού και των 
μηχανημάτων καθώς και της ροής των πληροφοριών, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση 
του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος και η οικονομική 
αποδοτικότητα των επενδύσεων που έχουν γίνει στο 
συσγκεκριμένο οργανισμό.. ”.

Το σύνολο των ειδικών και των μελετητών των συστημάτων ποιότητας 
δέχεται ότι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το
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οικοδόμημα της ΔΟΠ, συνιστούν το τρίγωνο που δίνεται στο Σχήμα 2 και 
περιλαμβάνει: α) τη δέδμευση, β) τη συμμετοχή και γ) την επιστημονική
γνώση και εμπειρία9,13,15,16,18,19,24,25,3152,53,108

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σχήμα 2. Οι βασικοί άξονες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Γύρω από τους άξονες αυτούς κινούνται και οι βασικές αρχές που θα 
στηρίξουν τη δημιουργία του Συστήματος Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας και οι οποίες είναι γενικά οι παρακάτω108:

• Δέσμευση και ενεργός συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης.
• Ανάληψη της ευθύνης για την ποιότητα από όλα τα τμήματα του 

οργανισμού.

• Υιοθέτηση της φιλοσοφίας πρόληψης και όχι θεραπείας.
• Χρήση της στατιστικής και των εργαλείων ποιότητας για την 

πρόληψη, αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

• Κριτική και συνεχής παρακολούθηση των καλύτερων 
ανταγωνιστών και στήριξη των προσπαθειών βελτίωσης της 
ποιότητας, στα επιτεύγματά τους.
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• Υιοθέτηση και εφαρμογή της ομαδικής εργασίας σε όλα τα 
επίπεδα.

• Συλλογή ιδεών και υποκίνηση των προσπαθειών για συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας.

Για την εφαρμογή της ΔΟΠ δεν υπάρχουν συνταγές και πρότυπα. Η 
ασφαλέστερη οδός προς τη συνεχή βελτίωση είναι η συνεχής εκπαίδευση, 
η παροχή πρωτοβουλιών και η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού σε 
σχέση με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για την ποιότητα. Η
πιστοποίηση κατά ISO 9000 και η υιοθέτηση της έννοιας της 
διασφάλισης ποιότητας αποτελούν ένα στάδιο που υποστηρίζει 
την προσπάθεια προς τη ΔΟΠ χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ικανή 
και αναγκαία συνθήκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 
πραγματικότητας είναι η ιαπωνικές επιχειρήσεις.

Οι Kanji και Asher31 προτείνουν ένα σχέδιο/πλαίσιο τεσσάρων σημείων 
για την ορθολογική και άμεση εφαρμογή του συστήματος ΔΟΠ σε ένα 
οργανισμό. Τα σημεία αυτά είναι:

1. Αναγνώριση της αναγκαιότητας και προετοιμασία.
2. Κατανόηση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και όλου του 

προσωπικού.
3. Σχεδιασμός των βελτιώσεων και εφαρμογή του σχεδίου 

εφαρμογής τους.
4. Κριτική ανάλυση.

Τα παραπάνω δημιουργούν μία συγκεκριμένη στρατηγική που δεν είναι 
όμως δεσμευτική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 
χρησιμοποιούν τα λεγάμενα βραβεία ποιότητας ως οδηγό στην πορεία 
τους προς την ΔΟΠ. Τα βραβεία ποιότητας είναι δηλαδή, κάτι αντίστοιχο 
με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Η εκάστοτε επιχείρηση 
καλείται να προσαρμόσει τις αρχές και τις απαιτήσεις της ΔΟΠ στις 
ιδιαιτερότητές της χαράσσοντας έτσι το δικό της δρόμο προς την 
επιχειρηματική επιτυχία.
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Η μελέτη των επιχειρήσεων που έχουν επιτύχει στην εφαρμογή 
συστημάτων ΔΟΠ δίνει μία σαφή εικόνα των κρίσιμων παραγόντων που αν 
προσεχθούν από τη διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης μπορούν να 
οδηγήσουν στην επιτυχία του συστήματος ποιότητας. Οι κρίσιμοι αυτοί 
παράγοντες δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Παράγοντες επιτυχίας κατά την ανάπτυξη ενός 
συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Συμπεριφορά της διοίκησης
2 Στρατηγική εφαρμογής των αλλαγών
3 Οργάνωση για την ΔΟΠ
4 Επικοινωνία
5 Εκπαίδευση
6 Συμμετοχή όλου του προσωπικού
7 Χρήση εργαλείων ποιότητας
8 Ορθολογική και διασυμμετοχική διοίκηση διαδικασιών-συστημάτων
9 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών
10 Ορθολογικός σχεδιασμός προϊόντων - υπηρεσιών

Συνοψίζοντας πρέπει να αναφερθεί, ότι ανεξάρτητα από τη στρατηγική 
που θα εφαρμοστεί για την ΔΟΠ τα υπεύθυνα για το συγκεκριμένο έργο 
στελέχη πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι το όλο σύστημα έχει ως 
κέντρο την ικανοποίηση του πελάτη η οποία άλλωστε θα οδηγήσει σε 
αυξημένες πωλήσεις και κέρδη που θα δικαιολογούν την ύπαρξη της 
επιχείρησης. Αυτό το σημαντικό στοιχείο φαίνεται ότι έχει “περάσει” σε 
σημαντικό βαθμό στα στελέχη των πρωτοπόρων επιχειρήσεων, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται σε σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου του Manchester 
UMIST και του Πανεπιστημίου Erasmus του Rotterdam5. Η έρευνα έγινε σε 
δείγμα σύγχρονων ευρωπαϊκών βιομηχανιών και τα ερωτώμενα στελέχη 
ζητήθηκε να βαθμολογήσουν από 1 (όχι σημαντικό) ως 5 (πολύ σημαντικό) 
τους παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται η εφαρμογή της ΔΟΠ. Η
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μελέτη των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3 δείχνει ότι 
πραγματικά ο πελάτης είναι η πρώτη προτεραιότητα επιβεβαιώνοντας 
ταυτόχρονα και το σκεπτικό που παρουσιάστηκε παραπάνω.

Σχήμα 3. Αποτελέσματα της έρευνας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
σε σχέση με το τί σημαίνει η διοίκηση ολικής ποιότητας για ένα

οργανισμό.
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4.2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή των αρχών της 
διοίκησης ολικής ποιότητας στην μεταπολεμική ιαπωνική βιομηχανία 
οδήγησαν στην εξάπλωσή της σε ολόκληρο τον κόσμο ιδιαίτερα τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες. Η πρώτες εφαρμογές αφορούσαν, όπως άλλωστε 
συνέβηκε και με τη διασφάλιση ποιότητας, την μεταποιητική βιομηχανία 
και στη συνέχεια τον τομέα των υπηρεσιών. Την τελευταία όμως δεκαετία 
παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των προσπαθειών και των 
επιτυχημένων εφαρμογών και στον κλάδο των κατασκευών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές38,44,47, η επιτυχία εφαρμογής της 
ΔΟΠ σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ 
οδήγησε στην παγκόσμια αποδοχή της ως ενός εργαλείου βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω της βελτίωσης 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας καθώς και της μείωσης του 
κόστους παραγωγής.

Ακόμη αναφέρεται ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος 
ποιότητας έχει δύο βασικούς στόχους6: α) την πλήρη ικανοποίηση του 
πελάτη και των συμβολαιακών όρων και β) την εγκατάσταση εσωτερικών 
μηχανισμών συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Στον τομέα των 
κατασκευών όλες οι πλευρές που συμμετέχουν σε ένα έργο παίζουν 
ανάλογα με την περίσταση είτε το ρόλο του πελάτη είτε του προμηθευτή. 
Αυτό γίνεται φανερό και με βάση την αναφορά του Juran στον κύκλο της 
παραγωγής όπου ο ιδιοκτήτης του έργου ενημερώνει το σχεδιαστή για τις 
απαιτήσεις του, ο σχεδιαστής τροφοδοτεί με σχέδια και προδιαγραφές 
τον εργολάβο και ο εργολάβος παραδίδει το έργο στον ιδιοκτήτη. Σε ένα 
περιβάλλον ΔΟΠ, στόχος του εκάστοτε προμηθευτή είναι η παροχή στον 
πελάτη υπηρεσιών και προϊόντων που θα ικανοποιούν ή ακόμη και θα 
ξεπερνούν τις προσδοκίες του όσον αφορά παραμέτρους ποιότητας, 
κόστους και χρόνου.

Η συνεχής βελτίωση, την οποία και πρεσβεύει η ΔΟΠ δεν αφορά μόνο την 
αποτελεσματική επίλυση, αλλά επίσης, περιλαμβάνει και όλες τις
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δραστηριότητες και μηχανισμούς που στοχεύουν στην έρευνα για την 
ουσιαστική πρόληψη των προβλημάτων και την ολοκλήρωση των εργασιών 
με την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα15,47’49. 
Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθούνται δύο βασικά 
βήματα. Το πρώτο είναι η έρευνα για τις περιοχές που μπορεί να 
δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Στον κλάδο των κατασκευών 
αυτό είναι συνώνυμο με την προσπάθεια αναγνώρισης των πιθανών 
προβλημάτων κατά τις φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και του 
προγραμματισμού των έργων. Το δεύτερο βήμα αφορά τον καθορισμό και 
υιοθέτηση μεθόδων, τεχνολογιών και εξοπλισμού για την αύξηση της 
παραγωγικότητας χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας και υπέρογκη αύξηση 
του κόστους παραγωγής. Η εκτέλεση αυτών των δύο βημάτων πρέπει να 
συνοδεύεται και από την λειτουργία ενός μηχανισμού μέτρησης της 
προόδου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους 
στόχους. Αυτό θα εξασφαλίζει όχι μόνο ότι η ποιότητα και η 
παραγωγικότητα θα επιτυγχάνονται αλλά και ότι θα διατηρούνται 
συνεχώς στα επιθυμητά επίπεδα.

Στο ίδιο πλαίσιο με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κινούνται και οι 
παρατηρήσεις των Pheng και Hwa40 οι οποίοι τονίζουν ότι η επιτυχία 
ενός συστήματος ΔΟΠ στηρίζεται:

• στη δυνατότητα επίτευξης ενός επιπέδου ποιότητας προϊόντος 
που θα ικανοποιεί σε συνεχή βάση τις απαιτήσεις των πελατών,

• στην προσφορά της σωστής σχέσης κόστους / ωφέλειας και
• στην παροχή εμπιστοσύνης στη διοίκηση του οργανισμού ότι το 

επιθυμητό επίπεδο της ποιότητας μπορεί να διατηρείται και να 
βελτιώνεται με βάση τις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Barrett4, η ΔΟΠ αποτελεί μία δυναμική προσέγγιση στην 
έννοια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των εκτελούμενων έργων. 
Ο συνδυασμός της φιλοσοφίας και των διαθέσιμων εργαλείων που 
πρεσβεύει, δημιουργεί αυτό που ο Barrett ονομάζει “ευέλικτο σύστημα” 
(supple system) (Σχήμα 4) δηλαδή, ένα σύστημα που μπορεί να 
προσαρμόζεται, χωρίς να στηρίζεται σε ειδικές διαδικασίες και οδηγίες,

37



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

στις ιδιαιτερότητες των παραγωγικών συστημάτων των κατασκευαστικών 
εταιρειών και συνεπώς, να είναι εύκολα αφομοιώσιμο και εφαρμόσιμο.

Σχήμα 4. Η ΔΟΠ αποτελεί ένα “ευέλικτο" σύστημα ποιότητας.
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5. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟ Υ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ανάγκη για διαχείριση πολύ μεγάλων και πολύπλοκων εγχειρημάτων, 
κυρίως μετά τη δεκαετία του 1940 οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πολύ 
σημαντικού επιστημονικού κλάδου όπως αυτός της Διαχείρισης Έργου. 
Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά 
τους, έχουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους αναλάβει ένα μεγάλο ή 
σημαντικό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα έργο.

Τα μεγάλα έργα αποτελούν σήμερα πρόκληση για τους σύγχρονους 
managers. Τα χρηματικά ποσά που διακινούνται, οι απαιτήσεις σε 
ασφάλεια, η απαιτούμενη προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη 
πόρων, ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος, η ενοποίηση των αγορών, οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις και ο ανταγωνισμός έχουν λάβει διαστάσεις, που 
μόνο ο τεκμηριωμένος επιστημονικός χειρισμός μπορεί να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις αντιμετώπισής τους και απόκτησης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και επιχειρηματικής ευημερίας. Η μελέτη του σημερινού 
επιχειρηματικού κόσμου έχει από πολλά χρόνια τεκμηριώσει ότι η 
συστηματική και ορθολογική χρήση της επιστήμης της διαχείρισης έργου 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Σύμφωνα, με τον Lock35, τα διάφορα έργα έχουν ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά η αναγνώριση των οποίων βοηθά στην ορθολογική 
εφαρμογή των τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί από την επιστήμη της 
διαχείρισης έργου. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

• Η έναρξη και η λήξη.
• Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης.

• Οι δραστηριότητες και η σειρά εκτέλεσής τους.

• Οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί).

• Οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

• Οι χρήστες των αποτελεσμάτων.
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Τα παραπάνω σκιαγραφούν και το βασικό χαρακτηριστικό των έργων 
που δεν είναι άλλο από την: «πρότυπη διαχείριση ιδεών, δραστηριοτήτων 
και πόρων για την επίτευξη του άριστου κατά το δυνατόν αποτελέσματος 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά» . Οι τεχνικές διαχείρισης έργου 
αποτελούν βασικά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων. Οι τεχνικές και οι 
μέθοδοι ομαδοποιούνται σε σχέση με το στόχο που εξυπηρετεί η χρήση 
τους στα πλαίσια ενός έργου. Ειδικότερα, οι ομάδες τεχνικών αφορούν τα 
παρακάτω23:

1. Στρατηγικός σχεδιασμός έργου.
2. Προγραμματισμός και παρακολούθηση του έργου.
3. Έλεγχος και αξιολόγηση του έργου.

Οι τεχνικές αυτές αποτελούν παράλληλα, τα βασικά βήματα που 
θεωρείται επιθυμητό να ακολουθούνται στα πλαίσια της ορθολογικής 
διαχείρισης ενός οποιουδήποτε έργου35. Το κάθε βήμα θεωρείται 
ξεχωριστό τμήμα στη συνολική διαδικασία, που αποτελείται, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 5, από συγκεκριμένα στοιχεία/υποτμήματα με 
αντίστοιχες τεχνικές εφαρμογής.
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ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΥ

ΐη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙ/ί 
ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1. Στόχοι του ίργου
2. Περιγραφή του έργου
3. Οργάνωση ομάδας έργο
4. Ανάγκες έργου S'

2η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

1. Το Διάγαμμα Gantt
2. Οι μέθοδοι PERT/CPM
3. Αναθεώρηση προγράμματα?^
4. Εκχώρηση πόρων S'

1
1

3η

1

1
1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

1. Έλεγχος πόρων \
2. Έλεγχος δαπανών ^S
3. Έλεγχος ποιότητας

1
I
I
1
1
1

ΧΡΟΝΟΣ
Έναρξη του έργου Πορεία εκτέλεσης του έργου

Σχήμα 5. Οι κατηγορίες τεχνικών διαχείρισης έργου με βάση το 
σκοπό που εξυπηρετεί η χρήση τους.
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5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός έργου αποτελεί το πρώτο βήμα στην 
εκτέλεσή του και μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικός 
παράγοντας επιτυχίας μπορεί να είναι για την ομαλή εξέλιξη και 
ολοκλήρωσή του. Μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού γίνεται ο 
καθορισμός των κύριων ζητούμενων-στόχων του έργου και εξετάζεται με 
βάση τους δεδομένους πόρους, η εφικτότητά του. Συγκεκριμένα, πριν την 
έναρξη των εργασιών και ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα και το 
μέγεθος καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία18,23,32,36,51'56:

• οι στόχοι,

• η μορφή,
• η οργάνωση των ομάδων εργασίας και
• οι ανάγκες.

Τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεαζόμενα σε μεγάλο 
βαθμό. Η εμπειρία έχει πολλαπλά αποδείξει ότι η μορφή του κάθε 
στοιχείου καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα από κάποια ή το συνδυασμό των 
υπόλοιπων.

Ο όρος “στόχοι του έργου” εκφράζει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
την αναγκαιότητα την οποία καλείται να καλύψει με την εκτέλεσή του το 
εκάστοτε έργο. Οι στόχοι καθορίζουν ουσιαστικά τι πρόκειται να πετύχει 
το έργο. Ορίζονται πριν αρχίσει το έργο και το αποτέλεσμά τους πρέπει 
να είναι μετρήσιμο για να είναι δυνατή η ορθολογική και αποτελεσματική 
παρακολούθηση της εξέλιξης και της χρονικής στιγμής ολοκλήρωσης του 
έργου. Έτσι, ο καθορισμός των στόχων του έργου παρουσιάζει διπλή 
λειτουργικότητα αφού παράλληλα με την “γέννηση" του έργου 
προδιαγράφει και το “πιστοποιητικό θανάτου" του.

Η πληθώρα των έργων που εκτελούνται από τα διάφορα είδη 
επιχειρήσεων καθιστά μη λειτουργική την εξειδικευμένη παράθεση των 
στόχων τους. Η μελέτη όμως από τους ειδικούς επιστήμονες των 
διαφόρων έργων34 έχει δείξει ότι οι στόχοι τους περιστρέφονται γύρω
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από τρεις βασικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί είναι (Σχήμα 6) η απόδοση 
και ποιότητα, ο προϋπολογισμός και ο χρόνος ολοκλήρωσης και πολλές 
φορές είναι αντικρουόμενοι.

Σχήμα 6. Οι βασικοί άξονες των στόχων των έργων.

Συμπερασματικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το τρίπτυχο των παραπάνω 
στόχων είναι εξαιρετικά κρίσιμο και διαφέρει όσον αφορά την επιμέρους 
σημαντικότητα ανάλογα με το έργο και τον πελάτη. Καθήκον του 
διαχειριστή του εκάστοτε έργου (project manager) είναι η άριστη 
οριοθέτηση των στόχων για την μεγιστοποίηση της προσφερόμενης από 
το έργο ωφέλειας.

Η πλήρης και κατά το δυνατόν ακριβής περιγραφή ενός έργου αποτελεί 
ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα στη διαδικασία διαχείρισής του. Πολλές 
φορές αυτό το βήμα παραλείπεται με συνέπεια την εμφάνιση 
δυσεπίλυτων και απρόβλεπτων προβλημάτων κατά την εκτέλεση του 
έργου51.

Η διαδικασία περιγραφής του έργου αρχίζει τη στιγμή που ο επενδυτής ή 
ο πελάτης θα το παραγγείλει στη συγκεκριμένη επιχείρηση (ανάδοχος 
εταιρεία). Στη συνέχεια, καθορίζονται από την ανάδοχο εταιρεία τα κύρια 
και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του έργου καθώς και οι περιορισμοί

Προϋπολ Χρόνος ολοκλήρωσης
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στην εκτέλεση του. Στο στάδιο αυτό εμπλέκονται κατά κύριο λόγο τα 
ανώτατα στελέχη της εταιρείας και ο διαχειριστής, ενώ υπάρχει 
παράλληλα πολύ στενή συνεργασία με τον πελάτη. Σε πολλές 
επιχειρήσεις τηρείται μία ειδική φόρμα (έντυπο) περιγραφής του έργου 
όπου και συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα 
για τον πληρέστερο κατά τον δυνατόν ορισμό του έργου. Τα βασικότερα 
από τα στοιχεία που ζητούνται είναι τα παρακάτω:

• Περίγραμμα του προς εκτέλεση έργου.

• Περιγραφή της παρούσας κατάστασης.

• Περιγραφή της μελλοντικής κατάστασης του έργου.

• Στρατηγική για την εκτέλεση του έργου.

• Καθορισμός των επιχειρησιακών στόχων.
• Καθορισμός κρίσιμων περιορισμών και προϋποθέσεων.

Η επιστημονική μελέτη των διαφόρων επιχειρήσεων που ασχολούνται με 
τη διαχείριση και την εκτέλεση έργων, έχει δώσει σημαντικά στοιχεία 
σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για την 
ορθολογική οργάνωση και λειτουργία των ομάδων εκτέλεσης 
έργων. Η οργανωτική δομή που χρησιμοποιείται σήμερα από πολλές 
επιχειρήσεις και ενδείκνυται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, για 
τη διαχείριση έργου δίνεται στο Σχήμα 7 και έχει ως βασικούς της 
συντελεστές τους παρακάτω35: α) το συντονιστή, β) τον υπεύθυνο γ) το 
διαχειριστή και δ) την ομάδα εκτέλεσης του έργου.
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Σχήμα 7. Οργανωτική δομή για την ορθολογική διαχείριση έργου.

Ο πλήρης καθορισμός και η σαφής αναγνώριση των αναγκών ενός έργου 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον ορθολογικό στρατηγικό 
σχεδίασμά ενός έργου. Τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο 
διαχειριστής του έργου για να προχωρήσει στην αναγνώριση των 
επιμέρους αναγκών του, είναι οι στόχοι και η περιγραφή του. Έχοντας 
αυτά ως δεδομένα έχει αποτυπώσει μία συνολική εικόνα του έργου. Ο 
προσδιορισμός των αναγκών απαιτεί την ανάλυση του συγκεκριμένου 
έργου σε ανεξάρτητα τμήματα, σε καθένα από τα οποία θα 
αναγνωρισθούν οι επιμέρους ανάγκες τόσο σε εργασία και υλικά όσο και 
σε χρηματοδότηση.

Για την ορθολογική ανάλυση ενός έργου στα επιμέρους διακριτά τμήματά 
του, έχει αναπτυχθεί η τεχνική «Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου - 
ΔΑΕ» (Work Breakdown Structure - WBS) που αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό αναλυτικό εργαλείο και χρησιμοποιείται ευρύτατα τα 
τελευταία 20 χρόνια από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται
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μεγάλα έργα23,35'51,56. Η κατασκευή του ΔΑΕ στηρίζεται στη συνεργασία 
του διαχειριστή του έργου με τα στελέχη που έχει υπό την εποπτεία του, 
για την αναγνώριση των βασικών τμημάτων του έργου σε διάφορα 
επίπεδα ανάλυσης. Η μορφή που έχει το Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου 
για ένα έργο ανάπτυξης ενός νέου επίπλου γραφείου δίνεται στο Σχήμα 8.

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΝΔΡΟ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤρΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ! |

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ►

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ςυριαρια::

L ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ | ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΙ

ΚΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |

ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ: | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ |

Σχήμα 8. Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου για την ανάπτυξη ενός
νέου επίπλου γραφείου.

Γενικά υπάρχουν τρεις κύριες μορφές ΔΑΕ34:

• Μορφή Προϊόντος
• Μορφή Διαδικασίας

• Οργανωσιακή Μορφή

Μετά την κατασκευή του ΔΑΕ ο διαχειριστής και τα στελέχη που έχει στη 
διάθεσή του μελετούν προσεκτικά το κάθε τμήμα και χρησιμοποιώντας 
τις ειδικές τεχνικές γνώσεις, την εμπειρία τους και τις προδιαγραφές 
καθορίζουν επακριβώς την εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
της παραγωγής κάθε τμήματος και φροντίζουν για το καταμερισμό των 
πόρων και τη ροή της εργασίας.

46



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

5.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προγραμματισμός του έργου είναι το δεύτερο βασικό στάδιο που 
ακολουθείται κατά τη διαχείριση ενός έργου και έχει σαν στόχο του τον 
καθορισμό της χρονικής σειράς με βάση την οποία θα εκτελεστούν οι 
δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του έργου 
όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί κατά τον στρατηγικό σχεδίασμά. Εκτός 
από τον καθορισμό της χρονικής αλληλουχίας στο στάδιο αυτό 
καθορίζονται τα υλικά, η εργασία και ο εξοπλισμός που θα χρειαστούν σε 
κάθε φάση και το πραγματικό χρονικό σημείο που θα λάβουν χώρα οι 
δραστηριότητες του έργου, υπό κανονικές βέβαια συνθήκες.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού ενός έργου η 
επιστήμη της διαχείρισης έργου έχει αναπτύξει μερικές πολύ χρήσιμες 
τεχνικές και εργαλεία τα βασικότερα από τα οποία θα παρουσιαστούν στο 
παρόν κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές που θεωρούνται απαραίτητα 
εργαλεία για ένα διαχειριστή έργου είναι οι παρακάτω (Adam και Ebert, 
1992):

• το διάγραμμα Gantt,

• η μέθοδος CPM (Critical Path Method) και
• η μέθοδος PERT (Programme Evaluation and Review Technique).

To διάγραμμα Gantt που έχει πάρει την ονομασία του από τον 
αμερικάνο μηχανολόγο μηχανικό Henry Gantt (1869-1919) που πρώτος το 
χρησιμοποίησε αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες τεχνικές 
προγραμματισμού έργου. Πρόκειται ουσιαστικά, για ένα οριζόντιο 
ραβδόγραμμα (Σχήμα 9) στου οποίου τον οριζόντιο άξονα τοποθετείται ο 
χρόνος σε διάφορες υποδιαιρέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τη 
χρονική διάρκεια του έργου ενώ στον κάθετο άξονα τοποθετούνται οι 
τίτλοι των δραστηριοτήτων του έργου. Η σειρά τοποθέτησης των 
δραστηριοτήτων είναι: πάνω αυτές που αρχίζουν νωρίτερα και προς τα 
κάτω αυτές που αρχίζουν αργότερα. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι και 
τυχαία ή και να ακολουθεί άλλα κριτήρια χωρίς να επηρεάζεται η 
ορθότητα του διαγράμματος. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων γίνεται
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είτε με βάση τους τίτλους τους είτε με χρήση κωδικών αριθμών που 
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/εργασίες.

Σχήμα 9. Το Διάγραμμα Gantt

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής είναι η 
σαφής απεικόνιση της χρονικής διάρκειας και της αλληλουχίας των 
δραστηριοτήτων, η εύκολη και γρήγορη κατασκευή και επίσης, η εύκολη 
κατανόηση των πληροφοριών που παρέχει ακόμη και σε άτομα χωρίς 
εξειδικευμένη γνώση στο σχετικό αντικείμενο.

Φυσικά, τα διαγράμματα Gantt έχουν περιορισμένες δυνατότητες 
πληροφόρησης γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε λιγότερο 
πολύπλοκα έργα. Ειδικότερα, τα κύρια μειονεκτήματα που παρουσιάζουν 
είναι τα παρακάτω35:

• η δυσκολία στην αναπροσαρμογή τους όταν παρουσιάζονται 
μεταβολές στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης κάποιων 
δραστηριοτήτων,

• η δυσκολία χρήσης τους σε έργα με μεγάλο αριθμό 
δραστηριοτήτων λόγω του σημαντικού χώρου που απαιτεί η 
απεικόνισή τους,

• η αδυναμία τους στην απεικόνιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 
των δραστηριοτήτων και

48



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

• η αδυναμία τους στην παρουσίαση των κρίσιμων για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου δραστηριοτήτων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου των δικτύων (network modelling) 
για τον προγραμματισμό έργου αποτέλεσε και αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε υπεύθυνου για τη διαχείριση 
έργων. Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού έργων με 
πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που εκτελούνται απο διαφορετικά 
τμήματα και άτομα. Ουσιαστικά, η μοντελοποίηση του έργου με αυτή τη 
μέθοδο δίνει πληροφορίες τόσο για το χρόνο εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων όσο και για τη σειρά (διαδοχή) με βάση την οποία πρέπει 
να εκτελεστούν.

Η μέθοδος ιων δικτύων εμφανίζει δύο διαφορετικές μορφές που 
αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Πρόκειται 
για τη μέθοδο του κρίσιμου μονοπατιού (μέθοδος CPM - Critical Path 
Method) και την τεχνική αξιολόγησης και αναμόρφωσης του 
προγράμματος ενός έργου (μέθοδος PERT - Programme Evaluation and 
Review Technique). Αν και αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα και για διαφορετικά 
έργα οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν εξαιρετικές ομοιότητες.

Η χρήση των μεθόδων PERT/CPM δίνει στους διαχειριστές των έργων τη 
δυνατότητα να απαντήσουν σε μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που 
σχετίζονται με την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας 
εκτέλεσής τους. Τα βασικότερα από αυτά είναι τα παρακάτω2:

1. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του;
2. Πότε έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν και να τελειώσουν τα 

κύρια τμήματα και οι σχετικές δραστηριότητες του έργου;
3. Ποιές είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες του έργου, δηλαδή αυτές 

που δεν πρέπει να καθυστερήσουν για να ολοκληρωθεί το έργο 
στον καθορισμένο χρονικό ορίζοντα;

4. Ποιές είναι η μη κρίσιμες δραστηριότητες που μπορούν να 
καθυστερήσουν χωρίς να καθυστερήσει το έργο; Πόσο μπορούν 
να καθυστερήσουν;
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5. Ποιά είναι η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

6. Σε ποιές δραστηριότητες πρέπει ο διαχειριστής του έργου να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε χρονική στιγμή του έργου;

7. Σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, προχωράει το έργο 
ικανοποιητικά; Βρίσκεται στο προγραμματισμένο σημείο, πριν 
από αυτό ή μετά από αυτό;

8. Σε μία δεδομένη στιγμή, τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί είναι τα 
ίδια με αυτά που έχουν προϋπολογιστεί, είναι περισσότερα ή 
λιγότερα;

9. Υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την ολοκλήρωση του 
έργου;

10. Πώς μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτέλεσης του έργου, 
ποιές δραστηριότητες θα επηρεαστούν, πόσο και ποιό είναι το 
ποσό των χρημάτων που πρέπει να δοθεί;

11. Είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από μη κρίσιμες σε κρίσιμες 
δραστηριότητες;

Η μέθοδος CPM (Critical Path Method) αναπτύχθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 από τους J.E. Kelly της Remington Rand και M.R. 
Walker της Du Pont για την υποστήριξη του προγραμματισμού των 
εργασιών κατασκευής και συντήρησης βιομηχανικών συγκροτημάτων 
παραγωγής χημικών προϊόντων. Η επιτυχία και η απήχηση από την πρώτη 
εφαρμογή της ήταν πολύ μεγάλες και από τότε η τεχνική αυτή όπως 
άλλωστε και η PERT γνώρισε μεγάλη αναγνώριση και εφαρμογή σε 
σημαντικό αριθμό έργων διαφόρων τύπων σε παγκόσμια κλίμακα.

Για την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη 
μεθοδολογία που συνίσταται σε γενικές γραμμές από τα παρακάτω 
βήματα2,23'34,35,51,56 (Stevenson, Adam, Ebert, Lock, Leavitt, Nunn κ.α.):

1. Καθορισμός των δραστηριοτήτων που συνιστούν το σύνολο του 
έργου.

2. Προσδιορισμός της σειράς (αλληλουχίας) με την οποία απαιτεί 
το συγκεκριμένο έργο να εκτελεστούν οι δραστηριότητες.
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3. Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε επιμέρους 
δραστηριότητας.

4. Σχεδιασμός του δικτύου των δραστηριοτήτων τηρώντας την 
απαιτούμενη για το έργο αλληλουχία εκτέλεσης.

5. Προσδιορισμός με κίνηση από την αρχή προς το τέλος του 
έργου, της ταχύτερης δυνατής έναρξης κάθε δραστηριότητας με 
βάση το δίκτυο των δραστηριοτήτων και τους χρόνους 
ολοκλήρωσης κάθε δραστηριότητας.

6. Προσδιορισμός με κίνηση από το τέλος προς την αρχή του 
έργου, του αργότερου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε 
δραστηριότητας με βάση τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης του 
έργου που προσδιορίστηκε στο προηγούμενο βήμα.

7. Προσδιορισμός του χρόνου που μπορεί να καθυστερήσει κάθε 
δραστηριότητα (χαλαρός χρόνος) με βάση τη διαφορά των δύο 
χρόνων που υπολογίστηκαν στα δύο προηγούμενα βήματα.

8. Αναγνώριση και καταγραφή των κρίσιμων δραστηριοτήτων που 
είναι οι δραστηριότητες των οποίων η διαφορά των χρόνων είναι 
μηδενική και δεν μπορούν κατά συνέπεια να καθυστερήσουν.

9. Χρήση των πληροφοριών από τα βήματα 5 και 6 για τον βασικό 
προγραμματισμό του έργου.

Θεωρητικά η βαρύτητα όλων των παραπάνω βημάτων για την ορθολογική 
εφαρμογή της μεθόδου είναι ισομερώς καταμερισμένη, στην πράξη όμως 
τα σημαντικότερα βήματα θεωρούνται αυτό της εκτίμησης των χρόνων 
ολοκλήρωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων και του προσδιορισμού του 
κρίσιμου μονοπατιού, του συνόλου δηλαδή των δραστηριοτήτων που δεν 
μπορούν να καθυστερήσουν.

Η μέθοδος CPM χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο χρόνος 
ολοκλήρωσης κάθε δραστηριότητας του έργου μπορεί να εκτιμηθεί με 
σχετική ακρίβεια, είναι δηλαδή, μία ντετερμινιστική (προσδιοριστική) 
μεταβλητή (deterministic variable). Έτσι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
σε έργα για τα οποία υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία που με βάση αυτά 
είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ικανοποιητική προσέγγιση ο χρόνος που 
διαρκεί κάθε δραστηριότητα δηλαδή, είτε σε παρόμοια έργα, είτε σε έργα 
όπου τα υπεύθυνα για την εκτέλεση στελέχη μπορούν με βάση τις
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τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία τους να προβλέψουν το χρόνο 
διάρκειας.

Θεωρώντας λοιπόν ως δεδομένους τους χρόνους αποπεράτωσης των 
επιμέρους δραστηριοτήτων, το σημαντικότερο τμήμα στην εφαρμογή της 
μεθόδου είναι ο σχεδιασμός του δικτύου και η εκτίμηση του κρίσιμου 
μονοπατιού.

Η μέθοδος PERT (Programme Evaluation and Review Technique) 
αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από το Γραφείο Ειδικών 
Έργων του πολεμικού ναυτικού των Η.Π.Α., κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάπτυξης του υποβρυχίου Polaris που ήταν εφοδιασμένο με 
βαλιστικά πυραυλικά συστήματα. Το αποτέλεσμα από την πρώτη αυτή 
εφαρμογή της μεθόδου PERT σε πραγματικές συνθήκες ήταν η μείωση 
κατά δύο χρόνια της διάρκειας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου 
που σημειωτέον περιελάμβανε περίπου 3.000 υποκατασκευαστές. 
Σήμερα, η τεχνική PERT χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σε ευρεία 
κλίμακα τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα.

Για να είναι δυνατή η ορθολογική και αποτελεσματική εφαρμογή της 
μεθόδου πρέπει το έργο για το οποίο θα εφαρμοστεί να έχει τα 
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά35,51 56:

• οι δραστηριότητες που το αποτελούν να έχουν σαφώς 
καθορισμένη αρχή και τέλος,

• να μην υπάρχουν πολύπλοκες και πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των δραστηριοτήτων,

• οι δραστηριότητες να είναι σαφώς καθορισμένες και κατανοητές 
και

• να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής διαδοχής της εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων.

Όταν ισχύουν τα παραπάνω στοιχεία ή μπορούν να αποσαφηνιστούν με 
κατάλληλες παρεμβάσεις του διαχειριστή του έργου, η εφαρμογή της 
μεθόδου δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην πράξη τα βήματα
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που ακολουθούνται για την εφαρμογή της είναι τα ίδια με αυτά της 
μεθόδου CPM. Επίσης, όμοια είναι και η μεθοδολογία κατασκευής του 
δικτύου του έργου και της εύρεσης του κρίσιμου μονοπατιού.

Η διαφορά με την μέθοδο CPM είναι ότι τα έργα στα οποία 
χρησιμοποιείται η μέθοδος PERT είναι συνήθως καινοτομικά και άρα δεν 
υπάρχει επαρκής εμπειρία και γνώση για την αναμενόμενη διάρκεια των 
επιμέρους δραστηριοτήτων και επομένως και του συνολικού χρόνου που 
θα διαρκέσει το έργο. Για την εξάλειψη αυτής της αβεβαιότητας έχουν 
αναπτυχθεί από τους ειδικούς επιστήμονες τεχνικές που βασίζονται στη 
στατιστική και οι οποίες θεωρούν το χρόνο διάρκειας των 
δραστηριοτήτων ως μία τυχαία μεταβλητή, με συγκεκριμένη κατανομή 
πιθανοτήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι, με στοχαστικό (probabilistic) τρόπο 
το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Για την εκτίμηση του αναμενόμενου 
χρόνου με βάση τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιούνται οι 
τρεις παρακάτω τιμές για κάθε δραστηριότητα:

1. Αισιόδοξος χρόνος (optimistic time): συμβολίζεται με α και θεωρείται 
ότι είναι ο πιο απίθανος, αλλά δυνατός χρόνος, αν δεν υπάρξουν 
προβλήματα, δηλαδή, η τιμή αυτή του χρόνου είναι το κατώτερο 
φράγμα της κατανομής πιθανοτήτων.

2. Απαισιόδοξος χρόνος (pessimistic time): συμβολίζεται με β και 
θεωρείται ότι είναι ο πιο απίθανος, αλλά δυνατός χρόνος, αν 
εμφανιστούν σημαντικά προβλήματα, δηλαδή, η τιμή αυτού του χρόνου 
είναι το ανώτερο φράγμα της κατανομής πιθανοτήτων.

3. Πιθανός χρόνος (propable time): συμβολίζεται με m και είναι η πιο 
ρεαλιστική εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή 
της η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία 
εκτίμηση του τύπου της κατανομής πιθανότητας του χρόνου της 
δραστηριότητας.

Τα τρία παραπάνω διαφορετικά είδη εκτιμήσεων του χρόνου μιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας δίνονται διαγραμματικά στο Σχήμα 10 και 
χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η πιθανότητα να τελειώσει το έργο 
στην προγραμματισμένη ημερομηνία.
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Οι τρεις εκτιμήσεις του χρόνου θεωρείται ότι σχετίζονται με τη μορφή 
μιας μονοκόρυφης κατανομής πιθανοτήτων με την πιο πιθανή τιμή 
του χρόνου να συμπίπτει με την τιμή που αντιστοιχεί στο υψηλότερο 
σημείο της καμπύλης των συχνοτήτων (πιθανότερη τιμή). Επειδή η σχέση 
του αισιόδοξου και του απαισιόδοξου χρόνου με την πιο πιθανή τιμή του 
χρόνου μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση, η μονοκόρυφη κατανομή 
πιθανοτήτων μπορεί να είναι λοξή (skewed) από αριστερά ή από δεξιά 
(όπως άλλωστε φαίνεται και το Σχήμα 10).

Η χρήση των τριών χρόνων (εκτιμητριών) για την εκτίμηση του 
αναμενόμενου χρόνου είναι δυνατή κάνοντας δύο βασικές υποθέσεις:

1. Οι χρόνοι διάρκειας των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου 
θεωρείται ότι ακολουθούν την βήτα (beta) κατανομή και άρα ο μέσος 
χρόνος για κάθε δραστηριότητα μπορεί να υπολογιστεί από τον 
παρακάτω τύπο:

Η

Χρόνος

Αισιόδοξος Πιθανότερος Αναμενόμενος
χρόνος χρόνος χρόνος

Απαισιόδοξος
χρόνος

Σχήμα 10. Μονοκόρυφη Κατανομή Συχνοτήτων.
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2. Η τυπική απόκλιση του χρόνου κάθε δραστηριότητας είναι ίση με το 1/6 
του εύρους των δύο φραγμάτων (άνω και κάτω φράγμα) δηλαδή, 
δίνεται από τον τύπο:

τύπο:

και αντίστοιχα η διακύμανση δίνεται από τον

Με βάση τους παραπάνω τύπους είναι δυνατό να υπολογιστούν οι 
αναμενόμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων 
καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις και διακυμάνσεις.

Για την εκτίμηση της πιθανότητας να είναι η τυχαία μεταβλητή (χρόνος 
ολοκλήρωσης του έργου) μικρότερη από το χρονικό ορίζοντα που έχει 
τεθεί ως όριο, χρειάζεται να γίνουν τρεις ακόμη βασικές υποθέσεις, οι 
οποίες είναι οι παρακάτω:

1. Οι τιμές των χρόνων ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων είναι 
στατιστικά ανεξάρτητες.

2. Οι δραστηριότητες του κρίσιμου μονοπατιού καταναλώνουν για την 
αποπεράτωσή τους τον μεγαλύτερο χρόνο από οποιεσδήποτε άλλες 
που ανήκουν σε άλλο μονοπάτι.

3. Οι τιμές του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου ακολουθούν την κανονική 
κατανομή.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις, η ζητούμενη πιθανότητα υπολογίζεται με 
βάση το στατιστικό z και τη χρήση του Πίνακα της κανονικής κατανομής. 
Η τιμή του ζ δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

• ζ = ——(4) όπου Τ = ο χρόνος-όριο για την ολοκλήρωση του 
σ

έργου, Ε(Τ) = το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων των 
δραστηριοτήτων του κρίσιμου μονοπατιού και σ = η τυπική 
απόκλιση των διακυμάνσεων των χρόνων των δραστηριοτήτων 
του κρίσιμου μονοπατιού.
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Η κατασκευή του δικτύου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων ενός 
έργου σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες και μεθοδολογία δεν 
μπορεί να εγγυηθεί και την εφικτότητα του έργου στην πράξη. Η 
κατασκευή του δικτύου αποτυπώνει τους χρόνους έναρξης και λήξης των 
δραστηριοτήτων χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τους διαθέσιμους για το 
συγκεκριμένο έργο πόρους της αναδόχου εταιρείας σε κάθε χρονική 
στιγμή. Στο δίκτυο του έργου η μόνη προϋπόθεση για την έναρξη μιας 
δραστηριότητας είναι να έχουν τελειώσει οι αμέσως προηγούμενες. Στην 
πράξη όμως, για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται πόροι όπως 
εργασία, χρήματα και υλικά που σε καμία περίπτωση δεν είναι 
απεριόριστοι.

Είναι λοιπόν φανερό, ότι ο διαχειριστής ενός έργου θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τόσο την πληροφόρηση που του δίνουν οι τεχνικές 
προγραμματισμού όσο και τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των 
πόρων για κάθε έργο. Οι πόροι είναι συνήθως τόσο περιορισμένοι που 
παραλλείψεις σχετικά με τη διαχείρισή τους μπορούν να καταστήσουν 
πλήρως ανενεργό και το καλύτερα καταρτισμένο εργασιακό πρόγραμμα.

Η εκχώρηση πόρων στις κατάλληλες εργασίες σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό με βάση τα δίκτυα PERT/CPM είναι η μόνη αξιόπιστη 
οδός για την πρακτική εφαρμογή ενός έργου1,2,3,10,32'34. Τα αποτελέσματα 
της χρονικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την ορθολογική εκχώρηση 
των πόρων στις διάφορες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που δύο ή 
περισσότερες δραστηριότητες ανταγωνίζονται για τους ίδιους 
περιορισμένους πόρους, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες προτεραιότητας 
με βάση τους οποίους οι πόροι κατανέμονται στις πιο αποδοτικές χρήσεις 
τους. Συνήθως οι δραστηριότητες που έχουν προτεραιότητα είναι αυτές 
που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εμφανίζουν το λιγότερο περίσσευμα 
χρόνου. Ως περίσσευμα χρόνου (float) ορίζεται το ποσό του χρόνου που 
μπορεί να καθυστερήσει μία δραστηριότητα αν όλες οι προηγούμενές της 
τελειώσουν στο νωρίτερο δυνατό και οι επόμενες αρχίσουν τον αργότερο 
δυνατό χρόνο. Ο διαχειριστής του έργου μπορεί βέβαια, να 
χρησιμοποιήσει και άλλα κριτήρια όπως το αναμενόμενο όφελος από την 
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το βαθμό
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διαθεσιμότητας υποκατασκευαστών, το κόστος προμήθειας 
επιπρόσθετων πόρων και τους όρους των συμβολαίων που έχουν 
συναφθεί. Η λήψη της ορθολογικότερης δυνατής απόφασης απαιτεί την 
άριστη πληροφόρηση του διαχειριστή σε σχέση τόσο με τη διαθεσιμότητα 
των πόρων όσο και με τη σχετική βαρύτητα των κριτηρίων που θα 
χρησιμοποιηθούν στην τελική απόφαση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει 
επαρκής πληροφόρηση σε σχέση με τα παρακάτω2,18’23,34,51,56:

• Τις δυνατότητες και το κόστος αναπροσαρμογής του προγράμματος.

• Την αποδοτικότητα της χρήσης (βαθμός αξιοποίησης) των διαθέσιμων 
πόρων (η γνώση των ποσοτήτων των πόρων δίνει συνήθως μία 
πλασματική εικόνα διαθεσιμότητας, η πραγματική εικόνα 
σκιαγραφείται μόνο με τη γνώση του βαθμού ικανότητας της 
επιχείρησης να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους).

• Την πραγματική διαθεσιμότητα ανθρωποωρών του ανθρώπινου 
δυναμικού όπως αυτή καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο για το 
ωράριο εργασίας, τις ημέρες εργασίας, τις υπερωρίες, τις αργίες και 
τις άδειες.

• Τις δυνατότητες μεταφοράς πόρων σε κάθε χρονική στιγμή από 
τμήματα άλλων έργων της αναδόχου εταιρείας (μεταφορά πόρων με 
χαμηλό κόστος).

Η χρήση της μεθόδου CPM για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 
ενός έργου δίνει τη δυνατότητα, ανάμεσα στα άλλα για την αναθεώρηση 
του προγράμματος όταν η ημερομηνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
έργο δεν είναι αποδεκτή.

Όταν ο διαχειριστής ενός έργου αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις
^ 2 3 23 34 35 51 56ενδείκνυται να εργαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα...............

ΒΗΜΑ Ιο: προσδιορισμός του χρόνου που πρέπει να μειωθεί ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου. Αυτό γίνεται με σύγκριση του χρόνου 
ολοκλήρωσης του έργου που υπολογίστηκε, με βάση τις 
διαθέσιμες τεχνικές και του επιθυμητού χρόνου ολοκλήρωσης.
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ΒΗΜΑ 2ο: επιλογή των δραστηριοτήτων των οποίων η μείωση του χρόνου 
εκτέλεσης θα επηρεάσει το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης του 
έργου. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που 
ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι, αφού το άθροισμα των χρόνων 
εκτέλεσής τους συμπίπτει με το νωρίτερο δυνατό χρόνο που 
μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο τηρώντας τις απαιτήσεις 
αλληλουχίας των δραστηριοτήτων.

ΒΗΜΑ 3ο: εκτίμηση του μέγιστου περιθώριου μείωσης του χρόνου 
εκτέλεσης των όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Για την 
εκτίμηση αυτού του περιθωρίου χρειάζεται να είναι γνωστή η 
φύση κάθε δραστηριότητας και οι τεχνικές ή άλλες 
δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες για τη συντόμευσή της.

ΒΗΜΑ 4ο: εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται για την εταιρεία η 
προσθήκη πόρων (εργασίας, υλικών και μηχανών) για τη 
μείωση του χρόνου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Το 
σχετικό κόστος εξαρτάται από το είδος των πόρων που θα 
χρησιμοποιηθούν και τη διαθεσιμότητά τους τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

ΒΗΜΑ 5ο: επιλογή των λιγότερο δαπανηρών δραστηριοτήτων του 
κρίσιμου μονοπατιού για μείωση του χρόνου εκτέλεσής τους. 
Για την επιλογή αυτή πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

• εκτίμηση του κόστους εκτέλεσης της κάθε 
δραστηριότητας υπό κανονικές συνθήκες,

• εκτίμηση της μέγιστης χρονικής συντόμευσης που μπορεί 
να γίνει σε κάθε δραστηριότητα,

• εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται η μέγιστη χρονική 
συντόμευση και

• συσχέτιση, για την επιλογή, της μέγιστης χρονικής 
συντόμευσης και του κόστους.

Για αυτές τις εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι συμβολισμοί και
τύποι που δίνονται στη συνέχεια:

Ni = ο κανονικός χρόνος εκτέλεσης της δραστηριότητας i 
μι = ο ελάχιστος χρόνος εκτέλεσης της δραστηριότητας i
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Μ, = η μεγίστη δυνατή μείωση του χρόνου εκτέλεσης της 
δραστηριότητας I.

Με βάση αυτούς τους συμβολισμούς θα έχουμε: Ms = Ν, - μ,

Κ| = το κόστος εκτέλεσης της δραστηριότητας i σε κανονικές 
συνθήκες

Κ|'= το κόστος εκτέλεσης της δραστηριότητας i στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο

Σ| = το κόστος ανά μονάδα χρόνου για τη συντόμευση της 
δραστηριότητας i

Με βάση αυτούς τους συμβολισμούς θα έχουμε:

Σ - Κ* ~Κ'
Μ,

Ο όρος έλεγχος έργου αναφέρεται στο σύνολο των διαδικασιών που 
έχουν αναπτυχθεί από την επιστήμη της διαχείρισης έργου, αλλά και 
άλλες συναφείς επιστήμες, για την συνεχή και αποτελεσματική 
παρακολούθηση ενός έργου κατά την εκτέλεσή του, την έγκαιρη 
αναγνώριση προβλημάτων και τη διενέργεια των απαιτούμενων 
διορθωτικών ενεργειών ή των ενεργειών πρόληψης.

Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα έργα 
ανεξάρτητα από τη φύση και το μέγεθος τους. Ο έλεγχος που 
πραγματοποιείται αφορά συνήθως τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

• τους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς),

• τα κόστη, τις χρηματικές ροές και τους προϋπολογισμούς,

• τα χρονοδιαγράμματα και

• την ποιότητα

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
που να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
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• μηχανισμούς παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών από 
την πορεία των εργασιών σε όλα τα τμήματα του έργου,

• συστήματα συνεχούς πληροφόρησης των διαχειριστών για όλα 
τα κρίσιμα στοιχεία του έργου,

• διαδικασίες διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όταν αυτό 
απαιτείται σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει.

Η υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στον έλεγχο των έργων η 
επιστήμη των Η/Υ είναι πολύ σημαντική. Ειδικότερα, έχουν αναπτυχθεί 
εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού που διευκολύνουν και προωθούν τη 
συνεχή παρακολούθηση των έργων όσον αφορά τους πόρους, τα κόστη 
και τα χρονοδιαγράμματα.

Σε σχέση με την ποιότητα εκτός από τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν 
αναπτυχθεί προδιαγραφές και πρότυπα η χρήση των οποίων δημιουργεί 
το πλαίσιο αλλά και μία κοινή σε παγκόσμιο επίπεδο ορολογία για την 
εγκατάσταση διαδικασιών που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιοτική 
στάθμη και την ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται αυτή. Τα συστήματα 
ελέγχου της ποιότητας στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη φιλοσοφία της 
διοίκησης ολικής ποιότητας και της διασφάλισης ποιότητας.
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6. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Για την αποτύπωση της κάταστασης σε σχέση με τη διαχείριση και τη 
διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων, σε διεθνές 
επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα 13 χώρες οι οποίες αναφέρονται 
στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Το δείγμα των χωρών για τη διεθνή μελέτη του κλάδου
των κατασκευών.

Α/Α ΧΩΡΑ
1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

2 ΔΑΝΙΑ

3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
4 ΓΑΛΛΙΑ
5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

8 ΝΟΡΒΗΓΙΑ

9 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
10 ΙΣΠΑΝΙΑ

11 ΣΟΥΗΔΙΑ

12 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
13 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)

Η γενική εικόνα της μελέτης δείχνει ότι υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο 
ένα εύρος βαθμιδών ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης και 
διασφάλισης ποιότητας των έργων καθώς και όλων των άλλων στοιχείων 
που σχετίζονται με αυτά.

Η ευαισθητοποίηση των πελατών, είτε αυτοί προέρχονται από τον 
ιδιωτικό είτε από το Δημόσιο Τομέα, εμφανίζεται υψηλή με αποτέλεσμα
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να επιζητούν την ποιότητα, το χαμηλό κόστος παραγωγής και την 
γενικότερη αξιοπιστία και εξασφάλιση από τους προμηθευτές τους 
ανεξάρτητα αν οι ίδιοι τις περισσότερες φορές δεν υιοθετούν στις 
δραστηριότητές τους παρόμοιους μηχανισμούς.

Η επικείμενη εναρμόνιση των νομοθετικών πλαισίων των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκδοση κοινά αποδεκτών οδηγιών για την 
εκτέλεση των έργων στο χώρο των κατασκευών είχε ως άμεσο 
αποτέλεσμα την εισαγωγή αλλαγών στις εθνικές νομοθεσιών των χωρών 
μελών, αλλαγές οι οποίες προωθούν την έννοια της διασφάλισης 
ποιότητας και της ορθολογικής διαχείρισης των έργων. Παράλληλα με το 
συγκεκριμένο καθεστώς, υπάρχει και εφαρμόζεται σε κάθε χώρα ειδική 
περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει ως στόχο την προστασία και 
διατήρηση της αειφορίας του περιβάλλοντος, θέτωντας ένα πλαίσιο 
ποιοτικής διαχείρισής του.

