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∆ιεθνές Συνέδριο «Συντελεστές Επιτυχίας στη ∆ιαχείριση Κατασκευής Τεχνικών 

Έργων».   
Να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα πρότυπα διεθνώς αποδεκτά. 

 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεχνικών έργων εξαρτάται από τη διαχείριση της 
κατασκευής τους, γεγονός που έχει γίνει παγκοσµίως αποδεκτό και για τον λόγο αυτό 
παράγονται πρότυπα διαχείρισης. Μάλιστα η πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης 
έργων έχει αρχίσει να απαιτείται από αρκετές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο, για να 
µπορεί να συµµετάσχει ο υποψήφιος ανάδοχος στον διαγωνισµό, ενώ πολλές 
κυβερνήσεις δηµιουργούν Γραφεία ∆ιαχείρισης ΄Εργων σε επίπεδο Πρωθυπουργού 
για τον κεντρικό συντονισµό και παρακολούθηση των έργων. 

Στην Ελλάδα κατασκευάστηκαν µε επιτυχία σηµαντικά έργα την τελευταία 15ετεία  
ιδιαίτερης τεχνικής δυσκολίας σε πολύ σφιχτά χρονοδιαγράµµατα. Η εµπειρία αυτή 
µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στο µέλλον, ενώ παράδειγµα προς αποφυγή πρέπει 
να αποτελέσει η εκ των υστέρων διαχείριση των Ολυµπιακών ΄Εργων. 

Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων ο  Γενικός Γραµµατέας του ΤΕΕ Ηρακλής ∆ρούλιας, 
παρουσιάζοντας την τοποθέτηση του Προέδρου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ στο διεθνές συνέδριο «Συντελεστές Επιτυχίας στη ∆ιαχείριση Κατασκευής 
Τεχνικών Έργων», που συνδιοργάνωσαν  το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε.), ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.), το Ελληνικό Τµήµα 
της Αµερικάνικης Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE Hellenic Group) και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Έργων (PMI-GREECE). Το συνέδριο 
πραγµατοποιήθηκε χθες στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
(Ε.Β.Ε.Α.) 

Ο κ. ∆ρούλιας  υπογράµµισε ότι τα προβλήµατα των έργων προκύπτουν όχι µόνον 
από την έλλειψη τεχνικών γνώσεων, αλλά και από µη αποτελεσµατικές µεθόδους 
οργάνωσης και διοίκησής τους. Και πρόσθεσε ότι έχει γίνει παγκοσµίως κατανοητό 
ότι η επιτυχία των τεχνικών έργων εξαρτάται απόλυτα από την διαχείριση της 
κατασκευής τους. Η Ελλάδα, είπε, σήµερα αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη κρίση από τα 
χρόνια της µεταπολίτευσης, που οφείλεται και σε λανθασµένες επιλογές των 
προηγούµενων χρόνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κρίση αντιµετωπίζεται µε την 
ανάπτυξη και η ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνον µέσω ενός σχεδιασµού 
ευρύτερου πλέγµατος πολιτικών που θα οδηγήσει στην υλοποίηση σηµαντικών 
έργων υποδοµής που αφενός θα τονώσουν την αγορά  και θα χαρακτηρίζονται απο 
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το όραµα  για την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος. 

Ξεπερασµένες χαρακτήρισε τις υπάρχουσες εθνικές δοµές προγραµµατισµού 
διαχείρισης των έργων, ο Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων ΄Εργων του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθ. Σέργιος Λαµπρόπουλος, 
µιλώντας στο συνέδριο, όπου µετέφερε τον θερµό χαιρετισµό του υπουργού 
∆ηµήτρη Ρέππα και του υφυπουργού Γιάννη Μαγκριώτη. Και τόνισε ότι οι δοµές 
αυτές δεν είναι ικανές στην πράξη να ανταποκριθούν στην πρόκληση των καιρών. 

Επιστηµονική διαχείριση, είπε, σηµαίνει ορθολογική διαδικασία ενσωµάτωσης όλων 
όσα πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου.  

Το υπουργείο Υποδοµών ξεκινά την διαδικασία διαβούλευσης για την αναµόρφωση 
του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, µε άξονες αναφοράς την διασφάλιση της 
ποιότητας των εκπονούµενων µελετών και παραγόµενων έργων, την σύντµηση του 
χρόνου και του κόστους των εκπονούµενων µελετών και των παραγόµενων έργων, 
χωρίς υπερβάσεις και αποκλίσεις από το φυσικό αντικείµενο- στόχο, την διαφάνεια 
και αξιοκρατία στις αναθέσεις και ανάρτηση στο διαδίκτυο πλήρους εικόνας για την 
πορεία του έργου, την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιµης 
ανάπτυξης.  

Οι άξονες αυτοί θέτουν ειδικότερους στόχους, όπως την οργάνωση και εξυγίανση των 
Μητρώων Μηχανικών και Επιχειρήσεων, τον εφοδιασµό των Αναθετουσών Αρχών 
πριν από την προκήρυξη του διαγωνισµού µε αξιόπιστους φακέλους  του έργου, την 
αποσαφήνιση και αντικειµενικοποίηση των κανόνων ανάθεσης των έργων, τον 
εκσυγχρονισµό και συµπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών, σε συνδυασµό µε την 
επικαιροποίηση και συµπλήρωση των Αναλυτικών Τιµολογίων και την απλούστευση 
των διαδικασιών σε όλο το φάσµα παραγωγής έργων. 