Σε πολλές χώρες υπάρχει άμεση σύνδεση της ασφάλισης των έργων με 
τις απαιτήσεις για υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ποιότητας τόσο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής τους όσο και κατά τη χρήση τους. Μάλιστα, 
ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει και στη θεσμοθέτηση κριτηρίων 
επιλογής των αναδοχών εταιρειών που ευνοούν αυτές που μπορούν να 
αποδείξουν ότι εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες 
διαχείρισης έργων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Η ανάπτυξη της πιστοποίησης επιχειρήσεων εμφανίζεται μεγάλη και 
γίνεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εθνικών φορέων 
τυποποίησης ή ποιότητας. Ο αριθμός και ο τύπος των πιστοποιήσεων σε 
κάθε χώρα εξαρτάται από την εγχώρια ζήτηση, τον εγχώριο και διεθνή 
ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις για εξαγωγές.

Στις περιπτώσεις που οι πελάτες είναι φορείς του δημοσίου υπάρχουν 
γενικά αυστηρότερες απαιτήσεις τόσο για την ποιότητα όσο και για τη 
διαχείριση των πόρων, των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων 
των έργων. Αυτό φυσικά, δεν σημαίνει ότι η εξάπλωση των σύγχρονων 
συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης έργων αφορά τους 
συγκεκριμένους φορείς. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και
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σημαντικός αριθμός εξαιρέσεων όπου το κριτήριο ανάθεσης των έργων 
είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ως πελάτες επιζητούν την αξιοπιστία και 
την ποιότητα περιλαμβάνουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες και 
άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν μεγάλα και 
πολύπλοκα έργα. Πολλοί από αυτούς τους πελάτες έχουν ήδη πάρει 
πιστοποίηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν.

Οι αρχιτέκτονες, οι τεχνικοί σύμβουλοι αλλά και μεγάλος αριθμός 
μικρομεσσαίων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα 
έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία των τεχνικών διαχείρισης έργων 
και διασφάλισης ποιότητας και επιζητούν αυτά τα στοιχεία από τους 
εργολάβους στους οποίους απευθύνονται. Μεγάλος αριθμός πρωτοπόρων 
κατασκευαστικών εταιρειών έχει ήδη αρχίσει την ανάπτυξη και εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων υιοθετώντας και εφαρμόζοντας διαδικασίες που 
κάνουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη την εκτέλεση των έργων 
τους. Οι κύριοι εργολάβοι των έργων για να κάνουν δυνατό τον 
αποτελεσματικό έλεγχο των υπεργολάβων τους ζητούν από αυτούς την 
υιοθέτηση των αρχών της διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις 
λειτουργικές τους διαδικασίες.

Οι προμηθευτές των υλικών και του εξοπλισμού εμφανίζονται να έχουν τη 
μικρότερη ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας. Επίσης, η 
διαθεσιμότητα ειδικών επιστημόνων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 
τόσο τη διαχείριση όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, φαίνεται να είναι πολύ περιορισμένη. 
Από τις διαθέσιμες σχετικές υπηρεσίες φαίνεται να υπάρχει κάλυψη σε 
όλο το εύρος των τεχνικών διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας αλλά 
και σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Η ερευνητικές και αναπτυξιακές μελέτες για τον κλάδο 
πραγματοποιούνται από πανεπιστήμια και δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά 
ινστιτούτα, η εργασία των οποίων, εστιάζεται τόσο στο σχεδίασμά όσο 
και στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας.
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Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 έχουν αναγνωριστεί και στον κλάδο των 
κατασκευών ως το μέσο που θα υποστηρίξει την προσπάθεια προς τη 
διασφάλιση της ποιότητας. Οι πιστοποιήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με 
βάση τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 9002 και σε πολύ λίγες περιπτώσεις 
κατά ISO 9003. Στον Πίνακα 4 γίνεται αντιστοίχιση των προτύπων και 
των πιστοποιούμενων κατηγοριών εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο των 
κατασκευών.

Πίνακας 4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για τους διάφορους 
τύπους εταιρειών του κλάδου των κατασκευών.

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ISO 9001
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ISO 9002
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ISO 9001
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ/ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ISO 9001
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ISO 9002 / ISO 9003
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ISO 9001 / ISO 9002

Οσον αφορά τη μεθοδολογία διαχείρισης των έργων αυτή διαχωρίζεται, 
σε όλες τις υπό μελέτη χώρες, σε τρία βασικά τμήματα: το στρατηγικό 
σχεδίασμά, β) τον προγραμματισμό και γ) τον έλεγχο. Στο στρατηγικό 
σχεδίασμά εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές και εργαλεία όπως οι 
προβλέψεις ζήτησης και χρηματοροών, οι προϋπολογισμοί, κατάλογοι 
υλικών και μηχανολογικά διαγράμματα. Στον προγραμματισμό των έργων 
χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα τα διαγράμματα Gantt και επίσης, σε 
λιγότερο εύρος οι τεχνικές PERT/CPM και διάφοροι συνδυασμοί τους με 
τις τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού. Τέλος, για τον έλεγχο 
χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αναφορών ανά τμήμα και ανά έργο, 
στατιστικές τεχνικές ελέγχου της ποιότητας και διεθνώς αναγνωρισμένα
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πρότυπα και προδιαγραφές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των εν λόγω εργασιών.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάβαση από τη διασφάλιση ποιότητας 
στην εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας παρουσιάζει 
πολύ μικρή συχνότητα γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μικρή 
εμπειρία του κλάδου στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ποιότητας 
αλλά και στην απουσία διαμορφωμένου πλαισίου για την ευρεία υιοθέτηση 
των αρχών της ΔΟΠ.
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Β. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

I ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο κλάδος των κατασκευών χαρακτηρίζεται από διάφορα στοιχεία που τον 
διαφοροποιούν από τους άλλους παραγωγικούς κλάδους δημιουργώντας 
ένα εξειδικευμένο και μοναδικό λειτουργικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, γίνεται 
μία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών του κλάδου 
με στόχο την αποτύπωση της δομής των προϊόντων, των τεχνολογιών, 
του περιβάλλοντος και των μορφών οργάνωσής του17.

Όσον αφορά τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:

• είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες χρήσεις και μοναδικά 
(πολύ μεγάλη διαφοροποίηση),

• ο τόπος παραγωγής και κατανάλωσής (χρήσης) τους είναι ο 
ίδιος,

• έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παραμένουν σχεδόν σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους στον ίδιο χώρο,

• οι επενδύσεις που γίνονται για την παραγωγή τους δεσμεύονται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και

• εμφανίζουν μεγάλες δυνατότητες επισκευής ακόμη και μετά από 
μακροχρόνια χρήση.

Όσον αφορά τους τεχνολογικούς και τους οργανωσιακούς 
παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:

• Η μόνιμη εγκατάσταση των προϊόντων σε συγκεκριμένες θέσεις 
κάνει αδύνατη την εστίαση των παραγωγικών διαδικασιών σε ένα 
τόπο, όπως συμβαίνει με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όπου τα 
εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων είναι τοποθετημένα 
μόνιμα σε ένα χώρο.
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• Η μοναδικότητα, η μεγάλη διαφοροποίηση και η σχετική ακινησία 
των προϊόντων περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη χρήση 
συστημάτων και μεθοδολογιών τυποποίησης και 
ορθολογικοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών καθώς και τις 
δυνατότητες για χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού 
εξοπλισμού και προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

• Η φύση των παραγωγικών (κατασκευαστικών) εργασιών του 
κλάδου είναι εντάσεως εργασίας και όχι κεφαλαίου.

• Τέλος, η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού είναι μικρή 
στην κατασκευαστική βιομηχανία και όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα 11 είναι περίπου η μισή από αυτή της μεταποιητικής 
βιομηχανίας.
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ΕΥΡΩΠΗ (12)

□ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Β ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ

Σχήμα 11. Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού 
(μετρούμενη ως συμβολή στο ΑΕΠ σε εκατομμύρια ECU διά τη 

συνολική απασχόληση σε χιλιάδες) στην κατασκευστική 
βιομηχανία σε σύγκριση τη μεταποιητική βιομηχανία. Πηγή: 

EUROSTAT, Statistical Yearbook 1988

• Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παραγωγής χαρακτηρίζεται 
από διάφορους μελετητές ως “ευέλικτη εξειδίκευση” γιατί η φύση
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• Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παραγωγής χαρακτηρίζεται 
από διάφορους μελετητές ως “ευέλικτη εξειδίκευση” γιατί η φύση 
των παραγωγικών εργασιών απαιτεί τη χρήση εύκολα 
μεταφερόμενου και πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμού.

• Η εξοπλισμός που χρησιμοποιείται συνήθως αγοράζεται μέσω 
της μεθόδου του leasing με τη υποστήριξη χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών ή προμηθευτών που συναλάσσονται με το 
συγκεκριμένο τρόπο.

• Εξαιτίας της φύσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(εντάσεως εργασίας) αλλά και της δυνατότητας απόκτησης 
εξοπλισμού με leasing δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για 
τη δημιουργία μίας επιχείρησης και κατά συνέπεια τα εμπόδια 
εισόδου στον κλάδο είναι χαμηλά.

• Επειδή η παραγωγή γίνεται στο χώρο χρήσης του προϊόντος και 
οι σχετικές τοποθεσίες παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική 
διασπορά ο κλάδος χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωγραφική 
κατάτμηση. Μάλιστα, η ζήτηση για έργα τοπικής χρήσης και 
μικρού μεγέθους ικανοποιείται από τοπικές εταιρείες.

• Οι δραστηριότητες εντάσεως εργασίας, ο τοπικός 
προσανατολισμός και η απαίτηση για μικρές επενδύσεις έχουν 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο κυριαρχίας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον κλάδο όχι μόνο όσον αφορά των αριθμό των 
επιχειρήσεων αλλά επίσης και σε ότι αφορά το απασχολούμενο 
προσωπικό και τα παραγώμενα προϊόντα. Η δομή των 
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται στο Σχήμα 12.
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■ <10 εργαζ.

■ 10-500 εργαζ.

Η>500 εργαζ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σχήμα 12. Η δομή των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγή ERECO 1992.

• Ο μικρός βαθμός έντασης κεφαλαίου δημιουργεί περιορισμένη 
εξειδίκευση των επιχειρήσεων.

• Το μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων, ο έντονος 
ανταγωνισμός και η ένταση εργασίας δημιουργούν χαμηλά 
περιθώρια κέρδους και δεν επιτρέπουν την υιοθέτηση 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο.

• Ο μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων, η ανάθεση των έργων 
μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών και η ανάγκη για μείωση του 
σχετικά υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου έχουν οδηγήσει στην 
ανάπτυξη του θεσμού των υπεργολαβιών (sub-contracting).

• Ο μεγάλος αριθμός των μικρών επιχειρήσεων, ο γεωγραφικός 
κατακερματισμός, ο μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων, ο 
υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος και η τοπική φύση των έργων
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έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των συνεργασιών/κοινοπραξιών 
(joint ventures) για την εκτέλεση πολλών έργων.

• Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων είναι οικογενεικής μορφής.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της αγοράς του κλάδου των κατασκευών 
αυτά συνίστανται από τα παρακάτω:

• Η σχέση μεταξύ της κατασκευαστικής εταιρείας και του πελάτη 
της είναι ανάλογη με αυτή του εκτελεστή (executor) και του 
καθοδηγητή (instructor).

• Συνήθως οι δραστηριότητες των κατασκευών διαχωρίζονται στο 
σχεδίασμά (design) και την κατασκευή (construction).

• Οι κατασκευαστικές εταιρείες πωλούν κάτι το οποίο δεν έχει 
ακόμη παραχθεί και το οποίο θα παραχθεί σε συνθήκες που μόνο 
μερικώς ελέγχονται από την ανάδοχο εταιρεία. Παράγοντες που 
τις περισσότερες φορές είναι εκτός ελέγχου είναι οι παρακάτω: 
ο καιρός, το περιβάλλον, το εργατικό δυναμικό (εποχιακό), τα 
υλικά και οι σχέσεις με τις εκάστοτε κρατικές ή τοπικές αρχές.

• Ο ανταγωνισμός μέχρι σήμερα τουλάχιστον βασίζεται πρώτα 
στην τιμή και λιγότερο στο χρόνο παράδοσης και στην ποιότητα.

• Η αγορά του κλάδου χαρακτηρίζεται πολλές φορές από 
ασυμετρίες και περιοδικά μονοψώνια λόγω του καθεστώτος των 
μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση των έργων.

• Εξαιτίας της μικρής εξειδίκευσης των επιχειρήσεων αλλά και της 
μεγάλης διαφοροποίησης στη μορφή των έργων η 
τμηματοποίηση της αγοράς είναι σχεδόν αδύνατη.

• Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος πολλές φορές αθέμιτος 
αναγκάζοντας της επιχειρήσεις να κάνουν προσφορές για έργα 
κάτω από το κόστος παραγωγής για να μπορέσουν να 
διατηρήσουν τη θέση τους στη αγορά.

• Οι εσωτερικές αγορές των διαφόρων χωρών είναι κλειστές για 
τον ξένο ανταγωνισμό ο οποίος αναπτύσσεται μόνο σε 
διασυνοριακά και σε ορισμένα μεγάλης εμβέλειας έργα.

• Μακροπρόθεσμα η ζήτηση των κατασκευαστικών προϊόντων είναι 
σταθερή.
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• Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κλάδος ικανοποιεί βασικές ανάγκες 
έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι 
ο δεύτερος σε μέγεθος σε παγκόσμιο επίπεδο μετά των τομέα 
των μετάλλων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και παραγωγική 
δυναμικότητα.

• Σε βραχυπρόθεσμη βάση παρουσιάζονται σημαντικές 
διακυμάνσεις στη ζήτηση.

• Στο συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου εμφανίζεται και ένα 
μεγάλο μέρος “μαύρης αγοράς” (black market) που οφείλεται 
κυρίως στην παράνομη οικοδομή.

• Η κατασκευή κατοικιών - κτιρίων (buildings) αποτελεί το 
μεγαλύτερο τμήμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων του 
κλάδου με ποσοστό στην Ευρώπη που κυμαίνεται από 65-70%.

• Ο ορθολογικός και αποτελεσματικός έλεγχος ποιότητας κρίνεται 
απαραίτητος και σε αυτό τον κλάδο αλλά είναι πολύ δύσκολος 
λόγω της φύσης των εργασιών και των προϊόντων αλλά και του 
ισχυρού ανταγωνισμού που επιβάλει χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Όσον αφορά τη δομή της αγοράς κεφαλαίων του κλάδου αυτή 
παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Τα προϊόντα του κατασκευαστικού κλάδου θεωρούνται πολύ 
σημαντικές επενδύσεις για την οικονομία ενός κράτους. Το 
γεγονός αυτό δημιουργεί εξάρτηση των έργων από 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που απαιτεί αντίστοιχα 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά.

• Τα προϊόντα του κλάδου είναι από τα πιο ακριβά στην αγορά και 
για αυτό η αγορά τους χρειάζεται χρηματοδότηση (financing). 
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο κύκλος εργασιών των 
επιχειρήσεων παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από τα ισχύοντα 
κάθε φορά επιτόκια δανεισμού (interest rates) και κατά συνέπεια 
τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις παραγωγικές 
δραστηριότητες του κλάδου αυτές συνίστανται στα παρακάτω:

71



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

• Τα έργα είναι συνήθως άμεσα συνδεδεμένα με το περιβάλλον 
στο οποίο θα τοποθετηθούν και για αυτό η ποιότητα κατασκευής 
τους έχει διπλή λειτουργικότητα αφού σχετίζεται τόσο με την 
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών όσο και με τη 
ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου (environmental 
management).

• Τα έργα του κλάδου παράγουν σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες 
ποσότητες απορριμάτων και αποβλήτων που πρέπει να 
διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο.

• Ο κλάδος χρησιμοποιεί ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες και
απορρίματα μεταποιητικών επιχειρήσεων όπως λάστιχα 
αυτοκινήτων για την παραγωγή ασφάλτου χαμηλής πυκνότητας.

• Πολλά έργα του κλάδου αφορούν την προστασία ή
αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας του κλάδου αυτή παρουσιάζει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Η εργασία λόγω της φύσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα κόστους.

• Το υψηλό κόστος εργασίας και ο έντονος ανταγωνισμός 
δημιουργούν συνθήκες “μαύρης αγοράς" εργασίας και 
υπεργολαβιών εργασίας.

• Η παραγωγή των προϊόντων στον τόπο χρήσης τους, οι
δραστηριότητες εντάσεως εργασίας και ο υψηλός
επιχειρηματικός κίνδυνος έχουν δημιουργήσει στον κλάδο μία 
παράδοση υψηλής κινητικότητας (mobility) των εργαζομένων.

• Το πραγματικό επίπεδο των αποδοχών των εργαζομένων 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και επιπρόσθετα, μικρά 
περιθώρια αύξησης χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις τελικές 
τιμές των προϊόντων.

• Η ποικιλότητα των εργασιών, η διαφοροποίηση των προϊόντων, 
του εξοπλισμού, και των συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου 
δημιουργούν ανάγκη για υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού.
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• Εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στην επαγγελματική 
κατάρτιση του προσωπικού λόγω της υψηλής κινητικότητάς του.

• Εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα και ανάγκες υγιεινής και 
ασφάλειας, λόγω της επικινδυνότητας των εργασιών.

• Η σχετική ανεξαρτησία του προσωπικού λόγω της μεγάλης 
κινητικότητας και ο μειωμένος φόβος από πιθανές απολύσεις 
έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενώσεων και συνδικάτων με 
σημαντική συμμετοχή και δραστηριοποίηση που έχουν ως 
αποτέλεσμα μεγάλη συχνότητα απεργιών και κινητοποιήσεων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά χρειάζεται εφαρμογή των τεχνικών και μεθοδολογιών της 
διαχείρισης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, που αποδείχτηκε ότι σε 
πραγματικές συνθήκες εμφανίζουν ικανοποιητική αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητα.

Τέλος, η εικόνα της δομής του κλάδου των κατασκευών ολοκληρώνεται με 
την παρουσίαση του γενικού πλαισίου που χαρακτηρίζει τις παραγωγικές 
του δραστηριότητες και δίνεται στο Σχήμα 13. Τα στάδια που 
παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο διάγραμμα αντιπροσωπεύουν διαδοχικά 
βήματα που ακολουθούνται γενικά για την παραγωγή των 
κατασκευαστικών - τεχνικών έργων22. Τα βήματα αυτά είναι δυνατό να 
εκτελούνται είτε κατά σειρά είτε παράλληλα. Επίσης, είναι λογικό να μην 
εμφανίζονται όλα στις διάφορες κατηγορίες έργων.
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Σχήμα 13. Η δομή της παραγωγικής διαδικασίας στον κλάδο των
κατασκευών.
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2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες συνιστούν έναν από τους 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με άμεση και 
ουσιαστική επίδραση στην Εθνική Οικονομία. Η συμμετοχή του κλάδου 
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) κυμάνθηκε την τελευταία 
δεκαετία (1986-1995) μεταξύ των ορίων 5,2-5,8%· Από τα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια οι μικρές τότε κατασκευαστικές εταιρείες βοήθησαν 
στην ανοικοδόμηση του τόπου και συνετέλεσαν στη δημιουργία των 
απαραίτητων έργων υποδομής. Ιδιαίτερα τις δεκαετίες 1960 και 1970, ο 
κατασκευαστικός κλάδος είχε καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας. Αλλά και σήμερα (1996), οι διαδικασίες ανάπτυξης της χώρας 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλάσσουν ρόλο “κλειδί” στον 
κλάδο59'61-64'78'99'110.

Ο κλάδος απασχολεί περισσότερους από 230.000 εργαζομένους, αριθμός 
που αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού ελληνικού απασχολούμενου 
εργατικού δυναμικού. Ο αριθμός των εταιρειών του κλάδου ανέρχεται σε 
2.250, οι περισσότερες των οποίων έχουν τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 
ενώ μόνο 250 έχουν τη μορφή Α.Ε και μόνο 30 ενεργητικό πάνω από 1 δισ.

,χ-59,61-64,78,99,110δραχμές

Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου των κατασκευών στη χώρα μας
- . 59,61-64,78,99,110είναι τα παρακατω

• το σχετικά μικρό μέγεθος τόσο σαν σύνολο όσο και επιμέρους,
• η σημαντική γεωγραφική διασπορά των έργων σαν αποτέλεσμα 

της ιδιομορφίας του γεωγραφικού χώρου και
• η έλλειψη σταθερών και ποσοτικά αξιόλογων διεξόδων στο 

εξωτερικό.

Οι κυριοτεροι τομείς δραστηριότητας του κλάδου είναι
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1. Η κατασκευή κτισμάτων: αποτελεί το 70% περίπου της συνολικής 
κατασκευαστικής δραστηριότητας και σε αυτήν δραστηριοποιείται το 
μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο τομέας αυτός 
γνώρισε αύξηση της δραστηριότητας του την διετία 1989-1990 αλλά στη 
συνέχεια παρουσίασε σημαντική κάμψη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην κάμψη είναι κατά κύριο λόγο οι 
παρακάτω:

• τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που καθιστούν ασύμφορα τα 
στεγαστικά δάνεια (και ελυστικότερες άλλες μορφές 
επενδύσεων),

• η συνολική ύφεση της οικονομίας που οδήγησε σε μείωση τα 
πραγματικά εισοδήματα,

• η ύπαρξη αντικινήτρων για την αγορά κατοικίας όπως το “πόθεν 
έσχες” και

• η περιορισμένη ανάπτυξη του θεσμού της στεγαστικής πίστης 
καθώς και άλλων θεσμικών μέτρων τα οποία θα επέτρεπαν την 
αγορά κατοικίας και σε χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.

Από την άλλη πλευρά, η παρατηρούμενη ύφεση δεν οδήγησε σε 
σημαντική μείωση του επιπέδου των τιμών όπως θα ανεμένετο, έτσι 
ώστε, να αναθερμανθεί η αγορά αλλά αντίθετα, οδήγησε σε μείωση των 
αγοραπωλησιών και της γενικότερης δραστηριότητας του τομέα. Παρά 
το γεγονός της δραστηριοποίησης το τελευταίο διάστημα γύρω από την 
ανάπτυξη της στεγαστικής πίστης, δεν αναμένεται αξιοσημείωτη 
αναθέρμανση του τομέα τουλάχιστον μέχρι να μειωθούν σημαντικά τα 
επιτόκια και να αυξηθούν τα πραγματικά εισοδήματα, γεγονός που 
συνδέεται άμεσα με την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και 
τις κατευθύνσεις της Οικονομικής Πολιτικής.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες που αναφέρονται σε κτίσματα είναι 
αυτές των κατοικιών, των σχολείων, των καταστημάτων, των 
νοσοκομείων, των ξενοδοχείων, των κτιρίων του δημόσιου τομέα και 
των βιομηχανικών καταστημάτων. Η ζήτηση του ιδιωτικού τομέα αφορά 
στο μεγαλύτερο τμήμα της την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
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2. Η κατασκευή τεχνικών έργων: αποτελεί το 30% περίπου της 
συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μικρό 
τμήμα από το συνολικό αριθμό των εταιρειών του κλάδου. Ο τομέας 
αυτός σχετίζεται, στη συντριπτική του πλειοψηφία, με τα Δημόσια 
Έργα. Το δημόσιο είναι ο σημαντικότερος αγοραστής της κατηγορίας 
αυτής αφού οι δικές του αναθέσεις και προκυρήξεις αφορούν το 90% 
των εκτελούμενων έργων.

Στα τεχνικά έργα ανήκουν οι παρακάτω κατηγορίες: τα
εγγειοβελτιωτικά, τα γεωργικά (γεωργία, αλιεία και δασοκομία), τα 
υδρευτικά, τα ενεργειακά και τα αποχετευτικά έργα καθώς και οι 
δρόμοι, οι γέφυρες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι τηλεπικοινωνίες.

Για τη συμμετοχή των τεχνικών εταιρειών στα δημόσια έργα 
απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περισσότερα στοιχεία για 
αυτές δίνονται στο κεφάλαιο παρουσίασης του νομικού πλαισίου που 
διέπει τα δημόσια έργα). Η πορεία του τομέα των τεχνικών έργων κατά 
την περίοδο 1988-1991 δεν ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια συγκράτησης των δημοσίων 
δαπανών και στη γενικότερη οικονομική ύφεση. Από το 1992 και μετά 
όμως, παρατηρείται σημαντική αύξηση της δημοπράτησης και 
κατασκευής σημαντικών έργων, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα 
καθώς υπήρχε σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων που είχαν τότε αποδεσμευθεί από την Ε.Ε. για το 
σκοπό αυτό.

Οι προοπτικές του τομέα των τεχνικών έργων προδιαγράφονται 
θετικές για το μέλλον, σύμφωνα με τους παρακάτω λόγους59,61'
64,78,99,110.

1. Τις σημαντικές ανάγκες της χώρας σε έργα υποδομής και 
εκσυγχρονισμού προκειμένου να προσεγγίσει το επίπεδο και τις 
προδιαγραφές των άλλων χωρών της Ε.Ε.

2. Την ανάπτυξη και αναθέρμανση της Ελληνικής Οικονομίας, η 
οποία περνά σε μεγάλο βαθμό από την κατασκευή των μεγάλων 
έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την ποιότητα και ποσότητα
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των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα δημιουργήσουν παράλληλα 
νέες θέσεις εργασίας.

3. Τη χρηματοδότηση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της 
Ελληνικής Οικονομίας κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους 
πόρους του δεύτερου πακέτου Delors. Τα κονδύλια τα οποία 
αναμένεται να διατεθούν για δημόσια έργα μέσω του πακέτου 
Delors II την περίοδο 1994-1999 ανέρχονται περίπου σε 5 
τρισεκατομμύρια δραχμές (σε σταθερές τιμές 1993). Σε αυτά 
πρέπει να προστεθεί και η συμμετοχή του Ελληνικού Κράτους 
που ανέρχεται σε 3 τρισεκατομμύρια δραχμές (περισσότερα 
στοιχεία για τη δομή, τη φύση και τους προϋπολογισμούς των 
μεγάλων δημόσιων έργων δίνονται σε επόμενο κεφάλαιο).

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου 
έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τη διαδικασία προετοιμασίας 
τους με επίκεντρο την απόκτηση κεφαλαιακής ισχύος που θα τους 
επιτρέψει να αποκτήσουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και 
τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης συγκεκριμένων τμημάτων των 
έργων που αναλαμβάνουν. Στη διαδικασία προετοιμασίας των τεχνικών 
εταιρειών περιλαμβάνονται επίσης, οι προσπάθειες για βελτίωση της 
χρησιμοποιούμενης τεχνογνωσίας, για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών 
προγραμματισμού και διαχείρισης των έργων και για εφαρμογή 
συστημάτων σε σχέση με τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας των εκτελουμενων εργασιών
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3. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται όπως έχει ήδη αναφερθεί 
σημαντικός αριθμός κεφαλαιουχικών κατασκευαστικών εταιρειών. Ο 
ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον κλάδο διαφοροποιείται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό αφού οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στα διάφορα 
έργα χωρίζονται σε κατηγορίες. Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα 
δημόσια έργα υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται:

• στο νομικό τους χαρακτήρα,
• στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων,

• στην τάξη (πτυχίο) ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού των 
έργων και

• στην κατασκευαστική εμπειρία που απαιτεί το δημοπρατούμενο 
έργο.

Οι τάξεις (πτυχία) έχουν συγκεκριμένη διαβάθμιση (αύξουσα) από Α ως Η. 
Οι τάξεις Α ως Δ αναφέρονται σε προσωπικές επιχειρήσεις ενώ οι τάξεις 
Δ ως Η αναφέρονται σε Ε.Π.Ε. και Α.Ε. Οι εταιρείες που ανήκουν στη Ζ 
τάξη μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς σε διαγωνισμούς για έργα 
αξίας από 900 εκατ. δραχμές μέχρι 6 δισ. δραχμές και αυτές που ανήκουν 
στην Η σε διαγωνισμούς για έργα αξίας από 6 μέχρι 12 δισ. δραχμών. Για 
μεγαλύτερα έργα η προσφορά γίνεται από κοινοπραξία εταιρειών. Οι 
εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι δυνατό να έχουν διαφορετικές τάξεις 
πτυχίων για διαφορετικές κατηγορίες έργων. Είναι φανερό ότι όταν 
αναφερόμαστε σε μεγάλα δημόσια έργα εννοούμε έργα με 
προϋπολογισμούς που ανήκουν στις δύο μεγαλύτερες τάξεις (Ζ και Η) και 
φυσικά, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 
τις εταιρείες αυτών των τάξεων67,68'71,72,76,82.

Η ανώτερη τάξη δημιουργήθηκε την τελευταία τριετία και οι εταιρείες που 
ανήκουν σε αυτή έχουν κριθεί με βάση όσα αναφέρονται στην τελευταία
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νομοθετική ρύθμιση (Ν. 2229/94). Οι εταιρείες αυτές είναι σήμερα 39 και
ι-ΐ' .-67,68,71,72,76,82δίνονται στον Πίνακα 5

Πίνακας 5. Τεχνικές εταιρείες Η τάξεως.

ΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΑΕΓΕΚ ΑΕ 21 ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ
2 ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΕ 22 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
3 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 23 ©ΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ
4 ΑΛΤΕ ΑΤΕ 24 Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ
5 ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ 25 ΜΕΤΩΝ ΑΕ
6 ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 26 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
7 ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 27 ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ
8 ΓΕΚΑΤ ΑΕ 28 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
9 ΓΕΝΕΡ ΑΕ 29 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

10 ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ 30 Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ
11 ΕΚΤΕΡ ΑΕ 31 ΤΕΡΝΑ ΑΕ
12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕ 32 ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΚ.ΑΕ
13 ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ
14 ΕΡΓΑΙ ΑΤΕ 34 ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ
15 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16 ΕΤΕΘ ΑΕ 36 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Αφοί ΤΡΑΥΛΟΥ
17 ΕΤΕΠ ΑΕ 37 ΑΒΑΞ ΑΕ
18 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ 38 ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ
19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 39 Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
20 ΖΕΥΣ ΑΤΕ

Πληθώρα δημοσίων έργων έχουν αναλάβει και εκτελούν οι τεχνικές 
εταιρείες Η τάξεως που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχοντας ως 
στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση της παρουσίας και της συμμετοχής 
τους στα νέα μεγάλα έργα υποδομής που σχεδιάζει να αναθέσει το 
ελληνικό δημόσιο, οι 39 εταιρείες που διαθέτουν πτυχίο Η τάξης δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού τους και 
στη συνεργασία με ικανά στελέχη, στοιχεία που θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου και στην ορθολογική τους
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ανάπτυξη. Εκτός από την ενίσχυση του ρόλου τους στο εσωτερικό της 
χώρας, επιδιώκουν μέσω της εμπειρίας που αποκτούν, να αναβαθμίσουν 
την παρουσία τους και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε μία εποχή όπου 
η ανάγκη για έργα υποδομής είναι έντονη ιδιαίτερα σε χώρες όπως αυτές 
της πρώην Γιογκοσλαβίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Βαλκανίων, 
της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου.

Σημαντικά έργα υποδομής βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη αυτή την εποχή 
και από τις εταιρείες της Ζ τάξης. Οι τεχνικές εταιρείες αυτής της 
κατηγορίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι περίπου 150 και 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθώς έχουν αναλάβει και εκτελούν 
έργα όλων των τύπων σε ολόκληρη την επικράτεια. Στόχος των εταιρειών 
Ζ τάξεως είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη από τεχνικής και ποιοτικής 
απόψεως εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουν και η ολοκλήρωσή τους 
μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν προκαθοριστεί. Για το λόγο αυτό 
ζητούν από την πολιτεία υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα που θα εξασφαλίσουν το ανεμπόδιστο 
της πορείας εκτέλεσης των έργων και την ομαλή λειτουργία των ίδιων
των εταιρειών67,68,71,72,76,82

Το μεγαλύτερο μέρος (σε αριθμό) των δημοπρατηθέντων έργων 
αναλαμβάνουν οι προσωπικές επιχειρήσεις (σε ποσοστά 87,81 το 1991 και 
89,6 το 1993) που αντιστοιχεί όμως σε μικρό μέρος της συνολικής αξίας 
των έργων (σε ποσοστά 22,8 το 1991 και 30,7 το 1993). Αντίθετα, στις 
Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. ενώ ο αριθμός των έργων είναι μικρός αυτά 
αντιστοιχούν σε μεγάλη αξία. Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται για τα έτη 
1991 και 1992 στον Πίνακα 6 ενώ η διαγραμματική τους απεικόνιση στα 
διαγράμματα των Σχημάτων 14 και Ιδ58,67'71,97'109.
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Πίνακας 6. Κατανομή πλήθους και αξίας δημοπρατηθέντων έργων 
κατά τάξη πτυχίων τα έτη 1991 και 1993.

ΤΑΞΗ ΕΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥ 1991 1993 1991 1993 1991 1993

ΠΛΗΘΟΣ (%) ΑΞΙΑ (%) Μ.Ο. ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

A 34,33 36,9 2,50 3,7 9.000.000 9.415.488

Β 39,74 32,5 9,95 9,4 32.000000 27.447.149

Γ 13,74 20,2 10,35 17,6 97.000.000 82.143.166

Δ 6,18 5,9 10,23 13,7 210.000000 219.124.297

Ε 2,83 2,4 10,07 11,2 460.000.000 449.361.397

Ζ 1,67 1,3 13,34 13,1 1.000.000.000 997.900.470

Η 1,51 0,8 43,56 31,3 3.700.000.000 3.941.674.234

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ
CTΓ\Τ iQQi 4S.KR

TASH

Σχήμα 14. Δημοπράτηση έργων κατά τάξη πτυχίου το 1991.
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ 1993

Σχήμα 15. Δημοπράτηση έργων κατά τάξη πτυχίου το 1993.

Ο ανταγωνισμός για την ανάληψη των μεγάλων δημόσιων έργων γίνεται 
από περιορισμένο αριθμό τεχνικών εταιρειών σε αντίθεση με τα μικρά και 
μεσαίου προϋπολογισμού έργα όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. 
Οι τεχνικές εταιρείες με βάση τη δραστηριότητά τους μπορούν να 
χωριστούν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Σχετική μελέτη της ICAP (1991) σε 
1561 επιχειρήσεις έδωσε τα αποτελέσματα του Σχήματος 16 σε σχέση με 
την κατανομή (τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ποσοστιαία) τους 
κατά δραστηριότητα.
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250

200

θ ΑΡΙΘΜΟΣ

□ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχήμα 16. Αριθμός επιχειρήσεων και ποσοστιαία κατανομή τους 
κατά δραστηριότητα (οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που 

αντιστοιχούν στους αριθμούς του διαγράμματος δίνονται στον
Πίνακα 7).

Πίνακας 7. Κατηγορίες κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1 Εκσκαφές/Σήραγγες 8 Αποχετευτικά

2 Χωματουργικά 9 Ενεργειακά

3 Θεμελειώσεις 10 Τ τηλεπικοινωνιακά

4 Οδοποιία 11 Μεταλ. κατασκευές

5 Βαριές Κατασκευές 12 Ηλεκτρολογικά

6 Λιμενικά 13 Μηχανολογικά

7 Υδραυλικά 14 Αρδευτικά

Εκτός από τον προηγούμενο διαχωρισμό συνηθίζεται τελευταία (κυρίως 
για λόγους οικονομικών αναλύσεων) να διακρίνονται οι επιχειρήσεις σε
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αυτές που έχουν εισαχθεί, για άντληση κεφαλαίων, στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και σε αυτές που δεν είναι εισηγμένες σε αυτό. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη του ανταγωνισμού αλλά και των 
επιμέρους στοιχείων των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου που 
θα παρουσιαστούν σε επόμενα κεφάλαια, στηρίζεται στο δείγμα 142 
τεχνικών εταιρειών που εμφανίζουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 
100.000.000 δραχμές67'68·71'72'76'82'109.

Παρά τη μαζική εισαγωγή τεχνικών εταιρειών στο χρηματιστήριο την 
περίοδο 1994-1995 πολλές ακόμη από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
κλάδου παραμένουν εκτός της χρηματιστηριακής αγοράς. Μάλιστα, 
πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 15 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 
μόνο μία (η Πάρνων) έχει υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. Ο μεγάλος 
αριθμός των εισηγμένων εταιρειών και η θεσμοθέτηση αυστηρών 
κριτηρίων και προϋποθέσεων για την εισαγωγή νέων εταιρειών είναι οι 
βασικοί λόγοι που έχει ατονήσει το ενδιαφέρον για την εισαγωγή και 
άλλων εταιρειών του κλάδου στη Σοφοκλέους. Οι 15 μεγαλύτερες εκτός 
ΧΑΑ κατασκευαστικές εταιρείες δίνονται στον Πίνακα q58·67·60·71·72·76·82·109
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Πίνακας 8. Οι μεγαλύτερες εκτός ΧΑΑ κατασκευαστικές
εταιρείες.

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΛΤΕΡ 1979 563.000.000 Η Ενέργεια, βιομηχανία και 
άρδευση

ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1982 1.210.000.000 Η Οδοποιία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1961 121.000.000 Η Οδοποιία

ΕΤΕΠ 1964 4.201.000.000 Η Διάφορες κατηγορίες

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1949 195.000.000 Η Οδοποιία και κτίρια

ΖΕΥΣ 1985 1.860.000.000 Η Ενέργεια, οδοποιία και 
κτίρια

ΘΕΜΕΛΗ 1986 1.154.000.000 Η Σήραγγες και κτίρια

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 1981 446.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες

ΙΩΑΝ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 1980 650.000.000 Η Κτίρια

ΜΕΤΩΝ 1965 4.275.000.000 Η Ενέργεια και οδοποιία

ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1929 1.760.000.000 Η Οδοποιία, σήραγγες κ.α.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 1960 101.000.000 Η Διάφορες κατηγορίες

ΠΑΡΝΩΝ 1974 454.000.000 Η Διάφορες κατηγορίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1966 590.000.000 Η Φράγματα και οδοποιία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1949 169.000.000 Η Ενέργεια

Εκτός από τις παραπάνω, τη συνολική κύρια εικόνα του ανταγωνισμού 
συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ για να 
αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια έτσι ώστε, να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν δυναμικά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. 
Οι μεγαλύτερες από τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες δίνονται στον 
Πίνακα 958,67,68,71'72'76,82,109.
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Πίνακας 9. Οι μεγαλύτερες εντός ΧΑΑ κατασκευαστικές
εταιρείες.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΧΑΑ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΒΑΞ 1994 1986 645.000.000 Η Οικοδομικά και 
άλλα

ΑΕΓΕΚ 1993 1949 4.153.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΑΘΗΝΑ 1995 1967 981.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΑΚΤΩΡ 1993 1977 2.033.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΑΛΤΕ 1995 1980 795.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΑΤΕΜΚΕ 1996 1961 432.000.000 Η Οδοποιία και 

οικοδομή
ΑΤΤΙΚΑΤ 1994 1980 1.770.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΑΦΟΙ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ

1994 1986 500.000.000 Ζ Ολες οι κατηγορίες

ΒΙΟΤΕΡ 1975 1962 1.575.000.000 Η Οικοδομή, 
βιομηχανία, κ.α.

ΓΕΚ 1994 1979 1.584.000.000 Η Οικοδομή κ.α.
ΓΕΚΑΤ 1994 1981 190.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΓΕΝΕΡ 1996 1980 500.000.000 Η Τηλεπικοινωνίες 

και βιομηχανία
ΓΝΩΜΩΝ 1994 1960 600.000.000 Η Οικοδομή και 

μηχανολογικά
ΔΙΕΚΑΤ 1994 1976 495.000.000 Η Οικοδομή και 

μηχανολογικά
ΕΔΡΑΣΗ - 
ΨΑΛΛΙΔΑΣ

1994 1981 697.000.000 Ζ Θεμελειώσεις και 
αντιστηρίξεις

ΕΚΤΕΡ 1994 1973 200.000.000 Η Οικοδομή και 
οδοποιία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ

1994 1962 1.100.000.000 Η Οικοδομή, 
βιομηχανία και 
γέφυρες

ΕΡΓΑΣ 1994 1976 1.876.000.000 Η Οικοδομή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

1994 1988 655.000.000 Η Οικοδομή

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ 1993 1976 1.030.000.000 Η Γ εωτεχνικά και
βιολογικοί
καθαρισμοί

Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ

1994 1979 1.156.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1990 1974 8.497.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΜΟΧΛΟΣ 1994 1973 1.168.000.000 Η Διάφορες

κατηγορίες
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1993 1960 1.194.000.000 Η Οδικά, αρδευτικά 

και γέφυρες
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ 1994 1976 444.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες
ΤΕΡΝΑ 1994 1972 866.000.000 Η Ενεργειακά, 

λιμενικά, οδικά και 
οικοδομικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ

1994 1949 690.000.000 Η Οδοποιία και 
γεφυροποιία

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
ΑΦΟΙ ΤΡΑΥΛΟΥ

1994 1986 806.000.000 Η Ολες οι κατηγορίες

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 
ΝΙΔΗΣ

1996 1977 2.415.000.000 Ζ Διάφορες
κατηγορίες
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3.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή των υπό εξέταση εταιρειών η 
μελέτη του δείγματος (142 εταιρείες) έδωσε τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 17 και των οποίων τα βασικά σημεία είναι τα

Σχήμα 17. Γεωγραφική κατανομή των ελληνικών κατασκευαστικών
εταιρειών.

• Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στην 
πρωτεύουσα χωρίς βέβαια αυτό να επιδρά στην εμβέλεια των 
δραστηριοτήτων τους, που για τις περισσότερες από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις εκτείνονται σε όλη την επικράτεια.

• Στη Μακεδονία συγκεντρώνεται ο αμέσος μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

συγκριθεί με τη συγκέντρωση που παρουσιάζεται στην Αθήνα.

παρακατω58,67,68,71,72,76,82,109.

106
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• Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η παρουσία των 
επιχειρήσεων του δείγματος είναι πολύ μικρή, αφού σε καμία 
από αυτές το ποσοστό επί του συνόλου δεν ξεπερνάει το 5%.
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3.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η μελέτη των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου δίνει μία σαφή εικόνα 
της σύνθεσης του προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσής του στα 
πλαίσια των λειτουργικών δραστηριοτήτων των αντίστοιχων εταιρειών60' 
64,78,99,110 ql κύρΐες κατηγορίες των ειδικοτήτων προσωπικού είναι οι 
παρακάτω:

• μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, τοπογράφοι, 
ηλεκτρολόγοι, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί),

• επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
(οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, διαχειριστές έργων κλπ),

• υπομηχανικοί - εργοδηγοί,
• συντηρητές

• σχεδιαστές,

• διοικητικό προσωπικό (λογιστές, υπεύθυνοι προσωπικού, 
γραμματείς κλπ.),

• εργατοτεχνίτες,
• χειριστές μηχανημάτων

• οδηγοί και
• έκτακτο προσωπικό διαφόρων κατηγοριών και εξωτερικοί 

σύμβουλοι και συνεργάτες.

Η συμμετοχή όλων των παραπάνω ειδικοτήτων στη λειτουργική οργάνωση 
των εταιρειών είναι ουσιαστική και οι διαφοροποιήσεις που 
παρουσιάζονται από εταιρεία σε εταιρεία (τουλάχιστον για τις πιο 
οργανωμένες) είναι πολύ μικρές. Ο αριθμός των εργαζόμενων σε κάθε 
κατηγορία μεταβάλεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 
εργαζομένων της εκάστοτε επιχείρησης αλλά τα ποσοστά συμμετοχής 
των κύριων από αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 
επίπεδα που δίνονται στο Σχήμα iq60'64,78,99,110.
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34%
■ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

□ υπ. επιςτ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

□ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

■ΕΡΓΑΤΟ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ

■ ΟΔΗΓΟΙ- 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

■ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Σχήμα 18. Η αντιπροσωπευτική σύνθεση του προσωπικού των
τεχνικών εταιρειών.

Η φύση των εργασιών των τεχνικών εταιρειών, οι ειδικότητες του 
προσωπικού αλλά και η νομοθεσία καθορίζουν τη λειτουργική - 
οργανωσιακή δομή η οποία και εκφράζεται σε όλες τις κύριες 
επιχειρήσεις του κλάδου με τα διαρθρωμένα επίσημα οργανογράμματά 
τους. Τα κύρια επίπεδα που συνθέτουν τα οργανογράμματα είναι: η 
διοίκηση, οι επιμέρους διευθύνσεις, οι επιμέρους υποδιευθύνσεις, οι 
εργοδηγοί ή οι προϊστάμενοι τμημάτων και οι απλοί εργαζόμενοι. Η μορφή 
της δομικής οργάνωσης όπως αυτή εκφράζεται μέσω των 
οργανογραμμάτων των εταιρειών είναι κατά κύριο λόγο λειτουργική κάτι 
που σημαίνει ότι τα διάφορα τμήματα στην επιχείρηση χωρίζονται 

ανάλογα με τις λειτουργίες που επιτελούν. Τυπική μορφή 
οργανογράμματος κατασκευαστικής - τεχνικής εταιρείας δίνεται στο 
Σχήμα 1960-64·78·"’110.
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ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Σχήμα 19. Τυπικό οργανόγραμμα τεχνικής/κατασκευαστικής
εταιρείας.
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3.4. Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα των κατασκευαστικών εταιρειών στη 
“μάχη” που δίνουν για την ταχύτερη, και ποιοτικότερη δυνατή εκτέλεση 
των έργων είναι ο διαθέσιμος μηχανολογικός τους εξοπλισμός. 
Ουσιαστικά, ο μηχανολογικός εξοπλισμός καθορίζει την παραγωγική / 
κατασκευαστική διαδικασία που ακολουθεί η κάθε εταιρεία. Η πληθώρα 
των έργων, η αύξηση του ανταγωνισμού και οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
για ποιότητα και ασφάλεια επιβαρύνουν τη σημασία που έχει ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός. Η έλλειψη επαρκούς εξοπλισμού καθιστά σε 
πολλές περιπτώσεις αδύνατη την ολοκλήρωση των έργων ή επιμηκύνει το

- - - - 58,67,79,81,82,87,109χρονο που απαιτείται για την αποπεράτωση τους

Η βαρύνουσα σημασία του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει γίνει 
κατανοητή από τις κύριες ανταγωνίστριες εταιρείες του κλάδου αφού οι 
επενδύσεις τους σε αυτό τον τομέα κινούνται τα τελευταία χρόνια σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δικαιολογείται και από την 
πληθώρα των έργων που προκυρρήσονται στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Με βάση αυτή την προοπτική οι κατασκευαστικές 
εταιρείες που δεν θα επενδύσουν σε εξοπλισμό είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
θα μείνουν εκτός ανταγωνισμού.

Σήμερα, ο εξοπλισμός των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 
βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ιδιαίτερα στις εταιρείες που 
παρουσιάζουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τύπους έργων. Οι κύριοι 
παράγοντες που συνέτειναν στη δημιουργία αυτής της εικόνας είναι οι 
παρακάτω58'67'79·81'82·87'109:

1. Οι σωστές προβλέψεις και η έγκαιρη προετοιμασία από μέρους 
των διοικήσεων των εταιρειών με την προοπτική των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων.

2. Η ανταπόκρισή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την 
επανάκριση των πτυχίων.

3. Η δυνατότητα εισόδου ορισμένων από αυτές στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ένα σημαντικό
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ποσοστό κατευθύνθηκε στον εκσυγχρονισμό, στην ανανέωση και 
τον εμπλουτισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Μάλιστα, 
οι εν λόγω εταιρείες δεν περιορίστηκαν σε τεχνικό εξοπλισμό με 
την στενή έννοια του όρου αλλά προμηθεύτηκαν τα κατάλληλα 
συστήματα μηχανοργάνωσης, λογιστικής παρακολούθησης, 
γραφείων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

4. Η συνεργασία με ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις του 
εξωτερικού και η ανάληψη έργων στο εξωτερικό.

Για την καλύτερη αποτύπωση της εικόνας που παρουσιάζουν οι ελληνικές 
τεχνικές εταιρείες σε σχέση με το μηχανολογικό τους εξοπλισμό 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 μερικά από τα βασικά μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλα έργα, στο Σχήμα 20 η σχέση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού προς το σύνολο του ενεργητικού των 10 
πρώτων σε αυτό τον τομέα τεχνικών εταιρειών και στο Σχήμα 21 η σχέση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού προς το σύνολο των παγίων πάλι για τις 
10 πρώτες εταιρείες. Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς 
του έτους 199458'75'77'109-112.
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Πίνακας 10. Αντιπροσωπευτικές κατηγορίες μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1 Εκσκαφείς διαφόρων τύπων

2 Γ έρανοί

3 Αεροσυμπιεστές

4 Φορτηγά και επιβατηγό αυτοκίνητα

5 Γ εωτρύπανα

6 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

7 Δομητικές πλάκες και δονητές χειροκίνητοι

8 Φορτωτές

9 Συγκροτήματα εκτοξευόμενου σκυροδέματος

10 Μπετονιέρες

11 Βυτία πετρελαίου και νερού

12 Ανατρεπόμενα βαρέων τύπων

13 Μηχανές καλουπώματος

14 Προωθητήρες

15 Αντλίες

16 Υδραυλικές μονάδες

17 Ασφαλτοκόπτες

18 Διατρητικά μηχανήματα

19 Κοντέινερς

20 Οδοστρωτήρες και γκρεϊντερς
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Σχήμα 20. Μηχανολογικός εξοπλισμός προς σύνολο ενεργητικού 
με βάση τα αναπόσβεστα στοιχεία (ισολογισμοί 1994).

Σχήμα 21. Μηχανολογικός εξοπλισμός προς σύνολο παγίων με 
βάση τα αναπόσβεστα στοιχεία (ισολογισμοί 1994).
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3.5. Η ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Ο όρος τεχνογνωσία (know-how) αναφέρεται στη μεθοδολογία και την 
τεχνολογία που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση κατά την εκτέλεση των 
λειτουργικών δραστηριοτήτων της.

Η τεχνολογία του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα, σχετίζεται με 
τεχνικές και εξοπλισμό που οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 
έχουν επιτυχώς αντιγράψει και εισαγάγει από τις πρωτοπόρες εταιρείες 
του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά, η μεθοδολογία είναι από τη φύση 
της ένα στοιχείο που αναπτύσσεται κατά την προσπάθεια μιας εταιρείας 
να προσαρμόσει στη λειτουργική της δομή και στα έργα που αναλαμβάνει, 
την τεχνολογία που έχει υιοθετήσει. Με άλλα λόγια, η μεθοδολογία είναι η 
λειτουργική δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω της εφαρμογής και 
της εμπειρίας.

Ουσιαστικά λοιπόν, μπορεί να αναφερθεί ότι η τεχνολγιο-γνωσία 
κυκλοφορεί σήμερα διεθνώς και ο κάθε ενδιαφερόμενος τη δανείζεται, την 
αγοράζει ή και την υποκλέπτει μέσω της παρακολούθησης των διεθνών 
δημοσιεύσεων και πληροφοριών από πραγματικές εφαρμογές. Η μεθοδο- 
γνωσία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αφού συμπίπτει με την πρακτική 
των μηχανισμών πραγμάτωσης οικονομικά, χρονικά και ποιοτικά 
αποδεκτών αποτελεσμάτων. Οι εμπειρίες από την εκτέλεση έργων στο 
εσωτερικό της Ελλάδας είναι σε πολλές περιπτώσεις αξιόλογες. Όμως, η 
εμπειρία που τις βελτιώνει και τις οδηγεί στην εξέλιξη, όπως και οι 
προκλήσεις να εφαρμοστούν βελτιωμένες ειδικές πρακτικές, περιορίζεται 
από την έλλειψη αντικειμένου σε επαρκή έκταση στην εσωτερική αγορά.

Η μελέτη των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών και τεχνολογιών στις 
ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις έδωσε τα παρακάτω κύρια
συμπεράσματα58,67,79,81,82,87,109.

• παρουσιάζεται σημαντική ταχύτητα πληροφόρησης για τις νέες 
τεχνολογίες και τον εξοπλισμό,

• επενδύονται σημαντικά ποσά για αγορά νέου εξοπλισμού,
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• χρησιμοποιούνται στελέχη με ικανοποιητικό γνωστικό υπόβαθρο 
και τεχνολογική κατάρτιση,

• υπάρχει έντονη τάση για γρήγορη προσαρμογή των νέων 
τεχνολογιών στις λειτουργικές δομές των επιχειρήσεων με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση σε πολλές περιπτώσεις ανορθόδοξων 
πρακτικών,

• δεν επενδύονται σημαντικά ποσά για έρευνα και ανάπτυξη και 
συνεπώς για δημιουργία τεχνογνωσία που από την “γέννησή" της 
θα είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες και 
απαιτήσεις,

• υπάρχει ελλειπής αξιοποίηση των νέας τεχνολογίας 
μηχανημάτων λόγω κυρίως της προβληματικής μεθοδολογίας 
εργασιών και της περιστασιακής εκπαίδευσης των χειριστών και 
των υπεύθυνων εργοδηγών και

• οι διοικήσεις και μεγάλος αριθμός από τα στελέχη των 
επιχειρήσεων δεν έχει κατανοήσει την αξία της ορθολογικής 
ανάπτυξης ειδικών μεθοδολογιών θεωρώντας ότι αυτές 
απαξιώνονται και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Μελετώντας τα παραπάνω συμπεράσματα, γίνεται φανερό ότι υπάρχει 
μία λαθεμένη αντίληψη σχετικά με το ποιος είναι ο τρόπος που 
ενδείκνυται για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η μεθοδολογία 
εκτέλεσης των έργων κάτω από αυτό το πρίσμα στηρίζεται σε 
προηγούμενες εμπειρίες και όχι στην πρωτογενή προσπάθεια ανάπτυξης 
πρότυπων διαδικασιών που συνδυαζόμενες με την προηγμένη τεχνολογία 
θα δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
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3.6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μελέτη των οικονομικών στοιχείων του κλάδου των ελληνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών δίνει μία πολύ κατατοπιστική εικόνα του 
ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας 
μέσω της επιτυχούς εκτέλεσης των μεγάλων έργων υποδομής. Η ανάλυση 
των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων των μεγαλύτερων τεχνικών 
εταιρειών αποδεικνύει ότι πρόκειται για τον κλάδο της οικονομίας που 
παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυναμισμό τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία 
και η ανάλυση που θα παρουσιαστούν στο σημείο αυτό βασίζονται κατά 
κύριο λόγο, σε μελέτη που διεξήγαγαν ειδικοί οικονομικοί αναλυτές για 
λογαριασμό της ΙΟΝΙΚΗΣ FINANCE (1995)58.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες των εργοληπτικών εταιρειών 
παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες 
βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Ο δυναμισμός 
αυτός συνυπάρχει παράλληλα με τάσεις ανακατατάξεων στο χώρο των 
τεχνικών εταιρειών, ως συνέπεια των αλλαγών στους ρυθμούς ροής των 
έργων και των μεταβολών στις διαδικασίες των δημοπρασιών.

Ολα όσα δείχνει η οικονομική ανάλυση του κλάδου ερμηνεύονται από το 
μακροοικονομικό και θεσμικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε τα τελευταία 
χρόνια στο χώρο των κατασκευών. Κατά πρώτο λόγο τα κονδύλια του Α' 
Πακέτου Delors και στη συνέχεια του Β' αύξησαν σημαντικά τις 
επενδύσεις σε έργα υποδομής και συνεπώς έδωσαν ευκαιρίες στις 
τεχνικές εταιρείες να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους με μεγαλύτερο 
ρυθμό από τη βιομηχανία και το εμπόριο. Όμως παρά τις δυνατότητες 
που προσφέρει ο σημαντικός όγκος χρηματοδοτήσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανακατατάξεις είναι αναπόφευκτες και ήδη 
παρατηρούμε ότι βρίσκονται στην αρχή τους μεν, αλλά σε εξέλιξη. Η Ε.Ε. 
και η ελληνική πολιτεία έχουν συμφωνήσει την αλλαγή του πλαισίου 
παραγωγής των δημοσίων έργων και η προσπάθεια ουσιαστικής 
εναρμόνισης της νομοθεσίας και των σχετικών διαδικασιών έχει ήδη 
αρχίσει.
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Ένας άλλος ισχυρός παράγοντας που οδηγεί αναπόφευκτα σε 
ανακατατάξεις είναι η όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, σε μία περίοδο που οι ανάγκες των 
δημοπρατούμενων έργων επιβάλλουν νέες οργανωτικές δομές και νέα 
φιλοσοφία διαχείρισης (management).

Το κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου όμως παραμένει ο υψηλός ρυθμός 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των 191 
εταιρειών που παρουσίασαν κέρδη άνω των 100 εκατομυρίων δραχμών 
κατά την διετία 1994-1995, παρατηρούμε τα παρακάτω58:

• Θεαματική αύξηση των κερδών παρά τη μικρή βελτίωση του 
συνολικού κύκλου εργασιών.

• Διατήρηση του περιθωρίου κέρδους και της αποδοτικότητας των 
ιδίων κεφαλαίων σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους 
υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.

• Αξιόλογη αύξηση των καθαρών παγίων.

• Σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού.
• Σημαντική βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων.
• Διατήρηση της πολύ υψηλής ρευστότητας.

• Διατήρηση του κατακερματισμού του κατασκευαστικού 
δυναμικού μολονότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου βελτίωσαν 
σημαντικά το μερίδιό τους.

Η σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κέρδους των τεχνικών εταιρειών 
και η διακύμανσή του σε επίπεδα, τα οποία βρίσκονται πολύ υψηλότερα 
από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, αποτελεί μία από τις 
χαρακτηριστικές επιδόσεις του κατασκευαστικού κλάδου την διετία 1993-
1994. Το περιθώριο καθαρού κέρδους των 191 τεχνικών εταιρειών που 
αναλύονται στη συγκεκριμένη έρευνα έφθασε το 1994 στο 23,01% έναντι 
15,3% το 1993. Στο ίδιο διάστημα, το περιθώριο καθαρού κέρδους των 
κερδοφόρων βιομηχανιών κυμαινόταν μεταξύ 9-10% και των κερδοφόρων 
εμπορικών επιχειρήσεων βρισκόταν κάτω από 10%. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
κυμαίνεται στα όρια του 10-12%.
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Οι εντυπωσιακές επιδόσεις των τεχνικών εταιρειών, αποδίδονται στη 
χρηματοδότηση (κατά τα προηγούμενα χρόνια) έργων υποδομής από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η βελτίωση μιας σειράς χρηματοοικονομικών 
δεικτών (π.χ. αύξηση καθαρών παγίων και υψηλή ρευστότητα) οφείλεται 
κυρίως στην προσφυγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 29 
κατασκευαστικών εταιρειών την τελευταία τριετία.

Η εντυπωσιακή αύξηση των κερδών των τεχνικών εταιρειών, παρά τη 
μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
βελτίωση του περιθωρίου κέρδους τους. Τα συνολικά καθαρά κέρδη προ 
φόρων των 191 εταιρειών ανήλθαν το 1994 σε 83,7 δισ. δραχμές έναντι 
61,5 δισ. το 1993 παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

Οι καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις των δημοσίων έργων, λόγω της 
προσπάθειας του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εξυγίανση του συστήματος, 
επηρέασαν το συνολικό κύκλο εργασιών των τεχνικών εταιρειών κατά το
1994. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 191 τεχνικών εταιρειών ανήλθε το 
1994 στα 402,4 δισ. δραχμές έναντι 354,8 δισ. το 1993 παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 13,4%. Ενδεικτικό στοιχείο του κατακερματισμού του 
ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού αποτελεί το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερις τεχνικές εταιρείες εμφανίζουν το 1994 κύκλο εργασιών που 
ξεπερνά τα 10 δισ. δραχμές. Η ελληνική αγορά κατασκευών 
χαρακτηρίζεται από πληθώρα μεσσαίων κατασκευαστών οι οποίοι 
παρουσίασαν το 1994 κύκλο εργασιών κάτω των 5 δισ. δραχμών.

Οι τάσεις συγκέντρωσης που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην αγορά, 
καθώς και ο δυναμισμός των μεγάλων εταιρειών του κλάδου 
αποδεικνύονται από τη σημαντική αύξηση του μεριδίου των εισηγμένων 
τεχνικών εταιρειών οι οποίες κατά τεκμήριο είναι από τις μεγαλύτερες 
του κλάδου. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 29 εταιρειών έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί, σε τρέχουσες τιμές, σε σχέση με το 1992. Οι εισηγμένες 
στο ΧΑΑ τεχνικές εταιρείες παρουσίασαν το 1994 συνολικό κύκλο 
εργασιών ύψους 205,45 δισ. δραχμές έναντι 170,8 δισ. το 1993 (αύξηση 
20,28%) και 108,8 δισ. το 1992. Οι υπόλοιπες 161 εταιρείες εμφανίζουν
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συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 196,8 δισ. το 1994 έναντι 183,5 δισ. το 
1993 (αύξηση 7,3%).

Η υψηλή κερδοφορία των προηγούμενων ετών και η άντληση κεφαλαίων 
από την εισαγωγή στο ΧΑΑ, οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων των τεχνικών εταιρειών κατά το 1994 και στη σημαντική 
βελτίωση της καθαρής τους θέσης. Τα ίδια κεφάλαια των 191 εταιρειών 
αυξήθηκαν κατά 88,6% το 1994 και ανήλθαν σε 296,3 δισ. δραχμές έναντι 
157 δισ. το 1993.

Εξίσου εντυπωσιακή εμφανίζεται και η αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων των τεχνικών εταιρειών η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα 
επίπεδα σε σύγκριση με τη βιομηχανία και το εμπόριο. Η μέση 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων των (κερδοφόρων) τεχνικών εταιρειών 
μειώθηκε σε σύγκριση με το 1993 (40,8%) και έφθασε το 37,73% το 1994 
αλλά εξακολουθεί να υπερέχει κατά πολύ της αντίστοιχης των 
κερδοφόρων βιομηχανιών (η οποία βρισκόταν στο 20%) και των εμπορικών 
επιχειρήσεων (25,5% το 1994). Στο 32,5% βρισκόταν το 1994 η 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων των 29 εισηγμένων στο ΧΑΑ τεχνικών 
εταιρειών έναντι του 47,96% το 1993 και του 39,08% το 1992.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 191 τεχνικών εταιρειών αυξήθηκαν 
το 1994 κατά 42,59% και ανήλθαν σε 96,4 δισ. δραχμές έναντι 67,2 δισ. 
το 1993. Οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών προς τις τράπεζες 
ξεπέρασαν τα 21 δισ. δραχμές έναντι 10,5 δισ. δραχμές το 1993 (αύξηση 
102,5%).

Σε σημαντικές επενδύσεις σε πάγια προχώρησαν το 1994 αρκετές 
τεχνικές εταιρείες παρά τους αργούς ρυθμούς δημοπράτησης των 
δημόσιων έργων. Τα συνολικά καθαρά πάγια των 191 εταιρειών αυξήθηκαν 
κατά 33,9% και ανήλθαν στο ύψος των 92,5 δισ. δραχμών έναντι 69,1 δισ. 
το 1993. Μικρότερη βελτίωση παρουσίασαν τα καθαρά πάγια των 29 
εισηγμένων τεχνικών εταιρειών τα οποία ξεπέρασαν τα 42 δισ. δραχμές 
έναντι 34,75 δισ. το 1993 (αύξηση 38,31%).
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Η αξιόλογη βελτίωση των καθαρών παγίων συνοδεύεται από αντίστοιχη 
αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εταιρειών. Ο συνολικός 
μηχανολογικός εξοπλισμός των 191 επιχειρήσεων του κλάδου ανερχόταν 
το 1994 σε 52,2 δισ. δραχμές έναντι 40 δισ. το 1993 (αύξηση 30,26%). Οι 
καθυστερήσεις όμως επηρέασαν τις επενδύσεις των εισηγμένων τεχνικών 
εταιρειών. Οι 29 εταιρείες παρουσίασαν μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 
31,9 δισ. δραχμών έναντι 24,8 δισ. το 1993 (αύξηση 28,65%), ενώ το 1993 
ο συνολικός μηχανολογικός των εταιρειών είχε αυξηθεί κατά 73,9% σε 
σύγκριση με το 1992.

Η συνολική μελέτη του δείγματος των 191 τεχνικών εταιρειών δίνει 
επιπρόσθετα τα παρακάτω πολύ χρήσιμα στοιχεία:

• Το 1994 11 τεχνικές εταιρείες είχαν περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο του 
50% και 35 εμφάνισαν περιθώριο άνω του 30%.

• Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν κέρδη άνω των 100 
εκατομμυρίων δραχμών υπάρχουν 40 εταιρείες με πάγια κάτω των 50 
εκατομμυρίων δραχμών, 22 εταιρείες με πάγια κάτω των 20 
εκατομμυρίων και 10 εταιρείες με πάγια κάτω των 10 εκατομμυρίων 
δραχμών.

• 71 τεχνικές εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του ενός δισ. δραχμών 
και 124 άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών. Μόνο επτά τεχνικές 
εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια κάτω των 100 εκατομμυρίων δραχμών 
και 18 κάτω των 200 εκατομμυρίων δραχμών.

• 51 εργοληπτικές επιχειρήσεις εμφανίζουν αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων άνω του 50%, 138 εταιρείες άνω του 20% και μόνο 16 
τεχνικές εταιρείες εμφανίζουν αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κάτω 
του 10%.

Οι νέες διαδικασίες στις δημοπρασίες οι οποίες εισάγονται σταδιακά, 
ευνοούν τις μεγάλες και τις καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις του 
κλάδου, γιατί τίθενται αυστηρά κριτήρια για τη συμμετοχή στους 
διαγωνισμούς και την ανάληψη έργων.

Οι μελετητές του κατασκευαστικού κλάδου συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 
ελληνικές τεχνικές εταιρείες για να ανταποκριθούν στο σύνθετο
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χαρακτήρα των έργων αλλά και στην αύξηση της κατασκευαστικής 
αγοράς λόγω του δεύτερου πακέτου Delors, αντιμετωπίζουν την πρόκληση 
του εκσυγχρονισμού τους.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ελληνικών έργων υποδομής, τη 
θέσπιση κανόνων ανταγωνισμού στον κατασκευαστικό κλάδο και τον 
περιορισμό των ακραίων φαινομένων όπως οι υπερβολικές εκπτώσεις και 
η κακή ποιότητα κατασκευής των έργων.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ανακατατάξεις μεταξύ των τεχνικών 
εταιρειών, οι οποίες επιταχύνονται από τον ολοένα και οξύτερο μεταξύ 
τους ανταγωνισμό. Οι περισσότερες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η 
ελληνική κατασκευαστική αγορά αρχίζει να απαιτεί διαφορετική 
λειτουργία από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, σε σχέση με αυτή που 
επικρατούσε την περίοδο 1980-1994. Το 1980 επιβεβαιώθηκε η κατάρρευση 
των μεγάλων τότε ελληνικών τεχνικών εταιρειών (ΕΔΟΚ, ΕΤΕΡ, 
Σκαπανεύς και Ελληνική Τεχνική). Από τη στιγμή εκείνη δόθηκαν αρκετές 
ευκαιρίες σε πάρα πολλές μικρότερες τεχνικές εταιρείες να αναπτυχθούν 
μέσα σε ένα πλαίσιο όμως που αντανακλούσε τις δομές της ελληνικής 
οικονομίας (χαμηλός βαθμός οργάνωσης και συχνή αλλαγή των κανόνων 
του παιχνιδιού). Το 1994 φάνηκε ότι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 
απορρόφηση και ικανοποιητική αξιοποίηση των πόρων του δεύτερου 
πακέτου Delors είναι ο εξορθολογισμός του τρόπου παραγωγής των 
δημόσιων έργων. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται και αλλαγή του τρόπου 
λειτουργίας των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. Το θετικό στοιχείο είναι 
ότι εξαιτίας των ποσοτικών δεδομένων, που αναφέρονται στην παρούσα 
μελέτη, αρκετές από αυτές διαθέτουν τις προϋποθέσεις (κεφάλαια, πάγια 
κλπ.) για να επιχειρήσουν την οργανωτική τους αναδιάρθρωση. Στον 
Πίνακα 11 δίνεται μία πολύ κατατοπιστική συνολική εικόνα των βασικών 
χρηματοοικονομικών στοιχείων των 191 τεχνικών εταιρειών για τα έτη 
1993 και 1994 που είναι βέβαιο πως δίνουν σε μεγάλο βαθμό της συνολική 
εικόνα του κλάδου.
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Πίνακας 11. Η συνοπτική χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου 
των τεχνικών εταιρειών στη διετία 1993-1994 (ποσά σε 

εκατομμύρια δραχμές).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΤΟΣ ΙΗΙΙΙΙΙΙ
1994 1993 1 ιιΒΙ·

Συνολικό ενεργητικό 407.826 237.363 71,82
Καθαρά πάγια 92.527 69.135 33,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός 52.180 40.058 30,26
Κυκλοφορούν ενεργητικό 277.673 153.511 80,88
Ίδια κεφάλαια 296.333 157.062 88,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 96.394 67.197 43,45
Τραπεζικός δανεισμός 21.326 10.532 102,49
Συνολικός κύκλος εργασιών 402.471 354.800 13,44
Κέρδη προ φόρων 83.720 61.574 35,97
Μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 23,01 15,3
Μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 37,73 40,80
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3.7. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΒ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ TQN 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις διαδικασίες προκύρηξης, ανάθεσης 
και κατασκευής των δημόσιων έργων βασίζεται στο Νόμο 1418 της 
28/29.2.1984 και στην τροποποίηση και συμπλήρωση του με το Νόμο 
2229 της 29/31.8.1994. Επίσης, τα θέματα κατασκευής των δημόσιων 
έργων ρυθμίζονται και από τις διατάξεις του Νόμου 2372 της 28.2.1996 
περί “Σύστασης Φορέων για την Επιτάχυνση της Αναπτυξιακής 
Διαδικασίας”. Πέρα από τη βασική νομοθεσία υπάρχουν και σχετικά 
Προεδρικά Διατάγματα που έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση σημαντικών 
θεμάτων γύρω από τα εν λόγω έργα και τις διαδικασίες ανάθεσης και 
κατασκευής τους. Η συνολική νομοθεσία που σχετίζεται με τα Δημόσια 
Έργα και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των κατασκευαστικών 
εταιρειών δίνεται στο Παράρτημα I. Στο παρόν τμήμα της μελέτης γίνεται 
προσπάθεια παρουσίασης του σκελετού και των κύριων θεμάτων που 
πραγματεύονται τα συγκεκριμένα νομοθετήματα.

Σε ότι αφορά το Ν.1418/84 και τη σχετική τροποποίησή του με το 
Ν.2229/94, περιλαμβάνει άρθρα και ρυθμίσεις που αφορούν τα θέματα 
που αναλύονται στη συνέχεια.

• Την έννοια των δημοσίων έργων και τις γενικές αρχές που τα διέπουν 
(άρθρο 1). Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ο ορισμός που δίνεται για 
τα δημόσια έργα τόσο γενικά όσο και από τεχνικής απόψεως:

“ Τα δημόσια έργα γενικά, είναι έργα υποδομής της χώρας που 
καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλουν 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του 
εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα 
δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του 
δημοκρατικού προγραμματισμού”.
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“Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που 
εκτελούν φορείς του δημοσίου τομέα και συνδέονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον 
υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών 
έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή 
ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά 
αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία 
που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση".

• Το πεδίο εφαρμογής δηλαδή, τις κατηγορίες και τη φύση των έργων 
που καλύπτει ο συγκεκριμένος νόμος (άρθρο 2).

• Ειδικές έννοιες και ορισμούς σε σχέση με τα έργα όπως: ο εργοδότης ή 
κύριος, ο φορέας κατασκευής, ο ανάδοχος ή εργολήπτης, η σύμβαση, η 
διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία, η προϊσταμένη αρχή και το 
τεχνικό συμβούλιο (άρθρο 3).

• Τις διαδικασίες κατασκευής και τη μεθοδολογία επιλογής του αναδόχου 
του έργου (άρθρο 4). Εδώ πρέπει να τονιστεί, ότι τα δημόσια έργα 
κατασκευάζονται είτε από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις είτε 
από το φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω 
κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. Οι τρόποι επιλογής της εργοληπτικής 
επιχείρησης για την ανάθεση της κατασκευής του έργου είναι οι 
παρακάτω:

α) ανοιχτή δημοπρασία, 
β) δημοπρασία με προεπιλογή και
γ) απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ ορισμένου αριθμού 
προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η ανάθεση γίνεται με βάση τη σχετική μελέτη και η διακύρηξη για τη 
δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολή προσφορών. Οι 
δημοπρατήσεις γίνονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο γίνεται η κατάθεση
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των προσφορών και στο δεύτερο η εξέταση των προσφορών από την 
επιτροπή εισήγησης για την ανάθεση.

• Την κατάρτιση της σύμβασης κατασκευής του έργου (άρθρο 5).

• Τις ευθύνες και τις διαδικασίες διοίκησης του έργου (άρθρο 6). 
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο: “η παρακολούθηση, ο έλεγχος και 
η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα 
κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία 
ενεργεί ότι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων 
και ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα 
με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι 
περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά
προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια [.... ] Σε περιπτώσεις ειδικών
εργασιών, ως τεχνική υπηρεσία θεωρείται η σχετική εξειδικευμένη 
υπηρεσία του φορέα”. Στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου 
ορίζονται οι διαδικασίες διοίκησης του έργου, σε διάφορες 
περιπτώσεις, όπως η κατασκευή με ανάθεση και με αυτεπιστασία, οι 
περιπτώσεις σημαντικών έργων (για τα οποία συγκροτείται ειδική 
Επιτροπή Παρακολούθησης) και οι περιπτώσεις πολύπλοκων ή 
εξειδικευμένης τεχνολογίας έργων.

• Τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τις περιπτώσεις έκπτωσης του 
αναδόχου του έργου και τα ελαττώματα και τους κινδύνους του έργου
(άρθρο 7).

• Τις αυξομειώσεις των εργασιών και τις νέες εργασίες (άρθρο 8). Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι αν με τη λήξη ενός έργου διαπιστωθεί ότι 
χρειάζεται εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών αυτές γίνονται από τον 
ανάδοχο του έργου με συμβατικές τιμές αλλά σε ποσό μέχρι το 50% 
του συνολικού συμβατικού ποσού του έργου. Σε άλλη περίπτωση, ο 
ανάδοχος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών αν 
το επιθυμεί.

• Τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 9).
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• Την αναθεώρηση των τιμών (άρθρο 10).

• Την παραλαβή του έργου (άρθρο 11). Τα σημαντικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι τα παρακάτω: “μετά τη βεβαίωση 
της περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά και 
οριστικά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποιοτικά 
και ποσοστικά. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και 
την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης".

• Τις ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 12).

• Τη δικαστική επίλυση των διαφορών (άρθρο 13).

• Τη διαιτητική επίλυση των διαφορών (άρθρο 14).

• Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις (άρθρο 15). Εδώ αναφέρεται ότι: “την 
κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές 
επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και 
τάξη εγγραφής. [.....] Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα γίνονται 
δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση 
δημοσίων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνουν δεκτές όταν 
προκυρήσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με τη διακήρυξη 
ή τύπους διακήρυξης που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. [.....] Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των δημόσιων έργων υπόκεινται στον 
έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων".

• Το Μητρώο των εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) (άρθρο 16). Τα 
κύρια σημεία του συγκεκριμένου άρθρου είναι τα παρακάτω:
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=> “Η εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ γίνεται 
με αίτησή τους. Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η 
οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από τεχνικούς 
εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, η στελέχωσή της από άλλο 
επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, η εμπειρία σε 
έργα που έχουν εκτελεστοί από την επιχείρηση ή τα στελέχη 
της, ο εξοπλισμός που η επιχείρηση διαθέτει η (δια ή 
αποδεδειγμένα έχει διαχειριστεί με επιτυχία στο παρελθόν, η 
οικονομική δυνατότητα, η πίστη, η διαχειριστική ικανότητα και 
άλλα παρόμοια στοιχεία.... "

=ί> Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ γίνεται από την Επιτροπή ΜΕΕΠ.... ”

=> Η κατάταξη στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται 
σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες των έργων οδοποιίας, 
οικοδομικών, υδραυλικών, λιμανικών και ηλεκτρομηχανολογικών. 
Με π.δ/γμα μπορεί να αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές 
και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά προβλήματα που ανακύπτουν 
στην περίπτωση αυτή. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία 
τάξη για κάθε κατηγορία. Οι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε 
κατηγορία και ακολουθεί όγδοη τάξη που είναι γενική. Με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθορίζεται το ανώτατο 
όριο προϋπολογισμού των εργολαβιών τις οποίες μπορεί να 
αναλάβει η επιχείρηση που ανήκει σε κάθε τάξη με δυνατότητα 
διαχωρισμού κατά κατηγορίες, τα ειδικά όρια για τις 
κοινοπραξίες και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτών των 
ειδικών ορίων..... "

=> “Κάθε επιχείρηση δεν επιτρέπεται να έχει σε κάθε δεδομένη 
στιγμή μέσα σε όλη τη χώρα ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών 
δημοσίων έργων μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανώτατου 
ορίου της τάξης στην οποία ανήκει [...]. Στο όριο του 
ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα 
που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση..... ”

=> “Στις τρεις κατώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ εγγράφονται ατομικές 
επιχειρήσεις προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΕΚ και 
επιχειρήσεις προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης
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ευθύνης (ΕΠΕ) των οποίων όλα τα μέλη είναι εγγεγραμμένα στο 
ΜΕΚ. Στις υπόλοιπες τάξεις του ΜΕΕΠ εγγράψονται 
επιχειρήσεις με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ.

• Το Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (άρθρο 17). Σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο: “Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων 
τεχνικών διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών 
σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή σε οποιοδήποτε στάδιό της 
(μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη)...."

• Την έκδοση διαταγμάτων (άρθρο 18).

• Τις ειδικές ρυθμίσεις και τα έργα άλλων φορέων (άρθρο 19).

• Τη λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα (άρθρο 20).

• Τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς των έργων (άρθρο 21). Σε
σχέση με τα κύρια σημεία του άρθρου αυτού αναφέρονται τα 
παρακάτω: “Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίνονται 
προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο 
κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και 
επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των 
έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες 
προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν 
προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. [....] Για την τήρηση και 
εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της προηγούμενης 
παραγράφου τα αρμόδια όργανα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιτρέπεται να 
διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής 
του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. [....] Η παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου αυτού και των κανονιστικών αποφάσεων, που 
εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.... "
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• Την επιθεώρηση των δημόσιων έργων (άρθρο 22). Τα κύρια σημεία του 
άρθρου αυτού είναι τα παρακάτω: “Γ\α τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) 
επιθεώρηση των έργων όλων των φορέων του δημοσίου τομέα και την 
έγκαιρη πληροφόρηση των οργάνων που έιναι αρμόδια για τη λήψη 
μέτρων, συνιστάται σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 
(ΕπιθεωρητώνΔ.Ε.) που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Τις ειδικές οργανωτικές ρυθμίσεις (άρθρο 23).

• Τη σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) (άρθρο 24). 
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων: “Συνιστάται Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Οικονομίας 
των Κατασκευών" (ΙΟΚ), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σκοπός του ΙΟΚ είναι η έρευνα και μελέτη των 
θεμάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή και την παραγωγικότητα 
του κλάδου των κατασκευών και ιδιαίτερα με την ποιότητα και το 
κόστος του προϊόντος των κατασκευών....”

• Τις συμπληρωματικές διατάξεις για τις οδούς, τα μηχανήματα έργων 
και την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων (άρθρο 25).

• Τις διατάξεις για το ΕΤΜΛΕ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΟ κλπ. (άρθρο 26).

• Τις μεταβατικές ρυθμίσεις (άρθρο 27).

• Τις καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις (άρθρο 28).

• Την έναρξη ισχύος του νόμου (άρθρο 29).
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4. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Σήμερα, δεν θα ήταν υπερβολή ο χαρακτηρισμός για την Ελλάδα ως ένα 
“απέραντο εργοτάξιο”, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 6.000 
διαφορετικά έργα σε όλη τη χώρα. Οι πόροι που έχουν προβλεφθεί, 
διασφαλιστεί και ήδη αξιοποιούνται για την περίοδο 1994-1999 
προκειμένου να υλοποιηθεί το γιγαντιαίο πρόγραμμα δημοσίων έργων, 
ανέρχονται περίπου σε 4,3 τρισεκατομμύρια δραχμές. Οι πόροι αυτοί 
σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) έχουν κατανεμηθεί σε 
μεγάλα έργα διευρωπάίκών δικτύων, σε έργα εθνικής εμβέλειας, σε έργα 
περιφερειακής σημασίας και τέλος σε έργα νομαρχιακής κλίμακας. Ακόμη 
πρέπει να σημειωθεί, ότι το σύνολο των δημοσίων έργων που εντάσσονται 
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) της περιόδου 1994-1999 που μαζί 
με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής αποτελούν το 
δεύτερο πακέτο Delors έχουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη που δίνονται

X - τ- - 0067,68,71,72,74,79,82,86,87,94,109στο διαγραμμα του Σχήματος 22

2.44S 1.994
■ ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

□ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

□ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3.942

Σχήμα 22. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη (σε δισ. δρχ.) που 
συνιστούν το δεύτερο πακέτο Delors.

Από το σύνολο των διαθέσιμων χρημάτων (χρήματα που έχουν ήδη 
εξασφαλιστεί), τα 3,5 τρισ. δραχμές θα διατεθούν για την κατασκευή 
έργων υποδομής και τα υπόλοιπα 800 δισ. για έργα περιβάλλοντος. Στον
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προϋπολογισμό του 1996 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει 
για τα δημόσια έργα ποσό 333 δισ. δραχμών (αυξημένο κατά 23% σε 
σχέση με το 1995, που ήταν 272 δισ. δραχμές), ενώ θα πρέπει να 
προστεθούν και άλλα 50 δισ. δραχμές που θα προέλθουν από το Ταμείο 
Εθνικής Οδοποιίας και το Ειδικό Τέλος Καυσίμων (περιοδ. Κεφάλαιο 
Μάιος 1996).

Η μελέτη των έργων αποδεικνύει ότι πρόκειται για έργα ζωτικής
,Γ,Γ Ατ, '67,68,71,72,74,79,82,86,87,94,109.σημασίας δεδομένου οτι αυτα

• Έχουν θετική και πολλαπλασιαστική συμβολή στην ανάπτυξη, 
στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της εθνικής 
οικονομίας.

• Δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά το στάδιο 
της κατασκευής όσο και κατά την λειτουργίας τους.

• Λειτουργούν ως καταλύτες για την προώθηση και υποστήριξη 
νέων και πολύ ελπιδοφόρων παραγωγικών πρωτοβουλιών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Από το κολοσσιαίο πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ ένα σημαντικό μέρος των 
έργων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τα αντίστοιχα έργα εκτελούνται με 
κανονικούς ρυθμούς. Πέρα από τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, 
υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός που βρίσκονται σε προηγούμενες 
φάσεις εξέλιξης. Οι κύριες κατηγορίες έργων αφορούν τα έργα που 
δίνονται στον Πίνακα 12 (έργα που δημοπρατήθηκαν και εκτελούνται) και 
στον Πίνακα 13 (έργα που βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης).
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Πίνακας 12. Δημόσια έργα που έχουν κατακυρωθεί και
εκτελούνται.*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ (σε εκατ. δρχ.)
Οδικός άξονας Πάτρα-Αθήνα- 
Θεσ/νικη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)

26 212.350

Οδικός άξονας ΕΓΝΑΤΙΑ 13 117.800

Λοιποί οδικοί άξονες 6 33.000

Λιμάνια 14 37.800

Αεροδρόμια 7 6.850

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις 3 15.600

Εγγειοβελτιωτικά 6 12.800

Έργα πρωτεύουσας (Αθήνας) 35 72.670

ΣΥΝΟΛΟ 107 508.600
* Πηγή ειδική έκδοση εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο “Κατασκευές και Τεχνικά Έργα", Απρίλιος 1996.

Πίνακας 13. Δημόσια έργα που βρίσκονται στη διαδικασία
δημοπράτησης.*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ (σε εκατ. δρχ.)

Οδικός άξονας Πάτρα-Αθήνα- 
Θεσ/νικη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)

6 66.500

Οδικός άξονας ΕΓΝΑΤΙΑ 12 127.600

Λοιποί οδικοί άξονες 2 5.000

Λιμάνια 7 33.100

Αεροδρόμια 6 7.200

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις 4 48.600

Εγγειοβελτιωτικά 6 84.000

Έργα πρωτεύουσας (Αθήνας) 9 27.950

ΣΥΝΟΛΟ 52 3Θ9.450
* Πηγή ειδική έκδοση εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο “Κατασκευές και Τεχνικά Έργα”, Απρίλιος 1996.
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Το κύριο τμήμα των δημόσιων έργων που προωθεί η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ αφορά οδικά έργα κύριοι αντιπρόσωποι 
των οποίων είναι οι άξονες Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) 
και η Εγνατία οδός στους οποίους έχουν κατακυρωθεί 42 συνολικά 
υπεργολαβίες με προϋπολογισμό που φθάνει τα 363 δισ. δραχμές. Σε ότι 
αφορά την Εγνατία έχουν κατακυρωθεί και εκτελούνται 13 έργα μήκους 
113,600 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 117.800 εκατ. 
δραχμών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι δημοπρασίες για άλλα 12 τμήματα 
μήκους 99,30 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 127.600 εκατ. 
δραχμών. Στον άξονα ΠΑΘΕ έχουν κατακυρωθεί και εκτελούνται έργα 23 
τμημάτων μήκους 185,9 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 212.350 εκατ. 
δραχμών ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη δημοπρασίες 6 τμημάτων 
μήκους 59,40 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 66.500 εκατ. δραχμών.

Μεγάλης σημασίας είναι και τα εγγειοβελτιωτικά καθώς και τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, έχουν 
κατακυρωθεί και εκτελούνται διαγωνισμοί για 3 έργα υδρεύσεως και 
αποχέτευσης προϋπολογισμού 15.600 εκατ. δραχμών και άλλα 6 
εγγειοβελτιωτικά προϋπολογισμού 12.880 εκατ. δραχμών. Παράλληλα, 
βρίσκονται σε εξέλιξη δημοπρασίες που αφορούν 4 έργα υδρεύσεως - 
αποχετεύσεως προϋπολογισμού 48.600 εκατ. δραχμών και 6 
εγγειοβελτιωτικά προϋπολογισμού 84.000 εκατ. δραχμών.

Σε ότι αφορά τα αεροδρόμια έχουν δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα έργα 
23.608 εκατ. δραχμών ενώ σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 41.920 εκατ. δραχμών.

Τέλος, μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στα λιμενικά έργα όπου 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί έργα 37.800 εκατ. δραχμών ενώ βρίσκονται σε 
διαδικασία δημοπράτησης έργα 33.100 εκατ. δραχμών.

Μέχρι στιγμής δόθηκε μία συνολική εικόνα του μεγέθους όλων των έργων 
που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης 
των βασικών υποδομών της χώρας μας. Από το σύνολο των έργων 
ξεχωρίζουν 14 έργα των οποίων η ολοκλήρωση σύμφωνα με τους ειδικούς
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θα αλλάξουν στην κυριολεξία το “πρόσωπο της Ελλάδας". Τα έργα αυτά 
περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια68.

1. Οδικός άξονας Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι:
θεωρείται ο βασικότερος οδικός άξονας της χώρας. Επί της 
υπάρχουσας οδού θα γίνουν διαπλατύνσεις και βελτιώσεις με 
στόχο να εξασφαλιστούν συνθήκες υψηλής ασφάλειας και 
ταχείας διέλευσης.

2. Εγνατία οδός: πρόκειται για τον οδικό άξονα Ηγουμενίτσας- 
Θεσ/νίκης-Καβάλας-Αλεξ/πολης-Κήπων-Κων/πολης. Το έργο 
ανήκει στο Διευρωπάίκό δίκτυο και είναι τεράστιας εθνικής και 
εμπορικής σημασίας. Στη χρονική περίοδο που διαρκεί το 
δεύτερο ΚΠΣ (1994-1999) προβλέπεται η ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης του έργου προϋπολογισμού 392 δισ. δραχμών. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 600 δισ. 
δραχμές.

3. Αυτοκινητόδρομος Σταυρού - Ελευσίνας: πρόκειται για οδικό 
έργο συνολικού μήκους 76 χιλιομέτρων που όταν ολοκληρωθεί 
αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα του νομού Αττικής. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί 
περίπου το 15% του έργου ενώ το υπόλοιπο προβλέπεται να 
κατασκευαστεί με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης. Ο 
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 210 δισ. δραχμές.

4. Γέφυρα Ρίου - Αντιρίου: πρόκειται για καλωδιακή γέφυρα 
όπως αυτή του Σαν Φραντσίσκο των ΗΠΑ, συνολικού μήκους 2,5 
χιλιομέτρων που έχει ως στόχο τη σύνδεση των οδικών δικτύων 
της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η ολοκλήρωση του 
έργου θεωρείται ότι θα έχει σημαντικότατη συμβολή στην 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το έργο θα υλοποιηθεί με 
συγχρηματοδότηση.

5. Γέφυρα Ακτίου - Πρέβεζας: θεωρείται συνέχεια της ζεύξης 
Ρίου - Αντιρίου και έχει ως στόχο τη σύνδεση του οδικού άξονα 
Αμφιλοχίας - Βόνιτσας - Ακτίου - Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας.

6. Μέσο Σταθερής Τροχιάς (Μετρό) Αθηνών: το χρονικό της 
κατασκευής του μετρό της Αθήνας ξεκινά από το 1987 οπότε και 
προκυρήχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός. Η ανάθεση του έργου
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έγινε το 1991 στην κοινοπραξία Ολυμπιακό Μετρό και το κόστος 
του υπερβαίνει τα 600 δισ. δραχμές. Η κατασκευή του σήμερα, 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υπολογίζεται ότι έχει 
αποπερατωθεί το 40% περίπου του συνόλου του έργου. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ του δημοσίου (που εκπροσωπείται 
από την κοινοπραξία Αττικό Μετρό) και της κατασκευάστριας 
κοινοπραξίας υπογράφτηκε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 65 
δισ. δραχμών προκειμένου να καλυφθούν οι καθυστερήσεις που 
υπήρχαν στην πρόοδο του έργου.

7. Μέσο Σταθερής Τροχιάς (Μετρό) Θεσσαλονίκης: πρόκειται 
για την κατασκευή μετρό μίας γραμμής συνολικού μήκους 9 
χιλιομέτρων από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το 
αμαξοστάσιο της περιοχής του Φοίνικα συνδεόμενο με 14 
σταθμούς. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 30 δισ. 
δραχμές. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στα 5 
χρόνια.

8. Βιολογικός Καθαρισμός Ψυττάλειας: πρόκειται για έργο 
επεξεργασίας λυμμάτων του οποίου η πρώτη φάση άρχισε το 
1983 και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τον Ιανουάριο του 1994 άρχισε η 
δοκιμαστική λειτουργία του έτσι ώστε να συλλεγούν στοιχεία και 
να αξιοποιηθούν τα δεδομένα για τον ορθολογικό σχεδιασμό και 
κατασκευή της δεύτερης φάσης. Η προγραμματισμένη δεύτερη 
φάση αφορά την δευτερογενή επεξεργασία των λυμμάτων. Το 
κόστος των έργων ανέρχεται στα 30 δισ. δραχμές.

9. Βιολογικός Καθαρισμός Θεσσαλονίκης: πρόκειται για έργο 
επεξεργασίας λυμμάτων του οποίου η πρώτη φάση ξεκίνησε το 
1983 και ολοκληρώθηκε το 1990. Η δεύτερη φάση του έργου 
προϋπολογισμού 16 δισ. δραχμών αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στα μέσα του 1997.

ΙΟ.Φυσικό Αέριο: πρόκειται για έργο που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας. Η εργασίες 
κατασκευής του έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 1996. Το συνολικό 
κόστος της κατασκευής του αγωγού είναι 1.500 εκατ. ECU.

11. Παραλιακή Υποθαλάσσια Παράκαμψη Θεσσαλονίκης: ο 
αρχικός σχεδιασμός του έργου δεν ήταν για υποθαλάσσια
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παράκαμψη αλλά για επίγεια. Η αντιδράσεις όμως του συνόλου 
σχεδόν των κατοίκων και των αρχών της πόλης οδήγησαν στην 
ακύρωση και τον επανασχεδιασμό του έργου με την κατασκευή 
παραλιακής υποθαλάσσιας αρτηρίας.

12. Αεριοδρόμιο Σπάτων: πρόκειται για έργο καθοριστικής
σημασίας για την πρωτεύουσα της χώρας. Το νέο υπερσύγχρονο 
αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί σε έκταση που είχε 
απαλλοτριωθεί το 1978. Προβλέπονται δύο ανεξάρτητοι 
παράλληλοι διάδρομοι προσγείωσης - απογείωσης και 
εγκαταστάσεις ικανές να εξυπηρετήσουν 16 εκατομμύρια 
επιβάτες το χρόνο. Το έργο έχει αναληψθεί από την κοινοπραξία 
της γερμανικής εταιρείας Χόχτιφ.

13. Εκτροπή του Αχελώου: πρόκειται για το έργο υδροδότησης 
της Θεσσαλικής πεδιάδας. Οι εργασίες εκτροπής του ποταμού 
μπορούν να διακριθούν σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αψορά 
τα έργα κεφαλής στα οποία περιλαμβάνονται τα φράγματα στον 
Αχελώο, η σήραγγα εκτροπής προς τη Θεσσαλία και τα 
φράγματα Πύλης και Μουζακίου με τα αντίστοιχα Υδροηλεκτρικά 
Έργα (ΥΗΕ). Το δεύτερο τμήμα αφορά τα έργα στη Θεσσαλική 
πεδιάδα στα οποία περιλαμβάνονται τα έργα του Σμοκόβου και 
της Κάρλας, τα φράγματα Παλιοδερλί και Καλούδας καθώς και 
τα φράγματα στον Πηνειό ποταμό και τα αρδευτικά έργα στην 
πεδιάδα.

14. Μεταφορά Νερού στην Αττική: πρόκειται για έργο με στόχο 
την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για την υδροδότηση 
του νομού Αττικής. Την άνοιξη του 1995 ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή των σηράγγων γεγονός που επέτρεψε την μεταφορά 
των πρώτων ποσοτήτων νερού από τον Εύηνο στο Μόρνο.
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Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

I ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο βασικός στόχος της έρευνας που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 
είναι να παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση της εφαρμογής του ελέγχου 
ποιότητας και της διαχείρισης έργου στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 
που ασχολούνται με την κατασκευή των μεγάλων δημόσιων έργων. Η εκπλήρωση 
του συγκεκριμένου στόχου θα βοηθήσει στον σαφή καθορισμό των βασικών 
αξόνων γύρω από τους οποίους πρέπει να κινηθούν οι διοικήσεις των 
κατασκευαστικών εταιρειών για να πετύχουν τη βελτιστοποίηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους μέσω της σταθεροποίησης ή/και 
της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Τα επιμέρους στοιχεία των οποίων η διερεύνηση θα οδηγήσει στο σαφή 
καθορισμό της σημερινής κατάστασης του ποιοτικού ελέγχου και της διαχείρισης 
έργου για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

• οι δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων,

• τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων,
• οι αδυναμίες των επιχειρήσεων,
• η αντίληψη της έννοιας της ποιότητας,
• οι δείκτες και η μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας των υλικών, 

της παραγωγικής διαδικασίας και των τελικών προϊόντων,

• οι μέθοδοι διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου,

• η αντίληψη της έννοιας της διασφάλισης ποιότητας,

• η αντίληψη της έννοιας της διαχείρισης έργου και
• η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη διαχείριση έργου.
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Τα παραπάνω είναι παράλληλα και τα κύρια στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στην 
κατάρτιση των ερωτηματολογίων συλλογής των στοιχείων από το επιλεγμένο 
δείγμα των επιχειρήσεων.
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με βάση την παρουσίαση που έχει προηγηθεί για τα συστήματα ποιότητας, για 
τη δομή του κλάδου των κατασκευών αλλά και τον στόχο της ερευνητικής 
εργασίας καταρτίστηκε το σχέδιο της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη 
συλλογή και ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων. Ο σκελετός της 
μεθοδολογίας που επιλέχθηκε αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

1. Καθορισμός των κατηγοριών και της ποσότητας των στοιχείων που 
πρέπει να συλλεχθούν.

2. Κατάρτιση του ερωτηματολογίου συλλογής των στοιχείων.
3. Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής του δείγματος.
4. Επιλογή του δείγματος.
5. Καθορισμός της μεθόδου συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.
6. Συλλογή των απαντήσεων.
7. Ανάλυση των απαντήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι κύριες κατηγορίες των στοιχείων που αποφασίστηκε να συλλεχθούν για 
τις ανάγκες της έρευνας συνοψίζονται στις παρακάτω που παράλληλα, 
αποτελούν και τους άξονες τους οποίους καλείται να αξιολογήσει μία επιχείρηση 
για να κρίνει την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του λειτουργικού της 
συστήματος σε σχέση με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα:

• δείκτες με βάση τους οποίους αξιολογείται η παραγωγικότητα,
• ένταση του ανταγωνισμού και συνθήκες αγοράς,
• ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,

• αδυναμίες,
• επιδράσεις κυβερνητικών ρυθμίσεων στις λειτουργικές δραστηριότητες,
• πολιτική και στόχοι σε σχέση με την ποιότητα,

• κατανόηση των χαρακτηριστικών ποιότητας,

• οργάνωση, μεθοδολογία και χαρακτηριστικά του συστήματος ποιοτικού 
ελέγχου,

• κατανόηση της έννοιας της διασφάλισης ποιότητας,

• πηγές πληροφόρησης για την απόδοση σε σχέση ποιότητα,
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• εμπόδια και προβλήματα στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες,
• μεθοδολογία εφαρμογής και χρήση των μεθόδων και τεχνικών 

διαχείρισης έργου και
• προβλήματα στη διαχείριση των έργων.

Το ερωτηματολόγιο, η κατάρτιση του οποίου βασίστηκε στα παραπάνω 
στοιχεία, αποτελούνταν από 34 ερωτήσεις από τις οποίες 30 είχαν «κλειστές» 
απαντήσεις και μόνο τέσσερις «ανοιχτές» (η πλήρης μορφή του 
ερωτηματολογίου δίνεται στο Παράρτημα II). Η αναλογία αυτή επιλέχθηκε με 
στόχο τη διευκόλυνση των ερωτώμενων στην απάντηση των ερωτήσεων, την 
εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αντικειμενικότητας στις απαντήσεις και 
τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Από 
τις ερωτήσεις του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, 7 αφορούν την παρουσίαση 
της δομής και της οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών καθώς και της 
δομής της αγοράς και του ανταγωνισμού, 16 αφορούν την κατανόηση της έννοιας 
της ποιότητας και την παρουσίαση της δομής του ποιοτικού ελέγχου, 5 τη 
διασφάλιση της ποιότητας και 6 τη διαχείριση έργου και τη μεθοδολογία 
εφαρμογής της.

Το δείγμα για τη συγκεκριμένη έρευνα που αποτελούνταν συνολικά από 160 
ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις επιλέχθηκε με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά οδηγούν στην συμμετοχή στο δείγμα 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:

• συμμετέχουν σε δημοπρασίες για την ανάληψη δημόσιων έργων,
• έχουν περισσότερους από 30 μόνιμους εργαζόμενους,

• ανήκουν στις τάξεις πτυχίων Ζ και Η και
• έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Τα ερωτηματολόγια αποφασίστηκε να σταλούν ταχυδρομικά και όχι να 
διενεργηθούν άμεσες επαφές με συνεντεύξεις λόγω του περιορισμένου 
διαθέσιμου χρόνου (δύο μήνες) για την ολοκλήρωση της συλλογής των 
πρωτογενών στοιχείων. Η ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων ήταν 
και ο βασικός λόγος που οδήγησε στη χρήση περιορισμένου αριθμού ερωτήσεων
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έτσι ώστε να μην χρειαστεί να δαπανηθεί πολύς χρόνος για την απάντησή τους. 
Η αποστολή των φακέλων έγινε στο όνομα των εταιρειών χωρίς να 
απευθύνονται σε συγκεκριμένα ονόματα στελεχών ή επιχειρηματιών αν και αυτά 
ήταν στην διάθεση του ερευνητή. Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών από την 
ημέρα αποστολής των ερωτηματολογίων ελήφθησαν απαντήσεις από 40 
κατασκευαστικές εταιρείες δηλαδή από ένα ποσοστό επί του συνόλου της 
τάξης του 25%. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν προερχόταν στο σύνολό τους 
από στελέχη της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης των εταιρειών. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των εταιρειών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δίνονται 
στον Πίνακα 14.

Πίνακας 14. Βασικά χαρακτηριστικά (μέσοι όροι) των 40 ελληνικών 
κατασκευαστικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

AM ΤΙΜΗ

1 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τα 5 τελευταία χρόνια 3.170.000.000 δρχ.

2 Συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο 3.430.000.000 δρχ.

3 Συνολικός αριθμός προσωπικού 243 άτομα
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3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παράλληλα με την παρουσίαση της κατάστασης του κλάδου των κατασκευών 
στην Ελλάδα όσον αψορά τον έλεγχο της ποιότητας και τη διαχείριση έργου, 
στόχος της ερευνητικής εργασίας ήταν και ο έλεγχος μιας συγκεκριμένης 
υπόθεσης σε σχέση με τις ικανότητες και τις δυνατότητες των εταιρειών του 
κλάδου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις απαιτήσεις των 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η υπόθεση αυτή είναι η παρακάτω: «τα 
κύρια εμπόδια και προβλήματα των διοικήσεων των ελληνικών τεχνικών- 
κατασκευαστικών εταιρειών στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν ορθολογικά 
και αποτελεσματικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πηγάζουν από 
συγκεκριμένα στοιχεία της οργάνωσής τους και του ανταγωνιστικού και 
λειτουργικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται». Τα βασικά από 
αυτά τα στοιχεία είναι τα παρακάτω:

• η απουσία σαφούς και ουσιαστικής κατανόησης της έννοιας της 
ποιότητας τόσο από τα στελέχη όσο και από τους απλούς 
εργαζόμενους,

• καθορισμός και τεκμηρίωση της πολιτικής ποιότητας σε πολύ 
περιορισμένη έκταση,

• μη συστηματικές προσπάθειες για τον ορθολογικό έλεγχο ποιότητας,

• αντιμετώπιση της πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας ως ένα εργαλείο μάρκετινγκ αλλά και ως ένα μέσο 
καλύτερης οργάνωσης των παραγωγικών λειτουργιών,

• απουσία συστηματικής επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού 
όλων των βαθμιδών σε θέματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας,

• απουσία από τις περισσότερες επιχειρήσεις των βασικών στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας,

• απουσία εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της ποιότητας ως ενός 
από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης 
και

• νομοθετικό πλαίσιο και κυβερνητικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν 
αποφασιστικά τις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων του 
κλάδου.
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Η υπόθεση που παρουσιάστηκε παραπάνω θα εξεταστεί στη συνέχεια μέσω της 
παρουσίασης και ανάλυσης των στοιχείων που ελήφθησαν στην παρούσα έρευνα 
από τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.
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4. ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα στοιχεία που 
ελήφθησαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Η παρουσίαση των 
στοιχείων - αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με τη βοήθεια ειδικών 
σχεδιαγραμμάτων (ραβδογράμματα και πίτες) και σχολίων που βοηθούν στην 
αποτελεσματικότερη κατανόησή τους από τον εκάστοτε μελετητή. Πριν την 
αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων καλό είναι να σημειωθεί ότι τα 
ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν από τις επιχειρήσεις απαντήθηκαν στο 
σύνολό τους από στελέχη που ανήκουν στα ανώτερα και ανώτατα στρώματα της 
ιεραρχίας των αντίστοιχων κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Επίσης, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ανάλυση των απαντήσεων θα γίνει όχι με βάση τις αυτόνομες 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αλλά με κατάλληλη ομαδοποίηση ανάλογα με 
το εξεταζόμενο κάθε φορά αντικείμενο.

Οι κύριοι παράγοντες με βάση τους οποίους οι επιχειρήσεις αξιολογούν την 
παραγωγικότητα των παραγωγικών τους συστημάτων είναι κατά πρώτο λόγο 
το κόστος παραγωγής και κατά δεύτερο ο χρόνος παράδοσης των έργων που 
αναλαμβάνουν. Πολύ μικρότερη βαρύτητα δίνεται στον παράγοντα «ποσοστό 
ελαττωματικών» που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα τόσο των τελικών 
προϊόντων όσο και της παραγωγικής διαδικασίας. Η συνολική εικόνα των 
απαντήσεων δίνεται σε ποσοστά στο διάγραμμα του Σχήματος 23.
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Σχήμα 23. Παράγοντες με βάση του οποίους οι κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις αξιολογούν την παραγωγικότητά τους.