«∆εν θα επιτρέψουµε µε την κριτική µας και τις προτάσεις µας, την µονιµοποίηση της 
κρίσης και τον περιορισµό των απαραίτητων κονδυλίων για την εκτέλεση των έργων, 
αντί µιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής  για τη χώρα µας. ∆εν θα δεχθούµε ένα νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο αντίστοιχο του αµαρτωλού Μαθηµατικού Τύπου», τόνισε στον 
χαιρετισµό του ο Τοµεάρχης Πολιτικής Ευθύνης ∆ηµοσίων ΄Εργων της Νέας 
∆ηµοκρατίας Μιχάλης Χαλκίδης. Και πρόσθεσε πως σε ότι αφορά στη διαχείριση 
των έργων, η θέση της Ν.∆. είναι ότι το διοικητικό σύστηµα πρέπει να διαρθρωθεί σε 
τρία επίπεδα: το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό. Η Ν.∆. στηρίζει, είπε, τη 
θεσµοθέτηης και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου και όχι αποσπασµατικού 
προγράµµατος τοµών και µεταρρυθµίσεων, µε στόχο την αναζωογόνηση του εθνικού 
χώρου, σε ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος, µε αποκεντρωµένους θεσµούς, ισχυρή και 
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Η διαχείριση του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις 
Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες. 

«Η διαφάνεια στην διαχείριση έργων είναι ουσιαστικής σηµασίας», τόνισε στον 
χαιρετισµό του ο  προέδρος της Μ.Κ.Ο. «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς» Κώστας 
Μπακούρης. Και υπογράµµισε  ότι η πληρότητα και η διαφάνεια της πληροφόρησης 
τόσο στη διαδικασία της ανάθεσης όσο και σε αυτήν της εκτέλεσης, βοηθά στη 
µείωση του κόστους, στο χρόνο κατασκευής καθώς και στην ποιότητα.  Η διαφάνεια 
προσφέρει την ασφαλιστική δικλίδα µε την οποία θα εξαλείψουµε τις ατασθαλίες και 
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θα εξασφαλίσουµε ένα σωστό αποτέλεσµα. Η χώρα έχει µεγάλο έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας.  

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, υπογράµµισε,  πιστεύει ότι ο µεγάλος εχθρός στην επιτυχία της 
εκτέλεσης ενός έργου είναι η διαφθορά, η οποία συντηρείται και από την 
κακοδιοίκηση. Η πάταξη της διαφθοράς απαιτεί ένα πολυµέτωπο αγώνα, που 
βασίζεται στην εφαρµογή µιας σειράς ρυθµίσεων και δράσεων. 

Η καταπολέµηση της διαφθοράς, είτε αυτή αφορά το δηµόσιο είτε τον ιδιωτικό τοµέα, 
είναιµία πρόκληση που κανείς από εµάς δεν δικαιούται να την προσπεράσει. Το 
αντίθετο, είµαστε υποχρεωµένοι να την πολεµήσουµε γιατί µόνο έτσι θα 
εξασφαλίσουµε ένα βιώσιµο µέλλον για την πατρίδα µας. 

Το σηµερινό συνέδριο, τόνισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γενικός 
Γραµµατέας του Ελληνικού Τµήµατος  της Αµερικάνικης Ένωσης Πολιτικών 
Μηχανικών (ASCE Hellenic Group)  Πάνος Χατζηπάνος, έχει έναν κύριο στόχο. Να 
παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, τον προβληµατισµό και την πρόοδο στην 
υλοποίηση τεχνικών έργων σε παγκόσµιο επίπεδο και να αναδείξει την απαίτηση για 
σωστή  διαχείριση σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και βέλτιστες 
τεχνικές.  Πολλές χώρες πλέον έχουν κάνει υποχρεωτικό τον ορισµό πιστοποιηµένου 
Project Manager σε έργα µε σηµαντικό προϋπολογισµό. ΄Αλλωστε η διαχείριση των 
έργων είναι ένα σαφώς προσδιορισµένο γνωστικό αντικείµενο, που απαιτεί σηµαντική 
εξειδίκευση, γνώση και εµπειρία. Αυτή η εµπειρία των άλλων χωρών θα µεταφερθεί 
στο συνέδριο από διακεκριµένους Έλληνες και ξένους οµιλητές, ακόµη και µε 
δορυφορικές συνδέσεις για όσους δεν µπόρεσαν να παραβρεθούν.  

Η αντιµετώπιση όλων των δυσκολιών και προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια κατασκευής, προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί και να θεωρηθεί 
επιτυχηµένο, συνιστούν την έννοια της διαχείρισης ενός έργου, τόνισε ο Πρόεδρος 
του  Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Νίκος Ζυγούρης.  Και σηµείωσε ότι οι 
µεγάλοι αντίπαλοι στη διαχείριση και τον προγραµµατισµό ενός έργου είναι ο χρόνος 
και το κόστος, ενώ καθοριστικοί παράγοντες είναι η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
διαφάνεια. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος  της Αµερικάνικης Ένωσης Πολιτικών 
Μηχανικών (ASCE Hellenic Group) Καθ. Κωνσταντίνος Μέµος αναφέρθηκε στους 
τρόπους παραγωγής και διαχείρισης των έργων, ενώ ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου ∆ιοίκησης ΄Εργων Θεοφάνης Γιώτης τόνισε ότι η διαχείριση των έργων 
εφαρµόζεται απο την αρχαιότητα και ανέφερε ότι σήµερα υπάρχουν πρότυπα για τη 
διαχείριση έργων, ενώ παρουσίασε πίνακα έργων των οποίων διπλασιάστηκε ή 
τριπλασιάστηκε το κόστος τους, λόγω της έλλειψης ικανοποιητικής διαχείρισης και όχι 
µόνον.  

 