Η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού είναι κατά μέσο όρο της τάξης 
του 78% και δείχνει ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν το περιθώριο να 
διαθέσουν ένα μέρος από τους πόρους τους για την δοκιμαστική εφαρμογή νέων 
μεθόδων ελέγχου της παραγωγής και της ποιότητας.

Τα τρία κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είναι 
κατά σειρά προτεραιότητα τα παρακάτω: ποιότητα, τιμή και εγγύηση. Η 
ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα δίνεται στο Σχήμα 24 από το οποίο φαίνεται καθαρά ότι τα 
στελέχη των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τουλάχιστον σε σχέση με τους 
εγχώριους ανταγωνιστές τους και τα δεδομένα του κλάδου στην Ελλάδα, οι 
επιχειρήσεις τους προσφέρουν σε ικανοποιητικό βαθμό ποιότητα στους πελάτες 
τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο στοιχείο 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συνδυαστεί με την άποψη των ερωτώμενων για 
την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα. Η άποψη
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αυτή είναι ομόφωνη και αναφέρει ότι ο κλάδος των κατασκευών είναι ένας από 
τους κατεξοχήν ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ποιότητα Τιμή Εγγύηση Άλλο

Σχήμα 24. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών.

Τα τρία κυριότερα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι κατά σειρά 
προτεραιότητας: η αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης 
παραγωγής, η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις 
βαθμίδες και η έλλειψη ευελιξίας και λειτουργικότητας των υπαρχόντων 
οργανωτικών δομών που σε πολλές περιπτώσεις συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 
αρμοδιοτήτων και κρίσιμων λειτουργιών σε μικρό αριθμό προσώπων. Ειδικά όσον 
αφορά τα εμπόδια στις παραγωγικές δραστηριότητες αυτά εστιάζονται στην 
γραφειοκρατία, στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στην έλλειψη σταθερού και 
σαφούς κρατικού προγραμματισμού. Το στοιχείο του προβληματικού κρατικού 
προγραμματισμού αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα αφού με βάση τις απαντήσεις 
σε σχετικό ερώτημα το 94% των ερωτώμενων απάντησε ότι οι κυβερνητικές 
ρυθμίσεις επηρεάζουν πολύ τις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεών 
τους. Η συνολική εικόνα των εμποδίων στις παραγωγικές δραστηριότητες 
δίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 25.
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Σχήμα 25. Τα κύρια εμπόδια στις παραγωγικές δραστηριότητες των 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Όσον αφορά τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων 
συστημάτων ποιοτικού ελέγχου των κατασκευαστικών εταιρειών, η έρευνα 
έδωσε τα παρακάτω στοιχεία:

• 50% των εταιρειών απάντησαν ότι τα στελέχη και οι απλοί εργαζόμενοί 
τους είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σε σχέση με τη σημασία και την 
έννοια της ποιότητας.

• 35% των εταιρειών απάντησαν ότι καταρτίζουν και εκπονούν 
προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ελέγχου 
ποιότητας.

• 70% των εταιρειών απάντησαν ότι στο πλαίσιο των λειτουργικών τους 
δραστηριοτήτων υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την υποβολή
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προτάσεων από το προσωπικό και τα στελέχη τους σε θέματα 
βελτίωσης της ποιότητας.

• Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών των πρώτων και 
βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές 
δραστηριότητες είναι κατά σειρά προτεραιότητας: η τιμή, η ποιότητα 
και η εμπειρία από τις προηγούμενες συναλλαγές. Η συνολική εικόνα 
των απαντήσεων στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνεται στο διάγραμμα του 
Σχήματος 26.

Τιμή Παότητα Προηγούμενες Χρόνος Όνομα και
συναλλαγές παράδοσης φήμη

Σχήμα 26. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προμηθευτών που 
χρησιμοποιούν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

• Όσον αφορά τον αριθμό των προμηθευτών που επιλέγονται για την 
προμήθεια ενός συγκεκριμένου υλικού 80% των απαντήσεων 
αναφερόταν στο διάστημα από δύο μέχρι πέντε και 20% των 
απαντήσεων στο διάστημα πάνω από πέντε. Εδώ πρέπει να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις καμία εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μόνο 
ένα προμηθευτή. Η συνολική εικόνα των απαντήσεων δίνεται στο Σχήμα 
27.
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Πάνω από 
πέντε 
20%

Έως πέντε 
80%

ι

Σχήμα 27. Ο αριθμός των προμηθευτών για κάθε υλικό που 
χρησιμοποιούν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

• Όσον αφορά τη μορφή του ποιοτικού ελέγχου που σχετίζεται με τα 
εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία υλικά αυτή είναι κατά 70% 
δειγματοληπτικός και κατά 30% συνολικός (100%) ποιοτικός έλεγχος. Η 
συνολική εικόνα των απαντήσεων δίνεται στο Σχήμα 28.

Σχήμα 28. Η μορφή του ποιοτικού ελέγχου των εισερχόμενων υλικών 
στις παραγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών κατασκευαστικών

εταιρειών.
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• Οι πηγές πληροφόρησης των εταιρειών σε σχέση με τις απαιτήσεις των 
πελατών τους (ιδιώτες και δημόσιο) είναι κατά κύριο λόγο οι παρακάτω:

1. Τα σχέδια και οι προδιαγραφές που δίνει για το συγκεκριμένο 
έργο ο εκάστοτε πελάτης.

2. Οι εθνικοί κανονισμοί και ρυθμίσεις που ισχύουν για την ανάληψη 
και εκτέλεση των δημόσιων έργων και κοινοποιούνται στα ειδικά 
τεύχη δημοπράτησης των έργων.

3. Ειδικές έρευνας αγοράς.

• Σε ότι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών αυτός 
γίνεται κατά 60% με μέτρηση ιδιοτήτων, κατά 30% με μέτρηση 
μεταβλητών σε συνεχή κλίμακα και κατά 10% με άλλους τρόπους οι 
οποίοι και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των έργων και τα 
αντίστοιχα σχέδια ποιότητας. Η συνολική εικόνα των απαντήσεων 
δίνεται στο Σχήμα 29.

Σχήμα 29. Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών των 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

• Ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται τόσο κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσής της όσο και μετά την παραγωγή των τελικών 
προϊόντων. Συγκεκριμένα το 35% των απαντήσεων αναφέρεται σε 
ποιοτικό έλεγχο μετά το πέρας της παραγωγής και 65% κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των αυτόνομων παραγωγικών σταδίων και
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δραστηριοτήτων. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το 70% των 
απαντήσεων αναφέρει ότι για τον έλεγχο της παραγωγής 
χρησιμοποιείται δειγματοληψία αποδοχής ενώ μόνο στο 30% των 
περιπτώσεων γίνεται 100% (πλήρης) ποιοτικός έλεγχος.

• 70% των εταιρειών απάντησαν ότι δεν έχουν δημιουργήσει 
(τουλάχιστον μέχρι σήμερα) ειδικό αυτόνομο τμήμα ποιοτικού ελέγχου 
ενώ αντίστοιχα μόνο το 30% απάντησε ότι είτε έχει είτε βρίσκεται στη 
φάση δημιουργίας ενός τέτοιου τμήματος.

Σε σχέση με τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ετοιμότητα και τη βούληση των 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος 
διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς 
προτύπων ISO 9000, η έρευνα έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

• 70% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για 
την έννοια της διασφάλισης ποιότητας και τα σχετικά πρότυπα της 
σειράς ISO 9000. Επίσης, το 85% δηλώνει ότι γνωρίζει για τις 
πιστοποιήσεις κατά ISO 9000 και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να 
προσφέρουν στις επιχειρήσεις τους. Με βάση την ενημέρωση αυτή τα 
στελέχη που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι τα τρία βασικά 
πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή και την 
πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι τα 
παρακάτω:

1. Καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων.

2. Σταθεροποίηση και αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

3. Καλύτερη απόδοση του προσωπικού.

Η συνολική εικόνα των απαντήσεων σε σχέση με τα πλεονεκτήματα 
δίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 30.
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Καλύττρη Βελτίωση Βελτίωση Αξιοπιστία Δυνατότητα Κανένα
οργάνωση ποιότητας απόδοσης στουςχρόνους ανάληψης

προσωπικού παράδοσης μεγαλύτερων
έργων

Σχήμα 30. Τα κύρια πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και πιστοποίηση 
ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρείες.

• Όσον αφορά τη βούληση για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού 
διασφάλισης ποιότητας, το 65% των ερωτώμενων απάντησε ότι η 
επιχείρησή του έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει αρχίσει τις 
διαδικασίες για την εγκατάσταση του συστήματος και την απόκτηση του 
πιστοποιητικού.

• 35% των εταιρειών απάντησε ότι έχει σαφώς καθορισμένη και 
τεκμηριωμένη πολιτική σε σχέση με την ποιότητα.

• 40% των εταιρειών απάντησε ότι μετρά το κόστος ποιότητας και ότι 
αυτή η μέτρηση έδειξε ότι τα κύρια στοιχεία αυτού του κόστους είναι το 
κόστος επιδιόρθωσης ελαττωματικών και το κόστος συντήρησης και 
επιδιόρθωσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των παραγωγικών λειτουργιών. Η 
συνολική εικόνα των απαντήσεων σε σχέση με το κόστος ποιότητας 
δίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 31.
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Κόστος Κόστος Κόστος Κόστος
επιδιόρθωσης συντήρησης ποιοτικού ελαττωματικών

εξοπλισμού ελέγχου

Σχήμα 31. Τα βασικά στοιχεία του κόστους ποιότητας στις ελληνικές
κατασκευαστικές εταιρείες.

• Σε σχέση με ένα από τα βασικότερα στοιχεία του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας, όπως είναι το εγχειρίδιο ποιότητας, το 65% 
των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν το έχει δημιουργήσει και φυσικά 
δεν το χρησιμοποιεί.

• Οι βασικές πηγές πληροφόρησης των ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιρειών σε σχέση με το κατά πόσο αποδίδουν οι προσπάθειές τους 
σε σχέση με την ποιότητα είναι οι πελάτες και η μείωση των 
διορθωτικών ενεργειών στις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Η 
συνολική εικόνα των απαντήσεων στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνεται 
στο διάγραμμα του Σχήματος 32.
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Σχήμα 32. Οι βασικές πηγές πληροφόρησης των ελληνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών τους σε σχέση με την ποιότητα.

• Τα σημαντικότερα βήματα στα οποία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
έχουν προχωρήσει για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 
των σχετικών παραγωγικών τους διαδικασιών είναι ο εκσυγχρονισμός 
του μηχανολογικού - τεχνολογικού τους εξοπλισμού και η προσπάθεια 
συστηματοποίησης και ορθολογικοποίησης των διαδικασιών ποιοτικού 
ελέγχου. Η συνολική εικόνα των απαντήσεων στο συγκεκριμένο 
ερώτημα δίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 33 από το οποίο και 
γίνεται φανερό ότι πολύ μικρό μέρος των προσπαθειών αφορά δύο 
πολύ σημαντικά στοιχεία στην πορεία προς τη διασφάλιση ποιότητας 
όπως είναι η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού όλων των 
βαθμιδών και η αντίστοιχη ανάθεση υπευθυνότητας και αρμοδιοτήτων 
για την ποιότητα στους εργαζόμενους.
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Σχήμα 33. Τα σημαντικότερα βήματα των ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιρειών προς την βελτίωση της ποιότητας.

Όσον αφορά το πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά και την έκταση εφαρμογής των 
τεχνικών διαχείρισης έργου η έρευνα έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

• Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (75%) απάντησε ότι γνωρίζει τις 
τεχνικές για το σχεδίασμά, προγραμματισμό και έλεγχο των έργων. 
Επίσης το 60% των εταιρειών που ρωτήθηκαν αναφέρει ότι διαθέτει 
ειδικό τμήμα που έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα το σχεδίασμά, 
προγραμματισμό και τη γενικότερη διαχείριση των εκτελούμενων 
έργων.

• Οι δημοφιλέστερες από τις τεχνικές της διαχείρισης έργων στις 
ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες του δείγματος είναι το διάγραμμα 
GANTT, η κατάρτιση προϋπολογισμών και το διάγραμμα PERT. Η 
συνολική εικόνα των απαντήσεων σε σχέση με τις τεχνικές διαχείρισης 
έργων δίνεται στο Σχήμα 34.
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Σχήμα 34. Οι χρησιμοποιούμενες για τη διαχείριση έργων τεχνικές στις 
ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

• Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες 
εταιρείες στις διαδικασίες διαχείρισης έργων είναι η εσωτερικός 
προγραμματισμός και οργάνωση, ο προβληματικός προγραμματισμός 
από την πλευρά των δημοσίων φορέων που προκηρύσσουν και 
παρακολουθούν τα έργα και οι προβληματικές και ελλιπείς μελέτες των 
έργων. Η συνολική εικόνα των απαντήσεων δίνεται στο διάγραμμα του 
Σχήματος 35.
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Σχήμα 35. Τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διαχείριση των 
έργων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

• Σύμφωνα με την άποψη των στελεχών που απάντησαν στα 
ερωτηματολόγια τα κύρια οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή των 
τεχνικών διαχείρισης έργου είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η 
βελτίωση του προγραμματισμού και η κατάρτιση ορθολογικότερων 
προσφορών στις δημοπρασίες. Η συνολική εικόνα των πλεονεκτημάτων 
δίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 36.
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Σχήμα 36. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των τεχνικών 
διαχείρισης έργου στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

• Τέλος το 80% των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει λάβει γνώση του 
γεγονότος ότι σε μικρό χρονικό διάστημα η εφαρμογή των τεχνικών 
διαχείρισης έργου και των αρχών της διασφάλισης ποιότητας θα είναι 
απαίτηση, για την ανάληψη από τις ελληνικές τεχνικές - 
κατασκευαστικές εταιρείες, έργων υποδομής του δημόσιου τομέα, 
σύμφωνα με σχετική νομοθετική ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
οποία θα υιοθετήσει υποχρεωτικά και η Ελλάδα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κύρια συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν με βάση τα στοιχεία που 
προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας 
συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Υπάρχει πράγματι σύγχυση στο μεσαίο και ανώτερο management των 
κατασκευαστικών εταιρειών όσον αφορά την έννοια και τα κρίσιμα 
χαρακτηριστικά της ποιότητας των έργων. Αν και η ποιότητα θεωρείται 
σύμφωνα με τις απαντήσεις, ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, το γεγονός αυτό 
προκύπτει όπως είναι φανερό από συγκρίσεις με τους έλληνες 
ανταγωνιστές και με βάση το χαλαρό και συνεχώς μεταβαλλόμενο 
θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας. Αν η αξιολόγηση και οι συγκρίσεις 
γινόταν με πρωτοπόρες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τότε σίγουρα τα 
αποτελέσματα θα είχαν πολύ διαφορετική εικόνα. Επίσης, η αξιολόγηση 
της παραγωγικότητας γίνεται με βάση το κόστος παραγωγής και το 
χρόνο παράδοσης των έργων ενώ ιδιαίτερα μικρή βαρύτητα δίνεται στο 
ποσοστό των ελαττωματικών, γεγονός που δεν είναι συμβατό με μία 
εταιρεία που έχει σας βασικό ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό την 
ποιότητα. Το γεγονός αυτό αν συνδυαστεί και με την κατά 78% 
αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού δείχνει στις διοικήσεις των 
εταιρειών ότι υπάρχουν τα περιθώρια (πόροι) για εφαρμογή νέων 
συστημάτων ελέγχου ποιότητας έστω και αν αυτά σε αρχικό στάδιο 
μειώσουν την παραγωγικότητα των συστημάτων παραγωγής.

• Μόνο το 35% των εταιρειών απάντησε ότι έχει σαφώς καθορισμένη και 
τεκμηριωμένη (έγγραφη) πολιτική ποιότητας. Με δεδομένη την 
ουσιαστικότατη σημασία αυτού του στοιχείου είναι φανερό ότι οι 
διοικήσεις των εταιρειών πρέπει να εργαστούν συστηματικά για την 
ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής, τα βασικά στοιχεία της οποίας θα 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις της αγοράς, τις συνθήκες του 
ανταγωνισμού και τις λειτουργικές δομές των επιχειρήσεων. Η 
δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
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επιτυχίας, όπως επίσης και η σαφής και πλήρης ενημέρωση όλου του 
προσωπικού.

• Σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ορθολογικά δομημένου και 
λειτουργικού συστήματος ελέγχου ποιότητας, οι επιδόσεις των 
συγκεκριμένων εταιρειών κρίνονται ως μετριότατες. Συγκεκριμένα, 
εμφανίζεται ελλιπής ενημέρωση των στελεχών και του προσωπικού 
σχετικά με την έννοια της ποιότητας και των σύγχρονων συστημάτων 
ελέγχου ποιότητας, δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση σε θέματα 
ποιοτικού ελέγχου, ο ποιοτικός έλεγχος δεν είναι συστηματικός, η 
επιλογή των προμηθευτών γίνεται με βασικό κριτήριο την τιμή, και 
επιπρόσθετα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εταιρειών δεν έχει στην 
οργανωτική του δομή αυτόνομο τμήμα ποιότητας. Το μόνο θετικό 
στοιχείο που εμφανίζεται είναι η δυνατότητα που δίνεται στο 
προσωπικό όλων των επιπέδων να κάνει προτάσεις για βελτίωση της 
ποιότητας καθώς και η χρήση περισσότερων του ενός προμηθευτών για 
την προμήθεια ενός συγκεκριμένου υλικού (αυτό βέβαια σε πολλές 
περιπτώσεις οφείλεται και στη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των 
έργων που καθιστά ασύμφορη την προμήθεια των υλικών σταθερά από 
ένα και μόνο προμηθευτή).

• Σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία και το στρατηγικό σχεδίασμά 
των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών είναι το θεσμικό πλαίσιο 
που καθορίζουν οι κυβερνητικές ρυθμίσεις. Το γεγονός αυτό πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη τόσο από τους ιδιώτες κατασκευαστές όσο και 
από τις κρατικές αρχές έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ομαλή συνεργασία 
που θα οδηγήσει στην κατάρτιση του επιθυμητού στρατηγικού 
σχεδιασμού που η διεθνής εμπειρία έχει πολλαπλά αποδείξει ότι μπορεί 
να αποφέρει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά οφέλη με σημαντική 
βαρύτητα.

• Η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ποιότητας και τις πιστοποιήσεις κατά ISO 9000 είναι 
εκτενής και προς την σωστή κατεύθυνση, γεγονός που οφείλεται κατά 
ένα μέρος στην εμπειρία από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στις 
παραγωγικές επιχειρήσεις και κατά ένα άλλο στην απαίτηση του υπό 
δημιουργία νομικού πλαισίου για πιστοποίηση της ποιότητας των 
εκτελούμενων έργων. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση και πιστοποίηση 
ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας αντιμετωπίζεται κατά κύριο
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λόγο ως εργαλείο για καλύτερη οργάνωση των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων και για σταθεροποίηση - βελτίωση της ποιότητας τόσο 
των τελικών προϊόντων όσο και των παραγωγικών διαδικασιών. 
Αρνητικά στοιχεία σε σχέση με την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για 
την εισαγωγή και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι η 
έλλειψη καθορισμένης και τεκμηριωμένης πολιτικής σε σχέση με την 
ποιότητας και η μικρή έκταση της χρήσης εγχειριδίων ποιότητας 
(γεγονός όμως αναμενόμενο για ένα κλάδο που βρίσκεται σε νηπιακή 
φάση σε ότι αφορά τη διασφάλιση ποιότητας).

• Σε σχέση με τις τεχνικές διαχείρισης έργων η κατάσταση εμφανίζεται 
συγκριτικά σε καλύτερο επίπεδο αφού φαίνεται να υπάρχει επαρκής 
γνώση του από τα στελέχη των επιχειρήσεων και αρκετά εκτεταμένη 
εμπειρία εφαρμογής.

Σαν γενικό συμπέρασμα μπορεί να αναφερθεί ότι τα εμπόδια στην 
αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή των αρχών της διασφάλισης ποιότητας 
και της διαχείρισης έργου, είναι σημαντικά αλλά μπορούν να ξεπεραστούν 
εύκολα με δεδομένη τη βούληση των διοικήσεων να προχωρήσουν σε βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους.
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Δ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με βάση τις παρουσιάσεις και την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα 
τμήματα της παρούσας μελετητικής εργασίας, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
γίνεται προσπάθεια για την αποτύπωση ενός πλαισίου, μέσω του οποίου θα 
δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να 
βελτιστοποιήσουν την ανταγωνιστική τους δυναμικότητα. Η βελτιστοποίηση 
αυτή θα προέλθει από τη συνδυασμένη και ορθολογική εφαρμογή των αρχών και 
των συστημάτων που πρεσβεύουν η διασφάλιση της ποιότητας και η διαχείριση 
έργου. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο που προτείνεται αποτελείται από δύο 
αυτόνομα αλλά και άμεσα εξαρτώμενα - αλληλένδετα τμήματα που είναι το 
σύστημα διασφάλισης της ποιότητας με όλα τα βασικά του συστατικά στοιχεία 
και η εφαρμογή σε κατάλληλη μορφή και έκταση των τεχνικών της επιστήμης 
της διαχείρισης έργου (Σχήμα 37).
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΟΥ

GANTT

PERT

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΑ^
lioioWAl

Σχήμα 37. Η γενική δομή του προτεινόμενου συστήματος για τη 
βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών.

Η υιοθέτηση και σταδιακή εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου, το οποίο 
σημειωτέον εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου ή κατά τμήματα από πρωτοπόρες 
εταιρείες του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, θα αποιρέρει σημαντικά οφέλη στις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τα οφέλη - πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται στα 
παρακάτω και η συνισταμένη τους οδηγεί στους τρεις βασικούς παράγοντες 
επιτυχίας της λειτουργικής δραστηριότητας μιας κατασκευαστικής εταιρείας 
που δίνονται στο Σχήμα 38 και είναι: α) η ολοκλήρωση των έργων στον 
επιθυμητό-καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, β) η ολοκλήρωση των έργων χωρίς ή 
με τις κατά το δυνατόν ελάχιστες υπερβάσεις προϋπολογισμού και γ) η τήρηση 
όλων των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί στο αρχικό σχέδιο του έργου:
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Σχήμα 38. Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων των κατασκευαστικών εταιρειών.

• εγκατάσταση μηχανισμών ορθολογικού σχεδιασμού των 
δραστηριοτήτων του έργου και προγραμματισμού των πόρων, των 
χρηματικών ροών και των χρονοδιαγραμμάτων,

• σαφή καθορισμό της απαιτούμενης οργανωτικής δομής για την 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία,

• σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων, ευθυνών και καθηκόντων όλου του 
προσωπικού τόσο σε σχέση με την ποιότητα όσο και σε σχέση με τις 
υπόλοιπες λειτουργικές δραστηριότητες,

• τυποποίηση και εύκολη παρακολούθηση των εσωτερικών λειτουργικών 
δραστηριοτήτων αλλά και των επαφών με το εξωτερικό περιβάλλον,

• εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης σφαλμάτων και διορθωτικών 
επεμβάσεων όπου εμφανίζονται προβλήματα ή μειωμένη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα,

• μείωση του κόστους παραγωγής - κατασκευής των έργων μέσω της 
ελαχιστοποίησης του κόστους κακής ποιότητας, της τήρησης των 
χρονοδιαγραμμάτων και της ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων και

• βελτίωση της παραγωγικότητας του απασχολούμενου κεφαλαίου και 
της αποδοτικότητας των σχετικών επενδύσεων.

147



ΐ:ΛΣ~··\ , ; .Οι J ι ΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου - διαχείρισης των έργων οι διοικήσεις 
των κατασκευαστικών εταιρειών καλούνται να δημιουργήσουν ένα σύστημα το 
οποίο θα βασίζεται στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών της επιστήμης της 
διαχείρισης έργου με στόχο τη συνεχή μέτρηση αποτελεσμάτων - μεταβλητών οι 
οποίες θα έχουν προσδιοριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τήρησή τους να 
εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του εκάστοτε εκτελούμενου έργου. Οι 
μηχανισμοί παρακολούθησης των έργων πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι και 
να στηρίζονται στη λειτουργική δομή των εταιρειών ενώ παράλληλα, να έχουν 
την κατάλληλη προσαρμοστικότητα και ευελιξία που θα εξασφαλίζουν την ευρεία 
εφαρμογή τους στις διάφορες κατηγορίες έργων.

Η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, η σταδιακή εκτέλεση των οποίων 
παράλληλα με την απαιτούμενη προσαρμογή και εκπαίδευση θα οδηγήσουν στην 
ομαλή ροή και τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων των έργων. Τα βήματα 
αυτά είναι τα παρακάτω (Σχήμα 39):

• Βήμα 1: Καθορισμός της μορφής της παραγωγικής διαδικασίας που θα 
παράγει το τελικό έργο. Αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των 
αυτόνομων διαδικασιών, η εκτέλεση των οποίων θα οδηγήσει στο τελικό 
έργο.

• Βήμα 2: Ομαδοποίηση των αυτόνομων διαδικασιών σε συγκεκριμένα 
σύνολα με μέγεθος και χαρακτηριστικά που να είναι εύκολα στη 
διαχείριση και εκτέλεση από το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας. 
Τυποποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων κάθε συνόλου και 
καθορισμός των σχετικών εισροών και εκροών.

• Βήμα 3: Καθορισμός της αλληλουχίας εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 
των συνόλων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και 
συνεχής ροή των υλικών και των παραδοτέων ημιέτοιμων προϊόντων.

• Βήμα 4: Ανάπτυξη, προσαρμογή και υιοθέτηση εργαλείων διαχείρισης 
έργου που εξυπηρετούν την αντικειμενική και αποτελεσματική μέτρηση 
της απόδοσης όλων των λειτουργικών διαδικασιών. Συνεχής χρήση των 
συγκεκριμένων εργαλείων και τεχνικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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• Βήμα 5: Δημιουργία ομάδων διαχείρισης έργου και εκπαίδευσή τους 
στα σχετικά εργαλεία διαχείρισης έργου έτσι ώστε να αποτελέσουν τον 
βασικό άξονα που θα διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων 
με τα διαθέσιμα μέσα και τους αντίστοιχους περιορισμούς.

• Βήμα 6: Ενθάρρυνση των διευθυντών παραγωγής των επιμέρους έργων 
για συμμετοχή στις διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης των έργων και 
παραχώρηση αρμοδιοτήτων για την λήψη αποφάσεων επίλυση 
προβλημάτων που αποτελούν ανασχετικό παράγοντα στην ομαλή ροή 
των παραγωγικών διαδικασιών.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΜΑΔΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΔΙ/ΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ

Σχήμα 39. Τα βήματα για την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου για
τη διαχείριση έργου.
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Η πλήρης και λεπτομερής κατά το δυνατόν κατανόηση της παραγωγικής 
διαδικασίας (Βήμα 1) αποτελεί παράγοντα που υποστηρίζει το σχεδίασμά και 
εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης των
δραστηριοτήτων εκτέλεσης ενός έργου. Το βήμα αυτό είναι σημαντικά 
δυσκολότερο από ότι ίσως φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το στοιχείο που αξίζει 
ιδιαίτερης προσοχής αφορά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση ενός οποιουδήποτε 
έργου απαιτεί τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση διαφορετικών λειτουργιών 
και τμημάτων. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη και φαίνεται στο 
απλοποιημένο διάγραμμα παραγωγής ενός έργου, στο Σχήμα 40, οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τις 
απαιτήσεις - εισροές (inputs) όσο και τα αποτελέσματα - εκροές (outputs) των 
καθηκόντων - εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Πολύ συχνά όμως, δεν 
γνωρίζουν όσα χρειάζεται σε σχέση με το ρόλο της εργασίας τους στο 
παραγωγικό σύστημα της εταιρείας καθώς και τις αλληλεπιδράσεις και 
αλληλεξαρτήσεις που πιθανά έχει με άλλες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, είναι 
στην ανθρώπινη φύση του κάθε εργαζόμενου να θεωρεί την εργασία που εκτελεί 
το σημαντικότερο τμήμα του παραγωγικού ιστού. Για τους λόγους αυτούς είναι 
πολύ σημαντικό να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι και πιθανότατα να 
εκπαιδευτούν σε όλο το εύρος της παραγωγής για να μπορούν να έχουν μία 
ολοκληρωμένη εικόνα που θα καθορίζει τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας 
και συγκεκριμένα θα προσδιορίζει τα παραδοτέα και τις ανάγκες των 
εσωτερικών πελατών που πρέπει να ικανοποιηθούν.
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ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΡΟΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σχήμα 40. Απλοποιημένο διάγραμμα παραγωγής ενός έργου.

Η ορθολογική κατάρτιση και διαχείριση του προγράμματος παραγωγής καθώς και 
η δημιουργία ομάδων εργασίας έχει αποδειχθεί ότι δρουν ως καταλύτες προς 
την ενεργοποίηση των εργαζομένων να σκεφθούν με γνώμονα ολόκληρο το 
σύστημα παραγωγής και να δουν τους στόχους τους μέσα από το πρίσμα των 
εταιρικών στόχων.

Η ομαδοποίηση των αυτόνομων διαδικασιών σε συγκεκριμένα σύνολα με μέγεθος 
και χαρακτηριστικά που να είναι εύκολα στη διαχείριση και εκτέλεση από το 
παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας (Βήμα 2) μπορεί να γίνει με ικανοποιητική 
αξιοπιστία μέσω της χρήσης της τεχνικής του «Δέντρου Αποικοδόμησης Έργου» 
(Work Breakdown Structure - WBS). Η κατάρτιση ενός «Δέντρου Αποικοδόμησης 
Έργου» για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των έργων είναι μία τεχνική με 
ευρεία εφαρμογή. Για πολλά χρόνια οι εργολάβοι των έργων, σε διεθνές 
επίπεδο, χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική για την αποτύπωση των 
επιπέδων των έργων με τρόπο που να διευκολύνει τον αποτελεσματικό
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προγραμματισμό και έλεγχο. Η τυποποίηση και η συνεχής χρήση του WBS 
διευκολύνει την περιγραφή των αυτόνομων τμημάτων των έργων, των 
ημιέτοιμων προϊόντων και των υλικών που απαιτούνται σε κάθε κομμάτι του 
έργου.

Ο καθορισμός της αλληλουχίας εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των συνόλων με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και συνεχής ροή των υλικών και 
των παραδοτέων ημιέτοιμων προϊόντων με βάση τις απαιτήσεις των πελατών 
(Βήμα 3) μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις 
συγκεκριμένες εταιρείες. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εκτέλεση του παρόντος 
βήματος διαδραματίζει τόσο η επιτυχής εκτέλεση των δύο προηγούμενων όσο 
και η χρήση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού των εργασιών, των 
παραγγελιών υλικών και των πόρων. Τα σημαντικότερα από τα πλεονεκτήματα 
που θα προκύψουν από την ορθολογική εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών 
είναι: α) η ομαλή και με μικρό κόστος κίνηση των υλικών μέσα στο παραγωγικό 
σύστημα, β) η γρήγορη αναγνώριση και η επιτυχής αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, γ) συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του έργου και 
τέλος, δ) καλύτερη συνεργασία των ομάδων εκτέλεσης του έργου.

Η ανάπτυξη, προσαρμογή και υιοθέτηση εργαλείων διαχείρισης έργου που 
εξυπηρετούν την αντικειμενική και αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης όλων 
των λειτουργικών διαδικασιών (Βήμα 4) βοηθά στην μέτρηση και καταγραφή 
παραμέτρων που έχουν ουσιαστική σημασία στην επιτυχή τόσο χρονικά όσο και 
από την άποψη του κόστους επιτυχία του έργου. Η μέτρηση επιτρέπει τον 
καθορισμό της αποδοτικότητας των διαδικασιών και δίνει παράλληλα την 
απαιτούμενη πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των εκάστοτε 
προσπαθειών βελτίωση της δομής του συστήματος παραγωγής. Τα 
σημαντικότερα από τα εργαλεία της επιστήμης της διαχείρισης έργου που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

• Το Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου (Work Breakdown Structure): αυτό 
χρησιμοποιείται για την οργάνωση του έργου μέσω του διαχωρισμού 
του σε αυτόνομα εύκολα διαχειρίσιμα τμήματα (σύνολα 
δραστηριοτήτων).

• Ημερολόγιο Ελέγχου Εγγράφων (Document Control Log): πρόκειται για 
ένα ημερολόγιο που καταγράφει τα παραδοτέα στις διάφορες χρονικές
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στιγμές κατά τον πραγματικό χρόνο (real time) της περιόδου εκτέλεσης 
του έργου. Με τη σύγκριση των καταγραφών σε αυτό γίνεται δυνατή η 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων εκτέλεσης 
του έργου.

• Σύστημα Διοίκησης Διαδικασιών Παραγωγής (Construction and
Engineering Management System): χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση - μέτρηση της πραγματικής πορείας εκτέλεσης των 
διαδικασιών παραγωγής ενός έργου καθώς και την παραγωγικότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος γίνονται συγκρίσεις με το πρόγραμμα που έχει γίνει 
στον αρχικό σχεδίασμά του έργου.

• Αναφορά Κατάστασης Προμηθειών (Procurement Status Report): 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ροής των υλικών στους 
αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας ενώ η αποτελεσματικότητα 
χρήσης κρίνεται πάλι με βάση τον αρχικό σχεδίασμά.

• Διάγραμμα Μεθόδου Κρίσιμου Μονοπατιού (Critical Path Method 
Diagram): χρησιμοποιείται για τον αρχικό προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων του έργου και υποστηρίζει την παρακολούθηση των 
διαδικασιών παραγωγής, των ανθρωποωρών, της κατανάλωσης των 
υλικών και των παραδοτέων σε κρίσιμα σημεία του έργου. Είναι φανερό 
ότι αποτελεί την πηγή των συγκρίσεων που γίνονται με βάση τις 
μετρήσεις των παραπάνω εργαλείων.

Η δημιουργία ομάδων διαχείρισης έργου και εκπαίδευσή τους στα σχετικά 
εργαλεία διαχείρισης έργου (Βήμα 5) αποτελεί παράγοντα «κλειδί» για την 
ορθολογική παρακολούθηση αλλά και τη βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης 
των έργων. Τα μέλη των ομάδων εκτός των άλλων πρέπει να κατανοήσουν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων εργασιών εκτέλεσης των έργων και 
επίσης το γεγονός ότι η διαχείριση έργου δεν αποτελεί κατ’ αποκλειστικότητα 
καθήκον και αρμοδιότητα των project managers.

Η ενθάρρυνση των διευθυντών παραγωγής των επιμέρους έργων για συμμετοχή 
στις διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης των έργων και παραχώρηση 
αρμοδιοτήτων για την λήψη αποφάσεων επίλυση προβλημάτων καθιστά τα 
συγκεκριμένα στελέχη ενεργά μέλη του συστήματος διαχείρισης έργου με όλες 
τις θετικές συνέπειες που μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Τα βασικά θετικά

153



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΤΟ ΓίΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

στοιχεία είναι ότι οι διευθυντές παραγωγής μπορούν να δράσουν άμεσα και 
αυτόνομα για την επίλυση προβλημάτων στα οποία έχουν άμεση αντίληψη, 
νοιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα αφού λειτουργούν ως 
ενεργά μέλη του συστήματος και παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να 
διαχειριστούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εργασία που τους έχει 
ανατεθεί.

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτού του τόσο σημαντικού πλαισίου πρέπει να 
σημειώσουμε ότι η γνώση και η εφαρμογή των παραπάνω βημάτων δεν αποτελεί 
πανάκεια για την επιτυχή υιοθέτησή του. Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη είναι η δέσμευση και ενεργός συμμετοχή της ανώτατης 
διοίκησης καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμιδών 
στις σχετικές τεχνικές και εργαλεία.
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3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πριν γίνει η αναλυτική παρουσίαση το πλαισίου που προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καλό είναι να σημειωθούν 
τα παρακάτω:

• το σύστημα διασφάλισης ποιότητας δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
μία δίοδος για την ανάληψη έργων μεγαλύτερου προϋπολογισμού,

• το σύστημα διασφάλισης ποιότητας δεν αποτελεί εργαλείο του 
τμήματος μάρκετινγκ

• το σύστημα διασφάλισης ποιότητας αφορά τόσο το συνολικό 
λειτουργικό ιστό των κατασκευαστικών εταιρειών όσο και το εκάστοτε 
μεμονωμένο έργο και

• η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας δεν αποτελεί 
τον στόχο της συγκεκριμένης προσπάθειας αλλά μόνο το υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο καλούνται να στηριχθούν οι ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρείες που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
τους μέσω της προσφοράς στους πελάτες τους της καλύτερης 
ποιότητας στην αγορά με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Το πλαίσιο που προτείνεται αποτελείται, όπως και στην περίπτωση αυτού για τη 
διαχείριση έργου, σε μία σειρά βημάτων τα οποία αν ακολουθηθούν από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες θα οδηγήσουν στην εγκατάσταση ενός λειτουργικού 
και προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες τους συστήματος ποιότητας. Τα 
βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω (Σχήμα 41):
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΎΠΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΗΣΐΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

JOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σχήμα 41. Η πορεία για την υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

1. Διαγνωστική μελέτη των συστημάτων παραγωγής και ελέγχου 
ποιότητας των διαφόρων έργων που αναλαμβάνει η εκάστοτε εταιρεία.

2. Καταγραφή και αξιολόγηση των αδυναμιών και καθορισμός των 
επιθυμητών στόχων ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και 
τους δεδομένους πόρους της εταιρείας.

3. Προσδιορισμός της αναγκαιότητας και του εύρους των δραστηριοτήτων 
που θα καλύπτει η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας.

4. Επιλογή του προτύπου που θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση του 
συστήματος ποιότητας και έναρξη συνεργασίας με ειδικούς συμβούλους 
και τον πιστοποιητή φορέα.

5. Καθορισμός των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος πιστοποίησης.
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6. Κατάρτιση εγχειριδίων συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 
υιοθέτηση στις παραγωγικές - λειτουργικές διαδικασίες των 
απαιτήσεων του επιλεγμένου προτύπου.

7. Δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
8. Πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
9. Συνεχής εφαρμογή και βελτιώσεις.

Στη συνέχεια, γίνονται προτάσεις σχετικά με το σχεδίασμά του προτεινόμενου 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9002, ενός προτύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες που 
χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια για την παραγωγή - κατασκευή των έργων που 
αναλαμβάνουν. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί ειδικός προσχεδιασμός του 
συστήματος που θα αφορά την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης για την 
πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Το προτεινόμενο για υιοθέτηση και εφαρμογή σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
θα αποτελείται από τέσσερα κύρια τμήματα που είναι τα παρακάτω:

• Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας: αποτελεί την "καρδιά" του 
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Αυτό είναι που στην 
πραγματικότητα καθορίζει τη γενική πολιτική ποιότητας και τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται από την επιχείρηση. Η λέξη γενική είναι πολύ σημαντική. 
Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι συνήθως η πρώτη ένδειξη που ο μελλοντικός 
πελάτης παίρνει για την προσέγγιση της επιχείρησης στη διασφάλιση 
ποιότητας. Είναι στην ουσία το έγγραφο που απεικονίζει τις προθέσεις της 
επιχείρησης. Γενικά πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

♦ Δήλωση της πολιτικής της εταιρείας.
♦ Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες.
♦ Διάρθρωση του οργανισμού.
♦ Περίγραμμα των στοιχείων του συστήματος ποιότητας.

♦ Κατάλογο των διαδικασιών.

Ωστόσο, δεν πρέπει να περιγράφει λεπτομερειακά τις διάφορες διαδικασίες, 
γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεγάλο κόστος για τη δημιουργία του και 
επίσης θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στον περιοδικό εκσυγχρονισμό του. 
Οι διαδικασίες πρέπει να είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς να
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επηρεάζεται το γενικό περίγραμμα του εγχειριδίου και θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες για χρήση όποτε και όπου είναι απαραίτητο.

Αυτό που είναι σημαντικό, δεν είναι τόσο πολύ τι καλύπτει το εγχειρίδιο 
ποιότητας, αλλά ότι περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, με επαρκείς 
λεπτομέρειες ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις για τον 
καθορισμό των ουσιωδών λειτουργικών διαδικασιών και ευθυνών.

• Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας: αυτό περιέχει την πλήρη 
περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης που 
αντιστοιχούν στα κεφάλαια του εγχειριδίου ποιότητας και καθορίζοντας 
ουσιαστικά τη μεθοδολογία λειτουργίας του συστήματος. Οι διαδικασίες 
ποιότητας παραπέμπουν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σε σχετικές οδηγίες 
εργασίας και έντυπα τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

• Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Εργασίας: αυτό περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες 
εργασίας που διευκολύνουν το προσωπικό της επιχείρησης στην εκτέλεση των 
διαδικασιών ποιότητας με βάση όλα όσα απαιτεί το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας.

• Τα Έντυπα Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας:
πρόκειται για ειδικές φόρμες που υποστηρίζουν την τεκμηρίωση του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Τα έντυπα συμπληρώνονται κατά την 
εκτέλεση των διαδικασιών ποιότητας από το προσωπικό της επιχείρησης 
καθώς και κατά την τήρηση των οδηγιών εργασίας.

Η δομή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που στηρίζεται από τα
παραπάνω βασικά στοιχεία δίνεται στο Σχήμα 42.
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Σχήμα 42. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά προτάσεις που θα βοηθήσουν την 
προσπάθεια των κατασκευαστικών εταιρειών στην ορθολογική ανάπτυξη όλων 
των στοιχείων που απαιτεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002 (στοιχεία 1-18 και 20 του Πίνακα 15 ). Τα 
κεφάλαια που αναφέρονται στις παρενθέσεις αντιστοιχούν σε αυτά των οδηγιών 
του προτύπου. Οι βασικές οδηγίες που καλείται να ακολουθήσει η διοίκηση και τα 
στελέχη της εταιρείας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος δίνονται 
σε κάθε κεφάλαιο με πλάγιους χαρακτήρες (οδηγίες ανάπτυξης και εφαρμογής).
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Πίνακας 15. Στοιχεία Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001-9004.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
1. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, υπευθυνότητα διαχείρισης.
2. Αρχές συστήματος ποιότητας.
3. Κωδικοποίηση και ανίχνευση προϊόντος.
4. Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης.
5. Έλεγχος και δοκιμές.
6. Έλεγχος, μετρήσεις και εξοπλισμός μετρήσεων.
7. Έλεγχος προϊόντων που δεν συμμορφώνονται στις προδιαγραφές.
8. Διακίνηση, αποθήκευση, συσκευασία, παράδοση.
9. Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων.

10. Καταγραφή ποιότητας.
11. Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ποιότητας.
12. Χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων.
13. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας.
14. Ανασκόπηση συμβολαίου.
15. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.
16. Έλεγχος παραγωγής (τελικού προϊόντος).
17. Διορθωτικές ενέργειες.
18. Διάθεση προϊόντος.
19. Έλεγχος σχεδίασης/ανάπτυξης προϊόντος.
20. Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πελατών.
21. Οικονομικά μεγέθη, κόστος ποιότητας.
22. Ασφάλεια, υπευθυνότητες.

• Πολιτική Ποιότητας (κεφ. 4.1.1.): Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η πολιτική ποιότητας που έχει χαράξει με βάση την έννοια 
της διασφάλισης ποιότητας είναι γνωστή και κατανοητή σε όλο το προσωπικό 
και ειδικότερα ότι:

Ο Η πολιτική ποιότητας είναι καθορισμένη και τεκμηριωμένη.
Ο Η πολιτική ποιότητας σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες των πελατών 

της εταιρείας.
Ο Η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό.
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Ο Η πολιτική ποιότητας διατηρείται και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα 
της ιεραρχίας της επιχείρησης.

• Οργάνωση για την Ποιότητα (κεφ. 4.1.2.): το πρότυπο απαιτεί την 
εφαρμογή διαδικασιών και τεχνικών ουσιαστικής και συστηματικής επίλυσης 
όλων των εμφανιζόμενων προβλημάτων ποιότητας. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
γίνουν τα παρακάτω:

Ο Καθορισμός και τεκμηρίωση των αρμοδιοτήτων για διακοπή των 
διαδικασιών παραγωγής ή/και παράδοσης όταν αναγνωρίζονται 
συγκεκριμένα προβλήματα.

Ο Καθορισμός των αρμοδιοτήτων αναγνώρισης και καταγραφής των 
προβλημάτων, καταγραφής προτάσεων για τη λύση τους και 
επικύρωσης της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.

Ο Καθορισμός ενός προσώπου με τη σχετική εμπειρία γνωστικό υπόβαθρο 
και ικανότητες για τη διεύθυνση του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας (Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας).

• Το Σύστημα Ποιότητας - Γενικά: (κεφ. 4.2.1.): σύμφωνα με όσα απαιτεί το 
συγκεκριμένο στοιχείο, η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει τον καθορισμό, 
την τεκμηρίωση, τη λειτουργία και τη διατήρηση του συστήματος ποιότητας 
σύμφωνα με όσα απαιτούν οι ανάγκες των πελατών της. Συγκεκριμένα, 
απαιτούνται τα παρακάτω:

Ο Δημιουργία του Εγχειριδίου Ποιότητας το οποίο θα καθορίζει τη δομή 
του συστήματος ποιότητας.

Ο Δημιουργία παραπομπών μέσα στο εγχειρίδιο που θα αναφέρονται στις 
αντίστοιχες διαδικασίες ποιότητας που συνιστούν το κορμό του 
συστήματος.

• Διαδικασίες Ποιότητας (κεφ. 4.2.2.): πρέπει να σχεδιαστούν και να 
εφαρμόζονται ελεγχόμενες διαδικασίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία 
προσαρμογή των οδηγιών του προτύπου στις παραγωγικές δραστηριότητες 
της εταιρείας.
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• Σχεδιασμός Ποιότητας (κεφ. 4.2.3.): πρόκειται για τη δημιουργία ενός 
τεκμηριωμένου σχεδίου ποιότητας (quality plan). Στην προσπάθεια για 
ορθολογικό σχεδιασμό της ποιότητας πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Ο Τεκμηρίωση των διαδικασιών που θα εφαρμόζονται για τη συμμόρφωση 
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει βάση συμβολαίων να έχουν 
τα παραγόμενα προϊόντα.

Ο Η δημιουργία του σχεδίου ποιότητας πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε αυτό να περιλαμβάνει: την ανάπτυξη των απαιτούμενων 
διαδικασιών ποιότητας, την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού, 
την δημιουργία των κατάλληλων ικανοτήτων στο προσωπικό, την 
εγκατάσταση της κατάλληλης παραγωγικής ικανότητας, την 
αναγνώριση των κρίσιμων σημείων ελέγχου της παραγωγής και τη 
δημιουργία και διατήρηση αρχείων ποιότητας.

• Ανασκόπηση Συμβάσεων - Γενικά (κεφ. 4.3.1.): η επιχείρηση πρέπει να 
εγκαταστήσει ειδικό μηχανισμό για τη συστηματική και τεκμηριωμένη 
καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών έτσι ώστε, να μπορεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή να αποδεικνύει ότι συμμορφώνεται με αυτές. 
Ουσιαστικά, πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες για την καταχώρηση και 
ανασκόπηση των παραγγελιών των πελατών.

• Ανασκόπηση Συμβάσεων - Διαδικασία Ανασκόπησης (κεφ. 4.3.2.): Κάθε 
παραγγελία από τους πελάτες πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά πριν να γίνει 
αποδεκτή από την επιχείρηση. Η εξέταση αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ότι 
υπάρχει πλήρης κατανόηση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που ζητά ο 
πελάτης. Ουσιαστικά, πρέπει να εξασφαλιστούν τα παρακάτω:

Ο Η παραγγελία του πελάτη έχει καταγραφεί ή αν είναι προφορική έχει 
κατανοηθεί πλήρως.

Ο Η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει όλους του όρους της 
παραγγελίας χωρίς προβλήματα.

• Ανασκόπηση Συμβάσεων - Τροποποίηση της Σύμβασης (κεφ. 4.3.3.): Σε 
περίπτωση που κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στην 
αρχική σύμβαση με τον πελάτη πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία 
που θα ακολουθείται. Ουσιαστικά η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ένα
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σύστημα τεκμηρίωσης της διενέργειας των αλλαγών το οποίο παράλληλα θα 
διασφαλίζει την ομαλή και σαφή ροή των πληροφοριών προς όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη.

• Ανασκόπηση Συμβάσεων - Αρχεία (κεφ. 4.3.4.): Π επιχείρηση πρέπει να 
διατηρεί αρχείο των παραγγελιών των πελατών για ένα κατάλληλα 
καθορισμένο χρονικό διάστημα.

• Έλεγχος Πληροφοριών και Εγγράφων - Γενικά (κεφ. 4.5.1.): όλα τα 
έντυπα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ελέγχονται και να 
υπάρχουν διαδικασίες για τη δημιουργία, την έκδοση την αναμόρφωση, την 
αναβάθμιση και την απόσυρση τους. Ουσιαστικά, η επιχείρηση πρέπει να έχει 
ένα λειτουργικό σύστημα που να διασφαλίζει ότι όλα τα έντυπα, οι οδηγίες 
και οι πληροφορίες ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
9002.

• Έλεγχος Πληροφοριών και Εγγράφων - Έγκριση και Έκδοση των 
Εγγράφων (κεφ. 4.5.2.): η συγκεκριμένη απαίτηση του προτύπου συνίσταται 
στα παρακάτω:

Ο Όλα τα έντυπα του συστήματος πρέπει να ελέγχονται και να 
εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ο Πρέπει να δημιουργηθεί και να διατηρείται κατάλογος με όλα τα ενεργά 
έντυπα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και να διατίθεται σε 
όλο το προσωπικό που τα χρησιμοποιεί.

Ο Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται μόνο τα εγκεκριμένα 
έντυπα του συστήματος.

Ο Σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας που υπάρχουν κίνδυνοι 
παρανοήσεων σχετικά με τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών 
πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται ειδικά έντυπα οδηγιών.

Ο Τα απαρχαιωμένα ή τα προβληματικά έντυπα πρέπει να αποσύρονται 
έγκαιρα.

• Έλεγχος Πληροφοριών και Εγγράφων - Αλλαγές Εντύπων (κεφ. 4.5.3.): 
όλες οι απαιτούμενες αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα έντυπα απαιτούν 
κατάλληλη έγκριση και έλεγχο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
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• Προμήθειες - Γενικά (κεφ. 4.6.1.): οι προμήθειες της επιχείρησης πρέπει να 
γίνονται με καθορισμένη μεθοδολογία που θα διασφαλίζει την αγορά των 
κατάλληλων υλικών για την παραγωγική διαδικασία ή τις άλλες 
δραστηριότητες της επιχείρησης. Ουσιαστικά, η επιχείρηση πρέπει να 
αναπτύξει ένα σύστημα προμηθειών πλήρως τεκμηριωμένο και 
αρχειοθετημένο μέσα από το οποίο θα εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση 
των προμηθευόμενων υλικών με τις σχετικές προδιαγραφές.

• Προμήθειες - Αξιολόγηση των Υποκατασκευαστών (κεφ. 4.6.2.): η 
αξιολόγηση όλων των υποκατασκευαστών που προμηθεύουν την εταιρεία με 
προϊόντα, τμήματα προϊόντων ή υλικά πρέπει να αποτελεί μία πλήρως 
τεκμηριωμένη και αντικειμενική διαδικασία. Η οργάνωση για την αξιολόγηση 
των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνει αρχεία των εντύπων αξιολόγησης 
και ένα επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών ο οποίος μάλιστα 
πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους όσους ασχολούνται με τις προμήθειες 
υλικών. Η ορθολογική αξιολόγηση των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνει 
τα παρακάτω:

Ο Καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογή μόνο των 
προμηθευτών που τα τηρούν.

Ο Ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών πρέπει να 
περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και το επίπεδο ποιότητας του 
παραγωγικού και γενικότερου λειτουργικού τους συστήματος.

Ο Καθορισμός διαδικασιών αξιολόγησης που θα διασφαλίζουν ότι κάθε 
παραλαμβανόμενο υλικό και κάθε προμηθευτής αξιολογούνται όπως 
έχει καθοριστεί στις σχετικές διαδικασίες.

• Πληροφορίες προμηθειών (κεφ. 4.6.3.): το κάθε αγοραζόμενο υλικό πρέπει 
να περιγράφεται πλήρως. Επίσης, πρέπει να περιγράφονται και οι διαδικασίες 
επιθεώρησης, αναγνώρισης και σημείωσης (μαρκαρίσματος) των 
αγοραζόμενων υλικών. Ακόμη πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Ο Τα δεδομένα των αγορών να περιλαμβάνουν πλήρη και ακριβή 
περιγραφή των αγοραζόμενων υλικών και προϊόντων.

Ο Πριν την έκδοσή τους οι οδηγίες των αγορών πρέπει να ελέγχονται και 
να εγκρίνονται με καθορισμένες διαδικασίες.
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• Έλεγχος των προϊόντων που προμηθεύουν οι πελάτες (κεφ. 4.7.): Π 
επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει διαδικασίες για την επιθεώρηση, 
αποθήκευση, χειρισμό και συντήρηση (διατήρηση) των προϊόντων που τις 
προμηθεύουν οι πελάτες της για επεξεργασία. Αν κάποιο από αυτά 
παρουσιάσει προβλήματα για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να αναγνωρίζεται 
άμεσα, να σημειώνεται, να τοποθετείται σε ξεχωριστό χώρο και να 
ενημερώνεται άμεσα ο πελάτης.

• Αναγνώριση και ανιχνευσιμότητα προϊόντος (κεφ. 4.8.): η επιχείρηση 
πρέπει να υιοθετήσει διαδικασίες για την κατάλληλη αναγνώριση και 
παρακολούθηση (τεκμηρίωση) όλων των υλικών και προϊόντων που 
διακινούνται μέσα στο παραγωγικό της σύστημα αλλά και κατά τις 
διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του πελάτη. Βασικά στοιχεία των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να είναι η περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών 
των υλικών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων (έργων) ανάλογα με 
την κίνησή τους στο παραγωγικό σύστημα καθώς και η μεθοδολογία 
αναγνώρισης και ελέγχου αυτών των χαρακτηριστικών.

• Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας (κεφ. 4.9.): ο όρος έλεγχος της 
παραγωγικής διαδικασίας αναφέρεται στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
διαδικασιών που ακολουθούνται για την παραγωγή του εκάστοτε έργου και τον 
έλεγχο για το αν αυτές οι διαδικασίες ακολουθούνται σε συνεχή βάση. Οι 
απαιτήσεις του προτύπου από την επιχείρηση σε σχέση με τον έλεγχο της 
παραγωγής είναι κατά κύριο λόγο οι παρακάτω:

3 Δημιουργία ενός τεκμηριωμένου και ελεγχόμενου συστήματος 
διαδικασιών και οδηγιών που θα διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις του πελάτη υλοποιούνται με ελεγχόμενο 
τρόπο.

Ο Τεκμηρίωση διαδικασιών χρειάζεται σε όλα τα σημεία του παραγωγικού 
συστήματος στα οποία η έλλειψή της θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά την ποιότητα.
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Ο Μία ελεγχόμενη παραγωγική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έγκρισης του απαιτούμενου εξοπλισμού παραγωγής, 
εγκατάστασης, συντήρησης και ελέγχων.

Ο Προσδιορισμό και εφαρμογή διαδικασιών σαφούς καθορισμού κριτηρίων 
αποδοχής και απόρριψης προϊόντων και διάθεσή τους στις σχετικές 
θέσεις εργασίας.

Ο Καθορισμός και εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης και 
ελέγχου της παραγωγής.

• Επιθεωρήσεις και δοκιμές (κεφ. 4.10.): το στοιχείο αυτό του συστήματος 
ποιότητας σχετίζεται με τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές των υλικών που 
κινούνται στην παραγωγική διαδικασία και των τελικών προϊόντων. Η 
συμμόρφωση με το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ο Δημιουργία και διατήρηση ενός τεκμηριωμένου (εγγράφου) συστήματος 
επιθεωρήσεων και δοκιμών που συμμορφώνεται με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις του πελάτη. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από σχετικά 
αρχεία που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση.

Ο Κανένα υλικό δεν πρέπει να εισάγεται στο παραγωγικό σύστημα χωρίς 
προηγουμένως να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές.

Ο Ο έλεγχος και οι δοκιμές των τελικών προϊόντων πρέπει να γίνονται 
όπως ορίζεται στις προδιαγραφές και απαιτείται από τους πελάτες και 
κανένα έργο δεν πρέπει να αποδεσμεύεται πριν ολοκληρωθούν όλοι οι 
έλεγχοι και οι δοκιμές.

Ο Οι έλεγχοι και οι δοκιμές εντός της παραγωγικής διαδικασίας θα 
γίνονται έτσι ώστε να απαγορεύεται η κίνηση υλικών και ημιέτοιμων 
προϊόντων που δεν έχουν ελεγχθεί σε σχέση με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών ποιότητας.

• Έλεγχος του εξοπλισμού επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών (κεφ. 
4.11.): η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη συντήρηση, 
παρακολούθηση, έλεγχο και διακρίβωση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τη 
διενέργεια των επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών. Ο εξοπλισμός αυτός 
πρέπει να έχει την απαιτούμενη ακρίβεια και το προσωπικό που τον 
χρησιμοποιεί πρέπει να μπορεί μέσω κατάλληλων διαδικασιών και οδηγιών να 
τον χειριστεί και να ερμηνεύσει τις ενδείξεις του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
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καθώς και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτού του εξοπλισμού πρέπει να 
είναι διαθέσιμα όταν τα ζητήσει για έλεγχο ο πελάτης. Ουσιαστικά, το 
πρότυπο απαιτεί τα παρακάτω σε σχέση με τον εν λόγω εξοπλισμό:

Ο Την ύπαρξη ενός τεκμηριωμένου συστήματος που θα διασφαλίζει την 
απαιτούμενη ακρίβεια και διακρίβωση του εξοπλισμού μετρήσεων, 
επιθεωρήσεων και δοκιμών.

Ο Τη διατήρηση αρχείων διακρίβωσης, ελέγχου και παρακολούθησης της 
λειτουργίας του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους όποτε το 
ζητήσει ο πελάτης.

Ο Καθορισμό του προγράμματος και της συχνότητας διακριβώσεων και 
ελέγχων.

Ο Σήμανση των διακριβωμένων οργάνων και αναγνώριση της ακρίβειας με 
την οποία λειτουργούν για να είναι δυνατές οι σχετικές διορθώσεις.

Ο Καθορισμός της μεθοδολογίας διακρίβωσης και των διορθωτικών 
ενεργειών όταν παρουσιάζονται προβλήματα που σχετίζονται με την 
ακρίβεια των οργάνων.

Ο Διατήρηση αρχείων σχετικά με τη διακρίβωση και έλεγχο των οργάνων.
Ο Εγκαθίδρυση διαδικασιών και οδηγιών που θα εξασφαλίζουν τον 

κατάλληλο χειρισμό του εξοπλισμού και των οργάνων μετρήσεων και 
δοκιμών από το προσωπικό.

• Κατάσταση επιθεωρήσεων και δοκιμών (κεφ. 4.12.): καθώς τα προϊόντα 
και τα υλικά διέρχονται από τις διάφορες περιοχές ελέγχου πρέπει να 
αναγνωρίζονται κατάλληλα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ποιότητάς τους. Η 
αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνεται με ταμπέλες, αυτοκόλλητα ή άλλα μέσα. 
Ουσιαστικά, το πρότυπο απαιτεί:

Ο Τη δημιουργία ενός συστήματος διευκόλυνσης της συνεχούς 
αναγνώρισης της κατάστασης των επιθεωρούμενων και ελεγχόμενων 
υλικών και προϊόντων.

• Χειρισμός μη συμμορφούμενων προϊόντων (κεφ. 4.13.): όταν γίνει 
αναγνώριση ενός μη συμμορφούμενου έργου ή τμήματος έργου αυτό πρέπει 
να σημαίνεται κατάλληλα. Σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για το χειρισμό των μη συμμορφούμενων 
προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που σχετίζονται με το θέμα αυτό
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πρέπει να περιλαμβάνουν την αναγνώριση και το διαχωρισμό των μη 
συμμορφούμενων καθώς και τον αρχικό προσδιορισμό των απαιτούμενων 
διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, χρειάζεται να οριστούν οι αρμοδιότητες και 
υπευθυνότητες σε σχέση με το χειρισμό των μη συμμορφούμενων υλικών και 
προϊόντων. Τα υλικά και προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως μη 
συμμορφούμενα πρέπει να παραμένουν σημασμένα μέχρι την επιδιόρθωση ή 
βελτίωση των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.

• Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες (κεφ. 4.14.): η επιχείρηση 
απαιτείται να σχεδιάζει και να διαμορφώνει το πλαίσιο των προληπτικών και 
διορθωτικών της ενεργειών με βάση τις απαιτήσεις και τα παράπονα των 
πελατών, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας και τα αρχεία ποιότητας. 
Το πλαίσιο αυτό πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό των γενεσιουργών αιτίων 
των εμφανιζόμενων προβλημάτων και στο σχεδίασμά των απαιτούμενων 
ενεργειών για την ουσιαστική και οριστική λύση των προβλημάτων καθώς και 
των ενεργειών για την πρόληψη της εμφάνισής τους. Ειδικότερα, οι 
απαιτήσεις στο σημείο αυτό εστιάζονται στα παρακάτω σημεία:

Ο Δημιουργία ενός συστήματος που όχι μόνο θα αναγνωρίζει τις μη 
συμμορφώσεις αλλά παράλληλα, θα προβλέπει διαδικασίες για την 
οριστική επίλυση των προβλημάτων και την πρόληψη για να μην 
ξανασυμβούν στο μέλλον.

Ο Όπου εμφανίζονται πολλαπλές μη συμμορφώσεις πρέπει να ορίζεται η 
μεθοδολογία εξεύρεσης των κοινών αιτίων που τις προκαλούν και 
καθορισμού των διαδικασιών εξάλειψής τους.

Ο Οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες πρέπει να οδηγούν στην 
καταγραφή σε ειδικά αρχεία των μεθοδολογιών επίλυσης των 
προβλημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 
εφαρμογή τους.

Ο Για την ορθολογική διενέργεια των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να 
γίνεται συλλογή και καταγραφή των αστοχιών και των παραπόνων των 
πελατών, επιθεώρηση και έρευνα για την εξεύρεση των σχετικών αιτίων 
και σχεδιασμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίλυση των 
προβλημάτων που προκλήθηκαν.

Ο Για την ορθολογική διενέργεια των προληπτικών ενεργειών απαιτείται η 
διαχρονική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μη συμμορφώσεις που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα. Μερικές από τις πηγές
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αυτές είναι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας, οι αναφορές 
σχετικά με τα επίπεδα των ελαττωματικών, τα αρχεία ποιότητας και οι 
αναφορές εξυπηρέτησης των πελατών. Με βάση τη συγκεκριμένη 
πληροφόρηση γίνεται η αναγνώριση και καταγραφή του εκάστοτε 
προβλήματος και καθορισμός των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για 
τη διόρθωση του προβλήματος. Τέλος, εφαρμόζεται η προληπτική 
ενέργεια και παρακολουθούνται τα αποτελέσματά της για να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα εφαρμογής της και οι επιπτώσεις 
της στην ποιότητα λειτουργίας του παραγωγικού συστήματος.

• Έλεγχος και διατήρηση αρχείων ποιότητας (κεφ. 4.16): η επιχείρηση 
καλείται να δημιουργήσει και να διατηρεί αρχεία ποιότητας έτσι ώστε, να 
μπορεί σε κάθε στιγμή να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στις απαιτήσεις 
ποιότητας. Τα αρχεία ποιότητας παρουσιάζουν ακόμη την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, των 
διορθωτικών ενεργειών, της αξιολόγησης των προμηθευτών, της διακρίβωσης 
των οργάνων μέτρησης, των ανασκοπήσεων των σχεδίων και των 
επιθεωρήσεων και δοκιμών των υλικών και των προϊόντων. Τα αρχεία 
ποιότητας πρέπει να σχεδιάζονται, αρχειοθετούνται και διατηρούνται με 
τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα. Το 
πλαίσιο ελέγχου των αρχείων ποιότητας απαιτεί:

• Την ύπαρξη τεκμηρίωσης που θα παρουσιάζει τις διαδικασίες 
διατήρησης και αποθήκευσης των αρχείων. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και ανάκτηση για 
κάθε έντυπο που περιέχεται σε αυτά.

• Το σύστημα των αρχείων ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση 
του πελάτη αν αυτό απαιτείται από τις συμφωνίες που έχουν γίνει.

• Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας (κεφ. 4.17.): η επιχείρηση καλείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα να προχωράει σε επιθεώρηση του 
εγκατεστημένου συστήματος ποιότητας με στόχο την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς του και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου. Η επιθεώρηση θα έχει τη μορφή προγραμματισμένων 
ανασκοπήσεων σε διάφορες περιοχές του συστήματος ποιότητας και θα 
βασίζεται στη σχετική σημαντικότητα των αντίστοιχων λειτουργιών και
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δραστηριοτήτων. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων θα βασίζεται στην 
αποδοτικότητα του συστήματος ποιότητας και στη σημαντικότητα των 
εκάστοτε παραγόμενων προϊόντων. Ουσιαστικά, το κεφάλαιο αυτό του 
συστήματος ποιότητας απαιτεί από την επιχείρηση τα παρακάτω:

• Διαμόρφωση ειδικών διαδικασιών για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.

• Κατάρτιση εγγράφου προγράμματος επιθεωρήσεων που θα βασίζεται 
στη σημαντικότητα των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

• Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό ανεξάρτητο 
από τα επιθεωρούμενα κάθε φορά τμήματα.

• Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να καταγράφονται και να 
είναι στη διάθεση της ανώτατης διοίκησης για έλεγχο.

• Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων θα κοινοποιούνται στους 
υπεύθυνους του εκάστοτε επιθεωρούμενου τμήματος.

• Εκπαίδευση (κεφ. 4.18.): η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για την παροχή 
εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό του οποίου οι δραστηριότητες επηρεάζουν 
τη ποιότητα. Το σχέδιο ποιότητας θα καθορίζει τις διαδικασίες για την 
αναγνώριση των αναγκών για εκπαίδευση και ο περαιτέρω προγραμματισμός 
για την εκπαίδευση θα βασίζεται στην εμπειρία, τη θέση εργασίας και το 
γνωστικό υπόβαθρο του κάθε εργαζόμενου. Κατά συνέπεια πρέπει να 
διατηρούνται τρία βασικά έντυπα: α) περιγραφής της διαδικασίας καθορισμού 
των αναγκών για εκπαίδευση, β) προσδιορισμού των καθηκόντων εργασίας για 
κάθε θέση εργασίας (job description) και γ) καρτέλα εκπαίδευσης για κάθε 
εργαζόμενο. Ουσιαστικά, το πρότυπο στο σημείο αυτό απαιτεί από την 
επιχείρηση τα παρακάτω:

• Δημιουργία και διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό 
του οποίου η εργασία επηρεάζει την ποιότητα.

• Καθορισμό έγγραφης διαδικασίας για την αναγνώριση των αναγκών σε 
εκπαίδευση.

• Θα τίθεται ο όρος μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό να εκτελεί καθήκοντα 
που σχετίζονται με την ποιότητα.

• Τα αρχεία ποιότητας που σχετίζονται με την εκπαίδευση θα περιέχουν 
όλα τα στοιχεία του προσωπικού που θα βοηθούν στον τεκμηριωμένο 
καθορισμό των αναγκών εκπαίδευσης.
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• Εξυπηρέτηση (κεφ. 4.19.): η ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει 
στους πελάτες της η επιχείρηση θα είναι ανάλογη με αυτά που αναφέρονται 
στα συμβόλαια που έχει συνάψει με αυτούς και τις απαιτήσεις του σχεδίου 
ποιότητας. Θα δημιουργηθεί τεκμηριωμένη διαδικασία που θα επιβεβαιώνει ότι 
ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των πελατών. Ειδικότερα αναφέρονται και 
τα παρακάτω:

• Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι γραπτές και 
τεκμηριωμένες.

• Θα υπάρχει σύστημα αναφορών που θα παρουσιάζει τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και παράλληλα θα τις αξιολογεί.

• Στατιστικές τεχνικές (κεφ. 4.20.): η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για 
τον έλεγχο της ποιότητας απαιτεί από την επιχείρηση αρχικά τη μελέτη του 
συστήματος παραγωγής και λειτουργιών για την αναγνώριση των σημείων που 
υπάρχει πεδίο για την εφαρμογή τους. Οι στατιστικές μέθοδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας τόσο των προϊόντων και των 
υλικών όσο και της παραγωγικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες και οι τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να τεκμηριωμένες και ότι αναφέρεται στα 
έντυπα πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Οπου εφαρμόζονται 
στατιστικές τεχνικές αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές διαδικασίες 
εφαρμογής και καταγραφής των αποτελεσμάτων που θα διασφαλίζουν την 
ορθολογική χρήση τους.
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Νόμος 2229 της 29/31.8.94 Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλ
λες διατάξεις. (Α' 138)

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρ
θρου 1 του ν. 1418/1S84 (ΦΕΚ 23 Α") αντικα
θίσταται ως εξής:

Ώς έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή 
επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συ
ντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτο
τελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ε
ρευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώ
ση και επέμβαση".

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παο. 
7 του αοθρου 96 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 
Α’) αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

“1.0 νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα 
έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται 
από τους φορείς, που αναιοέρονται στην παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 
Α"). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ε
θνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροτα- 
Εάις και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.Χ ,Ω.Δ.Ε.) και 
του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυ
νατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτε- 
λούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι
καίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται 
διατάξεων του παρόντος".

3. Η περίπτωση η' της παρ. 4 του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

"η. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη με
ρική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλ
λαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έρ
γου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της 
κατασκευής του έργου".

4. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 
6 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 αντικαθίστα
νται ώς εξής:

Ή έγκριση του αποτελέσυατος της δημο
πρασίας αποκειται στην κρίση του αρμόδιου 
οργάνου και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώ
μη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση 
(Ε.Ε.Α.). Η επιτροπή κατα τη διατύπωση της

γνώμης της λαμβάνει υπόψη της όλα όσα πε
ριλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή, το 
ύψος της προσφοράς και συνεκτιμά κάθε άλ
λο πρόσφορο, κατά την κρίση των μελών της, 
τεκμηριωμένο στοιχείο, κυρίως από την υπη
ρεσία του μητρώου του άρθρου 16, σχετικά με 
την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης 
για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έρ
γου, σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις 
της από έργα υπό κατασκευή.

5. α. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 
1418/ 1984 προστίθενται τα ακόλουθα εδά
φια:

"Σε κάθε δημοπρασία έογου, που υποβάλ
λονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε 
σχέση με τις προβλεπόσενες εργασίες, κα
λούνται από την αναθέτουσα αρχή τουλάχι
στον οι τρεις πρώτες μειοδοτοιες επι
χειρήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν 
τις προσφορές τους. Για τη δικαιολόγηση 
αυτή συντασσεται και υποβάλλεται σχετικό 
υπόμνημα από καθεμιά επιχείρηση και προ
σκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία ε
παλήθευσης της προσωοοάς. Αν τα προσκο- 
μισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανα
κριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης απο
κλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγω
νισμό και διαβιβάζονται αμέσως αντιγραωα 
των στοιχείων στην υπήρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.), 
που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μη
τρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΞΠ.). Οι σχετικές ενέργειες από τις δια
πιστώσεις των χαμηλών προσφαοών μέχρι 
την επαλήθευση αυτών πρέπει να ολοκληρώ
νονται μέσα σε είκσοι (20) ημέρες και η υπέρ
βαση της προθεσυιας αυτής αποτελεί πει
θαρχικό παράπτωμα των υπαιτίων. Με από
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται 
μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Μ.Ε.ΞΠ., 
υποβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ήμερες 
από την επαλήθευση των χαμηλών προσφο
ρών, αναστέλλεται επί εξάμηνο η ισχύς της 
βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΞΠ. των τριών 
πρώτων μειοδοτριών επιχειρήσεων.

Το υπόμνημα που υπέβαλε η επιχείρηση
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θεωρείται ως απολογία της. Τυχόν υποβαλ
λόμενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό απο
τέλεσμα. Σε περίπτωση που η εργοληπτική 
επιχείρηση επαναλάβει την προχειρότητα υ
πολογισμού της προσφοράς της σε άλλη δη
μοπρασία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων αποφασίζει 
την προσωρινή ή οριστική διαγραφή της επι
χείρησης από τα Μ.Ε.ΕΠ. Οι σχετικές αποφά
σεις κοινοποιούνται με κάθε προσφορο μέσο 
σε όλους ~ους φορείς που εκτελούν δημόσια 
έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές 
αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δημοπρασίες 
κατά τη διάρκεια αναστολής ισχύος των βε
βαιώσεων Μ.Ε.ΕΠ. ή της αντίστοιχης δια
γραφής. Με απόφαση του υπουργού Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 
κανονίζονται τα σχετικά θέματα με την εφαρ
μογή των διατάξεων της απροσυας απραγρά- 
φου και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια.

β. Στην παρ.8 του άρθρου 4 του ν. 
1413/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, 
που εχει ώς εξής:

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το 
τεύχος παρατηρήσεων που υποβάλλεται με 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής 
στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζη
τηθεί με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ
ροντος".

6. Στο άρθρο 4 του ν. 1418/1984 προστί
θενται παράγραφοι 9. 10, 11, 12 και 13, που 
έχουν ώς εξής:

9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς 
κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση 
υποχρεούται, εκτός από τις βεβαιώσεις, που 
προβλέπονται στην παρ.7 του άθρου '16 του 
παρόντος νόμου, να υποβάλει βεβαιώσεις 
των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφλι- 
στικών εισφορών και τη φορολογική ενημε
ρότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη 
της ή σε κοινοπραξία. Η μή προσκόμιση των 
ανωτέρω στοιχείων αποτλεί λόγο αποκλει
σμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και 
επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο 
διοικητικών ποινών.

10. Για την τροποποίηση της μελέτης, με
τά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 
του έργου, απαιτείται απόφαση της προίστα- 
μένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώ
μη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατα
σκευών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνι
κό συμβούλιο καλούνται ο υελετητής και ο 
ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσω

ποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις τοι 
να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη c 
στωση της ανάγκης τροποποίησης της 
της, η προίσταμένη αρχή εκδίδει τη σχ 
απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω 
φάσης για τροποποίηση της μελέτης στ 
πηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προύπό 
για τυχόν πληρωμή των εργασιών 
προκύπτουν από την τροποποίηση της ( 
της.

Όλα τα σχετικά τοιχεία για την το 
ποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλανκ 
αντίγραφα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημ 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. με εισήγηση της ποοίσταμ 
αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης 
δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληί 
από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρ 
ξίας και Δημόσιων Έργων οι προβλεπόμ. 
κυρώσεις.

Κατά της απόφασης για τροποποίηση 
μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλε 
τηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δε 
ναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης, 
η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά ή ολικά 
κτή μπορεί ο μελετητής να ζητήσει αναλ 
τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοΙ 
τικών κυρώσεων.

11. Για την πληρότητο των εκπονούμε 
μελετών καθώς και για την εντεχνη kc 
σκευή του έργου, υποχρεούται ο μελετη 
και ο ανάδοχος κατασκεύης του έργου 
ασφαλίζουν αντίστοιχα τη μελέτη και την 
τασκευή του έργου. Με προεδρικό διαταγ 
που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ' 
γων και Εμπορίου ορίζεται η έναρξη εφ< 
μογής της παοαγράωου αυτής και ρυθμί 
νται τα σχετικά θέματα εφαρμογής της δια 
ξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτό 
ρεια.

12. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπι 
αία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, 
η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί το 
βασικούς όρους της διακήρυξης και των τι 
χών δημοπράτησης από μέρους της έργο/ 
πτικής επιχείρησης. Η απόφαση καταπτ 
σης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώ 
του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.

13. Κατά την υπογραφή της σύμβασ 
κατασκευής έργου, ύστερα από διαγώνιοι 
επανυπολογίζονταμ σε συνδυασμό με την ί 
πτώση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φ 
ρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) την αν
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θεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλεπεται 
πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.

7. Οι διατάξεις, που προστίθενται στην 
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1418/19Θ4 με την 
ανωτέρω παρ. 5 και οι διατάξεις της παρ. 10 
που προστίθενται στο αυτό άρθρο 4 του ν. 
1418/1984 με την παρ. 6 του παρόντος άρ
θρου, εφαρμόζονται για έργα προϋπολογι
σμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο 
προϋπολογισμού έργων που μπορούν να α
ναλαμβάνουν εργοληπτιές επιχειρήσεις της 
Γ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. Για έργα μικρότερου 
προϋπολογισμού μπορεί να εφαρμοστούν οι 
ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλεπεται στη 
σχετική διακήρυξη. Το ποσό αυτά μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουρ
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό
σιων Έργων.

Άρθρο 2

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως
εξής: I

Ή σύμβαση, άν δεν ορίζεται διαφορετικά 
στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από 
τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρε
σίας και αναφέρει τον κύριο του έργου για 
λογαριασμό του οποίου συνάπτεται".

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 5 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδά
φια, που έχουν ώς ακολούθως: Ή εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) που προϋπολογισμού της υ
πηρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορί
ζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέ
πεται με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτε
ρο ποσοστό εγγύησης, που δεν μπορεί να 
υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋ
πολογισμού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, μέ
χρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων 
(100.000.000) δραχμών, παρέχεται με εγγυη
τική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυμα, πέ
ραν του ποσού αυτού και μέχρι τετρακόσια 
εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με εγ
γυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
και πέραν των τετρακοσίων εκατομμυρίων 
(400.000.000) δραχμών η παρεχόμενη εγγύη
ση κάθε πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα που πα
ρέχουν εγγυήσεις καλής εκτελεσης προσδιο
ρίζονται με προεδρικό διατάγματα. Με από
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ανα

προσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις πε
ριπτώσεις χαμηλών προσφορών, μπορεί να 
ζητηθούν από την προίσταμένη αρχή, κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, πρόσθετες εγ
γυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα 
τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας".

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 
αντικαθίσταται ώς εξής:

"4. Σε κάθε σύμβαση κατοσκεύης έργου 
ορίζεται προθεσμία για την περάτωση του 
στο σύνολο και κατά τμήματα. Μέσα σε προ
θεσμία δεκαπέντε (15) ημερών απο την υπο
γραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
σύμφωνα με τη σύμβαση. Η υπηρεσία εγκρί
νει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιά
γραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροπο
ποιήσεις. Η έναρξη των εργοσιών του έργου 
από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να κα
θυστερήσει πέραν των τριάντα '30) ημερών 
από την υπογραφή της σύυβασης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών 
με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμε
νων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια 
όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πει
θαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα στις διατάξεις της παο. 9 του άοθρου 6 
του παρόντος νόμου.

Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνο 
ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του 
έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφεί
λονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κά
θε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμέ
νος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου 
για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το 
ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έο- 
γου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) 
μηνών (οριακή προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με 
βάση την αρχική συμβατική ποοθεσμία και τις 
τυχόν παρατάσεις που εγκριθηκαν ύστερα α
πό σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην 
αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλο
νται σε υπαιτιότητα του.

Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματι
κές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των ερ
γασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε 
περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του 
αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται 
το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που απο
τελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση με
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ταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου 
του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιά
γραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος 
του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την 
κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων 
του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' 
αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανά- 
δοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας 
τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και πέρ- 
νοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χω
ρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι διατά
ξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 
και στα έργα που κατασκευάζονται με μερική 
ή ολική αυτοχρηματοδότηση".

4. Στην παρ. 5 του αυτού άρθρου 5 του ν. 
1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν 
ώς ακολούθως:

"Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλε
ται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη 
στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου η 
στην απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό. 
Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο γίνεται 
για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου 
του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση και το 
χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ώς ποσο
στό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου".

5. Μετά το πρώτο εδάωιο της παρ. S του 
άρθρου 5 του ν. 1418/1984 ποοστίθεται εδά
φιο, που έχει ώς εξής: Αν διαπιστωθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο άτι έχει γίνει άυεση ή έμ
μεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου 
φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον 
ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.

6. Το τελευατίο εδάφιο της παρ. 8 του 
αυτού άρθρου 5 του ν. 1418/1984, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 
1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α') αντικαθίσταται ώς α
κολούθως:

Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα 
από ένα (1) μήνα από τη λήξη της προηγούμε
νης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του ανα
δόχου ή του μελετητή, οφείλεται, αν υποβλη
θεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υπο
βολής της, τόκος υπερημερίας ίσος με το 
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του τόκου 
των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου και ο ανάδοχος ή ο μελετητής μπο
ρεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινο
ποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγ
γραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το Δημό
σιο παύσει να εκδίδει έντοκα γραμμάτια, ο 
τόκος υπερημερίας του παρόντος νόμου κα

θορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβ 
λίου.

7. Στην παρ. 9 του άρθρου 5 τοι 
1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδά< 
που έχει ώς εξής:

“Η χορήγηση οποιοσδήποτε προκο 
βολής γίενται μετά την εγκατάσταση εργε 
ξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργο

8. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
άρθρου 6 του ν. 1418/1984 προστίθενται 
κατωτέρω εδάφια, που έχουν ώς εξής:

Έιδικώς, η παραλαβή και ο ελεγχος 
ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούν 
στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώ 
νται σε αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός ι 
εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, γ1 
ται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς 
πάλληλους, που ορίζονται από τη διευθύν 
σα υπηρεσία. Ο ορισμός των επιτροπών 
τών ανακοινώνεται στην προίσταμένη αρχι 
οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλα 
συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής 
προίσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπ 
ση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλε·', 
της παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμό 
δαφών και να διατάσσει τη διενέργεια ερ' 
στηριοκών ελέγχων. Σε περίπτωση που I 
επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπι 
ση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω δ 
φωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε c 
τιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλα 
υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνε 
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφα 
της προίσταμένης αρχής".

9. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του 
1418/1984 προστίθενται τα ακόλουθα εζ 
φια.

Ή επιτόπου των έργων παρουσία τεχ 
κού στελέχους ή τεχνικού υπάλληλου της £ 
γοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτι 
και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος τ 
κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου ', 
έργα προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκ 
τομμύριο, η αναλογία αυτή καθορίζεται το 
λάχιστον σε τοείς (3) τεχνικούς ανάλογι 
προσόντων και πείρας, από τους οποίους 
νας πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτ 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένι 
πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού 
δρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στε> 
χωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπος 
πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου 
του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσι 
προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσ
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πικό που αποτελεί την ελάχιστη ουτή στελέ- 
χωση απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνου- 
σα πηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλι
στικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεσαι και 
ο χρόνος ασφάλισης των εργαζόμενων. Η πα
ράβαση των διατάξεων, της παρούσας παρα
γράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την 
εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και του 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλ
λήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με α
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ανα
προσαρμόζεται ο αριθμός τωντεχνικών έπιτό- 
που των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογι
σμό και τη φύση του εκτελούμενου έρνου.

10. Η παρ.7 του άρθρου 6 του ν. 
1418/1934 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

7. "Από κάθε πιστοποίηση λογαριασμού 
πλήρωσής εκπονούμενης μελέτης παρακρα- 
τειται ώς πρόσθετη εγγύηση, ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) για την αρτιότητα και πλη
ρότητα της μελέτης. Τα ποσά που παρα- 
κρατήθηκαν αποδίδονται στο μελετητή χωρίς 
τόκο ή άλλη αποζημίωση μετά πάροδο διε
τίας από την έγκριση της μελέτης. Αν στη 
διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
προκύώουν σφάλματα της μελέτης, που δια
πιστώνονται είτε ύστερα από έλεγχο που 
μποοεί να διενεργήσει οποτεδήποτε η υπηρε
σία είτε κατα την κατασκευή του έργου, κα
λείται ο μελετητής να προβεί στις αναγκαίες 
διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Σε πε
ρίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή αδυναμίας 
του να το πράξει, η διόρθωση των σφαλμά
των γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την 
κρίση του εογοδότη της μελέτης ή του φορέα 
κατασκευής τρόπο και η σχετική δαπάνη κα
ταβάλλεται από το ανωτέρω παρακρατηθέν 
ποσό και, σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το 
υπόλοιπο ποσό καταλογίζεται σε βάρος του 
μελετητή και εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της πρόσθετης 
εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με εγ
γυητική επιστολή. Ο μελετητής του έργου 
είναι υποχρεωμένος να συμπράττει με την 
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου 
για την επίλυση των προβλημάτων που δη- 
μιουργούνται κατά την εωαομογή της μελέ
της του. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να 
καθορίζεται ο ρόλος και η ειδικότερη ευθύνη 
του μελετητή του έργου κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και να προσδιορίζεται ο τρόπος 
υπολογισμού της αποζημιωσπςτου για τυχόν 
απασχόληση σε θέματα nou δεν ανάγονται

στην δική του ευθύνη. Το ανωτέρω ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) δεν παοακοατείται, 
εφόσον ο μελετητής ποοσκομίσει συμβόλαιο 
ασφάλισης της αρτιότητας και πληρότητας 
της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Πε
ριβάλλοντος, Χωοοταξίας και Δημόσιων Έρ
γων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου".

11. Στο άρθρο 6 του ν. 1418/1984 προστί
θεται παρ. 9 που έχει ώο ακολούθως:

"9. Η παράλειψη οφειλόμενης ενέογειας 
από όργανα του φορέα κατασκευής του έρ
γου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, στην περί
πτωση κατά την οποία προβλέπεται από τις 
διατάξεις του παοόντος νομού και των προε
δρικών διατανμάτων και κανονιστικών πρά
ξεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, η υπο
χρέωση να ενεργούν μέσα σε ορισμένη προ
θεσμία και διαφορετικά να επεοχεται αυτοδι
καίως το αποτελεσυα της παράλειψης. Για 
τα αδικήματα αυτα ο Υπουογός Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η το 
αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που ε- 
κτελούν δημόσια έργα, επιβάλλει τις πειθαρ
χικές ποινές: α) του προστίμου, μεχρις απο
δοχών έξι (6) μηνών και 3) την ποροπομπή 
στο οικείο υπηρεσιακό Συμβούλιο για δυ
σμενή μετάθεση ή οριστική απόλυση".

12. Στην παρ.1 του άσθοου 8 του ν. 
1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ώς 
κατωτέρω:

"Στο ώς άνω ποσοστό του πενήντα τοις 
εκατό (50%) συμπεριλαυβάνεται και η αμοιβή 
συντάξεως τυχόν συμπληρωματικών μελετών 
του έργου ή τροποποιήσεων της μελέτης του 
έργου".

13. Η παρ.2 του άοθοου 3 του 
ν. 1418/1984, όπως αυτό ισχύει υετά την τρο
ποποίηση με την παρ. 9 του ασθρου 5 του ν. 
1799/1988 (ΦΕΚ 167 Α"), αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως:

"2. Αν η αύξηση των απαοαίτητων για την 
αοτιότητα ή λειτουργικότητα του εογου ερ
γασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 
εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δα
πάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, α
φού συνυπολογισθούν και οι εργασίες που 
τιμολογούνται με νέες τιμές μονάδας και από 
τη φύση τους εντάσσονται στην αντίστοιχη 
ομάδα, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζο
νται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συνεχίσει την κατασκευή του έργου και οι 
εργασίες αυτές αμείβονται με καταβολή πρό
σθετης αμοιβής ποσοστού πέντε τοις εκατό
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(5%) της συμβατικής τιμής ή της νόμιμα κανο- 
νιζόμενης τιμής μονάδας νεών εργασιών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν για την αρ
τιότητα ή λειτουργικότητα του έργου είναι 
αναγκαία η εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν 
εντάσσονται σε καμία από τις συμβατικά προ- 
βλεπόμενες ομάδες εργασιών. Στην περίπτω
ση αυτή οι νέες εργασίες εντάσσονται σε ξε
χωριστά. ομάδα και οι τιμές των εργασιών 
αυτών κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του π.δ./τος 609/1985, όπως 
κάθε φορά ισχύουν, και άν η δαπάνη της ομά
δας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του - 
συμβατικού ποσού θα καταβάλλεται και η α
νωτέρω πρόσθετη αμοιβή ποσοστού πέντε 
τοις εκατό (5%) των τιμών'.

14. Στο άρθρο 8 του ν. 1418/1984 προστί
θεται παράγραφος 6, που έχει ως ακο
λούθως:

"6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη 
συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υ- 
πεοβούντο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνο
λικής, συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη 
συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ο
ρίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984".

15. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

"2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις 
εογασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέ
σα στο προβλεπάμενο από το άρθρο 5 χρο
νοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιον- 
δήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική 
περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης 
από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον 
υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέ
στηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την 
οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργα
σίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλε- 
πόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρη
τική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με 
βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής 
τους. Γ ια τις εργασίες που εκτελέστηκαν με
τά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προ
θεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βά
ση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την 
τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχι
κού χρονοδιαγράματος κατασκευής του έρ
γου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υ
παιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρε
πόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέ- 
πονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του νόμου 
αυτού, καθώς και οι προβλεπόμενες από το

άρθρο 36 του π.δ/τος 609/1985. π 
ρήτρες".

16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ 
αυτού άρθρου 10 του ν. 1418/1984 
αυτό τοποποιήθηκε με το στοιχείο δ' τι 
21 το άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΙ 
αντικαθίσταται ώς εξής:

"Στις συμβάσεις, που καθορίζονται 
τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις 
ε' της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το 
λαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισ·, 
θαρίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρηο 
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμέ 
που μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικι 
τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης".

17. Η παρ.2 του άθρρου 11 τ 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

"2. Οι παραλαβές, προσωρινή kc 
στική, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στιι 
βλεπάμενες προθεσμίες. Σε περίπτωσ 
οι προθεσμίες αυτές, που προσδιορίζον 
προεδρικά διαταγμα, περάσουν άπρακι 
παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέσ 
αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έ 
φη όχληση του αναδόχου και επιβάλΑ 
στα υπαίτια όργανα του φορέα κστασι 
rou έργου οι προβλεπόμενες στην παρ. 
άρθρου 6 του παρόντος νόμου πειθαρ 
ποινές. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν α: 
βεβαιωμένη περστωση του έργου και έφ 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική ε 
τρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με προ 
κό διαταγμα.

Στις επιτροπές παραλαβής των έ{ 
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται 
υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσύ

Άρθρο 3

ι. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 
άρθρου ΐ2τουν. 1418/1984 προστίθεται ι 
φιο, που έχει ώς εξής:

"Η έκδοση ή κοινοποίηση απόιοασης 
της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμή 
δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω γ 
θεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπεί

2. Η παρ. 8 του άρθρου 12 τοι 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων ή αν ο Ync 
γός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την από 
ση του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία
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προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυ
τός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να 
προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφω
να με τις διατάξεις τους επόμενου άρθρου. Η 
κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην 
ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση 
που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προ
σκομίσουν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του 
τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί της 
αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλ
λοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή το 
αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτε- 
λούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχι
κές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 6 του νόμου αυτού".

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

“2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση 
των πιό πάνω διαφορών είναι το διοικητικό ή 
Πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας στην ο
ποία βρίσκεται το έργο. Αν το έργο εκτείνεται 
στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφε- 
τείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει 
ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας 
ή του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση αυ
τού που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προ
σφυγή. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σύμφω
να με τις διατάξεις του ν. 1406/1983 και το 
πολιτικό εφετείο κατά τη διαδικασία ενώπιον 
του πολυμελούς πρωτοδικείου".

4. Η παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

"3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που 
ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι 
διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κα- 
τα την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά 
μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται αμέσως και 
δεν απαιτείται έκδοση προδικαστικής απόφα
σης ανεξαρτήτως της υφιστάμενης δικαιοδο
σίας. Η παρ. 1 του άρθρου 671 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει και συμπληρωματικές αποδείξεις. Το 
εφετείο εκδίδει την απόφασή του το ταχύτε
ρο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις 
του Διοικητικού Εφετείου υπόκεινται σε αναί
ρεση για τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 56 του π.δ/τος 18/1989, του δε πολιτι
κού Εφετείου μόνο για τους λόγους που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 559 αριθμ. 1 έως 
7,9,16.17,19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δι
κονομίας. Η διαταξη του άρθρου 565 παρ. 2 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζε
ται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτω

ση. Εάν γίνει δεκτή η αναίρεση, το τμήμα του 
Αρείου Πάγου, που αποφασίζει την αναίρεση, 
κρατεί σε κάθε περίπτωση την υπόθεση και τη 
δικάζει κατ’ ουσία".

5. Το τρίτο και τέταρτο εδαωιο της παρ. 
4 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθί
σταται ώς εξής:

"Μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προ
θεσμία ασκείται και η αίτηση στον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου- της Επικράτειας ή του Α
ρείου Πάγου για τον καθορισμό του αρμό
διου Εφετείου σύμφωνα με την ανωτέρω 
παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση 
αυτή η δίμηνη, ανατρεπτική προθεσμία για 
την άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημο
σίευση της απόφασης του Προέδρου του 
Συμβουλίου της Επικράτειας ή του Αρείου 
Πάγου.

6. Στο άρθρο 13 του ν. 1418/1984 προστί
θεται παρ. 6, που έχει ώς εξής:

'6. Σε περίπτωση που ο κύριος ή ο φορέας 
κατασκευής του έργου ασκήσει αναίρεση κα
τά της απόφασης του Διοικητικού ή Πολιτι
κού εφετείου με αίτηση του αναδόχου μπο
ρεί, μέχρι την εκδίκασή της, να γίνει συμβιμα- 
σμός.

Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων ή του αρμόδιου οργά
νου των φορέων nou εκτελούν δημόσια έργα, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμ
βουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον 
ανάδοχο ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής 
του έργου παραιτείται της αναίρεσης".

Άρθρο 4

1. Το πρώτο εδάφιο της παο. 1 του άρ
θρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ώς 
εξής:

“1. Την κατασκευή δημόσιων έργων επι
τρέπεται να αναλαμβανουν ημεδαπές επι
χειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μη
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και 
τάξη εγγραφής, καθώς και εογοληπτικές επι
χειρήσεις Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου- 
σες διατάξεις".

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ
θρου 15 του ν. 1418/1084 αντικαθίσταται ώς 
εξής:

"2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών
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εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα ου
σιαστικά προσόντα γίνονται δεκτές στους δια
γωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την ε
κτέλεση δημόσιων έργων σε όσες περιπτώ
σεις αστό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώ
σεις της χώρας*.

3. Η παρ. 5 του αστού άρθρου 15 του ν. 
1418/1984 αντικαθίσταται ώς εξής:

“5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που α
ναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων 
υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.Χ ,Δ.Ε. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για παρα
βάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
τους μπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυ
τές διοικητική ποινή προστίμου μέχρι είκοσι 
πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων. Με απόφαση του αυτού 
Υπουργού μπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω 
ποσό. Παράβαση στην εκπλήρωση των υπο
χρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση 
του έργου έλλειψη προσήκουσας προστα
σίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη μέτρων 
για την αποκατάστασή του, ή μή λήψη μέ
τρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση 
λειτουργίας η βλάβη ή καθυστέρηση στην 
αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έρ
γα ή κοινόχρηστα πράγματα. Η διοικητική 
αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν 
ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιμο της 
παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις τους νόμου περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πρά
ξης επιβολής προστίμου ασκείται ενώπιον 
του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο 
δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαρμό. Από 
το έσοδο αυτό αποδίδεται στο Ταμείο Ε
θνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που κα
θορίζεται με απόφαση των Υπουργών Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή 
καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετι
κών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια".

4. Στο άρθρο 15 του ν. 1418/1984 προστί
θεται παρ. 6 που έχει ώς ακολούθως:

"6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που α
ναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων 
και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπό- 
κεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια 
αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώ
σεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατα
σκευής του έργου, καθώς και για κάθε συμπε

ριφορά ασυμβίβαστη βεθαιωσεως χι 
συντρέχουν οι νόμιμες ποούποθέσεις 
ρίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεω 
πράξης άλλων παραβάσεων επιβα 
διοικητικές και παρεπόμενες χρηματι 
ρώσεις.

Οι κυρώσεις αυτές είναι:
α) Ο αποκλεισμός από δημοπραο 

εργοληπτικής επιχείρησης μέχρι 
μήνες.

β) ο υποβιβασμός της τάξης της ε 
πτικής επιχείρησης από ορισμένες ή c 
κατηγορίες έργων.

γ) η προσωρινή διαγραφή της εργ< 
κης επιχείρησης η του στελέχους της 
Μητρώο που τηρεί η αρμόδια υπηρει 
Γ.Γ.Δ.Ε. απο εξι (6) μήνες έως τρία (3);

δ) Η οριστική διαγραφή της επιχει 
ή του στελέχους της από τα τηρούμι 
ανω Μητρώα.

Η διοικητική κύοωση της περίπτω 
επιβάλλεται από τον Υπουργό Περι( 
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
ρα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνική 
ρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσε 
περιπτώσεων β'. γ' και δ' επιβάλλονται c 
ποωτοβάθμιο και όυτεροβάθυιο πείθε 
συμβούλιο. Η παραπομπή στο πείθε 
συμβούλιο γίνεται από τον Υποιιργό Πε 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ 
την ορμόδια τεχνική υπηρεσία ή την πρ 
μενη αρχή.

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζετι 
πιβολή παρεπόμενων χρηματικών κυρώ 
το ύψος αυτών που δεν μπορεί να υπέρ 
είκοσι πεντε εκατομμύρια (25.000.000) 
μές και τα όργανα που τις επιβάλλουν, κ 
και η σχετική διαδικασία, ή συγκρότηε 
λειτουργία έν γενει των πειθαρχικών συ 
λίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ 
στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρόε 
των εργοληπτικών οργανώσεων κα 
Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική έν νένει διαδικασ 
δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχιι 
γωγη, η άσκηετη εφέσεως, οι προθεσμίε 
παραγραφές, οι λόγοι αναεττολής και 
κοπής αυτής, οι ειδικότερες σχεσεις 
ενδεχόμενες συναφείς αποφάσεις διο 
κών πολιτικών και ποινικών δικαεττηρίω' 
και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άσ 
του πειθαρχικού ελέγχου. Η ανακοπή 
της πράξης επιβολής του προστίμου ασι> 
ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετ
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το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθ
μό.

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που 
μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή 
δημόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδεται απόφαση του Υπουρ
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο
σίων Έργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα 
σχετικά θέματα με τις διοικητικές και παρεπό
μενες χρηματικές κυρώσεις".

5. Το τελευατίο εδάφιο της nap. 1 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται 
ώς εξής:

“Με προεδρικά διάταγμα καθορίζονται τα 
κατώτατα άρια τεχνικής στελέχωσης της επι
χείρησης, καθώς και της στελέχωσής της α
πό άλλο επιστημονικά ή τεχνικό και βοηθητι
κό προσωπικό, τα κατώτατα όρια κεφαλαίων, 
μηχανικού εξοπλισμού, ελάχιστης καθαρής 
θέσης και σύνθεσης οργάνων διοίκησης της 
επιχείρησης και εξειδικεύονται τα ελάχιστα 
όρια των κριτηρίων αξιολόγησης κατά την εγ
γραφή της. Η ελάχιστη στελέχωση της επι
χείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθόλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της και να αποδεικνύε- 
ται οποτεδήποτε με προσκόμιση βεβαίωσης 
ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο 
σφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή 
στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης γί
νεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή 
του στελέχους από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., η 
οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτής εξετά
ζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μετα
βολής.

5. Στην παρ.1 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν 
ώς εξής:

Ή ελάχιστη καθαρή θέση που απαιτείται 
να διαθέτει κάθε εργοληπτική επιχείρηση με 
την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κα
τάταξή της στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., διαπι
στώνεται από τον τελευταίο ισολογισμό της 
εργοληπτικής επιχείρησης και το πιστοποιη
τικό ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών, το ο
ποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευ
ταίο τρίμηνο από την υποβολή της σχετική 
αίτησης*.

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ
θρου 16 του ν. 1418/1984 τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής:

'2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης 
παραγράφου γίνεται επίσης:

α) Η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις

της παραγράφου 5 το άρθρου αυτού που ι
σχύει για μία τριετία, β) η τακτική, ανά τριετία, 
αναθεώρηση της εγγραωής ύστερα από αίτη
ση της εργοληπτικής επιχείρησης και η οποία 
γίνεται με κριτήριο την κατασκευαστική εμπει
ρία της επιχείρησης και όχι την εμπειρία των 
στελεχών της. Σε περίπτωση παράλειψης υ
ποβολή αίτησης επανάκρισης μέσα σε εξήντα 
(60) ημέρες από την συμπλήρωση της τριε
τίας, τεκμαίρεται η έλλειψη των προϋποθέ
σεων παραμονής της εργοληπτικής επιχείρη
σης στις κατηγορίες και τάξεις που έχει κατα
ταχθεί και υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην α
μέσως κατώτερη τάξη για όλες τις κατηγο
ρίες. Για τον υποβιβασμό αυτόν εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας, 
γ) η έκτακτη με πρωτοβουλία της υπηρεσίας 
αναθεώρηση που μπορεί να γίνει οποτεδήπο
τε και δ) η έκτακτη, με αίτηση της επιχείρησης, 
αναθεώρηση, που μπορεί να γίνει μόνο μετά 
την παρέλευση διετίας από την τελευταία τα
κτική αναθεώρηση. Εργοληπτική επιχείρηση 
που πληροί όλα τα κριτήρια του παρόντος 
νόμου παραμένει στις τάξεις και κατηγορίες 
του Μ.Ε.ΕΠ. στις οποίες είναι γραμμένη, έστω 
και άν στην τελευταία τριετία πριν την τακτική 
ή έκτακτη αναθεώρησή της δεν εχει εκτελέσει 
οποιαδήποτε έργα. Οι διατάξεις του προη
γούμενου εδαφίου εφαρμόζονται άπαξ για 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση.

8. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του αυ
τού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αριθμείται 
ώς έβδομο και αντικαθίσταται ώς εξής:

Ή σύνθεση της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζε
ται με προεδρικό διαταγμα και στη σύνθεση 
αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οργάνων 
δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του 
Τ.Ε.Ε. ενώσεων των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και 
επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων".

9. Το τέταοτο εδάφιο της παρ. 5 του άρ
θρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ώς 
εξής:

Όι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε 
κατηγορία και ακολουθεί ογδοη τάξη, που 
είναι γενική.*

10. Μετά το ανωτέρω τέταρτο εδάφιο της 
αυτής παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
προστίθενται εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδο
μο, που έχουν ως εξής:

'Στην όγδοη (Η") τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατα
τάσσονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημο
σίευση του σχετικού προεδρικού διατάγμα
τος, μετά από αίτηση τους, εργοληπτικές επι
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χειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην έ
βδομη (Ζ) τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. σε πέντε κατηγο
ρίες έργων από τριετίας και να είναι εγγε
γραμμένες στη Ζ τάξη από εξαετίας σε δύο 
τουλάχιστον κατηγορίες έργων, εφόσον πλη
ρούν και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋ
ποθέσεις της Η' τάξης. Αίτηση για εγγραφή 
στη Η' τάξη μπορεί να υποθάλλουν μέσα σε 
μια διετία και εταιρείες που θα προέλθουν από 
συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων επι
χειρήσεων, που έχουν εγγράφει στη Ζ’ Τάξης 
Μ.Ε.ΕΠ. από τριετίας και καλύπτουν αθροιστι
κά πέντε κατηγορίες έργων στη Ζ τάξη. Ειδι
κά, η εγγραφήκαι η αναθεώρηση εγγραφής 
στις τάξεις Ζ και Η' του Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά τη γνώ
μη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ..

11. Το ένατο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται 
ως εξής:

"Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού για πρώτη φο
ρά κατατάσσονται μέχρι και την πέμπτη τάξη, 
με βάση την εμπειρία των στελεχών τους".

12. Στην παρ. 6 του αυτού άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 προστίθενται τα εξής δύο εδά
φια:

"Εντός τριμήνου όλες οι εργοληπτικές ε
πιχειρήσεις που είναι γραμμένες στις τάξεις 
Ε', ΣΤ, και Ζ του Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κα
τάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και 
τάξη, ανάλογα μετιςπρούποθέσειςπου θέτει 
ο παρών νόμος και τα σχετικά προεδρικά δια
τάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Επι
χειρήσεις, που δεν θα υποβάλουν αίτηση μέ
σα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται αυ
τοδικαίως από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή 
αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε 
ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της σχετικής αίτησης. Η υπηρεσία 
ανακοινώνει την κατάταξη της εργοληπτικής 
επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. μέσα σε προθεσία 
τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτη
σης.

"Κατ' εξαίρεση, ελληνικές ανώνυμες τε
χνικές εταιρίες, που είχαν εργοληπτικό πτυ
χίο Ε τάξεως κατα την έναρξη της ισχύος του 
ν. 1418/1984 και οι οποίες ανέπτυξαν απο
κλειστική εργοληπτική δραστηριότητα εκτός 
της ελληνικής επικράτειας και δεν οριστικο- 
ποίησαν την προσωρινή κατάταξη τους στη Ζ 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. μπορούν να υποβάλουν

αίτηση επανάκρισης στη Ζ και κατί 
στην Η' τάξη, εφοσον έχουν τις προβλ 
νες νόμιμες ποούποθέσεις για κατάταί 
τάξεις αυτές και ποοσκουίσουν πιστοπι 
εκτελεσης έργων στην αλλοδαπή και 
σολογισμούς που δημοσίευσαν και 
σιεύουν στην Ελλάδα και στις χώρες nc 
πτυξαν δραστηριότητα και έχουν εκπλτ 
όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Ελ 
Δημόσιο.

13\ Η ισχύς της παοαγράφου 11 τι 
θρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευε 
παρόντος. Οι προθεσμίες που προθλέι 
στις παραγράφους 10 και 12 αρχίζουν c 
δημοσίευση του σχετικού προεδρικό1 
τάγματος στην Εφημεοίδα της Κ 
νήσεως.

14. Στην παρ. 7 του άοθρου 16 ι 
1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω ει 
που έχουν ως ακολούθως:

Το όριο του ανεκτέλεστου υπολοιπι 
γασιων κάθε έργου διαπιστώνεται με 
σκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της ι 
δίας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοί) 
γο και εκδίδεται μέσα στο ποοηγούϋεν 
μηνο πριν από την πμερουηνία δημοπι 
σης του έργου. Σε άλλη βεθαίωση 9α 
γράφεται επίσης η καλή και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του έργου και η τήρηση η μτ 
εγκεκριμένου χρονοδιαγραιιμστος. Η π 
λειψή της υπηρεσίας να εκδώσει βεβαί 
ύστερα από γραπτή αίτηση του αναδ< 
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του apuc 
υπαλλήλου.

Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτ 
για την εργοληπτική επιχείρηση, καθ’ 
δήποτε τρόπο και άν συσμετέχει στην κ 
σκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι ί 
παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλ 
στοιχείων από εργοληπτική επιχείρηση, ι 
τη δημοπρασία ή σε οποιοδήπτε στάδιο κ 
σκευής του έογου από τον ανάδοχο, επι 
λονται στην επιχείρηση και τα υπαίτια στ 
χη της οι προβλεπόμενες διοικητικές και 
ρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις.

Στο όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου 
γασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που κι 
σκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρημι 
δότηση. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
τάξεων Ε', ΣΤ, Ζ και Η' μπορούν να συμμ 
χουν αυτοτελώς σε δημοπρασία πέραν 
προβλεπόμενου ορίου κστά τάξη και καττ 
ρία, μέχρι του τριπλάσιου της καθαρής τ 
θέσης και πάντως όχι μεγαλύτερου του
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πλάσιου προβλεπόμενου ορίου για κάθε τάξη 
και κατηγορία. Με αυτό το όριο μπορεί να 
υπολογίζεται και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο, 
προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά της 
εργοληπτικής επιχείρησης.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να 
συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινο
πραξία με εργοληπτική επιχείρηση της ίδιας 
ή της αμέσως ανώτερης τάξης και κατηγο
ρίας. Σε περίπτωση που κοινοπρακτούν 
τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ τάξης της 
αυτής κατηγορίας, μπορούν να συμμετέχουν 
σε δημοπρασία προϋπολογισμού μέχρι του 
2,5 του ορίου της τάξης τους, με τις προϋπο
θέσεις που καθορίζονται με προεδρικό διά
ταγμα. Ειδικά, οι επιχειρήσεις Η' τάξης μπο
ρεί να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις Ζ τά
ξης της αυτής κατηγορίας του δημοπσα- 
τούμενου έργου. Κατα τον έλεγχο του ορίου 
ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών για τις 
κοινοπραξίες αθροίζονται τα επί μέρους στοι
χεία της κάθε επιχείρησης, κατά το ποσοστό 
συμμετοχής της στην κοινοπραξία.

Σε κάθε δημοπρασία η εργοληπτική επι
χείρηση καταθέτει και βεβαίωση καταβολής 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') τελών για τα μη
χανήματα έργων.

15. Στο άρθρο 17 του ν. 1418/1984 προ
στίθενται οι ακόλουθοι τρεις παραγράφοι 
12,13, και 14 που έχουν ώς εξής:

Ί2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. τεχνι
κοί και άλλες ειδικότητες διαγράφονται αυτο
δικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκο
στού δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Για 
τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπι- 
στωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρό
νου. Για τους εγγεγραμμένους στα νομαρ
χιακά μητρώα η αυτοδίκαιη διαγραφή γίνεται 
με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου 
έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή από 
τα νομαρχιακά μητρώα εκδίδεται κατά νο
μαρχία σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης 
μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου.

13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με 
άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται α
πό το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσ
διορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται 
και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τρα
πεζών του δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ. Ε. και 
γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το 
Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί 
μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να

έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθω
σης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος από τη συντα- 
ξιοδότησή τους. Επίσης, για μία διετία δεν 
εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο 
μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο 
μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί 
του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή 
έχει εφαρμογή για τους συνταξιούχους που 
στελεχώνουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο χρο
νικό διάστημα από τη δημοσίευσή του νόμου 
αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προη
γούμενων εδαφίων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη δια
γραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και 
του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ. Για τη διαγραφή 
αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων. Στα νομαρχιακά μη
τρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιοσδήπο
τε συνταξιούχου.

14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να 
ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προ
σώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο μεταβι
βάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15,16 
και 17 του ν. 1418/1984, που αναφέρονται σε 
θέματα εγγραφής και ανοθεώοησης εγ
γραφής με την επιφύλαξη των διατάξεων για 
την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στις 
τάξεις Ζ και Η' του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρη
σης του Μητρώου Εργοληπτικών Επι
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εμπει
ρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που επο
πτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ίδιο 
προεδρικό διαταγμα ορίζονται οι αρμοδιότη
τες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του 
άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος 
λειτουργίας των επιτροπών καταταξης και α
ναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα 
Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόσοι αυτού, που 
προέρχονται από τέλη και εισφορές των ερ
γοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και 
των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το 
ίδιο προεδρικό διάταγμα μποοεί να ορίζεται 
ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελεχωσης 
των υπηρεσιών του άνω οργανισμού είναι δυ
νατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανι
σμό του αναγκαίου αριμού υπαλλήλων έκ των 
υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ 
,Δ.Ε, που είναι αρμόδιες για την τήρηση των 
μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λει
τουργίας του ανωτέρω νομικού προσώπου



1228 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ τ

θα βαρύνουν τους πόρους του.
16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 21 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται 
ώς εξής:

Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλ
λεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διοι
κητική ποινή μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια 
(25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα ορί
ζεται με προεδρικό διάταγμα και το ποσο αυ
τό αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων: Η ανακοπή κατά της ποάξης επιβολής 
του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμε
λούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει 
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Άρθρο 5

1. Το δεύτερο εδάφιο της ncp. 2 του άρ
θρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α") αντικα
θίσταται ώς εξής:

'Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να 
οριστεί ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώ
τερο από τρία (3%) τοις εκατό".

2. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθε
ται η ακόλουθη παοάγραφος 3.

"3. Στο μόνιμο και με σύυβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί 
σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έονων, 
καθώς και σε αυτό που συμβάλλει με οποιον- 
δήποτε τρόπο στην προώθηση της εκτέλεσης 
του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπηρε
σίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, το ύφος της 
οποίας είναι ανάλογο με τον κλάδο που 
ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και το 
αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που 
του ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτή 
καταβάλλεται επίσης στους Επιθεωρητές Δη
μόσιων Έργων και στα μέλη κάθε επιτροπής 
διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή κα
θηγητές Α.Ε.Ι. είτε ιδιώτες, καθώς και στα 
μέλη επιτροπών που συστήνονται με απόφα
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα- 
ξάις και Δημόσιων Έργων για την επεξεργα
σία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα με 
το επιστημονικά αντικείμενο, τον τομέα 
ευθύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη και το 
χρόνο απασχόλησής τους. Η αμοιβή κατα
βάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας σε 
όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα

μέλη των επίτροπων που συγκροτήθηι 
εισήγηση ανάθεσης, για την αξιολόγη 
προσφορών, καθώς και για επεξεργαο 
κών θευάτων για τα έργα "Ζεύξη Ρίου - 
ρίου", "Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου" και "Ν 
Θεσσαλονίκης", ή άλλες τέτοιες εππ 
που έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα ι 
έχουν περατώσει το έργο τους.

Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ α 
μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή δε 
ρουν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σ 
των αποδοχών της οργανικής θέσης το 
προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δε 
ρεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών

Οι δαπάνες των ανωτέρω αμ< 
βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγρά1 
και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απα 
γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργι

3. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προ 
ται παράγραφος 4, που έχει ώς εξής:

'4. Για τη διεξαγωγή του έργου κά 
δικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων προ 
βάνεται το αναγκαίο ειδικευμένο τεχνι» 
διοικητικό προσωπικό, με ανάλογη εφα{: 
των διατάξεων του πρώτου εδάφιου τηε 
3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Φί 
X). Όλες οι προσλήψεις του προσωε 
συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχο 
νονται και οι αποδοχές καθορίζονται με 
φάση του Υπουργού Περιβάλλοντος, X 
ταξίας και Δημοσίων Έογων, κατα παρι 
ση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταί 
οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιοτί 
του έργου, σύμφωνα με τις παραγράφι 
και 2 του άοθρου αυτού, χωρίς να απαπ 
γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργο; 
ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλι 
νεται. ύστερα από έκθεση της προίσταμ 
αρχής, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υπό 
λος εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμ 
ανατιθέυενα σε αυτόν καθήκοντα, εξασι 
ζοντας πλήρως τα συυφέοονται του Δ 
σίαυ. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δίκαιο 
καμιάς αποζημίωσης σε πεοίπτωση μη 
νεωσης της σύμβασης ή απόλυσης λόγο 
ραιώσεως του έργου. Σε περίπτωση συ 
τοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λ 
περαίωσεως του έργου, σε προκήρ 
πλήρωσης θέσεων, κατά τις διατάξεις 
άρθρων 15-19 του ν. 2190/1994, το προσ 
κό αυτό προηγείται στον πίνακα κατατάΕ 
όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, 
προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα 
παρ. 3 του άρθρου 21 του ανωτεοω νομι
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Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπο
ρεί να ορίζονται κατα παρέκκλιση από κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη ποοίστάμενοι των 
Ε.γ Δ.Ε. και των τμημάτων αυτών, από το α
νωτέρω προσωπικό, καθώς και από το μόνιμο 
προσωπικό της Γ,Γ.Δ.Ε. με υπερδεκαετή 
πραγματική υπηρεσία.

Επίσης, για την εκτελεση (μελέτη - κατα
σκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικό
τερα για το σχεδιασμο, μελέτη, έλεγχο μελέ
της, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της 
κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, 
καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης 
των υπηρεσιών της Γ.Γ.ΔΈ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ ΔΕ. 
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμ
βούλου οποιοσδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, 
οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργα- 
νώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυ
σικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν 
τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την 
υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών.

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα 
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατα
σκευών των κεντρικών υπηρεσιών της 
Γ.Γ.ΔΈ. του Υ.ΠΕ.Χ .Δ.Ε., στην οποία προσ
διορίζονται οι όροι και ποούποθέσεις ανάθε
σης, οι παρεχόμενες απο το Σύειβουλο υπη
ρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση 
από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και των δια
τάξεων για τις αμοιβές των μηχανικών, και οι 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις 
του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά πε
ρίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να ε- 
φαομόζονται οι διατάξεις των δύο προη
γούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκε
κριμένο έργο ή τμήμα έογου ή ομάδας έργων 
εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού ε
πιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή 
φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζο
νται όλα τα σχετικά θέματα.

4. Σε όσους υπαλλήλους του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιων Έργων του αυτού Υπουργείου, 
πλην αυτών που υπηρετούν στις Ε.Υ.Δ. Ε. που 
συστήθηκαν ή συστήνονται κατά το άρθρο 5 
του ν. 679/1977, που αποδεδειγμένα συνέβα
λαν στην από απόψεως τεχνικής, λειτουρ
γικής και πλέον οικονομικής κατασκευής του 
έργου, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες ε
ξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του 
Δημοσίου μπορεί, με απόφαση του Υπουρ

γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό
σιων Έργων, να καταβληθεί πρόσθετη αμοιβή 
από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου έργου, 
που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
ανώτερη του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) 
του προύπολογισυού του έργου. Με όμοια 
απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα που σχετίζε
ται με τις προϋποθέσεις και τα ειδικότερα 
κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, 
το ύψος και η διαδικασία καταβολής της α
μοιβής, ως και κάθε αναγκαία σχετική λεπτο
μέρεια. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλο
γα για το προσωπικό, που υπηρετεί με τοπο
θέτηση ή απόσπαση στη Γ.Γ.ΔΈ. του 
Υ.ΠΕ.Χ.Ω ,Δ.Ε. εφόσον συμβάλλει στον ανω
τέρω σκοπό. Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή 
μαζί με τις λοιπές πρόσθετες αμοιβές των υ
παλλήλων δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαί
νουν τα 3/5 του συνόλου των αποδοχών της 
οργανικής θέσης των ανωτέρω υπαλλήλων.

5. Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσω
πικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (επο
χιακό) νια τη λειτουργία και φύλαξη των α
ντλιοστασίων των φραγμάτων αρμοδιότητας 
Γ.Γ.ΔΈ., βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων 
συντήρησης αυτών του προγράμματος δημό
σιων επενδύσεων.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουογού, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βεονήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρό
σωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε με
γάλο έργο ύψους άνω των είκοσι πέντε δισε
κατομμυρίων (25.000.000.000) δραχμών με 
τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις α
ποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκρι
μένο έργο, την πραγματοποίηση του οποίου 
αναλαειβάνει η εταιρία και καθορίζεται κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέ- 
πονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημέ- 
νου νόμου 2190/1920, όπως κάθε φορά ι
σχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις 
διατάξεις του νόμου αυτού.

7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι:
α. Η ολική η μερική μελέτη κατασκευή, 

επέκταση συντήρηση, οργάνωση, εξοπλι
σμός και εκμετάλλευση κάθε είδους έργου 
υποδομής, καθώς και η διοίκηση, επίβλεψη 
και παρακολούθησή τους.

β. Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες
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διατάξεις ή με διαγωνισμό σε τρίτους, της 
μελέτης και/ή κατασκευής/ και/ή επέκτασης 
και/ή συντήρησης καί/ή οργάνωσης κοι/ή εξο
πλισμού και/ή εκμετάλλευσης των έργων υπο
δομής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και 
της επίβλεψης και/ ή παρακολούθησης της 
εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του 
ελέγχου των σχετικών μελετών.

γ. Η παροχή συμβουλών και η εισήγηση 
σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω.

8. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλε
ση των έργων των εταιριών, καθώς και οι 
συναφείς προμήθειες και εργασίες γίνονται 
κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διαταξη, 
πλήν εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και 
εκτέλεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια 
κρατικών ποομηθειών. Τα πλαίσια των διαδι
κασιών καθοοίζονται με κανονισμούς που ε- 
γκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουρ
γούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

9. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, 
οι εταιρείες μπορούν ενδεικτικά: α) να συνερ
γάζονται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικά 
πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο β) να αντι
προσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση με η
μεδαπή ή αλλοδαπή ή όμοιους ή παοεμφε- 
ρείς σκοπούς, γ) να συνάπτουν συμβάσεις 
πράς εξεύρεση οικονομικών πόρων, στις ο
ποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύνσται να χορη
γεί την εγγύησή του, δ) να αναθέτουν 
καθήκοντα συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλο
δαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

10. Με απόφαση του Υπουργού Πεοιβάλ- 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ε- 
γκρίνεται το καταστατικά των εταιρειών, που 
θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού κε
φαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον 
αριθμό και το είδος των μετοχών της εται
ρείας, τα ονόματα των μελών του πρώτου 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις 
λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα 
με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, Ο
πως κάθε φορά ισχύει.

11. Οι εταιρείες /λειτουργούν για χάρη του 
δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας και διέπονται από τους κα
νόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι εταιρείες 
δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανι
σμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημό
σιου τομέα ούτε στις διατάξεις που διέπουν 
εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο

Δημόσιο. Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλει 
στικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εποπτεία επ 
των εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων και τον κατα περίπτωση αρμόδιο υπουρ
γό και περιλαμβάνει:

α. Την έγκριση των κανονισμών που θα 
καθορίζουν τα πλαίσια των διαδικασιών εκπό
νησης των μελετών και εκτελέσεως των κάθε 
είδους έργων που ανήκουν στους σκοπούς 
των εταιρειών αυτών.

β. Την υποβολή σε αυτούς, για την τελική 
έγκριση του προύπολογισμού, της έκθεσης 
των πεπραγμένων και του ισολογισμού των 
εταιρειών αυτών.

γ. Την ενημέρωσή τους από το Δ.Ι. της 
κάθε εταιρείας για την πορεία των εργασιών 
της.

12. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με 
προσωπικό που προσλαμβάνεται είτε με σύμ
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου 
χρόνου, είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο 
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το 
οποίο γίνεται η πρόσληψη.

13. Με απόφαση των υπουργών που α
σκούν την εποπτεία στις εταιρείες καθορίζε
ται ο ανώτατος αοιθμός των προσώπων, που 
μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, κα
θώς και η νομική μορφή της απασχόλησης 
τους.

14. Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικο
νομικών των εταιρειών ενεργείται από ορκω
τούς ελεγκτές που υποβάλλουν αντίγραφο 
της εκθεσής τους στους εποπτεύοντες υ
πουργούς.

15. Οι εταιρείες απολαύουν όλων των 
διοικητικών οικονομικών και δικαστικών στε- 
λειών, καθώ και όλων των δικονομικών προ
νομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις του Κώδι
κα Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις 
εταιρείες αυτές.

16. Σε κάθε σύμβαση που υπογράφεται 
από τις εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνεται 
ρήτρα επίλυσης των σχετικών διαφορών με 
διαιτησία.

17. Οι εταιρείες απαλλάσονται από κάθε 
δημόσιο κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος 
ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ 
τρίτου, δικαίωμα και κράτηση, και συμπαρο- 
μαρτούντες φόρους και τέλη εκτός του 
Φ.Π.Α.

18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 
του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α") καταργούνται.

19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 μέ-
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χρ( 17 του παρόντος άρθρου μπορούν να ε- 
φαρμοσθούν και για κάθε έργο ή τμήματα έρ
γου, που έχει ανατεθεί ή εκτέλεσή τους ή έχει 
προκηρυχθεί η δημοπράτησή τους. Με από
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά πε
ρίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ι
δρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα 
πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις 
του Δημοσίου που απορρέουν από τη σύμβα
ση ή συμβάσεις κατασκευής του έργου που 
καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη δπμοπρά- 
τησης του έργου, ή τμήματος έργου, η δε 
εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανε
ξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των 
διακηρύξεων δημοπρστησης των έργων. Δεν 
μεταβιβάζονται στην εταιρεία υποχρεώσεις 
του Δημοσίου από συμβάσεις εκτελούμενων 
έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι την 
ημερομηνία ανάληψης του έργου απο την ε
ταιρία.

Άρθρο 6
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρ
μόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών 
που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με 
σχετικές αποφάσεις, από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2. 
της παρ. 1 του άρθρου 3 tou παρόντος νό
μου, καθώς και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984, που προστίθενται με την 
παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρ
μόζονται στις συμβάσεις έργων που θα δημο
πρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές απο
φάσεις. χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Ειδικά για τη σταδιακή εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 17τουν. 
1418/1984, που προστίθεται με την παρ. 15 
του άρθρου 4 του παρόντος νομού, οι εγγε
γραμμένοι στα Μ.Ε.Κ., διαγράφονται αυτοδι
καίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ώς 
ακολούθως:

α) εντός του μηνάς Ιουλίου του έτους 
1995, όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος της 
ηλικίας τους εντός του έτους 1994 η έχουν 
μεγαλύτερη ηλικία.

β) το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1995 όσοι 
συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους 
εντός του έτους 1995.

γ) το μήνα Δεκέμβριο του 1996 όσοι συ

μπληρώνουν το 73ο έτος της ηλικίας τους 
εντός του έτους 1996.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 
12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984.

4. Κάθε γενική ή ειδική διαταξη που αντί- 
κειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή 
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από 
το νόμο αυτό καθώς και το π.δ. 487/1991 
(ΦΕΚ 177 Α") καταργούνται.

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως εκτός και άν άλλως ορίζεται στις επί 
μέρους διατάξεις.

Νόμος 2230 της 29/31.8.94 Κύρωση Συμφω
νίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ρουμανίας για τη συνεργασία στην ε
πιστήμη και την τεχνολογία. (Α' 138)

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που οοίζει το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφω
νία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και τηο Κυβέρνησης της Ρουμα
νίας, για τη συνεργασία στην επιστήμη και 
την τεχνολογία, που υπογράφηκε στο Βου
κουρέστι στις 14 Δεκεμβρίου 1993, της ο
ποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελλη
νική και αγγλική γλώσσα έχει ώς εξής:

Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνη
σης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρουμα
νίας, για τη συνεργασία στη επι
στήμη και την τεχνολογία.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και η Κυβέρνηση της Ρουμανίας (εις το εξής 
αποκαλούμενα ώς Συμβαλλόμενα Μέρη) ανα
γνωρίζοντας τη σημασία της Επιστήμης και 
της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη των Εθνικών 
Οικονομιών και επιθυμώντας να ενισχύσουν 
και να αναπτύξουν την επιστημονική και τε
χνολογική συνεργασία στη βάση της ισότη
τας και του κοινού οφέλους, συμφώνησαν τα 
κάτωθι:

Άρθρο 1

Τα Μέρη θα υποστηρίξουν και θα ανα-
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Αρθρο 20

Επιβολή τέλους απογραφής κ.λπ. 
μηχανημάτων έργων

1. Για την κάλυψη των δαπανών που προ
κύπτουν. από την έγκριση του τύπου των μη
χανημάτων έργων, την απογραφή και ταξινό
μηση αυτών, τη χορήγηση και αντικατάσταση 
άδειας κυκλοφορίας, καθώς και για.τη χορή
γηση, και αντικατάσταση των πινακίδων αρι
θμού κυκλοφορίας, όπως' αυτά αναφέρονται 
στα άρθρα 84,87,88,89 και 90 του ν. 614/1977 
(ΦΕΚ 167 Α1), καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη:

α) Για τη χορήγηση.της έγκρισης του τύ
που των μηχανημάτων έργων, δραχμές πενή
ντα χιλιάδες (50.000).

β) Για την απογραφή-ταξινόμηση, τη χορή
γηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πι
νακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών, δρα
χμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

γ) Γ ια την αντικατάσταση της άδειας κυ
κλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλο
φορίας ή αμφοτέρων, δραχμές δεκαπέντε χι
λιάδες (15.000).

2. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δη
μόσια οικονομική με βάση σημείωμα της αρμό
διας υπηρεσίας της Γ ενικής Γ ραμματείας Δη
μόσιων Έργων τόυ Υπουργείου Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργωίς που θα 
προσκομίζει ο υπόχρεος.

Τα τέλη των περιπτώσεων β' και γ’ της 
προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και 
κωδικό αριθμό.

Τα τέλη της περίπτωσης α' της προηγού
μενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του 
Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και της 
αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται'

ετήσιοτέλος.χρήσης, το ύψος του οποίου κα
θορίζεται στις 350' δραχμές ανά ίππο 
(Αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετρά- 
ται κατά DIN. Το τέλοςαυτό δεν μπορεί να εί
ναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέ
λους που αναλογεί στον έναν ίππο. Αν το μη
χάνημα διαθέτει δύο κινητήρες, για τον υπο
λογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύ
ναμη.

4. Ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή 
του τέλους της προηγούμενης παραγράφου, 
τη βεβαίωση, καταβολή και είσπραξη αυτού, 
την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή 
κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλο
φορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυ
ρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και τον 
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

5. Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 
αυτού εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής 
Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και αποδίδεται σε λογαρια
σμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και.Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

7. Το ν.δ. 21/1968 (ΦΕΚ 281 Α’) καταργεί- 
τα

8. Η ισχύς των παραγράφων 3,4 και 5 του 
άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Ιανουάριου 1993.

_____ *Α ______
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■ cival μόνιμα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περι- 
^φανομένων ειδικότερα και των ομογενών, ιιι) ΝΕ 
1324/8/27.5.64 (όπως ισχύει) σχετικά με τις καταθέ- 
££ στεγασπκοϋ ταμιευτηρίου, ιν) ΝΕ 281/4/1 8.80 

^χύει), σχετικά με τις καταθέσεις σε ουνόλλα- 
ί&ί επ' ονόματι μονίμων κατοίκων εσωτερικού εφόσον 
5£!ρουνται ορισμένες ειδικωτερες προϋποθέσεις σχε- 

μβ την προέλευση των κατατιθέμενων ποσών 
^μναλλαγματος, ν) Ν Ε 281 /5/1.8.80, με την οποία πάρε · 
ijrot η δυνατότητα χορηγησης δανείων σε δραχμές 
ivavn εισαγόμενου συναλλάγματος για αγορα ακινή- 
Sov, και νι) Π.Δ. 232/17.6.83. σχετικά με τις προθεσμια
κές καταθέσεις σε συνάλλαγμα από μονίμους κατοί
κους εσωτερικού.
- β). Την ανάγκη να διευκρινισθουν τα δικαιώματα των 
κληρονόμων των καταθετών των πιο πάνω κατηγοριών 
λογαριασμών καταθέσεων και 
α· γ) Τις σχετικές απόψεις της Δ/νσης Αγοράς Συναλ
λάγματος και της Δ/ναης Νομικών Υπηρεσιών της Τρά
πεζας της Ελλάδος. Διευκρινίζει τα ακόλουθα:

--1. Οι κληρονόμοι καταθετών, των οποίων οι καταθέ
σεις σε συνάλλαγμα διέπονται από τις διατάξεις των 
αποφάσεων ΝΕ: 1496/11/16.4.68, 279/12/15.7.80, 
.1579/5 /13.10.70, 1324/8/27.5.64, 281/4/1.8 80 και 
Π.Δ. 232/17.6.83 (όπως ισχύουν), έχουν την ευχέρεια 
να προβαίνουν στην αναληψη και μεταφορά στο εξωτε
ρικό του κληρονομικού τους μεριδίου σε αυτούσιο σε 
αυτούσιο συνάλλαγμα, με τις προϋποθέσεις που προ- 
βλέπονται γενικά για αναλήψεις, ανάλογα με την κατη
γορία του λογαριασμού καταθέσεως.

2. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι επιθυμούν τη 
δημιουργίαν νέων λογαριασμών καταθέσεων αε συνάλ
λαγμα στο όνομά τους σε τράπεζα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, ισχύουν τα εξής:

α) Οι κληρονόμοι μόνιμοι κάτοικοι εσωτερικού, που 
κληρονομούν καταθέτες λογαριασμών που διέπονται 
από τις διατάξεις των αποφάσεων ΝΕ: 1496/11/16.4 
68, 279/12/15.7.80 1579/5/13.10.70, 1324/8/27.5.64, 
281/4/1.8.80 και Π.Δ. 232/17.6.83 (όπως ισχύουν), μπο
ρούν να μεταφέρουν το κληρονομικό τους μερίδιο σε 
νέο λογαριασμό στο όνομα τους, με βάση τις διατάξεις 
των αποφάσεων ΝΕ: 281/4/1.8.80 ή Π.Δ. 232/17.6.83 
αε περίπτωση που η αρχική κατάθεση ανήκε σε οποιαδή- 
ποτε άλλη κατηγορία. Είναι ευνόητο ότι οι καταθέσεις 
που διέπονται από την Π.Δ.9 232/17.6.83 δεν μπορούν 
νο· μεταφερθούν στην περίπτωση κληρονομιάς στις 
καταθέσεις της απόφασης ΝΕ 281/4/1.8.80.

β) Οι κληρονόμοι που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι 
στο εξωτερικό και κληρονομούν καταθέτες οποιοσδή
ποτε κατηγορίας λογαριασμών, μπορούν να μεταφέ
ρουν το κληρονομικό τους μερίδιο σε νέο λογαριασμό 
στο όνομά τους, με βάση τις διατάξεις της απόφασης 
ΝΕ: 1579/5/13 .10.70 σε περίπτωση που η αρχική κατά
θεση ανήκε σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Ειδικά σε 
περίπτωση που κληρονομούν δικαιούχους λογαριασμού 
πτεγαστικου ταμιευτηρίου (ΝΕ - 1324/8/27.5.64) μπο
ρούν εφόσον το επιθυμούν, να διατηρούν το λογαρια- 
•νο αυτό στο όνομά τους, μέχρι το ποσό του 
κληρονομικού τους μεριδίου

γ) Οι κληρονόμοι Ελληνες ναυτικοί και εργαζόμενοι 
οτο εξωτερικό που κληρονομούν καταθέτες οποιοσδή
ποτε κατηγορίας λογαριασμών, μπορούν να μεταφέ- 
Ρ°υν το κληρονομικό τους μερίδιο σε λογαριασμό 
<*Λ'°λλάγματος οποιοσδήποτε κατηγορίας που με βάση 
τ*» Όχυουσες διατάξεις θα εδικαιούντο αυτοί να ανοί- 
ίοον στο όνομά τους.

3. Σε περίπτωση που. με βάση τις διατάξεις της πιο 
πάνω παραγράφου 2, το κληρονομικό μερίδιο μεταφε- 
ρεται σε νέο λογαριασμό στο ονομα του κληρονόμου, 
δεν παρακρατείται το προβλεπόμενο προεξόφλημα 
λόγω πρόωρης ανάληψης προθεσμιακής κατάθεσης, με 
την προϋπόθεση ότι η νέα κατάθεση θα είναι ίσης ή 
μεγαλύτερης διάρκειας από το χρονικό διάστημα που 
απομένει μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης 
του αποβιώσαντος.

4. Το δικαίωμα του αποβιώσαντος καταθέτη για 
άντληση δανείων με βάση την απόφαση ΝΕ: 281/1.8.80, 
μεταβιβάζεται και στους κληρονόμους.

Νόμος 1418 της 28/29.2.84. Δημόσια έργα και ρυθ
μίσεις συναφών θεμάτων. (Α' 23).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 
Γ ενικές αρχές

Αρθρο 1
Εννοια δημόσιων έργων και γενικές αρχές

1. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας 
που καλύπτουν βασικές αναγκες του κοινωνικού συνό
λου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊοντος, 
στην ασφάλεια της χωράς και γενικά αποσκοπουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.

2. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 
και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμμα
τισμού.

3. Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι ολα τα 
έργα που εκτελουν φορείς του δημόσιου τομέα και 
συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το 
υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά 
τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα 
κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και 
συντήρηση και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που 
απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

4. Για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων 
στον τομέα των δημόσιων έργων οι διατάξεις του νόμου 
αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν:

α) τους ενιαίους κανόνες για την κατασκευή όλων 
των δημόσιων έργων και την αντιμετώπιση των ιδιαιτερο
τήτων φορέων και έργων με τα π. διατάγματα του 
άρθρου 19 του νόμου αυτού.

β) τον κοινωνικό έλεγχο που αυνιστσται στη θεσμο
θετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες εκπρο
σώπων των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν ή θα 
λειτουργήσουν τα έργα, των Οργανισμών Τοπικης Αυτο
διοίκησης και άλλων μαζικών κοινωνικών φορέων. Ο κοι
νωνικός έλεγχος, χωρίς να μειώνει την ευθύνη της 
δημόσιας διοίκησης ή του αντίστοιχου φορέα, εξασφαλί
ζει ιδιαίτερα τη διαφανεια των διαδικασιών, την τηρηση 
του σχεδιαομου και εφαρμογής της μελετης, την 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, την παρα
κολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογημένη 
αποδοχή ενδεχόμενων τροποποιήσεων, την προστασία 
του περιβάλλοντος.

γ) την ανάπτυξη του Υπουργείου Δημοσίων Εργων 
σε κρατικό επιτελικό φορέα για την παραγωγή τωνδημο- 
σιων έργων στη χωρά και την εποπτεια στην αλη κατα
σκευαστική δραστηριότητα της χωράς.

δ) το ορθολογικο πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη 
συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωπκων και 
οικονομικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρή
σεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων
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Αρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής του νόμου

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς 
του δημοσίου τομέα που προσδιορίζεται με την παρόγρ. 
6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ A 65).

2. Με π.δ/γμα η εφαρμογή του νόμου αυτου μπορεί 
να επεκταθεί εν όλω ή εν μέρει και στα έργα γεωργικών 
συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο 
δημόσιός τομέας ή νοσηλευπκων και γενικά κοινωφε
λών ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Με 
ομοιο π.δ/γμα στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων που 
επιχορηγούνται από το δημόσιο τομέα μπορεί να καθο- 
ριοθεί η μερική εφαρμογή διατάξεων του νομού αυτού 
και των π.δ/των που εκδίδονται με εξουσιοδότηση 
αυτου κυρίως, για τη χρησιμοποίηση επιχειρήσεων 
εγγεγραμενων στο μητρώο του άρθρου 16, την παρα
λαβή, τον ποιοτικό ελεγχο και τις χρησιμοποιούμενες 
προδιαγραφές.

Αρθρο 3
Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι 
έχουν την ακόλουθη σημασία: 

α) «Εργοδότης» ή «κύριος του έργου» είναι το Δημό
σιο ή άλλο νομικο πρόσωπο του δημόσιου τομέα για 
λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατα
σκευάζεται το έργο.

β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρμόδια 
Αρχή ή Υπηρεσία που έχει την ευθυνη παραγωγής του 
έργου.

γ) «Ανάδοχος εργολήπτης» ή «αναδοχος» είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση στην οποία εχει ανατεθεί με 
σύμβαση η κατασκευή του έργου.

δ) «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του 
εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα 
τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.

ε) -Διευθυνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπη
ρεσία» είναι τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής 
του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.

στ) «Προίοταμένη Αρχή» ή «Εποπτευουοα Αρχή» 
είναι η Αρχή ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατα
σκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του 
και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της 
σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται 
από το νόμο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται με 
εξουσιοδότηση του.

ζ) «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο 
του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί 
στα θέματα που ορίζει ο νόμος αυτός και τα π.δ/τα που 
εκδίδονται με εξουσιοδότηση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κατασκευή δημόσιων έργων 

Αρθρο 4
Τρόπος κατασκευής. Διαδικασίες επιλογής αναδόχου 1

1. Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται: 
α) Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

όπως ορίζεται στο νόμο αυτόν ή 
β) από το φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπι

στασία μέσω κατάλληλης τεχνικής Υπηρεσίας και προ

σωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαμβάνεται και αμείβεται απ τις πιστώσεις του 
έργου.

2. Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου είναι:

α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν 
μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα 
νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.

β) Η δημοπρασία με προεπιλογή. Η δημοπρασία αυτή 
διεξάγεται ως εξής: Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον 
συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προ
σόντα που προδιαγράφονται στη διακήρυξη. Ακολουθεί 
προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως 
δημοπρασία και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν 
προεπιλεγεί. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως οε 
έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευμένα.

γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περι
ορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. Ο τροπος αυτός αποτελεί εξαιρετική 
διαδικασία και εφαρμόζεται όταν συντρέχει μία από τις 
εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 86 του Ν.Δ. 
321/1969 (ΦΕΚ Α 205), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς 
και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οε περίπτωση θεομη
νίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου, μοναδικότητας 
του κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από 
έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής 
σύμβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή 
εργασίες δοκιμαστικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή 
για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι 
με απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του τεχνικού Συμβουλίου 
ή όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απο κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ εγγεγραμμένες στο μητρώο του 
άρθρου 16 ή για μικρά έργα και εργασίες συντήρησης, 
εφόσον στην τελευταία περίπτωση η προϋπολογιζό- 
μενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που 
καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων 
με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων.

Η απευθείας ανάθεση οε κατασκευαστικές επιχειρή
σεις των ΟΤΑ και γενικά η κατασκευή έργων από τις 
επιχειρήσεις αυτές γίνεται με τις προϋποθέσεις και 
τους όρους που ορίζονται με π.δ/γμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων 
' Εργων.

3. Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται με βάση τη 
σχετική μελέτη. Με τη σύμβαση επιτρέπεται να αναλά- 
βει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρ
μογή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του 
εδάφους.

4. Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το 
σύστημα υποβολής των προσφορών. Συστήματα υποβο
λής προσφορών είναι:

α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.

β) Η προσφορά επιμερους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλοτητας των 
επιμερους ποσοστών έκπτωσης.

γ) Η συμπλήρωση από το μειοδότη ανοικτού τιμολο
γίου, με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με 
ανπστοιχο τιμολόγιο, που περιέχει τιμές της Υπηρε
σίας.

δ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου' 
που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιλη-
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πτικες τιμές π και κατ αποκοπή τιμή.
ε) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατα

σκευή με κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το 
έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Στο σύστημα αυτό αξιο

λογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και 
οτη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.

' στ) Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για 
-εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
■ ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακίνητων του 
εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ 
αδιαιρέτου και αντίστοιχων διηρημένων ιδιοκτησιών.

η) Η προσφορά που περιλαμβάνει άλλα τυχόν ανταλ
λάγματα έναντι της κατασκευής έργου.

Η προσφορά που περιλαμβάνει άλλα τυχόν ανταλλά
γματα έναντι της κατασκευής έργου.

Τα συστήματα αυτα μπορεί να εφαρμοσθούν και σε 
συνδυασμό μεταξύ τους στη δημοπρασία του ίδιου 
έργου.

5. Οι δημοπρατήσεις διεξάγονται σε δύο στάδια. Το 
πρώτο περιλαμβάνει την κατάθεση των προσφορών 
στην επιτροπή διαγωνισμού και το δεύτερο την εξέταση 
των προσφορών απ την επιτροπή εισήγησης για ανά
θεση. Το πρώτο στάδιο γίνεται σε μία ή ταυτόχρονα σε 
περισσότερες έδρες υπηρεσιών. Με π.δ/γμα δημοπρα
σίες που αφορούν μικρά έργα ή κατηγορίες έργων μπο
ρεί να εξαιρεθούν από τους παραπανω κανόνες, να 
ορισθεί ως επιτροπή εισήγησης για αναθεση η επιτροπή 
διαγωνισμού και να ρυθμιστούν όλα τα ειδικότερα 
θέματα της παραγράφου αυτής.

~ 6. Με τη δημοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδά- 
' χου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατα- 
οκευή του έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου δεν 
αποτελεί μοναδικό κριτήριο η μικρότερη προσφορά. Η 
έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόκει- 
ται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται μετά 

‘ από σύμφωνη γνώμη Επ rrροπής Εισήγησης για Ανάθεση 
Γ(ΕΕΑ). Η Επιτροπή, κατά τη διατύπωση της γνώμης της 
λαμβάνει υπόψη της το ύψος της προσφοράς και συνε- 
κτιμα κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των μελών 
της τεκμηριωμένο στοιχείο από την υπηρεσία του 
μητρώου του άρθρου 16 σχετικά με την ικανότητα και 
αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου σε συνδυασμό και με τις υποχρε
ώσεις της από έργα υπό κατασκευή.

7. Αν δεν εγκριθει τελικά το αποτέλεσμα της δημο
πρασίας, κανένας από όσους έχουν συμμετάσχει σ 
αυτή δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 
λόγο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη διακή
ρυξη. Με π.δ/γμα στο σύστημα της περίπτωσης ε' της 
παραγράφου 4 μπορεί να επιτραπεί να προβλέπει η 
διακήρυξη και την καταβολή χρηματικού ποσού ως βρα
βείου στις αξιολογότερες μελέτες που υποβλήθηκαν 
στο διαγωνισμό, όπως ειδικότερα ορίζεται σ αυτό.

8. Με π.δ/γμα καθορίζονται όλα τα ειδικότερα 
θέματα που αναφερονται στη δημοπρασία, γενικά ή 
κατά συστήματα υποβολής των προσφορών, άλλα 
°υοτηματα προσφοράς εκτός από αυτα που αναφέρον- 
ται στην παράγρ. 4, ο τρόπος υποβολής και εκτίμησης 
εναλλακτικών προσφορών, οι εγγυήσεις, οι υποχρεώ- 
αεις αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο χρόνος 
κιχύος των προσφορών, η σύνθεση, συγκρότηση και 
λειτουργία των επιτροπών του διαγωνισμού, τα οργονα 
και η διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης του αποτελέσμα
τος, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτρο- 
πών Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.), στις οποίες 
ουμμετέχουν εκτός των υπαλλήλων των φορέων του

δημοσίου τομέα και εκπροοωι ιυι iwvuia, ιου Γεχνικου 
Επιμελητηρίου Ελλαδας (ΤΕΕ), των φορέων που θα χρη
σιμοποιούν τα έργα και των εργοληπτικών οργανώσεων 
και οι οποίες μπορεί να προβλέπονται κατά έργα ή κατα 
φορέα ή ενιαίες για τα έργα περισσότερων φορέων, σε 
επίπεδο νομαρχιακό, διανομαρχιακό και εθνικό και να 
συμπληρώνονται με πρόσθετα μέλη για την περίπτωση 
ειδικών ή μεγάλων έργων ή προσφορών με τα συστή
ματα της παραγρ. 4 ε . ζ και η και γενικά κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. Με όμοιο π.δ/γμα μπορεί να ορι- 
σθεί κατά κατηγορίες έργ^ή συστήματα προσφορών η 
υποχρέωση των διαγωνιζομένων να υποβάλλουν, εφό
σον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, μαζί με τις προ
σφορές ή σε ορισμένη προθεσμία πριν από τη 
δημοπρασία τεύχος παρατηρήσεών τους για τη μελέτη 
με την οποία δημοπρατείται το έργο γενικά ή για ειδικό
τερα θέματα που επισημαίνονται με τη διακήρυξη. Το 
περιεχόμενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί 
συμβατικό στοιχείο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποτέ 
για ερμηνεία της σύμβασης, αλλά χρησιμεύει μονο για 
την εκτίμηση των πραγμάτων κατά την ανάθεση του 
έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής 
επιχείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του κεφ. Γ’.

Αρθρο 5
Σύμβαση κατασκευής

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου καταρή- 
ζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την 
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την 
έγκριση για την κατάρπσή της με την οποία συμφωνεί ο 
αναδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα πιο πάνω στοιχεία. Η σύμβαση αν δε 
ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση υπογρά
φεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουοας 
υπηρεσίας.

2. Ως προς τον τρόπο καταβολής του εργολαβικού 
ανταλλάγματος οι συμβάσεις κατασκευής δημόσιων 
έργων καταρήζονται ανάλογα με το σύστημα υποβολής 
προσφοράς που ακολουθήθηκε στη δημοπρασία κατά 
το άρθρο 4 παρ. 4.

3. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαι
τείται η παροχή εγγυήσεων. Η αρχική εγγύηση συμπλη
ρώνεται με παρακράτηση απ' τις τμηματικές πληρωμές 
προς τον ανάδοχο.

Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ 
του κυρίου του έργου.

4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται 
προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 
τμήματα. Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνο 
ύστερα από έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου, 
αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδο
χος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασβυή 
του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το 
ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και 
πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθε
σμία). Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, 
συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Σε 
περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμέ
νου του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα.

5. Με τη σύμβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για 
την υπαίτια από μέρους του αναδόχου υπέρβαση της 
συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου. Η κατά
πτωση των ποινικών ρητρών γίνεται πάντοτε υπέρ του
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κυρίου του έργου. Με π.δ/γμα καθορίζονται τα όρια των 
ποινικών ρητρών, γενικά ή κατά περιπτώσεις έργων, τα 
θέματα που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών που μπορεί να είναι 
οριστικές ή ανακλητές και στη συνομολόγηση ρήτρας 
πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρη
γορότερη απ την προθεσμία περάτωσης του έργου ή 
μέρους αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή 
όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται 
χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Σε 
κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται 
μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον 
κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδή- 
ποτε τρίτο. Κατεξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατά
σταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του 
προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το 
συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προ
φανή αδυναμία να περατώσει το έργο. Με π.δ/γμα 
καθορίζονται τα προσόντα του υποκατάστατου, οι συνέ
πειες για τον ανάδοχο, η διαδικασία έγκρισης της υπο
κατάστασης, τα θέματα που σχετίζονται με την 
υποκατάσταση μέλους αναδόχου κοινοπραξίας και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλ
λάγματος γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις 
των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο 
κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμε- 
νες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωμα να αναβάλλει την πληρωμή των επιπλέον 
εργασιών ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο 
χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγούμενου εδα
φίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται 
πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγο
ρότερη περάτωση του έργου.

8. Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλόμενων 
ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα, 
εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλες προθεσμίες. Οι λογα
ριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλον-' 
ται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και 
τους διορθώνει όταν απαιτείται, μέσα σε ένα μήνα από 
την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενοι από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για 
την πληρωμή των εργασιών που έχουνεκτελεσθεί. Αν η 
πληρωμή τους καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από τη 
λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιό
τητα του αναδόχου, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη 
όχληση και από το χρόνο υποβολής της, ο τόκος υπερη
μερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου 
και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού 
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγρα
φη δήλωση.

9. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται 
στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του 15% του ολικού 
ποσού της σύμβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο 
ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζε
ται ειδικά με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η 
προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική επιστολή και η 
απόσβεσή της γίνεται τμηματικά. Με π.δ/γμα ορίζεται ο 
σκοπός για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή ή μέρος 
της, το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο τρόπος 
παρακολούθησης για τη χρησιμοποίηση της προκαταβο
λής, τα θέματα της τμηματικής απόσβεσης και τα 
θέματα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου 
μέρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της

σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

10. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του 
έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων προ
πληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή 
άλλη σχετική γενική ή ειδική διαταξη. Για την κατάσχεση 
και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος εφαρ
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατεξαίρεση, κατά 
της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος μπο
ρεί πάντα να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτή
σεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου 
προερχόμενες απο την εκτέλεση άλλων έργων και 
μέχρι ποσοστό 20% από κάθε πιστοποίηση του εκτελου- 
μενου έργου. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Δημοσίων Εργων και Οικονομικών, μπορεί 
να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης 
από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη 
πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για 
την εξόφληση οποιοσδήποτε οφειλής του προς αυτόν.

11. Στις συμβάσεις κατασκευής δημόσιων έργων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον 
δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή στα εκτελε
στικά του διατάγματα.

’Αρθρο 6
Διοίκηση του έργου

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των 
έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του 
φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα υπηρεσία 
ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ενεργεί ό,τι απαιτεί
ται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων και 
ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν 
ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθή- 
κοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακο
λουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια. Σε περιπτώσεις ειδικών εργασιών, ως 
τεχνική υπηρεσία θεωρείται η σχετική εξειδικευμένη 
υπηρεσία του φορέα.

2. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με ανάθεση 
σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλή
ρωση απ τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην 
κατασκευή του έργου κατά τους κανόνες της τέχνης, 
ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η επί
βλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των 
έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται 
τμήματα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εξασφαλίσει τηναπρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης 
στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα 
του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει 
απαραίτητο η επιβλέπουσα υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστα
σία η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που 
έχει στη διάθεση της κατά τον οικονομικοτεχνικά προ
σφορότερο τρόπο για να εππύχει την κατασκευή του 
έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες 
της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό 
του.

4. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων 
συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Εργου. 
Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακο
λουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη 
αποδοχή προτείνόμενων τροποποιήσεων αυτής, την 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη δια
μόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας 
και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την
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πορε>° του £ΡΥου Η Επιτροπή συνισταται και συγκρο
τείται για κάθε συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων. Η 
Επιτροπή αποτελείται από όργανα της υπηρεσίας, 
εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη- 
οης, των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και 
τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων. Ο χαρακτηρισμός των 
έργων ως -σημαντικών έργων» για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής γίνεται απ τον κύριο του έργου ο 
οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Ο Υπουργός Δημο- 
οίων Εργων μπορεί πάντα να προβεί σε τέτοιο χαρα
κτηρισμό και παρά τη γνώμη του κυρίου του έργου και να 
ουγκροτεί την Επιτροπή. Η Επιτροπή λειτουργεί και 
ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάτα
γμα. Η Εππροπή μπορεί να συγκροτηθεί απ το στάδιο 
μελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων κατά το 
στάδιο αυτό.

5. Οταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύ
πλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο 
ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το 
σχεδίασμά, μελετη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επί
βλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του φορέα 
εκτέλεσης του έργου, επιτρέπεται η αναθεση καθηκόν
των τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή 
ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμο ή τη μελέτη ή τον 
έλεγχο’μελετης ή την επίβλεψη, ολικά ή μερικά, συγκε
κριμένου έργου ή τμήματος ή ομάδάς ομοειδώνέργων. 
Η αναθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη 
σχετική αμοιβή χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για 
τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδι
κές διατάξεις. Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα 
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που 
χρησιμοπορεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του σύμφωνα με τη σύμβαση υπέχουν τις ευθύνες 
δημόσιου υπαλλήλου. Η διαταξη του άρθρου 14 σχετικά 
με τη συνομολόγηση διαιτησίας εφαρμόζεται και στις 
περιπτώσεις αλλοδαπού συμβούλου.

6. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του ανα- 
δόχου στους τοπους κατασκευής τους γίνεται από 
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλο προσόντα και είναι 
αποδεκτοί από την Υπηρεσία.

7. Ο μελετητής του έργου είναι υποχρεωμένος να 
συμπράττει με την υπηρεσία του φορέα κατασιβυής για 
την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται 
κατά την εφαρμογή της μελέτης του και να προβαίνει 
στις τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις. Με π.δ/γμα μπο
ρεί να καθορίζεται ο ρόλος και η ευθύνη των μελετητών 
του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να 
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίω
σής του για τυχόν απασχόληση σε θέματα που δεν 
ανάγονται στη δική του ευθύνη.

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του 

αναδόχου, ελλατώματα του έργου, κίνδυνος του έργου

1· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταακευα- 
οει το έργο κατά τους ορούς της σύμβασης και τις 
Λίμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές 
του φορέα κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος που δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος.

2. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως 
προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του, ο αναδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση 
ίίονο για τις θετικες του ζημίες που προ καλούνται μετά 
την επίδοση από αυ τόν σχετ ικης έγγραφης όχλησης. Σε

περίπτωση υπερημερίας απο καθυστέρηση πληρωμής 
οι θετικές ζημίες οφείλονται κατα το μέτρο που υπερ
βαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε 
οριζόμενη απ το φορέα κατασκευής εύλογη προθε
σμία τα ελλατώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την ορι
στική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρα
κτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να 
εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 
δικαιώματος του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

4. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή 
του απαιτεί δυσανάλογες δαπανες, γίνεται σχετική μεί
ωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

5. Μετά την οριστική, παραλαβή του έργου ο ανάδο
χος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τη σύμβαση μπορεί 
να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του 
αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.

6. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο αναδοχος φέρει 
τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε 
αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφο
ρετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση 
πριν απ την παραλαβή, οι βλάβες απ τη χρήση, εφό
σον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύ
νουν τον κύριο αυτού. Κατεξαίρεση για βλάβες του 
έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου 
στον τόπο των έργων που προέρχονται, από ανώτερα 
βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίω
σης ανάλογης με τη ζημία το ποσό της οποίας καθορίζε
ται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των 
βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκρι
μένη περίπτωση.

7. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη δια
πίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών, την έκπτωση του ανα
δόχου, τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, την επέμβαση του 
φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττω
μάτων, τη συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση και 
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αρθρο 8
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

1. Αν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου 
επιβάλλει αύξηση σπς ποσότητες των εργασιών ή εκτέ
λεση εργασιών που δεν προβλέπονται απ τη σύμβαση, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρό
σθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές πμές ή με 
νόμιμα κανονιζόμενες τιμές μονώδας νέων εργασιών, 
αντίστοιχα, μέχρι δαπάνης 50% πλέον του συνολικού 
συμβατικού ποσού. Αύξηση του συνολικού συμβατικού 
ποσού πέραν του 50% απαγορεύεται.

2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρπότητα ή 
λειτουργικότητα του έργου εργασιών συνεπάγεται 
αύξηση μεγαλύτερη του 50% της συμβατικής δαπάνης 
κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, άπως οι ομάδες 
αυτές προσδιορίζονται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος 
μπορεί ν αρνηθεί την ε κτελεση των επιπλέον ποσοτή
των. Στην περίπτωση αυτή οι επιπλέον εργασίες μπορεί 
να εκτελεσθούν ή με τον ίδιο ανάδοχο, αν γίνει ιδιαί
τερη με αυτόν συμφωνία για τις τιμές τους πριν από την 
εκτέλεση των επιπλέον εργασιών ή με άλλο ανάδοχο ή 
απολογιστικά με αυτεπιστασία ή με υπεργολαβικές υπο
χρεωτικές για τον αναδοχο.
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3. Σε κοθε περίπτωση οι εργασίες της εργολαβίας 
μπορεί να μειωθούν χωρίς καμία αποζημίωση του ανα- 
δόχου σε έκταση που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα 
τέταρτο του συνολικού συμβατικού ποσού. Σε περί
πτωση μεγαλύτερης μείωσης των εργασιών εφαρμό
ζονται οι διαταξε· . >ν παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
9.

4. Ολα τα όρια ή ποοοστά του άρθρου αυτού αναφέ- 
ρονται στα αρχικα ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με 
τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ αυτα αναθε
ώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποι
αδήποτε αποζημίωση.

5. Με π.δ/γμα ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρον- 
ται στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον 
κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας νέων εργα
σιών, στη συμφωνία με τον ανάδοχο ή στις υπεργολα
βίες για την εκτέλεση εργασιών στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 9
Διάλυση της σύμβασης, αποζημίωση αναδοχου

1. Σε περίπτωση που η σύμβαση διαλυθεί από το 
φορέα κατασκευής του έργου, αποζημίωση στον ανά
δοχο οφείλεται μόνο αν έχουν εκτελεσθεί εργασίες 
αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού 
συνολικού συμβατικού ποσού.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της 
σύμβασης:

α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερή
σει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις 
μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του 
κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται δια
φορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.

β) Αν οι εργασίες, ύστερα απ' την έναρξή τους, 
διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διά
στημα μεγαλύτερο των τριών μηνών απο την κοινοποί
ηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή 
απο την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδοχου στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση 
πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του 
παρόντος η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από 
τη δήλωσή διακοπής των εργασιών.

γ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιό
τητα του αναδοχου υπερβεί την οριακή προθεσμία του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται αποζημίωση 
κατά την παρ. 1 και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου αυτού καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός απ' 
την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί: α) η αξία 
των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο παραγωγής ή προμήθειας και το αναπόσβεοτο 
μέρος των εγκαταστάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται 
με π.δ/γμα και β) αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφε
λος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του 
αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά 
το ένα τέταρτο και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των 
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των υλικών 
και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που 
η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και 
ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης 
του αναδοχου και η ωφέλεια του αναδοχου από άλλη 
εργασία κατά τους όρους του τελευτοίου εδαφίου του 
άρθρου 700 του Ασπκού Κώδικα.

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί, μπορεί 
να ματαιωθεί η διάλυση αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος 
για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από 
την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των 
εργασιών.

Αρθρο 10 
Αναθεώρηση τιμών

1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου 
έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό εξάμηνο 
(αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τις Πμές που 
διαπιστώνονται κατά την αρχή της περιόδου αυτής ενι
αία για όλη τη χώρα. Σ όλη τη διάρκεια της καθεμιάς 
αναθεωρητκης περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατι
κές πμές παραμένουν σταθερές.

2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που 
πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στην αναθεωρητική 
περίοδο αφού ληφθεί υπόψη και το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών του άρθρου 5 και οι τυχόν εγκεκριμένες 
μεταβολές του. Εργασίες, που με υπαιτιότητα του ανα- 
δόχου εκτελέσθηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μετα
γενέστερη της προβλεπόμενης απ το χρονοδιάγραμ
μα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης 
ότι εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο που 
έπρεπε να εκτελεσθούν. Γ ια τις εργασίες που εκτελέ
σθηκαν πιο πριν απ τονπροβλεπόμενοαπ' το χρονοδι
άγραμμα χρόνο εφαρμόζεται η γενική αρχή υπολογι
σμού της αναθεώρησης με βάση το χρόνο εκτέλεσης 
των εργασιών.

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγρά
φου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών των συμβάσεων των δημόσιων 
έργων εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίπο 
για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος 
για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια 
εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 
επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.

4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της ανα
θεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το 
ημερολογιακό εξάμηνο μέσα στο οποίο, α) υποβλήθηκε 
η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτί
σθηκε ύστερα από δημοπρασία ή β) εκδόθηκε η σχετική 
εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που 
καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, εφόσον η εγκριτική 
αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. Οι τιμές της 
σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που 
εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεσθούν μέσα στο 
εξάμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέ
σως επόμενο ημερολογιακό εξάμηνο. Κατεξαίρεση η 
σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερο
λογιακό εξάμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έρ^3 
οποιοσδήποτε κατηγορίας αρχικού προϋπολογισμού 
δημοπρατουμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς ανα
θεώρηση, μέχρι το ανώτατο όριο της τρίτης τάξης εργο- 
ληπηκών επιχειρήσεων για έργα οδοποιίας, όπως 
ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του 
νόμου αυτού.

5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθε
ωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Αν

ΔΤν = Τ (___- 1) (1 - σ)
Αο

όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης.
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ATv: η αναθεώρηση της παραπανω τιμής στην υπόψη 
αναθεωρητική περίοδο ν.

Αο: τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βαοι- 
'κές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την 
■πμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με 
τα βάρη τους όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση 
Είμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου αυτού. 
λ*1 Αν: τιμή που προκύπτει όπως παραπανω με τις βασι- 
ί®ς τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν.
J. Ό: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη 
αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζε
ται με π.δ/γμα μεταξύ του 0,10 και 0,20 κατα κατηγο
ρίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των 
αναθεωρητικών περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ του 
χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά 
αναθεωρητικής περιόδου.

• 6. Η αναθεώρηση της τιμής κάθε συμβατικού κονδυ
λίου γίνεται με βάση τα αντίστοιχα αρθρα εγκεκριμένων 
αναλύσεων τιμών που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. 
"Οταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται με 
άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ' 
άποκοπ*|. τιμών ή συνθέτων τιμών, τα συμβατικά τεύχη ή 
γαπαώώρλλα νέων τιμών καθορίζουν για την αναθεώ- 
■χησητους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων αναλύ-, 
'σέων ή ομαδα τέτοιων κονδυλίων με τα αντίστοιχα βάρη 
καθενός άρθρου.

Ρ-- 7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 
ίστις συμβάσεις με εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο έκτος 
άπό χρηματική καταβολή και στις απολογιστικές εργα- 

►όίες. Στις συμβάσεις που καταρηζονταί pc τον τρόπο 
'που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ και ε της παραγρ. 4 
rfou άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε 
ξένο νόμισμα μπορεί με τη σύμβαση να οριστεί αναθεω- 

ΐρηση και να προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού της. Π μ
jg. 8. Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση προβλέπεται η 
,προμήθεια εξοπλισμού ή σημανηκής αξίας μηχανημά- 
jtjv για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσ
διορίζεται χωριστά το ανταλλαγμα για την προμήθεια, 
^μπορεί για το αντάλλαγμα αυτό να οριστεί με τη συμ- 
,βαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.

9. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται απ τις 
τηστωσεις του έργου.
.^ΙΟ. Πέρα από την προβλεπόμενη σπς διατάξεις του 
^άρθρου αυτού αναθεώρηση τιμών αποκλείεται η ανα
προσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διά- 
; λύση των συμβάσεων δημόσιων έργων, κατ εφαρμογή 
.των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού 
Κώδικα, ένεκα της αυξομείωσης των τιμών.
Γ·11. Με π.δ/γματα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που 
αναφερονται στην εφαρμογή της αναθεώρησης των 
ημών και ιδίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών 
.τ^ιών, τα όργανα για τη διαπίστωση αυτή με τη δυνατό
τητα σύστασης ειδικού συλλογικού οργάνου, ο τρόπος 
ΠΟυ θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που 
Πιστοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημι
τελείς εργασίες, ο περιορισμός της αναθεώρησης σας 
περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή μηχα
νήματα απ το φορέα του έργου, η εξαίρεση από την 
αναθεώρηση αποζημιώσεων του αναδόχου απο οποια- 
βήποτε αιτία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 11
Παραλαβή του έργου

1. Μετά τη βεβαίωση περατωσης των εργασιών, το 
*ΡΥ0 παραλαμβάνεται προσωρινά και οριστικά. Με την

προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά 
και ποιοτικά. Η οριαπκη παραλαβή γίνεται μετά την προ
σωρινή και την πάροδο του χρονου υποχρεωτικής απο 
τον ανάδοχο συντηρηαης. Κατα την οριστική παραλαβή 
ελέγχεται πάλι η καλή κατασταση των εργασιών. Οι 
παραλαβές γίνονται απο επιτροπές σπς οποίες μπορεί 
να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που χρη
σιμοποιούν τα έργα, όπως ειδικότερα ορίζεται με το 
π.δ/γμα της παρ. 6 του άρθρου αυτού.

2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, θεωρούν
ται ότι συντελέστηκαν αυτοδίκαια αν περάσουν άπρα
κτες οι προθεσμίες που καθορίζονται με π.δ/γμα και 
υστέρα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου. Οι 
προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περά- 
τωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο 
η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με· 
π.δ/γμα.

3. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπι
στωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των 
εργασιών που εκτελέστηκαν, οανάδοχος έχει υποχρέ
ωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που 
τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

4. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί 
την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 
αναδόχου απ την εργολαβική σύμβαση.

5. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παρα
λαβή. το έργο ή αυτοτελή του τμήματος που έχουν 
περατωθει μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη 
διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, όπως ειδι
κότερα ορίζεται με το π.δ/γμα της επόμενης 
παραγράφου.

6. Με π.δ/γμα καθορίζεται κατά κατηγορία έργων ο 
χρόνος συντήρησης, ο τρόπος που διενεργείται η παρα
λαβή, τα θέματα που συνδέονται με την διοικητική 
παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων 
του έργου, τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη 
των επιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή 
στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνε
πειών για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 12
Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

1. Κατά των πράξεων της διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
που προσβάλλει έννομο συμφέρον του αναδόχου, 
χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη 
διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθε
σμία 15 ημερών, απο την κοινοποίηση της πράξης, 
εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά 
στο νόμο αυτόν ή τα π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιο
δότησή του.

2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊστάμενη αρχή, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περι
πτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεουται να εκδώσει την 
απόφαση της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της 
ένστασης.

3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερι
κώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της 
προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να 
ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριών μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από 
την άπρακτη πάροδο του διμηνου. Αίτηση θεραπείας 
ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της 
προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον 
με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για
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πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη 
ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης 
θεραπείας αρχίζει απ τη ν κοινοποίηση της απόφασης ή 
της πράξης στον ανάδοχο.

4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργο 
Δημοσίων Εργων και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε με 
δικαστικό επιμελητή.

5. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος 
του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Αν η αρμοδιό
τητα για την απόφαση σε αιτήσεις θεραπείας ασκείται 
από όργανο του φορέα, στις αιτήσεις θεραπείας του 
προηγούμενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουρ
γός Δημοσίων Εργων.

6. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος του έργου, ανή- 
γραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυμ
βαλλόμενο μέσα σε δέκα μέρες απο την επίδοσή της 
στον Υπουργο, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεω
ρείται σαν να μην έχει ασκηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα μπορεί να 
υποβάλει στον Υπουργό Δημοσίων Εργων τις τυχόν 
αντιρρήσεις του στην αίτηση θεραπείας. Η παράλειψη 
υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριό απο
δοχής των όσων προβάλλονται στην ένσταση ή την 
αίτηση θεραπείας, τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος 
να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.

7. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουρ
γός Δημοσίων Εργων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την 
επίδοση της αίτησης θεραπείας.

8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίων ' Εργων ή αν ο Υπουργός δεν 
εκδώσει την απόφαοή του μέοα στην τρίμηνη προθε
σμία της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός 
που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο 
αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του επό
μενου άρθρου.

9. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εμπρόθεσμη ο 
Υπουργός Δημοσίων ' Εργων μπορεί να εκδώσει την 
απόφασή του και μετά την πάροδο της προθεσμίας της 
παραγράφου 7, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους 
από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα 
σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόμα εκδοθεί επί της 
προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου. Η από
φαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν υποκειται σε 
κανένα ένδικο μέσο και είναι εκτελεστή μόνο αν την 
αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας 
και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή 
προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης. Η αποδοχή 
μπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα 
από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής από
φασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα απόφαση 
του Εφετείου κατισχύει.

10. Οπου σ' αυτότοάρθροαναφέρεταιο Υπουργός 
Δημοσίων ' Εργων νοούνται και οι άλλες αρχές, οι 
οποίες σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις 
αποφασίζουν σε αιτήσεις θεραπείας, με την επιφύλαξη 
του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 
αυτού.

11. Η παράγρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 
«περί διοικητικής αποκεντρώσεως» εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων του 
Νομάρχη που αναφερονται στις συμβάσεις δημόσιων 
έργων. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και για

τις αντίστοιχες αποφάσεις προϊσταμένων υπηρεσιών 
διανομαρχιακού επιπέδου.

12. Με π.δ/γμα καθορίζονται τα στοιχεία που τυχόν 
συνοδεύουν την αίτηση θεραπείας, καθώς και tq 
θέματα που αναφέρονται στην εισαγωγή και εισήγηση 
της αίτησης θεραπείας για γνωμοδότηση στο Τεχνικό 
Συμβούλιο, στην κλήση και παράσταση του αιτούντος 
και των λοιπών ενδιαφερομένων ενώπιον του Συμβου
λίου, στην έκδοση και κατάρτιση της γνωμοδότησης του 
Συμβούλιού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 13
Δικαστική επίλυση των διάφορων

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
που προκπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου 
έργου επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα 
με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των πιο πάνω 
διαφορών είναι το Εφετείο της περιφέρειας που βρί
σκεται το έργο. Αν το έργο εκτείνεται στην περιφέρεια 
δύο ή περισσότερων Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται 
εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 
ύστερα από αίτηση αυτού που ενδιαφέρεται να ασκήσει 
την προσφυγή. Το Εφετείο δικάζει κατά τη διαδικασία 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται 
όοο το δυνατό συντομότερο. Οι διάδικοι υποχρεούνται 
να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα απο
δεικτικά μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται αμέσως και 
δεν απαιτείται έκδοση προδικασπκής απόφασης. Η 
παράγραφος 1 του άρθρου 671 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Το 
Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και συμπληρωματικές 
αποδείξεις. Το Εφετείο εκδίδει την απόφασή του το 
ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του 
Εφετείου υπόκεινται σε αναίρεση μόνο για τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθ. 1 έως 7, 9, 16, 
17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναί
ρεση που ασκείται ή η προθεσμία για την άσκησή της 
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης ούτε 
υπέρ του Δημοσίου. Η διάταξη του άρθρου 565 παράγρ. 
2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και 
στην προκειμένη περίπτωση. Εάν γίνει δεκτή η αναί
ρεση, το Τμήμα του Αρείου Πάγου που αποφασίζει την 
αναίρεση κρατεί σε κάθε περίπτωση την υπόθεση και τη 
δικάζει κατ' ουσία.

4. Της προσφυγής στο Εφετείο προηγείται υποχρε
ωτικά αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή 
κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή στο Εφετείο 
ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην 
αίτηση θεραπείας ή από τη λήξη της τρίμηνης προθε
σμία της παραγράφου 7 του προηγουμένου άρθρου. 
Μέοα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία ασκείται 
και η αίτηση στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τον 
καθορισμό του αρμόδιου Εφετείου σύμφωνα με την 
ανωτςρω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Στην περί
πτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την 
άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της 
απόφασης του Προέδρου του Αρείου Πάγου. \

5. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί προσφυγή στο 
Εφετείο κάθε αξίωση παραγράφεται αν περάσει διετία 
απ την τελευταία διαδικαστική πράξη, χωρίς να ενερτ 
γηθεί άλλη πράξη που να διακόπτει την παραγραφή- Η 
παραγραφή αυτή δεν ισχύει για το μέρος της αξίωσης



ου "υχόν αναγνωρίστηκε με απόφαση των αρμόδιων 
ιίοικητικων Αρχών. Οι αξιώσεις που στηρίζονται σε 
[ποφάσεις των Διοικητικών Αρχών παραγράφονται σύμ- 
xjvo με τις κείμενες διατάξεις.

'Αρθρο 14
Διαιτητική επίλυση διαφορών

1. Στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στη με κάθε τρόπο 
πταρτιζόμενη σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να 
γκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας.
2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθο- 

ίζονται. χωρίς καμιά δέσμευση, από οποιαδήπστε άλλη 
ιάταξη, με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Εργων, 
Ιικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση 
πουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Εργοληππκές Επιχειρήσεις - Μητρώα 

Αρθρο 15
Εργοληπτικές επιχειρήσεις

1. Την κατασκευή των δημόσιων έργων επιτρέπεται 
α αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι 
ιγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή- 
ιεων (ΜΕΕΠ) και στην ανήστοιχη με το έργο κατηγορία 
;αι τάξη εγγραφής. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να 
:ίναι ατομικές ή εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορ
φής ή συνεταιρισμοί, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
ιαραγραφο 8 του άρθρου 16 του παρόντος. Το ΜΕΕΠ 
ηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων ' Εργων, σύμφωνα με 
ο άρθρο 16 για την παρακολούθηση της τεχνικής και 
πκονομικης ικανότητας των εργολππηκών επιχειρή- 
®ων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
ίημόσιων έργων. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι περιπτώ- 
*ις μικρών έργων. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι περι- 
ττώσεις μικρών έργων την κατασκευή των οποίων 
jnopoi να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγε
γραμμένες στο ΜΕΕΠ.

2. Αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που 
ίχουν τα ουσιασηκά προσόντα, γίνονται δεκτές στους 
διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση 
δημόσιων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει 
3πό διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Σε άλλες περι- 
ττώσεις αλλοδαπές καταοκευασπκές επιχειρήσεις 
μπορεί να γίνουν δεκτές όταν προκηρύσσεται ειδικός 
διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με διακήρυξή ή τύπους 
διακήρυξης που εγκρίνονται απ τον Υπουργό Δημο
σίων Έργων.

3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής; εμπειρίας 
στην κατασκευή έργων των προσώπων που στελεχώ
νουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ τηρείται 
στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων Μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών (ΜΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του νόμου αυτού.
; 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγρά
φων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η εγγραφή στο ΜΕΕΠ 
μιας επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής 
αυτής με την αναθεώρησή της, όπως προβλέπεται από 
τις διατοξεις του άρθρου 16, αποτελεί αναγκαία προϋ
πόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή της 
κπταοκευής δημόσιου έργου, κατά τις διατάξεις του 
Υόμου αυτού.

5· Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
των δημόσιων έργων υπόκεινται στον έλεγχο του 
Υπουργείου Δημοσίων Εργων. Ο Υπουργός Δημοσίων

Εργων για παραβάσεις ατην εκπλήρωσή των υποχρεω- 
οεών τους μπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές 
διοικητική ποινή προστίμου μέχρι 3.000.000 δραχμών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα με π.δ/γμα. Παράβαση στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναΓ ιδίως η κατά την 
εκτέλεση του έργου έλλειψη προσήκουσας προστα
σίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη μέτρων για την 
αποκατάστασή του, η μη λήψη μέτρων προστασίας του 
κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέ
ρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια 
έργα ή κοινόχρηστα πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή 
είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή ασπκή 
ευθύνη και από την πειθαρχική ευθύνη των στελεχών 
της επιχείρησης, που ασκείται από τα πειθαρχικά 
όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για 
όλα τα τεχνικά στελέχη της επιχείρησης, έστω και αν 
αυτά δεν είναι μέλη του ΤΕΕ, ύστερα από διαβίβαση 
στον Πρόεδρο του ΤΕΕ της απόφασης του Υπουργού 
Δημοσίων Εργων, που επιβάλλει τη διοικητική ποινή. 
Το πρόσημο της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο 
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ποσοστό που καθορί
ζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Εργων και 
Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρό
πος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

Αρθρο 16
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

1. Η εγγραφή των εργοληπηκών επιχειρήσεων στο 
ΜΕΕΠ γίνεται με αίτησή τους. Κριτήρια για την εγγραφή 
αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελεχωσή 
της από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, η στελέ- 
χωαή της από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθη
τικό προσωπικό, η εμπειρία σε έργα που έχουν 
εκτελεσθεί απ την επιχείρηση ή τα στελέχη της, ο 
εξοπλισμός που η επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδε
δειγμένα έχει διαχειριστεί με εππυχία στο παρελθόν, η 
οικονομική δυνατότητα, πίστη, διαχειριστική ικανότητα 
και άλλα παρόμοια στοιχεία. Η στελέχωση της επιχείρη
σης με στελέχη εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ παρακολου- 
θείται από την εππροπή ΜΕΕΠ, ώστε τα στελέχη αυτά 
να μετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης. Η επι
τροπή ΜΕΕΠ κατά την κρίση της και εκτός των άλλων 
συνεπειών για την επιχείρηση ή τα στελέχη της μπορεί 
να παραπέμπει τα στελέχη των οποίων η συμμετοχή 
αυτή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής στο αρμόδιο κατά 
περίπτωση πειθαρχικό όργανο. Με π.δ/γμα μπορεί να 
καθορίζονται τα κατωτατα όρια τεχνικής στελέχωσης, 
κεφαλαίων και σύνθεσης οργάνων διοίκησης των 
επιχειρήσεων.

2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης παραγρά
φου γίνεται επίσης: α) η κατάταξη στις κατηγορίες και 
τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού που ισχύει 
για μια τριετία, β) η τακτική κατά τριετία αναθεώρηση 
της εγγραφής ύστερα από αίτηση της εργοληπτικής 
επιχείρησης γ) η έκτακτη με πρωτοβουλία της υπηρε
σίας αναθεώρηση που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και 
δ) η έκτακτη με αίτηση της επιχείρησης αναθεώρηση 
που μπορεί να γίνει μάνο μετά διετία απ την τελευταία 
τακτική αναθεώρηση. Με την τακτική αναθεώρηση 
(περίπτωση β) και με την έκτακτη ύστερα από αίτηση 
της εργοληπτικής επιχείρησης (περίπτωση δ) μπορεί να 
συνδυασθεί η μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για 
τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της
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επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη 
έστω και αν αυτό δεν ζητηθηκε από την επιχείρηση. Η 
έκτακτη με ηρωτοβουλϊα της υπηρεσίας αναθεώρηση 
(περίπτωση γ) γίνεται στις περιπτώσεις που ορίζει η 
απόφαση της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού και αποβλέ
πει στη διαγραφή από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες 
ή στον υποβιβασμό της τάξης της επιχείρησης σύμ
φωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση αυτή.

3. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται 
σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται απο την υπη
ρεσία σχετικά με την εηιχείρηση, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά ΜΕΕΠ. Τα πιστο
ποιητικά αυτά συντάσοονται για κάθε έργο και περιέ- 
χουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία 
και την ανάδοχο επιχείρηση και όλες τις άλλες τεχνικές 
επιχειρήσεις που έχουν συμπραξειοτην κατασκευή του 
έργου, όπως ειδικότερα ορίζεται με αποφάσεις του 
Υπουργού Δημοσίων Εργων. Οι διατάξεις του άρθρου 
17 παραγρ. 4 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πιστοποι
ητικά ΜΕΕΠ.

4. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργο
ληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ. γίνεται από την Επι
τροπή ΜΕΕΠ. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή 
επιχείρησης στο ΜΕΕΠ ή την κατάταξη στη ζητούμενη 
κατηγορία ή τάξη, αν από τα στοιχεία της προηγούμε
νης παραγράφου κρίνει οτι η επιχείρηση αυτή δεν έχει 
την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα 
με βάση τα κριτήρια της παραγρ. 1. Η Επιτροπή ΜΕΕΠ 
εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τη 
βελπωση του τρόπου τήρησης του ΜΕΕΠ για την εκπλή
ρωση του σκοπού του. τον τρόπο που καταρτίζονται και 
αξιολογούνται τα πιστοποιητικά ΜΕΕΠ και γενικά παρα
κολουθεί την όλη τήρηση του ΜΕΕΠ και υποβάλλει στον 
Υπουργό Δημοσίων Εργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε 
λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές και 
γενικά την τήρηση του ΜΕΕΠ και ο τροπος αξιολόγησης 
των επιχειρήσεων μπορεί να κανονιστεί με απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίων Εργων. Η σύνθεση της Επι
τροπής ΜΕΕΠ ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και στη 
σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οργάνων 
δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι της τοπικής αυτο
διοίκησης, του ΤΕΕ. ενώσεων των Τεχνικών του ΜΕΚ, 
επαγγελματικών εργοληπτικών ενωσεων και της ΓΣΕΕ.

5. Η κατάταξη στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχει
ρήσεων γίνεται σε μια ή περισσότερες απ' τις κατηγο
ρίες των έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, 
λιμενικών και ηλεκτρομηνολογικών. Με π.δ/γμα μπορεί 
να αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και να 
ρυθμίζονται τα μεταβατικά προβλήματα που ανακύ
πτουν στην περίπτωση αυτή. Κάθε επιχείρηση κατατάσ
σεται σε μία τάξη για κάθε κατηγορία. Οι τάξεις 
ορίζονται οε επτά για κάθε κατηγορία. Με απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζεται το ανώτατο 
όριο προϋπολογισμού των εργολαβιών τις οποίες μπο
ρεί να αναλάβει η επιχείρηση που ανήκει οε κάθε τάξη 
με δυνατότητα διαχωρισμού κατά κατηγορίες, τα ειδικά 
όρια για τις κοινοπραξίες και οι προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή αυτών των ειδικών ορίων, τα θέματα που 
συνδέονται με την υποχρεωτική από κοινοπραξίες ανά
ληψη έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το όριο 
της ανώτατης τάξης, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις 
των τεχνικών στελεχών και των επιχειρήσεων, οι κυρώ
σεις για τα στελέχη και τις επιχειρήσεις που παραβαί
νουν τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις αυτές και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια. Με ομοια απόφαση μπορεί να

ορίζονται και κατωτατα όρια για κάθε τάξη, γενικά ή 
κατά περιοχή της χώρας σχετιζόμενη με την έδρα ή την 
επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης όπως και 
να ορίζονται εξαιρέσεις από τα όρια αυτπ για την ανά
ληψη από εργοληπτικές επιχειρήσεις μικρών έργων 
που συνδέονται ή βρίσκονται κοντά σε έργο που κατα
σκευάζει ήδη η επιχείρηση. Επιχειρήσεις που θα συστα- 
θουν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτου κατατάσ
σονται μέχρι και την πέμπτη τάξη, εκτός αν προκύπτουν 
από συγχώνευση άλλων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, 
όπως ειδικότερα ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση. Ο 
προσδιορισμός όλων των ορίων της παραγράφου αυτής 
γίνεται με τον καθορισμό του ορίου της πρώτης τάξης 
και των συντελεστών τωνορίωντωνάλλωντάξεωνπρος 
το βασικό αυτό οριο της πρώτης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων 
ρυθμίζεται κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία 
τηρησης του ΜΕΕΠ, τη συγκέντρωση και παροχή στοι
χείων απο την υπηρεσία του ΜΕΕΠ, τη συγκρότηση και 
τη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ. Με ομοια απόφαση 
μπορεί να οριστεί και κάθε θέμα που αναφέρεται οε 
εγγραφή στο ΜΕΕΠ και εξειδικευμένων επιχειρήσεων 
υποκατηγοριών ορισμένων έργων ή εργασιών, όπως 
επίσης και τα θέματα που αναφέρονται στην τήρηση 
μητρώων κατά Νομαρχίες για τους πτυχιούχους εργο
δηγούς, τους κατόχους σχετικών αδειών και τους 
εμπειροτέχνες, που μπορεί να αναλαμβάνουν την εκτέ
λεση έργων σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγρ. 1 του άρθρου 15.
ι. *αυε επιχείρηση otv tnu μ«.ικ. .υι »υ εχει σε κάθε 

δεδομένη στιγμή μέσα σε όλη τη χωρά ανεκτέλεστο 
μέρος εργολαβιών δημόσιων έργων μεγαλύτερο από το 
τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης στην οποία 
ανήκει. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων 
κανονίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 
αυτής, τα θέματα κατανομής στις κοινοπρακτούσες 
επιχειρήσεις του ανεκτέλεστου μέρους των έργων που 
κατασκευάζονται από κοινοπραξίες και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

8. Στις τρεις κατώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ εγγρά- 
φονται ατομικές επιχειρήσεις προσώπων εγγεγραμμέ
νων στο ΜΕΚ και επιχειρήσεις προσωπικών εταιριών ή 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των οποίων 
όλα τα μέλη είναι πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ. 
Στις υπόλοιπες τάξεις του ΜΕΕΠ εγγράφονται επιχει
ρήσεις με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή ΕΠΕ. Κατεξαί- 
ρεση οι μέχρι σήμερα κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων 
οποιοσδήποτε κατηγορίας και τάξης μπορούν να 
ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και 
τέταρτης τάξης του ΜΕΕΠ εργοληπτική επιχείρηση με 
τη υορφη πτουικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας, 
υπο την ιιρουποθεοη οτι ϋα τημυυν βιβλιυ ιης uvuilt 
ρης τάξης του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Στους 
περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ και οι συνεται
ρισμοί. Θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίων Εργων.

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού οι 
μέχρι σήμερα κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων σε ισχύ 
κατατάσσονται αυτοδίκαια αης βαθμίδες του ΜΕΕΠ ως 
εξής:

α) Οι κάτοχοι των εργοληπτικών πτυχίων τάξεων A 
ως Δ' στις αντίστοιχες τάξεις Α ως Δ των κατηγοριών 
έργων στις οποίες ισχύει το πτυχίο τους.
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. β) Οι εταιρείες που κατέχουν πτυχίο Ε' τάξης στην 
ΐ· τάξη άλων των κατηγοριών των έργων.
£ plQ την εφαρμογή της αυτοδίκαιος αυτής κατάταξης 
θεωρούνται ως εργοληπτικά πτυχία οε ισχύ και τα πτυ- 
ρα.για τα οποία δεν έχει παρέλθει κατά την ισχύ του 
^ήμου αυτού η προθεσμία ενός έτους που ορίζεται στο 
ϊρθρο 5 του Ν. 689/1977 (ΦΕΚ A , 253).
Κ Η κατάταξη που προβλέπει η παράγραφος αυτή είναι 
τροσωρινη και διαρκεί δύο χρόνια από τη λήξη του 
ίντίστοιχου εργοληπτικού πτυχίου και πάντως όχι πέρα 
3Πό τρία χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά τη 
\ήξη της πιο πάνω προθεσμίάς θα ισχύει για τις αντίστοι
χες επιχειρήσεις η κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις 
του γίνεται σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του νόμου. 
Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου Δ τάξης που εντάσσονται 
αυτοδίκαια στην Δ τάξη του ΜΕΕΠ μπορεί μέσα σε έξι 
μήνες απ' τη δημοσίευση του νόμου αυτού να εντα
χθούν επίσης προσωρινά στις τάξεις Ε' ή ΣΤ' του 
ΜΕΕΠ. Η προσωρινή αυτή ανακατάταξη ισχύει για όσο 
χρόνο θα ίσχυε και η αυτοδίκαιη κατάταξή τους στην Δ' 
τάξη του ΜΕΕΠ και γίνεται με βάση τα κριτήρια του 
νόμου αυτού ύστερα απο αίτηση της ενδιαφεράμενης 
επιχείρησης που πρέπει να υποβληθεί σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού. Μέχρι τη συγκράτηση της επιτροπής του ΜΕΕΠ 
η.προσωρινή ανακατάταξη γίνεται από τον Υπουργό 
Δημοσίων Εργων ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 
Δημοσίου Εργων (Τμήμα Κατασκευών). Με απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίων Έργων ρυθμίζεται κάθε 
λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της παραγρά
φου αυτής. Η αυτοδίκαιη κατάταξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εμποδίζει κατά 
τη διάρκεια ισχύος της την εγγραφή της επιχείρησης σε 
άλλη τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ, αν συγκεντρώνει 
ρς σχετικές προϋποθέσεις.
j. ,10. Κατά το χρόνο της αυτοδίκαιης κατάταξης, που 
προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, οι κατατασσό- 
μενοι εργολήπτες για τις ασφαλιστικές τους σχέσεις 
θεωρείται ότι έχουν αε ισχύ το αντίστοιχο εργοληπτικό 
πτυχίο. Κατά τον ίδιο χρόνο εξακολουθούν να εφαρμό
ζονται για τους εργολήπτες Δ.Ε. οι πειθαρχικές διαδι
κασίες που προβλέπονται από ττς μέχρι σήμερα 
οχύουσες διατάξεις.
Si..
«■■·- Αρθρο 17
L7α Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ)
,ν.. ■
·Λ 1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευα
στών (ΜΕΚ) γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων 
^εχνικών διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών 
.ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται 
με την παραγωγή έργων οε οποιοδήποτε στάδιό της 
^μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνε- 
πιι και κατάταξη σε μία απ' τις βαθμίδες εμπειρίας που 
^προβλέπει η παράγραφος 9 του άρθρου αυτού και για 
καθεμιά απ' τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζον
ται στην παράγρ. 5 του άρθρου 16 ή και υποκατηγορίες 
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 
/Εργων.
,- 2. Με τις ενδείξεις του ΜΕΚ παρακολουθείται η έξε- 
•^ϊΠ της εμπειρίας των εγγεγραμμένων, ώστε να μπορεί 
Λα γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες 
έργων και βαθμίδες.

3. Η εγγραφή κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται 
όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την υπη

ρεσία και ιδίως στα Πιστοποιητικά ΜΕΚ της επόμενης 
παραγράφου.

4. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υπο
χρεωτικά Πιστοποιητικό ΜΕΚ. Το Πιστοποιητικό ουν- 
τάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώ
σεις όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημο
σίων ' Εργων. Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ περιλαμβάνουν 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πρόσωπα εγγε
γραμμένα στο ΜΕΚ ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για 
να εγγραιρούν σ' αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο 
από της πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζάμενων μ' 
αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιο
λογήσεις. Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ διαβιβάζονται απευ
θείας στην αρμόδια για την τήρηση του ΜΕΚ υπηρεσία.

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων ' Εργων ορί
ζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεω
τικά τα πιστοποιητικά, ποιοι τα εκδίδουν και τα 
επιβεβαιώνουν, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία 
υποβάλλονται, τα θέματα που σχεήζονται με τη λήψη 
απ την υπηρεσία άλων στοιχείων και κάθε συμπληρω
ματική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα 
ανάλογα θέματα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθε ν 
πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούν- 
ται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

5. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα 
που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο 
ΜΕΚ, αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σ' αυτό, 
ταξινομούνται, για να χρησιμοποιηθούν για την κατά
ταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή 
τους.

. 6. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σπς βαθμίδες 
του ΜΕΚ γίνεται από την Εππροπή. Η Εππροπή αυτή 
εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον 
τρόπο τήρησης του ΜΕΚ για την καλύτερη εκπλήρωση 
του σκοπού του, τον τρόπο που καταρήζονται και αξιο
λογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί 
την όλη τήρηση του ΜΕΚ και υποβάλλει στον Υπουργό 
Δημοσίων ' Εργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε λεπτομέ
ρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές μπορεί να 
ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 
' Εργων. Η σύνθεση της Εππροπής του ΜΕΚ ορίζεται με 
π.δ/γμα και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός 
από τα όργανα δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του 
ΤΕΕ, επαγγελματικών ενώσεων των Τεχνικών που δεν 
είναι μέλη του ΤΕΕ και επαγγελματικών εργοληπτικών 
ενώσεων.

7. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωματούχων ανώτα
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται μετά τριετία από 
την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα 
του διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης σε έργα 
όπως ειδικότερα ορίζεται με π.δ/γμα.

8. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων τεχνολογι
κών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων 
τεχνικών σχολών γίνεται μετά από πενταετία από την 
άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους 
σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις 
ειδικότητες των σπουδών τους όπως ορίζεται με 
π.δ/γμα.

9. Ο αριθμός των βαθμιδών εμπειρίας σε κάθε ειδι
κότητα ορίζεται σε τέσσερις. Οι διπλωματούχοι ανώτα
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην 
πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία από την άσκηση 
του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει κατάταξη απευ
θείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πεν
ταετία από την άσκηση του επαγγέλματος και εφόσον
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υποδεικνύεται σχετική εμπειρία τους. Οι πτυχιούχοι 
των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσονται πάν- ■* 
τότε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από την 
άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με 
απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων ρυθμίζεται ο 
ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά κατηγορία 
έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη 
απο βαθμίδα σε βαθμίδα και κάθε λεητομέρεια σχετική 
με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του 
ΜΕΚ.

10. Η απόδειξη εμπειρίας πριν απο τη λειτουργία του 
ΜΕΚ γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχυουσες 
διατάξεις για τα πιστοποιητικά των εργοληπτών δημο
σίων έργων

11, Κατά την πρώτη εφαρμογή -του παρόντος τα 
φυσικά πρόσωπα εργολήπτες δημόσιων έργων Α έως 
Δ τάξεων κατατάσσονται αυτοδίκαια σπς αντίστοιχες 
κατηγορίες του ΜΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Εκδοση διαταγμάτων - Ειδικές διατάξεις

'Αρθρο 18 
Εκδοση διαταγμάτων

1. ' Οπου στις διατάξεις του νομού αυτού προβλεπε- 
ται η έκδοση π.δ/των, αυτά εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Δημοσίων Εργων, εκτός αν ορίζεται διαφο
ρετικά στη σχετική διάταξη.

2. Με π.δ/γμα ρυθμίζεται επίσης κάθε θέμαπου ανα- 
φέρεται στην κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων 
κατασκευής δημοσίων έργων, στα ποσοστά γενικών 
εξόδων και οφέλους που εφαρμόζονται κατά περί
πτωση. στη διακοπή των έργων και διάλυση των συμβά
σεων, στα θέματα των διαφόρων προθεσμιών, της 
απολογιστικής εκτέλεσης των εργασιών, της οποίας η 
προμήθεια των υλικών για τα έργα του Δημοσίου και των 
Ν Π.Δ.Δ. γίνεται απευθείας απ' το φορέα κατασκευής 
του έργου χωρίς να απαιτείται γι αυτό έγκριση ή εξου
σιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορίου και για τα έργα άλλων φορέων, 
με βάση τις ειδικές διατάξεις των φορέων αυτών, της 
διαμονής του αναδόχου και της εκπροσώπησης αυτού, 
των υποχρεώσεων των κοινοπρακτούντων αναδοχών, 
της καταμέτρησης των εργασιών και των υπόχρεων για 
την καταμέτρηση, της πιστοποίησης και πληρωμής των 
εργασιών και της αναθεώρησης τους, της επιβολής και 
κατάπτωσης των ποινικών ρητρών, της τήρησης του 
ημερολογίου του έργου, των υποχρεώσεων και ενερ
γειών των οργάνων της υπηρεσίας, του διακανονισμού 
της σύμβασης σε περίπτωση θανατου ή πτώχευσης, των 
μέτρων, που λαμβανονται σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμών του προσωπικού του αναδόχου, των συνε
πειών παραμέλησης από τον αναδοχο της συντήρησης 
των έργων, της διενέργειας της παραλαβής, των συνε
πειών της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλα
βής, της χρήσης του έργου πριν από την παραλαβή, των 
ορίων, του τρόπου και του τύπου παροχής των εγγυή
σεων, της αντικατάστασης των παρακρατήσεων με 
εγγυητικές επιστολές, της απόδοσης ή κατάπτωσης 
των εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών, των διαδικα
σιών επιβολής των διοικητικών ποινών κατά της εργολη
πτικής επιχείρησης και παραπομπής των στελεχών στις 
νόμιμες πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις παρα- 
βασεως και γενικά κάθε λεπτομέρεια και συμπληρωμα
τική διάταξη για την εφαρμογή του νομού αυτού.

3. Τα π.δ/τα που εκδίδονται οε εκτελεαη των διατά
ξεων του νόμου αυτού μπορεί να ρυθμίζουν και τις κατά 
το χρονο της έκδοσης τους καταρτισμένες συμβάσεις 
κατασκευής δημόσιων έργων, έκτος απ τα θέματα non 
αναφέρονται στην οικονομική δομή των συμβάσεων 
αυτών. Τα πιο πάνω π.δ/τα μπορεί επίσης να ορίζουν 
ποιες απ τις διατάξεις τους εφαρμόζονται μονο αν 
τις εργολαβικές συμβάσεις δεν ρυθμίζεται διαφορετικά 
το αντίστοιχο θέμα.

4 Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων 
εγκρινονται κατα κατηγορίες έργων ή και γενικά για όλα 
τα έργα αναλύσεις πμών και γενικά πρότυπα συμβατικά 
τεύχη. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και αν τα στοιχεία 
αυτα θα είναι υποχρεωτικά για κάθε σύμβαση ή θα ισχύ
ουν αν η σύμβαση δε ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα κατά 
διάφορο τρόπο ή αν η σύμβαση θα μπορεί μόνο να 
επιβάλει περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που περι
λαμβάνουν τα στοιχεία αυτα και γενικά να καθορίζεται 
το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων αυτών, ο χαρακτη-, 
ρας του υποχρεωτικού, γενικά ή κατά περίπτωση, και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 19.
Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλεπον- 
ται από το νόμο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται με 
εξουσιοδότησή του ασκούνται απο τα αρμόδια όργαναή 
συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου σύμφωνα 
με τις οργανωτικές διατάξεις του κάθε φορέα,

2. Με το διαταγμα του άρθρου 18 § 2 μπορεί ναπροσ- 
διορισθούν ειδικότερα τα όργανα αυτά για τα έργα που 
εκτελούνται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δημοσίων Εργων, όπως επίσης να καθορί
ζονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών στα έργα 
που εκτελούνται απο τους φορείς του δημόσιου τομέα 
που δεν διαθέτουν δίκη τους τεχνική υπηρεσία.

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, 
εκτός από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουρ
γείου Δημοσίων Εργων, μπορεί με π.δ/τα, που εκδίδον- 
ται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Εργων καιτου 
αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδι
κότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων 
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτουν για τα έργα των 
φορέων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού και των π.δ/των που εκδίδονται με εξουσιοδό
τηση του και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή 
διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του νόμου 
αυτου και όλων των θεμάτων που ρυθμίζουν με τα 
π δ/γματα που ε κδίδονται με εξουσιοδότησή του για την 
αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. 
Με τα π δ/γματα αυτά μπορεί να ενοποιούνται ή να 
συντέμνοντα! και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη 
διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή νο 
καταργουνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών. Με τα 
π.δ/τα αυτα μπορεί επίσης να μεταβιβάζονται και οι 
αρμοδιότητες του Υπουργού Δημοσίων Εργων σπς 
αιτήσεις θεραπείας, εγκρίσεις διεξαγωγής διεθνών δια
γωνισμών και στην έγκριση παρεκκλίσεων για τη μελέτη 
και κατασκευή έργων, όπως επίσης να καθορίζονται οι 
περιπτώσεις ειδικών έργων ή κατηγορίες έργων για τα 
οποία τα πρότυπα τεύχη που προβλέπονται στην παρ. 4 
του προηγουμένου άρθρου εγκρινονται με κοινή από
φαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων και του αρμό
διου κατά περίπτωση Υπουργού.

4 Σε κάθε περίπτωση η εποπτεια στους άλλους 
φορείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για
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ΙΚραρμογη των διατάξεων του νόμου αυτου και των 
Κνπου εκδϊδονται με εξουσιοδότησή του ασκείται 

: Υπουργείο Δημοσίων Εργων, όπως ειδικότερα 
οι με π.δ/γμα.

£Στ0 τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 
(ΦΕΚ Α' 161), όπως ισχύει, προστίθεται το 

ι εδάφιο: «Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να 
ύν και από ειδικευμένες εργοληπτικές 

έ'ιρήοεις*
Αρθρο 20

μ- /\αϊ<ή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα

^Για τη λαϊκή συμμετοχή και την αξιοποίηση της 
· αποταμίευσης στην εκτέλεση δημόσιων έργων, 

□ στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων περιο- 
ΚΫ'ΐης χωΡ°ζ επιτρέπεται:
Scgn εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρίες ευρείας 
^ής. βάσης ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις των 

και η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη του 
με επιχορήγηση ή δάνειο ή παραχώρηση στην 

ραιρεία ή στο συνεταιρισμό ή την επιχείρηση για ορι- 
χρόνο της αποκλεισπκής εκμετάλλευσης του 

ι ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
5έονται με το έργο ή το εξυπηρετούν ή εξυπηρε- 
ταιαπ αυτό. Η επιχορήγηση, το δάνειο και η παρα

μπορεί να γίνεται και σε συνδυασμό μεταξύ

Ε&η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες μικτής 
οικονομίας στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το 

αιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα κατά ποσο- 
(,'συνολικά ανώτερο του 50%. Στις εταιρείες αυτές 

επίσης να γίνεται επιχορήγηση, δανεισμός ή 
χώρηση της εκμετάλλευσης όπως στην προηγού- 

I περίπτωση α.
ΕξΐΜε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
■α Δημοσίων Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι που πρέ- 
ρει,να πληρούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι 
“—"ες ή συνεταιρισμοί ή επιχειρήσεις της προηγού- 

παραγράφου. Οι οροί αυτοί αναφέρονται ιδίως 
I νομική μορφή της εταιρείας, στο ποσοστό και τον 

jppiTO συμμετοχής της λαϊκής αποταμίευσης στην εταί
ρε» ή το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση, την τυχόν 
α^ιμετοχη στις εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή 
συνεταιρισμούς δήμου ή κοινότητας ή άλλων φορέων 
jgUiδημόσιου τομέα ή επιχειρήσεων ΟΤΑ, όταν από τις 
διατάξεις που διέπουν το φορέα επιτρέπεται η συμμε- 
Τρχήαυτή και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και εκπροοω- 

του Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα 
σης επιχειρήσεις μικτής οικονομίας. Σε κάθε περί- 
esg*1· για τη σύσταση τηρούνται οι λοιπές διατάξεις 
■ζΐς, νομοθεσίας, που διέπει την αντίστοιχη νομική 
,ρορφή. Σε περίπτωση που στις πιο πάνω εταιρείες ή 
^^εταιρισμούς ή επιχειρήσεις συμμετέχει Ο.Τ.Α., 
,<*Λκιραττει και ο Υπουργός Εσωτερικών στην έκδοση 
ϋΙΚ παραπανω απόφασης.
**3. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εταιρείες ή 
,οι.ατνεταιρισμοί ή οι επιχειρήσεις για την εκτέλεση 
*PV*>v, το μέγεθος, η έκταση και το πρόγραμμα των 
έργων αυτών, η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη 
,twv έργων, το μέρος που θα είναι δωρεάν επιχορήγηση 
,ή. δάνειο και οι όροι χορηγησης και επιστροφής του 
.δάνειου, οι όροι ανάληψης από την εταιρεία ή συνεται- 
<*°ύο ή επιχείρηση τυχόν εκμετάλλευσης των έργων ή 
.άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η παρακολού-

και ο έλεγχος και γενικά κάθε θέμα που αναφέρε

ται στην εκπλήρωσή του συγκεκριμένου κάθε φορά 
σκοπού ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και 
της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, 
που καταρτίζεται με βάση σχετική οικονομικοτεχνική 
μελέτη, ύστερα από διαπραγματεύσεις. Οι βασικοί όροι 
της σύμβασης εγκρίνονται προηγουμένως με απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Εργων 
και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου για το έργο. 
Υπουργού. Το Δημόσιο για την υπογραφή της σύμβασης 
αυτής εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Υπουργό 
Δημοσίων ' Εργων ή το ρργανο που εξουσιοδοτείται απ 
αυτόν. Περίληψη της σύμβασης με μνεία των βασικών 
της όρων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

4. Για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, την τυχόν 
επιδότηση των επιτοκίων, τη συμμετοχή του Δημοσίου 
στο κεφάλαιο εταιριών μικτής οικονομίας και κάθε άλλη 
συναφή δαπάνη του Δημοσίου, εγγράφεται σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό των δημόσιων επενδύ
σεων. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω πιστοδοτικών οργα
νισμών, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με την απόφαση 
που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος για την 
έγκριση των βασικών όρων της σύμβασης.

5. Για τις λοιπές επενδύσεις, της εταιρείας ή του 
συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, εκτός των έργων για 
τα οποία ισχύει το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατά
ξεις του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α), όπως εκάστοτε 
ισχύουν, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέ
σεις.

6. Ο Υπουργός Δημοσίων ' Εργων μπορεί να εγκρίνει 
την εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματός του από 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη 
του και χωρίς καμιά επιβάρυνση του δημοσίου, ορίζον
τας τους όρους με τους οποίους θα ειαελεσθεί το έργο 
και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η 
έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Αρθρο 21.
Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων 
εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέ- 
ρονται στον τρόπο’ κατασκευής των έργων και στην 
ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη 
χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των 
έργων. Με την απόφοη αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι 
θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε 
κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως 
ελάχιστα όρια.

2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών 
και κανονισμών της προηγούμενης παραγράφου τα 
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Δημοσίων ' Εργων επι
τρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγω
γής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα 
μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνε
ται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική 
έκθεση και, αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, 
προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε 
και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού οι 
τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημοσίων Εργων 
θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως 
προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντα 
τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

3. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και 
των κανονιστικών αποφάσεων, που εκδϊδονται με εξου
σιοδότησή του, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επι
πλέον κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίων Εργων διοικητική ποινή προ
στίμου μέχρι 3.000.000 δραχμές, όπως ειδικότερα ορί
ζεται με π.δ/γμα. Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής 
ειοπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Αποτοέσοδο αυτό απο
δίδεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζεται με από
φαση των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομι
κών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος 
απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται 
γενικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Ως προς τα 
θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές 
καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.Δ. της 
17-7/16.8.1923 «περί σχεδίων πόλεων, κωμών κλπ.» και 
ιδίως του άρθρου 9 αυτού.

Αρθρο 22
Επιθεώρηση των δημόσιων έργων

1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση 
των έργων όλων των φορέων του δημοσίου τομέα και 
την έγκαιρη πληροφόρηση των οργάνων που είναι αρμό
δια για τη λήψη μέτρων, συνιστάται σώμα Επιθεωρητών 
Δημοσίων ' Εργων (Επιθεωρητών Δ.Ε.) που υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Δημοσίων Εργων.

2. Επιθεωρητές Δημοσίων £ργων ορίζονται, με ανά
θεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Δημο
σίων Εργων ή άλλων Υπουργείων ή υπηρεσιών ή 
Ν.Π.Δ.Δ·, ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου 
τομέα ή αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων που:

α. Ανήκουν σε κλάδο AT, πρόκειται για μόνιμους 
υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή είναι 
διπλωματούχοι ανώτατου εκπαιδευπκού ιδρύματος, αν 
πρόκειται για υπαλλήλους με άλλη σχέση ή για υπαλλή
λους άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή είναι διπλω
ματούχοι μηχανικοί ΕΜΠ ή άλλων ισότιμων σχολών, αν 
πρόκειται για αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων.

β.' Εχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο 
δημόσιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή στις 
ενοπλες δυνάμεις.

γ. Εχουν οκταετή τουλάχιστον πείρα σε θέματα που 
σχετίζονται με την εκτέλεση έργων και

δ. Εχουν ουσιαστικά προσόντα (κατάρτιση, ήθος 
κλπ.) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως 
ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των 
προβλημάτων που παρουσιάζει η εκτέλεση των έργων 
και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται 
στα προβλήματα αυτά.

3. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται κατά αποκλει
στική απασχόληση με απόφαση του Υπουργού Δημο
σίων Εργων, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνησεως. Αν ηρόκειται για υπάλ
ληλο άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα ή 
αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων απαιτείται η συναί
νεση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. ή του άλλου φορέα. Αν πρόκει
ται για υπάλληλο που υπηρετεί σε περιφερειακή υπηρε
σία Υπουργείου ή γενικά σε υπηρεσία που εχει την 
έδρα της εκτός της περιοχής της Πρωτεύουσας, προη
γείται μετάθεση του υπαλλήλου στην αντίστοιχη κεν
τρική υπηρεσία. Στη μετάθεση αυτή δεν εφαρμόζονται 
διατάξεις που προσδιορίζουν χρόνο μετά τον οποίο επι

τρέπεται η μετΐθεοη ή επιβάλλουν υπηρεσία σε ορ 
σμένες περιοχές ή εκτός της Πρωτεύουσας, j 
αναθεση των καθηκόντων Επιθεωρητή Δ.Ε. σε υπαλλή 
λους του Υπουργείου Δημοσίων' Εργων γίνεται γιαπεν 
ταετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεα 
καθηκόντων σε υπαλλήλους άλλων Υπουργείων] 
Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τα 
δημόσιου τομέα γίνεται με τριετή θητεία που μπορεί ν 
ανανεωθεί για μια ακόμα τριετία. Ανάκληση της avdfle 
σης καθηκόντων πριν απ' τη λήξη της θητείας γίνετί 
μόνο για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογημέν 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του αρμόδιου γι 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων' Εργων

4. Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητών Δ.Ε. κατά η 
διατάξεις του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει σε τριάντ 
πέντε κατ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωματικού 
των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς αύξηση των αντίστοιχο 
οργανικών θέσεων. Το πιο πάνω ανώτατο όριο του αρ 
θμού των Επιθεωρητών Δ.Ε. μπορεί να αυξηθεί μ 
π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πρ< 
εδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Εργων. ;ί

5. Οι Επιθεωρητές Δ.Ε. διατηρούν τη θέση από τη
οποία προέρχονται, σταδιοδρομούν, εξελίσσονται κι 
ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία απ' την οπα 
προέρχονται και γενικά ή υπηρεσία τους ως Επιθεωρ 
τών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία στη θέα 
και την κατάσταση από την οποία προέρχονται, στη 
οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια μετά τη λήξη: 
τυχόν ανάκληση της θητείας τους. *

6. Οι Επιθεωρητές Δ.Ε., που δεν έχουν την ιδιότητ 
του δημόσιου υπαλλήλου, έχουν κατά τη διάρκεια τη 
θητείας τους όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες κι 
υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται γί 
τους δημόσιους υπαλλήλους.

7. Το έργο της Επιθεώρησης κατευθύνεται, παραχι
λουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Επί 
πτικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από το Γένι* 
Γραμματέα του Υπουργείου Δ.Ε. ως Πρόεδρο και δύ 
μέλη Επιθεωρητές Δ.Ε., που ορίζονται από το 
Υπουργό Δημοσίων ' Εργων και ασκούν τα καθήκον» 
τους αυτά παράλληλα με το έργο επιθεώρησης το οποί 
αναλαμβάνοΰν ως Επιθεωρητές Δ.Ε. Το Εποπτικό Σιη 
βούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Δημοσίων Εργων εξί 
μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και αποτελεσματικά 
τητα της Επιθεώρησης και προτείνει μέτρα για τ 
βελτίωση της αποτελεομτπκότητας της Επιθεώρηση 
και του ελέγχου γενικά. Ο Πρόεδρος του Εποπτικό 
Συμβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχι 
ουσες διατάξεις καθήκοντα προϊσταμένου των Επιθε* 
ρητών Δ.Ε. Για τα καθήκοντα αυτά μπορεί ν 
εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα μέλη του Εποπτ 
κού Συμβουλίου. *ί

8. Ο τροπος με τον οποίο θα γίνονται οι επιθεωρ» 
σεις οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιθεω(Χ 
τών κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, < 
αντίστοιχες υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέύ 
που εκτελούν έργα, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, < 
απαραίτητοι όροι εχεμύθειας και χαρακτηρισμού τό 
απορρήτου και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με ή 
βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης ρυθμίζετ! 
με κανονισμό που προτείνεται από το Εποπτικό Συμβοι 
λιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημοσίων Εργω' 
Οι Επιθεωρητές Δ:Ε. βοηθούνται στο έργο τους από τη 
αρμόδια για την επιθεώρηση των έργων οργανιι» 
μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργεί®
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jv Εργων, που τους παρέχει την απαραίτητη 
ητικτ) μέριμνα.
5θτ Επιθεωρητές Δ.Ε.. που ορίζονται σύμφωνα με 

Εεις του άρθρου αυτού, φέρουν κατά τη διάρ- 
θητείας τους τον τίτλο -Επιθεωρητής Δημο- 

^Εργων». Η χρήση του ήτλου από οποιονδήποτε
^απαγορεύεται.

ρΐα την κίνηση των Επιθεωρητών Δ.Ε. εκτός 
?δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός οποι- 

: διάταξης γενικής ή ειδικής. 
ίΟιαποδοχές και οι λοιπές οποιεσδήποτε παρο- 

■ των Επιθεωρητών Δημοσίων' Εργων εξακολουθούν 
όίάτά τη διάρκεια της θητείας τους να καταβάλλονται 
ί-ης υπηρεσίες ή τους φορείς απο τους οποίους 

Εξέρχονται και σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 
■οδηγία τους οικείους.φορείς κανόνες. Στη ρύθμιση 
^^ περιλαμβάνονται και τα οδοιπορικά έξοδα και απο
δώσεις εκτός έδρας καθώς και όλες οι άλλες νόμι- 

αποζημιώσεις (υπερωριακής εργασίας κλπ.). Με 
^5φαση των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονο- 

ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
η^διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Αρθρ0 23
A . Ειδικές οργανωτικές ρυθμίσεις

^Τα δυο τελευταία εδάφια της παραγρ. 1 του 
ι 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ A 245) αντικαθίοταν- 

ϊως εξής:
ϊΜε τα πιο πάνω π.δ/τα καθορίζεται η έδρα, η διάρ- 

ρειρ/επουργίας, η οργάνωση, η στελέχωση της ΕΥΔΕ, 
πού μπορεί να γίνει και με υπαλλήλους από άλλο φορέα 
ΤΟϋδήμόσιου τομέα που σχετίζεται με την κατασκευή ή 
ηϊ^ρήσή των έργων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με 
ιοΐδατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται η ανάθεση στην 
&ttE και πρόσθετων αρμοδιοτήτων για τα έργα που 
υπάγονται ο αυτές και ιδιαίτερα αρμοδιοτήτων για τη 
μελέ-η τους ή αρμοδιοτήτων Προϊστάμενης Αρχής 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημο
σίων έργων, όπως επίσης μπορεί να γίνεται ανάθεση 
αρμοδιοτήτων για τα έργα αυτά σε άλλες περιφερεια
κέ^ μονάδες του Υπουργείου Δημοσίων Εργων. 
Ε.Υ.Δ.Ε. μπορεί να συσταθούν και για ομάδες έργων. 
Στην περίπτωση αυτή στην οργάνωση περιλαμβάνεται 
ϊα* η σύσταση των επί τόπου κάθε έργου γραφείων».

Η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 5 του Ν. 
879/1977 εφαρμόζεται ανάλογα και για νομαρχιακού 
επιπέδου έργα.
ΐθί Στο τέλος του αυτού άρθρου 5 του Ν. 679/1977 

προστίθεται η ακόλουθη παράγρ. 4: 
jtKf.’ Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων 
ΐ Εργων μπορεί να αποσπασθεί για ορισμένο χρονικό 
δόστημα και για την παροχή εξειδικευμενων υπηρεσιών 
ά»η διοίκηση, το σχεδιασμο, μελέτη ή κατασκευή ορι- 
<νένου έργου επιστημονικό προσωπικό οποιουδηποτε 
άλλου φορέα του δημοσίου τομέα. Η απόσπαση γίνεται. 
$?α) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή 
απάφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων και του 
ορμοδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού ύστερα από από- 
?α«ι του αρμοδίου για τον αποσπώμενο υπάλληλο υπη
ρεσιακού συμβουλίου.
'· Β οπό άλλο φορέα του δημόσιου τομέα με απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίων Εργων ύστερα από σχετική 
*ιάφαοη του αρμοδίου οργάνου που διοικεί το φορέα 
οπόν.

Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διαρκούν οαο 
ΪΡόΥο απαιτεί το έργο, όχι όμως πέραν της πενταετίας

για την απόσπαση απ' τον Υπαλληλικό Κώδικα ή άλλη 
διαταξη».

4. Στις δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 8 
του ίδιου Ν. 679/1977 περιλαμβάνονται και δαπάνες για 
την παροχή στέγης στο προσωπικό επίβλεψης του 
έργου στη θέση των έργων ή κοντά αε αυτά.

5. Σε περιπτώσεις που η κατασκευή των έργων γίνε
ται εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπη
ρεσιών, οι υπάλληλοι που υπηρετουν στις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Δημοσίων Εργων που ασχολούνται με 
την επίβλεψή τοσς είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται 
σε βάρδιες που κανονίζονται απο τον προϊστάμενο της 
αρμόδιας υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες του 
έργου. Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Ν. 754/1978 (ΦΕΚ Α' 17) και η απασχό
ληση γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται με πς 
αποφάσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 7 του Ν. 
754/1978.

6. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων 
’ Εργων, που αποκτούν τεκμηριωμένα γνώσεις και πείρα 
στα ειδικά θέματα που ανημετωπίζονται κατά την εκτέ
λεση των δημόσιων έργων, μπορεί να ανατίθεται η ανά
πτυξη αντίστοιχων γνωστικών ανηκειμένων στα Α.Ε.Ι., 
χωρίς να απαιτείται άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδα
κτική πείρα. Η ανάθεση γίνεται ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος του ανήστοιχου 
Α.Ε.Ι., με σύμβαση στην οποία κατά τα λοιπά εφαρμό
ζονται ανάλογα οι ρυθμίζεις του π.δ/τος της παρ. 3 του 
άρθρου 18τουΝ. 1268/1982 (ΦΕΚ A 17) και η απασχό
ληση γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται με τις 
αποφάσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 7 του Ν. 
754/1978.

6, Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων
Εργων, που αποκτούν τεκμηριωμένα γνώσεις καιπείρα 

στα ειδικά θέματα που ανημετωπίζονται κατά την εκτέ
λεση των δημοσίων έργων, μπορεί να ανατίθεται η ανά
πτυξη αντίστοιχων γνωσπκων αντικείμενων στα Α.Ε.Ι. 
χωρίς να απαιτείται άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδα
κτική πείρα. Η αναθεση γίνεται ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος του αντίστοιχου 
Α.Ε.Ι. με σύμβαση στην οποία κατα τα λοιπά εφαρμόζον
ται ανάλογα οι ρυθμίσεις του π.δ/τος της παρ. 3 του 
άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87/1982). Η 
απόκτηση των γνώσεων και της πείρας που απαιτεί η 
διάταξη αυτή βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου υπη
ρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουρ- 
γου Δημοσίων Εργων. Για την αναθεση διδασκαλίας 
στα ΤΕΙ εφαρμόζονται οι ισχύουαες κάθε φορά διατά
ξεις που δεν θίγονται απο τις ρυθμίσεις της παραγρά
φου αυτής.

'Αρθρο 24
Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)

1. Συνισταται Νομικο Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατα
σκευών» (ΙΟΚ), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύε
ται από τον Υπουργο Δημοσίων Εργων.

2. Σκοπός του ΙΟΚ είναι η έρευνα και μελέτη των 
θεμάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή και την 
παραγωγικότητα του κλάδου των κατασκευών και ιδιαί
τερα με την ποιότητα και το κοοτος του προϊόντος των 
κατασκευών. Ειδικότερα έργο του ΙΟΚ είναι:

α. η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των 
κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατα
σκευαστική δραστηριότητα της χώρας, του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα.
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β. η έρευνα και μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική 
παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την 
κοστολόγησή τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποι
οτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού 
και μέσων στις κατασκευές.

γ. οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων που να αποβλέ
πουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας με ελαχιστο- 
ποίηση του κόστους της παραγωγής των έργων.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το ΙΟΚ συνερ
γάζεται με όλες τις σχετιζόμενες με τα αντίστοιχα 
θέματα κρατικές ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς του 
δημόσιου τομέα ή επαγγελματικούς φορείς που οφεί
λουν να συντρέχουν το έργο του. Στη συγκέντρωση των 
στοιχείων συνεργάζεται ιδίως με την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία. Το ΙΟΚ συνεργάζεται επίσης με ανάλογα 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

4. Ποροι του ΙΟΚ είναι:
α) κρατική επιχορήγηση
β) έσοδα από την πώληση των εκδόσεών του ή την 

παροχή των υπηρεσιών του στον ιδιωτικό τομέα και
γ) κάθε άλλο έσοδο από την εκμετάλλευση της περι

ουσίας του, επιχορηγήσεις, δωρεες ή από οποιαδήποτε 
άλλη νόμιμη αιπα.

5. Η κρατική επιχορήγηση βαρύνει τον προϋπολογι
σμό δημόσιων επενδύσεων και καθορίζεται με απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίων

Εργων. Η κρατική επιχορήγηση είναι τακτική και έκτα
κτη. Η τακτική ορίζεται ώστε να' καλύπτει όλες τις 
πάγιες ανάγκες του ΙΟΚ.

6. Το ΙΟΚ διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο η σύν
θεση του οποίου ορίζεται με π.δ/γμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Δημοσίων Εργων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφα
σίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση του 
ΙΟΚ, τη διαχείριση της περιουσίας του καιτηνεπιτέλεοη 
γενικά του έργου του Ινστιτούτου και μπορεί να μεταβί
βαση ορισμένες από τις αρμοδιότητες του αυτές στον 
Πρόεδρο ή άλλα μέλη του ή όργανα της υπηρεσίας. Με 
όμοιο π.δ/γμα καθορίζεται η οργάνωση της υπηρεσίας 
του ΙΟΚ, τα θέματα που αναφέρονται στην εκπροσώ
πησή του και μπορεί να συσταθούν: α) μέχρι 15 θέσεις 
μόνιμου προσωπικού, β) μέχρι 20 θέσεις ειδικού επιστη
μονικού προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου και γ) 
μέχρι 15 θέσεις βοηθητικού προσωπικού με σχέση ιδιω
τικού δικαίου. Με το π.δ/γμα αυτό οι θέσεις που προ
βλέπει η περίπτωση β κατανέμοντπι σε ειδικότητες και 
καθορίζονται τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη 
στις θέσεις αυτές.

7. Για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προ
σωπικού που προβλέπει η περίπτωση β της προηγούμε
νης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 
993/1979 (ΦΕΚ Α 281), αλλά αυτό προσλαμβάνεται 
πάντοτε για ορισμένο χρόνο και απασχολείται και αμεί
βεται όπως ορίζει για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το 
Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική σύμβαση.

Η αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 
προσδιορίζεται μέσα σε πλαίσια που καθορίζονται κατά 
κατηγορίες ή και κατά αριθμό προσώπων με απόφαση 
των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομικών, 
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με 
τους περιορισμούς του Ν. 1256/1982.

8. Με κανονισμούς που προτείνονται απ’ το Διοικη
τικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημο
σίων Εργων ρυθμίζονται όλα τά θέματα που αναφέρον- 
ται στη λειτουργία του ΙΟΚ για την επίτευξη του σκοπού 
του και ιδίως στα προγράμματα έρευνας, σης εκθέσεις

τόμος 32

και προτάσεις του προς τις αρμόδιες αρχές, στις δημο
σιεύσεις του και την πληροφόρηση του ιδιωτικού τομέο 
και στα ειδικότερα προβλήματα της λειτουργίας των 
υπηρεσιών του.

Αρθρο 25. 1
Συμπληρωματικές διατάξεις για τις οδούς, τα μηχα-' 

νήματα έργων και την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων/

1. Η οποιαδήποτε τομή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο των 
εθνικών και επαρχιακών οδών, όταν γίνεται χωρίς άδεια 
της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δημοσίων Εργων, αποτελεί βλάβη 
στην οδό για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 24 του απο 25/28.11.1929 Π.Δ/τος «περί κωδι- 
κοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως 
οδών κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α 421), όπως αντικα- 
ταστάθηκε με το άρθρο 4 του Α.Ν. 1966/1939 (ΦΕΚ Α 
385), έστω και αν η τομή γίνεται με εντολή φορέα του 
δημόσιου τομέα. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του νόμου 
αυτού εφαρμόζεται και στην προηγούμενη περίπτωση. 
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στα τμήματα των 
εθνικών ή επαρχιακών οδών που διέρχονται από κατοι- 
κημένες περιοχές και εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή 
οικισμούς προ του 1923, όπως και στις οδούς η συντή
ρηση των οποίων γίνεται από το Ειδικό Ταμείο Μονίμων 
Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).

2. Οπου στη νομοθεσία αναφέρεται «εθνική οδός» η 
«επαρχιακή οδός» νοούνται αντίστοιχα και οι κόμβοι και 
συνδέσεις άλλων οδών προς αυτές και μέχρι απόσταση 
500 μ. για τις εθνικές οδούς και 200 μ. για τις επαρχια
κές, όπως γενικά ή για κάθε ειδική περίπτωση καθορίζε
ται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων. Ο 
ειδικός καθορισμός για τις επαρχιακές οδούς γίνεται 
από το Νομάρχη μέσα στα πλαίσια των γενικών ρυθμί
σεων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Δημοσίων Εργων. Στις περιπτώσεις αυτές οι διατάξεις 
για τυχόν ευνοϊκότερη δόμηση στα παρόδια ακίνητα δεν 
εφαρμόζονται παρά μόνο για τον κύριο κορμό της αντί
στοιχης οδού.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το χαρακτηρι
σμό τμημάτων οδών ως εθνικών ή επαρχιακών λόγω 
παραλλαγών ή χρησιμοποίησή τους ως κλάδων κυκλο- 
φοριακών κόμβων ή για άλλους ανάλογους λάγους ο 
καθορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημο
σίων Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Οπου σπς διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 
653/1977 (ΦΕΚ Α 214) αναφέρεται ο Υπουργός Δημο
σίων ' Εργων ή οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων

Εργων νοούνται και μετά την ισχύ του Ν. 1032/1980 
(ΦΕΚ Α 57) ο Υπουργός Δημοσίων Εργων και οι υπηρε
σίες του Υπουργείου Δημοσίων Εργων. Η ισχύς της 
παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του Ν. 
1032/1980. Πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα όργανα 
αυτά μέχρι σήμερα είναι νόμιμες και ισχυρές.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων 
ρυθμίζονται ο τρόπος απογραφής και τήρησης στοι
χείων για κάθε μηχάνημα έργων, έστω και αν αυτό δεν 
έχει το χαρακτήρα του οδικού οχήματος σύμφωνα με 
τις διατάξεις τουΝ. 614/1977 (ΦΕΚ Α167) ή δεν κυκλο
φορεί σε οδούς και οι σχετικές με την απογραφή υπο
χρεώσεις των ιδιοκτητών ή χρησιμοποιούντων τα 
μηχανήματα έργων. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
εγκρίνονται οι προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις των 
εισαγωγέων ή κατασκευαστών των μηχανημάτων έργων 
που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 84 παράγρ. 
2 του Ν. 614/1977
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Pg jT0 τέλος της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του νομού 

3266/1982 (ΦΕΚ A 81) προστίθεται το εξής εδάφιο: 
Υο ίδιο ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις σπς οποίες 

τουνται αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 
[προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχο- 
L, του Προέδρου της Δημοκρατίας με ημερομηνία 
Ιουλίου 1978 «περί αποκαταστααεως ζημιών εκ των 
ijv 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ. όπως 

ώθηκε. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
; 867/1979 (ΦΕΚ A 24), 1048/1980 (ΦΕΚ A101), 

533/1981 (ΦΕΚ A 54) και 1190/1981 (ΦΕΚ A 203)·.

Αρθρο 26.
Διατάξεις για το ΕΤΜΛΕ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΟ κ.λπ.

*'ΐ. Στο άρθρο 1 του Α.Ν. της 25/25.1.1936 «περί 
συστάοεως Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών 
ΐ'-Εργων» (ΦΕΚ A 68) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 
ως. εξής:

Το Ειδικά Ταμείο Μηχανημάτων Λιμενικών 
I' Εργων (ΕΤΜΛΕ) μπορεί, εκτός απ τα πλωτά μηχανή
ματα λιμενικών έργων, να προμηθευθεί και ειδικά μηχα
νήματα έργων που δεν τα διαθέτουν σε επάρκεια 
ημεδαπές επιχειρήσεις ή άλλοι ελληνικοί φορείς ή 
'μηχανήματα νέας τεχνολογίας για δοκιμαστική χρήση ή 
να εξασφάλιση τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων με 
μσθωση ή άλλη ειδική σύμβαση. Τα μηχανήματα αυτά τα 
διαθέτει για χρήση κατα το σκοπό τους με μίσθωση ή 
[σύμβαση έργου.
ί 4. Η διάθεση όλων των μηχανημάτων του ΕΤΜΛΕ, με 
’μίοθωση ή σύμβαση έργου, μπορεί να γίνεται και σε 
[φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν έργα ή εργα
σίες οπουδήποτε στη χώρα ή στο εξωτερικό, όπως ειδι
κότερα ορίζεται με τα π.δ/τα που προβλέπονται στην 

[παραγρ. 2 του άρθρ. αυτού».
ίΤ 2. Το ΕΤΜΛΕ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε 
"εταιρείες της παραγρ. 1 περίπτ. β του άρθρου 20 του 
, νόμου αυτου. Οι βασικοί όροι της ίδρυπις ή συμμετο
χής καθορίζονται με πράξη της διοικούσας επιτροπής 
του ΕΤΜΛΕ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων 
ι'Εργων.
■· 3. Η αληθινή έννοια του άρθρου 12 του Ν. 1384/1983 
(ΦΕΚ A 106) που τροποποίησε μερικά το άρθρο 21 του 
Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ A100) είναι ότι δεν καταργούνται οι 
προγενέστερες διατάξεις που καθιερώνουναπαλλαγες 
από την καταβολή υπέρ του Ταμείου Προνοίας Εργολη
πτών Δ.Ε (ΤΠΕΔΕ) του ποσοστού που προβλέπεται στη 
διάταξη αυτή, ούτε επεκτείνεται η καταβολή του ποσο
στού αυτού στις αμοιβές μελετών. Η ισχύς της παρα
γράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος 
του άρθρου 21 του Ν. 1276/1982.

. 4. Οι παρακείμενοι σης οδούς χώροι που αναφέρον- 
ται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 3905/1958 (ΦΕΚ A 
196), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 
393/1969 (ΦΕΚ A 281), ανήκουν στην αποκλεισπκή 
εκμετάλλευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).

5. Το ΤΕΟ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εται
ρείες μικτής οικονομίας της παρ. 1 περιπτ. β του 
όρβρου 20 και σε εταιρείες που έχουν ως κύριο σκοπο 
ιη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του δικτύου 
ε&ζικών οδών ή την παραγωγή υλικών για την οδοπαία ή 
ιην εκμετάλλευση των χώρων της προηγούμενης παρα
γράφου. Οι βασικοί όροι της ίδρυσης ή συμμετοχής 
■“•θερίζονται με πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΟ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων 
Εργων. Το ΤΕΟ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει με το 

προσωπικό του ή με συνεργεία που συγκροτεί για το

σκοπο αυτόν δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καλή λειτουργία των εθνικών οδών και να χρησιμοποιεί 
ως κέντρα των δραστηριοτήτων αυτών, όπου αυτό είναι 
εφικτό, τους σταθμούς είσπραξης διοδίων ή άλλους 
σταθμούς που κατασκευάζει για το σκοπό αυτόν.

6. Τα π.δ/τα και οι κανονισμοί που προβλέπονται από 
το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α) 
εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημο
σίευση του νόμου αυτού.

7. Στο τέλος της παραγρ. 14 του άρθρου 21 του Ν. 
1068/1980 προστίθεται, από τότε που ίσχυε ο νόμος 
αυτός, το εξής εδάφιο:

«Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 
αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του Κανονισμού Προ
σωπικού που προβλέπεται από το άρθρο 20».

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του Ν. 1068/1980 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυε, ως εξής:

«3. Μέχρι τη δημοσίευση των π.δ/γμάτων και κανονι
σμών που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολου
θούν να ισχύουν οι κείμενες σχετικές διατάξεις, 
εφόσον δεν αντιβαίνουν σπς διατάξεις του νόμου 
αυτού».

9. Το μέχρι σήμερα κείμενο του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 1310/1982 (ΦΕΚ 152 Α)αριθμείται ως παράγρ. 1 και 
στο τέλος προστίθεται η ακόλουθη παράγρ. 2, που 
ισχύει από τότε που ίσχυε ο Ν. 1310/1982:

«2. Ολες εν γένει οι δραστηριότητες της ανώνυμης 
εταιρείας του άρθρου 4 της συμφωνίας και ειδικότερα 
εκείνες που αφορούν την εν γένει λειτουργία της, τη 
μελέτη, την επίβλεψη, τη διοίκηση και τη διαχείριση του 
όλου προγράμματος θα διέπονται από τους κανόνες 
του ιδιωπκού δικαίου που ισχύουν για κάθε ανώνυμη 
εταιρεία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική εποπτεία 
και τον έλεγχο της Μικτής - Εκτελεστικής Επιτροπής 
κατά τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας, κατεξαί- 
ρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την εκπό
νηση μελετών, την εκτέλεση έργων, τις συναφείς 
προμήθειες και εργασίες, τις προσλήψεις προσωπικού 
και τον έλεγχο των δαπανών κατά τις διατάξεις περί 
δημοσίου λογιστικού».

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
3 του Ν. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και ανα- 
θέσεως και εκπονήσεως μελετών» αντικαθίσταται η 
φράση «εις ωριομένας κατηγορίας μελετών» με τη 
φράση «εις δύο το πολύ κατηγορίας μελετών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Μεταβατικές και τελικες διατάξεις.

'Αρθρο 27
Μεταβατικές ρυθμίσεις.

1. Οι διατάξεις των άρθρων 4 - 9, πλην της παραγρά
φου 1 του άρθρου 4 και των παραγράφων 8 και 9 του 
άρθρου 5 και των άρθρων 11-14 εφαρμόζονται σπς 
συμβάσεις έργων που θα καταρτισθούν ύστερα από 
δημοπρασίες που θα γίνουν ή κατόπιν προσφορών που 
θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία που θα ορισθεί με 
τα π.δ/γματα του άρθρου 18 παρ. 2, τα οποία θά εκδο- 
θούν μέσα σε 18 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού. 
Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολοθούν να διέπον- 
ται από τις ισχύουσες γι αυτές διατάξεις μέχρι την 
πλήρη εκκαθάρισή τους.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 8 και 9 και του 
άρθρου 10 εφαρμόζονται σης συμβάσεις που καταρτί
ζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την
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31.12.1984. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολου
θούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις 
μέχρι την αποπεράτωση και εκκαθάρισή τους. Κατεξαί- 
ρεση και για τις συμβάσεις αυτές π διαπίστωση των 
βασικών τιμών θα γίνεται στην αρχή της αναθεωρητικής 
περιόδου που ισχύει γι αυτές και με απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίων Εργων θα ρυθμισθεί το θέμα προ
σαρμογής της πρώτης αναθεωρητικής περιόδου κατά 
την οποία θα εφαρμοστεί ο προσδιορισμός αυτός των 
βασικών πμών. Μέχρι την έκδοση των π.δ/των με τα 
οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για τη 
διαπίστωση των βασικών τιμών εξακολουθεί να λειτουρ
γεί για το σκοπό αυτόν η επιτροπή του άρθρου 6 του 
νόμου 889/1979 (ΦΕΚ A 77) που διατηρήθηκε με την 
ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26.4,1982 απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Εργων 
(ΦΕΚ Β 218). Οι βασικές τιμές που θα διαπιστώνονται 
από τα όργανα και με τις διαδικασίες των π δ/των του 
νόμου αυτού θα εφαρμόζονται και για τις προγενέστε
ρες συμβάσεις. Για το σκοπό αυτόν τα παραπάνω 
όργανα θα διαπιστώνουν τις τιμές και σπς αρχές των 
ημερολογιακών τριμήνων που δεν συμπίπτουν με τις 
αρχές ημερολογιακού εξαμήνου για μία τριετία μετά 
την ισχύ του νόμου αυτού. Μετά την τριετία ρυθμίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων ' Εργων ο τρόπος 
που θα συνάγονται οι βασικές τιμές του ενδιάμεσου 
τριμήνου με βάση τις τιμές τών αρχών των δυο 
εξαμήνων.

3. Από την ισχύ του νόμου αυτού σπς δημοπρασίες 
κατασκευής δημόσιων έργων γίνονται δεκτές έκτος 
από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου και κάτο
χοι παλαιών πτυχίων εργολήπτη δημοσίων έργων που 
κατατάσσονται στις βαθμίδες του ΜΕΕΠ κατά την ειδική 
διάταξη της παραγρ. 9 του άρθρου 16.

4. Μέχρι την έκδοση του π.δ/τος που προβλέπεται 
από την παράγρ. 2 του άρθρου 19 για τις αρμοδιότητες 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων ’ Εργων στα 
έργα των φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική 
υπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει το Β.Δ/γμα της 
30.6/6.7.1954 (ΦΕΚ A 146).

5. Μέχρι την έκδοση των Π.Δ/των που προβλέπονται 
από την παρ. 3 του άρθρου 19 και πάντως όχιπέραν της 
διετίας από την ιοχυ του νόμου αυτού εξακολουθούν να 
ισχύουν: α) Τα π.δ/τα για τα αποφαινόμενα όργανα επί 
έργων αρμοδιότητας άλλων αρχών εκτός του Υπουρ
γείου Δημοσίων Εργων ή άλλων φορέων που εκδόθη- 
καν σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 
1266/1972 (ΦΕΚ A 198) και β) οι ειδικές διατάξεις για 
τα έργα φορέων που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή 
των διατάξεων του Ν.Δ. 1266/1972 βααει της παρ. 1 του 
άρθρου 20 του νόμου αυτού ή βάσει άλλων ειδικών 
διατάξεων.

6. Κυρούται και έχει ισχύ νόμου απο τότε που εκδό- 
θηκε η παρακάτω απόφαση του Υπουργού Δημοσίων

Εργων για αναστολή χορηγησης. προαγωγής και επέ
κτασης εργολαβικών πτυχίων:.

•ΕΔ2Ο/01/107 Φ.Ν. 294

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εχοντας υπόψη το γεγονός ότι με σχέδιο νόμου για 
τα δημόσια έργα ρυθμίζεται σε νέες βάσεις το όλο θέμα 
των κατασκευααηκών επιχειρήσεων και των προϋποθέ
σεων για την ανάληψη και εκτέλεση των δημόσιων 
έργων.

Αποφασίζουμε

1. Αναστέλλουμε από σήμερα τη χορηγηση νέων πτυ
χίων εργολάβου δημόσιων έργων καθώς και την προα
γωγή και επέκταση των πτυχίων που έχουν εκδοθεί 
μέχρι τώρα. Η αναστολή ισχύει και για τις αιτήσεις ανα
θεώρησης (ενστάσεις).

2. Διαδικασίες επί σχετικών αιτήσεων που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί συνεχίζονται για τις αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί μέχρι τις 25.11.1983.

3. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα. 25 Νοεμβρίου 1983 

Ο Υπουργός
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ- 

Αρθρο 28.
Καταργουμενες και διατηρούμενες διατάξεις.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμέ
νου άρθρου καταργούντοι.

α. Το Ν.Δ. 1266/1972 και τα εκτελεστικά του δια
γράμματος, με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 1406/1983 -Ολοκλήρωσή της δικαιο
δοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κλπ».

β. Η παράγρ. 1 του άρθρου 9 κατά το μέρος που 
αναφέρεται στην κατασκευή έργων, οι παράγρ. 1,2 και 
3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του Ν. 679/1977.

γ. Ο Ν. 889/1979 (ΦΕΚ Α 77), όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί σε εφαρμογή του.

δ. Το Ν.Δ. 2931/1954 (ΦΕΚ Α 163) και οι κανονιστι
κές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.

ε. Το Ν.Δ. 224/1969 (ΦΕΚ Α 121), κατά το μέρος 
που αναφέρεται στην κατασκευή έργων.

στ. Τα Ν.Δ. 306/1969 (ΦΕΚ Α' 195) και Ν.Δ. 
470/1970 (ΦΕΚ Α 57).

ζ. Το Ν.Δ. 95/1946 «περί εργοληπτών δημοσίων 
έργων», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετά-, 
γενέστερα και τελευταία με το Ν. 689/1977 (ΦΕΚ Α' 
253) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε 
εφαρμογή τους.

η. Το Ν.Δ. 271/1969 (ΦΕΚ Α 171), όπως'τροποποιή- 
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και οι κανονι
στικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του.

θ. Τα άρθρα 196, 197, 198, 199 του Ν. 1065/1980 
(ΦΕΚ Α' 168) και κάθε άλλη διάταξη του, πουαναφέρε- 
ται στην εκτέλεση έργων, όπως και το Π Δ. 28/1980 
«περί εκτελεσεως έργων και προμηθειώνΟ.Τ.Α .* (ΦΕΚ 
All) κατά το μέρος που αναφέρεται στην εκτέλεση 
έργων.

ι. Ο Ν. 3132/1955 -περί εκτελεσεως στρατιωτικών 
έργων κλπ.» και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί σε 
εκτέλεσή του, όπως και οι διατάξεις του Α Ν. 791/1937 
(ΦΕΚ Α' 275), του Ν.Δ. 250/1947 (ΦΕΚ Α 69), του Ν.Δ. 
2896/1954 (ΦΕΚ Α 150) και του Ν.Δ. 901/1971 (ΦΕΚ 
Α 121), κατά το μέρος που αναφερονται ο την κατα
σκευή των έργων.

ια. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις του νομού αυτού ή αναφέρεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά.

2. Διατηρούνται και μετά την ισχύ του νόμου αυτού: 
α. Οι διατάξεις του Κεφ. Γ (άρθρ. 7-12) του Ν.

679/1977, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού, έκτος απ' τις διατάξεις που ρητά καταρ- 
γούνται με την προηγούμενη παράγραφο.
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H παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 
Μ86/1953 «περί ενοποιήσεως και αποκεντρωσεως των 
τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους», όπως ισχύει μετά 
t 120/1960 «περί ρυθμισεως αρμοδιοτήτωνσυνα-
τίϋνπρος έργα δημοσίων επενδύσεων» (ΦΕΚ A 120). Η 
ίπταξη αυτπ δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις των 

,ν 1, 2 και 3, του άρθρου 5 παραγρ. 7 και 8. των 
6 και 7, του άρθρου 8 παράγραφος 1, των 
10 και 11. των άρθρων 12 και 13, με επιφύλαξη 

άρθρ. 14 και τωνάρθρ. 16 και επομένων του νόμου 
_ όύ.

διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 
1332/1983 «Ελληνική Κρατική Εταιρία Τεχνικών Ερ- 
yvv (ΕΚΕΤΕ) και άλλες διατάξεις» και της παραγρ. 2 του 
άρθρου 3 του άρθρου τετάρτου του Ν. 1398/1983 «για 
,ην κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστή
μιών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρή
της και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη 
ούσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευ
τικών Μονάδων»

' Αρθρο 29.
&·: Εναρξη ισχύος.

t Η ισχύς του νομού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως.

W-
Π_Δ. 72 της 18/29.2.84. Τροποποίηση ορισμένων δι- 
χ ατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοί- 

& ας Δικηγόρων Τριπόλεως. (Α' 24).
W-·
^Εχοντας υπόψη:
Ι,,Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του 

Α.Ν. 87/36 «περί ιδρύαεως Ταμείου Πρόνοιας Δικηγό
ρων παρ εκαστω Δικηγορικώ Συλλάγω του Κράτους».

2> Τις διατάίρις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
753/1948 «περί διατάξεών τινων αφορωσών την περί 
Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Νομοθεσίαν».
'" 3ι Τις διατάξεις του άρθρου 14 tou Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81/82 τ.Α ).
if 4.. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 574/82 
(ΦΕΚ 104/82 τ.Α ) κ.λ,π. (γν.Σ.Τ.Ε).
m
«V Αρθρο Μόνο.
£+·■
ίξ.Κυρούνται οι από 14.4.81 και 21.12.82 αποφάσεις της 
Γεν. Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπό
λεως για την τροποποίηση ωριομένων διατάξεων του 
Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Τριπό
λεως, το οποίο κυρώθηκε με το από 29.4/4.5.1937 Β. 
Δ/γμα (ΦΕΚ 160 τ.Α ), που έχουν ως εξής:
JyU Η παρ. α του άρθρου 5 όπως τροποποιήθηκε με το 
Π,Δ/γμα 138/76 (ΦΕΚ 52/76) και ισχύει, τροποποιείται 
«ςεξης:
^«α. Πόροι του μετοχικού κεφαλαίου είναι τα παρα
κάτω τέλη τα οποία σε καμμία περίπτωση δεν βαρύνουν 
τους διάδικους ιδιώτες αλλά αποκλειστικά τον ενερ- 
ΥΟύντα δικηγόρο ή δικολάβο, πλην των νομικών προσώ- 
·**ν. ανωνύμων εταιρειών, ως και οργανισμών τις 
υποθέσεις των οποίων διεξάγουν δικηγόροι με πάγια 
«4»$ήή μηνιαίο μισθό, ήτοι:
Vi. Στο πρωτότυπό κάθε αγωγής, αίτησης, ανακοίνω- 

προσεπίκλησης, παρέμβασης ενώπιον του Ειρηνο
δικείου ή Ειρηνοδίκου, δραχμές 50 (πενήντα). 
φ.4- Σε κάθε παράσταση για συζήτηση υπόθεσης οποι- 
*>δήποτε διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων και των 
*ξΎθτικών διάφορων και των μικροδιαφορών, ή κατά την

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝοΒ 32

δόση ορκου ενώπιον του Ειρηνοδίκου ή Ειρηνοδικείου, 
δρχ. 50 (πενήντα).

Ειδικά για κάθε πρωτότυπό αναφορας (αίτησης) 
λήψης ασφαλιστικών μέτρων επί διαφοράς νομής ή 
ρύθμισης κατάστασης προς τον Ειρηνοδίκη και σε όλη 
τη διαδικασία αυτή το τέλος είναι δρχ. 150 (εκατόν 
πενήντα).

3. Στο πρωτότυπό κάθε αγωγής, αίτησης, παρέμβα
σης, ανακοίνωσης, προσεπίκλησης απευθυνόμενης 
ενώπιον του Πρωτοδικείου Μονομελούς ή Πολυμελούς 
δρχ. 100 (εκατό).

4. Σε κάθε παράσταση για συζήτηση υπόθεσης ενώ
πιον του Πρωτοδικείου Μονομελούς ή Πολυμελούς 
δρχ. 100 (εκατό).

5. Σε κάθε πρωτότυπό δικογράφου ενδίκου μέσου 
κατ απόφασης Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου δρχ. 100 
(εκατό).

6. Στο πρωτότυπο δικογράφου ενδίκου μέσου κατ' 
απόφασης Πρωτοδικείου Μονομελούς ή Πολυμελούς 
δρχ. 100 (εκατό).

7. Στο πρωτότυπο της αίτησης αναίρεσης δρχ. 100 
(εκατό).

8. Σε κάθε παράσταση ενώπιον του Προέδρου Εφε- 
τών, αε κάθε υποβολή προς αυτόν οποιοσδήποτε αίτη
σης. καθώς και στο πρωτότυπο ανακοπής, παρέμβασης 
κλπ. δρχ. 100 (εκατό).

9. Σε κάθε παράσταση για συζήτηση υπόθεσης ή σε 
δόση ορκου, ενώπιον του Εφετείου δρχ. 100 (εκατό).

10. Στο πρωτότυπο δικογράφου εξώδικης πρόσκλη
σης, διαμαρτυρίας ή απάντησης και αε κάθε δικόγραφο 
κοινοποιούμενο μεταξύ των διαδίκων που δεν αναφέρε- 
ται οε κάποια από τις παρα πάνω περιπτώσεις δραχμές 
50 (πενήντα).

11. Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης στον Εισηγητή διε
ξαγωγής αποδείξεων δρχ. 100 (εκατό).

12. Για κάθε παρασταση ενώπιον του Εισηγητού για 
διεξαγωγή μαρτυρικών αποδείξεων, αυτοψίας, πραγμα
τογνωμοσύνης, κατά την περίπτωση της εξέτασης μαρ
τύρων, μόνον εφ όσον εξετάζεται έστω και ένας 
μάρτυρας δρχ. 100 (εκατό).

13. Στο πρωτότυπο οποιοσδήποτε αίτησης απευθυ
νόμενης οε οποιαδήποτε δικαστική αρχή δρχ. 50 
(πενήντα).

14. Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης απευθυνόμενης οε 
οποιαδήποτε ποινική δικασπκή αρχή δρχ. 50 (πενήντα).

15. Σε κάθε παρασταση προς απολογία κατηγορουμέ
νου ενώπιον του Ανακρπή και σε κάθε υπόμνημα κατη
γορουμένου ή πολτπκώς ενάγοντος κατά το στάδιο 
κυρίας ανάκρισης δρχ. 100 (εκατό).

16. Σε κάθε απολογία κατηγορουμένου ενώπιον του 
ενεργουντος προανάκριση και σε οποιοδήποτε υπό
μνημα οποιουδήποτε διάδικου κατά το στάδιο της προα
νάκρισης δρχ. 50 (πενήντα).

17. Στο υπόμνημα που απευθύνεται προς το Συμβού
λιο των Πλημμελειοδικων ή προς το Συμβούλιο Εφετών 
δρχ. 100 (εκατό).

18. Σε κάθε παρασταοη για υπεράσπιση κατηγορου
μένου ή πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον:

α) Πταισματοδικείου δρχ. 50 (πενήντα).
β) Μονομελούς Πλημ/κείου δρχ. 100 (εκατό).
γ) Τριμελούς Πλημ/κείου δρχ. 150 (εκατό πενήντα)
δ) Στρατοδικείου - Εφετείου δρχ. 500 (πεντακόσιες)
ε) Κακουργιοδικείου δρχ. 500 (πεντακόσιες).
19. Για κάθε προς συμβο^ιογράφο ή ενώπιον συμβο

λαιογράφου βεβαίωση εξελέγξεως τίτλων και βεβαίω
σης ήτλων και κάθε παρασταση δρχ. 100 (εκατό).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ MBA

1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1996



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

• Στο μάρκετινγκ/πωλήσεις:
• Στο σχεδίασμά και ανάπτυξη:

• Στην παραγωγή:

• Στον έλεγχο ποιότητας:

• Σε άλλες δραστηριότητες:

• Συνολικός αριθμός στελεχών:

• Συνολικός αριθμός ειδικευμένων 
εργατών:

• Συνολικός αριθμός 
ανειδείκευτων εργατών:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πρόεδρος - Ιδιοκτήτης:
Γενικός Διευθυντής:
Τεχνικός Διευθυντής:
Διευθυντής Παραγωγής:
Διευθυντής Ποιότητας:
Διευθυντής Μηχανογράφησης: 
Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επώνυμο:
Όνομα:
Ειδικότητα:
Θέση στην επιχείρηση: 
Τηλέφωνο:
Fax:
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Βάσει ποιών δεικτών αξιολογείτε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας;

Q Κόστος παραγωγής 

Ql Χρόνος παράδοσης έργου

Q Ποσοστό ελαττωμάτων τελικών προϊόντων (έργων)

Q Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):____________________

2. Ποιό είναι το ποσοστό αξιοποίησης του παραγωγικού σας δυναμικού κατά το 
προηγούμενο έτος;

□ 40% □ 100%

□ 60% □ Άλλο:_________

□ 80%

3. Είναι ο κλάδος στον οποίο ανήκετε κατεξοχήν ανταγωνιστικός;

Q Ναι Q Όχι

4. Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία κυριότερα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας;

Q Ποιότητα προϊόντων Q Αξιοπιστία

Q Τιμή Q Εγγύηση

□ Άλλο:______________________

5. Ποιές είναι οι τρεις κυριότερες αδυναμίες της επχείρησής σας;
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3.  

6. Πόσο επηρεάζουν οι κυβερνητικές ρυθμίσεις τις δραστηριότητες της 
επιχείρησής σας;

Q Λίγο

Q Αρκετά

□ Πολύ

7. Καθορίζεται με σαφήνεια και εγγράφως η πολιτική και οι στόχοι της εταιρείας 
σας σχετικά με την ποιότητα;

□ Ναι ϋ Όχι
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8. Είναι ενημερωμένα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της επιχείρησής σε σχέση 
με τη σημασία και την έννοια της ποιότητας;

Οί Ναι □ Όχι

9. Γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ελέγχου ποιότητας; 

Q Ναι Q Όχι

10. Γίνονται προτάσεις από το προσωπικό ή τα στελέχη της επιχείρησης για τη 
βελτίωση της ποιότητας;

Q Ναι □ Όχι

11. Γνωρίζετε την έννοια της διασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της 
σειράς ISO 9000;

Q Ναι □ Όχι

12. Τί πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει η διασφάλιση ποιότητας στην 
επιχείρησή σας;

13. Με ποιά κριτήρια επιλέγετε τους προμηθευτές των υλικών που χρησιμοποιείτε 
στις παραγωγικές σας δραστηριότητες; Αριθμήστε κατά σειρά 
προτεραιότητας τα παρακάτω κριτήρια:

Q Ποιότητα Q Χρόνος ανταπόκρισης

Q Τιμή Q Προηγούμενες συναλλαγές

□ Όνομα και φήμη Q Άλλο:___________________

14. Χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους προμηθευτές για το ίδιο προϊόν/υλικό;

Q Έναν Q Έως πέντε Q Πάνω από πέντε

15. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος στα προϊόντα / υλικά που προμηθεύεστε;

Q Καθόλου Q Δειγματοληπτικός Q 100%

16. Ποιά είναι η πηγή πληροφόρησής σας για τις απαιτήσεις των πελατών σας;
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17. Αριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας τα κύρια εμπόδια στην παραγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησής σας:

Q Κακές συγκοινωνίες - Q Γραφειοκρατία
επικοινωνίες

Q Ακριβό χρήμα - υψηλά επιτόκια Q Ανεπαρκής αποκέντρωση

Q Αθέμιτος ανταγωνισμός Q Μη ξεκαθαρισμένος κρατικός
προγραμματισμός

Q Υψηλό κόστος παραγωγής □ Ανταγωνισμός από το
εξωτερικό

□ Άλλα:_____________________

18. Πώς γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος στην επιχείρησή σας;

Q Με μέτρηση μεταβλητών των τελικών προϊόντων σε συνεχή 
κλίμακα

Q Με μέτρηση ιδιοτήτων

Q Με άλλο τρόπο (παρακαλώ προσδιορίστε):__________________

19. Πότε γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος;

Q Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας

Q Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής

Q Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):__________________________

20. Ποιά μέθοδος δειγματοληψίας χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο;

Q Δειγματοληψία αποδοχής 

ϋ 100% έλεγχος

ϋ Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):________________________

21. Μετράτε το κόστος ποιότητας;

□ Ναι ϋ Όχι

22. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες του κόστους αυτού (από τι αποτελείται);

Q Κόστος για την άσκηση τόυ ποιοτικού ελέγχου 

Q Κόστος ελαττωματικών 

ϋ Κόστος επιδιόρθωσης ελαττωματικών 

Q Κόστος συντήρησης - επιδιόρθωσης εξοπλισμού 

Q Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):________________________
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23. Υπάρχει ειδικό τμήμα ποιότητας μέσα στην επιχείρησή σας;

Q Ναι Q Όχι

24. Υπάρχει στην επιχείρησή σας εγχειρίδιο ποιότητας;

Q Ναι Q Όχι

25. Πώς γνωρίζετε πότε και αν οι προσπάθειες σας με σχέση με την ποιότητα 
αποδίδουν;

Q Πληροφόρηση από τους Q Ελάττωση των 
πελάτες ελαττωματικών

Q Υψηλότερη παραγωγικότητα Q Λιγότερες επιδιορθώσεις

Q 'Αύξηση περιθωρίου κέρδους

26. Ποιά από τα παρακάτω είναι τα ποιο σημαντικά βήματα που έχει κάνει η 
επιχείρησή σας τα τελευταία 5 χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας;

Q Εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενημέρωση του προσωπικού

Q Ανάθεση υπευθυνότητας και 
αρμοδιοτήτων για την ποιότητα 
στους εργαζομένους

Q Ελάττωση των σταδίων 
παραγωγής

Q Εκσυχρονισμός του εξοπλισμού

Q Καλύτερος και πιο συχνός 
έλεγχος

Q Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):

27. Έχει ενημερωθεί η επιχείρησή σας σχετικά με τα πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας, τον τρόπο απόκτησής τους και τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν;

Q Ναι Q Όχι
Αν ναι ποιά ήταν η πηγή ενημέρωσής σας;_________________________________

28. Έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση πιστοποιητικού διασφάλισης 
ποιότητας;

Q Ναι Q Όχι
Αν ναι ποιός είναι ο λόγος;_________________________________

29. Γνωρίζετε για τις τεχνικές σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου έργων; 

□ Ναι □ Όχι

30. Υπάρχει στην επιχείρησή σας ειδικό τμήμα που είναι υπέυθυνο για το 
σχεδίασμά, προγραμματισμό και τη γενική διαχείριση των έργων που 
αναλαμβάνετε;

□ Ναι ϋ Όχι
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31. Έχετε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει η 
επιχείρησή σας κάποια από τις παρακάτω τεχνικές;

Οί Διάγραμμα GANTT Q Προϋπολογισμούς

□ Μέθοδος PERT Q Έλεγχο πόρων και δαπανών
με χρήση ειδικών εντύπων

Q Μέθοδος CPM Q Δέντρο αποικοδόμησης
έργου (WBS)

32. Ποιά είναι τα τρία κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις διαδικασίες 
διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνετε;

□ ______________________________________________

□ ______________________________________________

□

33. Σε τί πιστεύετε ότι βοηθούν ή ότι θα βοηθούσαν την επιχείρησή σας οι
τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης έργων;

□ Μείωση του κόστους 
παραγωγής

□ Καλύτερος
προγραμματισμός

□ Κατάρτιση καλύτερων 
προσφορών στις 
δημοπρασίες

□ Εξεύρεση καλύτερων πόρων 
(χρήματα, ανθρώπινο 
δυναμικό και υλικά)

□ Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων □ Άλλο;

□ Έλεγχος της ποιότητας

34. Γνωρίζετε ότι η εφαρμογή των τεχνικών διαχείριση έργου και των αρχών της 
διασφάλισης ποιότητας θα είναι σε λίγα χρόνια απαίτηση για την ανάληψη 
έργων υποδομής του δημόσιου τομέα με βάση σχετική νομοθετική ρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Q Ναι Q Όχι

35. Θα θέλατε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας; 

Q Ναι ϋί Όχι

36. Θα θέλατε να ενημερωθείτε ουσιαστικά και από εξειδικευμένα στελέχη σε 
θέματα που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας και τις τεχνικές διαχείρισης 
των κατασκευαστικών έργων;

Q Ναι Q Όχι

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Abbott, K.W., 1993, «TQM Can Improve Project Control», Hydrocarbon 
Processing, Dec. 1993, pp. 44-47.

2. Adam, E.E. and Ebert, R.J., 1992, «Production and Operations Management: 
Concepts, Models and Behavior», 5th ed, Prentice-Hall International Editions, 
Engelwood Cliffs, NJ.

3. Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, Th.A., 1991, “An Introduction to 
Management Science : Quantitative Approaches to Decision Making”, 6th ed, 
West Publishing Co., USA.

4. Barrett Peter, 1994, «Quality Management for the Contruction Professional: 
What a Mess!», Proceedings of the A.J. Etkin International Seminar on 
«Strategic Planning in Construction», pp. 66-88, Technion - Israel Institute of 
Technology, Haifa Israel.

5. Boaden, R.J. and Dale, B.G., 1992, «Total Quality Management in the 
Construction Industry: A Preliminary Analysis», International Journal of 
Technology Management, Special Issue on Competing through Quality, 
Production and Technological Innovation Management, Vol. 7, Nos. 4/5, pp. 
244-253.

6. Burati, J.L., Matthews, M.F. and Kalidindi, S.N., 1991, «Quality Management in 
Construction Industry», Journal of Construction Engineering and Management, 
Vol. 117, No. 2, pp. 341-359.

7. Camp, R., 1989, “Benchmarking”, ASQC, Quality Press.
8. Crosby, P.B., 1979, “Quality is free : the Art of Making Quality Certain”, The 

McGraw-Hill Book Co., Inc, New York, USA.
9. Crosby, P.B., 1984, «Quality Without Tears», Plume, New York, USA.
10. Deming, E.W., 1982, «Quality, Productivity and Competitive Position», 

Cambridge, MA, MIT Centre for Advanced Engineering Study, USA.
11. Deming, W.E., 1986, «Out of the Crisis», Massachusetts Institute of 

Technology, Centre for Advanced Engineering Study.
12. E.C. PHARE-ACE Programme, 1994, «Achieving Quality Management in 

Construction - Final Report».
13. Ernst and Young Quality Improvement Consulting Group, 1992, “Total Quality : 

A Manager's Guide for the 1990's”, London : Kogan Page Editions.
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