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Κυρίες και Κύριοι, 

Θα αξιοποιήσω την ευκαιρία που δίνεται στον Σύνδεσµό µας, τον µαζικότερο σύνδεσµο κατασκευαστών δηµοσίων έργων 
στη χώρα µας, για να αναφερθώ σε ορισµένα και συγκεκριµένα ζητήµατα – εν πολλοίς σε αυτονόητα για τους 
…παροικούντες στον τοµέα, πλην, όµως, συχνά αγνοούµενα ή παραβλεπόµενα, απ’ όσους κατά καιρούς αναλαµβάνουν 
από πολιτικές θέσεις το σχεδιασµό και την υλοποίησή τους – κι έτσι να απαντήσω ευθέως στο βασικό ερώτηµα που θέτει 
µε τον τίτλο της η Ηµερίδα σας. 

Τα δηµόσια έργα, όπως προσδιορίζει η νοµοθεσία, είναι έργα υποδοµής της χώρας, τα οποία καλύπτουν βασικές ανάγκες 
του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού 
προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του λαού. 

Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν 
επιλογές – και αυτό τονίζεται στη νοµοθεσία – του δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 

Τα δηµόσια έργα προγραµµατίζονται, ανατίθενται, υλοποιούνται και διαχειρίζονται το δηµόσιο ή φορείς του, µε βάση ένα 
πολύ συγκεκριµένο και δεσµευτικό νοµοθετικό πλαίσιο. 

Το δηµόσιο ή οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είναι οι «Κύριοι του Έργου», κατά συνέπεια, έχουν τον 
καθοριστικό ρόλο στην επιλογή, σχεδιασµό, εκτέλεση του, µε πρωταρχική αρµοδιότητα και ευθύνη: 

1. Τον καθορισµό της απαιτούµενης ποιότητας, που βρίσκεται σε άµεση σχέση µε «τρίγωνο»: χρόνος – κόστος – 
επιδόσεις και 

2. Την διασφάλισή της ποιότητας σε κάθε στάδιο, απ’ εκείνους που συµµετέχουν στην υλοποίηση του έργου. 

Με άλλα λόγια, ο Κύριος του Έργου, είναι, κατά απαίτηση της νοµοθεσίας, κι ο κύριος υπεύθυνος για την ποιότητα του 
έργου. Είναι αυτός που θα: 

1. αξιολογήσει τη σκοπιµότητα του έργου, 

2. κρίνει την εφικτότητά του, 

3. εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή του, 

4. διατυπώσει τις βασικές απαιτήσεις και στόχους του έργου, 

5. καθορίσει τη διαδικασία υλοποίησής του, 

6. ελέγξει την κατασκευασιµότητα του τεχνικού σχεδιασµού, 

7. επιλέξει τα άλλα εµπλεκόµενα, στην κατασκευή, µέλη, 

8. παραλάβει το αποτέλεσµα του σχεδιασµού και της κατασκευής, 

9. κρίνει την απαξίωση του έργου και την ανάγκη βελτίωσης, επέκτασης ή και καθαίρεσής του. 

Αλλά η ποιότητα του "Κύριου του Έργου" εξαρτάται από την: 

• πολιτική βούληση και τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό, 

• ορθή οργανωτική δοµή των υπηρεσιών, 

• επαρκή στελέχωση µε το κατάλληλο επιστηµονικό-τεχνικό προσωπικό, 

• έγκαιρη διασφαλισµένη χρηµατοδότηση, 

• σαφή και απλή (και άνευ παραθύρων) νοµοθέτηση του πλαισίου ανάθεσης και µελετών, 

• συστηµατική καταγραφή των δεδοµένων της αγοράς, ως προς τα υλικά, τις τιµές τους και το κόστος των 
εργατικών, 

• πάνω απ’ όλα, ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των ενδιάµεσων σταδίων υλοποίησης. 
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Ένας τέτοιος "Κύριος του Έργου" είναι ικανός να επιτύχει το καλύτερο και φθηνότερο αποτέλεσµα, στον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο. 

Ένας τέτοιος Κύριος του Έργου, δεν θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις, ούτε θα αφήσει περιθώρια να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα στον κλάδο των κατασκευών. 

Ένα κλάδο, διεθνώς, ιδιαίτερα παραγωγικό, µε πολλαπλές θετικές επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της οικονοµίας και 
πολλαπλασιαστικές σε ότι αφορά την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.  

Ένα κλάδο, ο οποίος διασφάλισε επί σειρά ετών στη χώρα µας, εξαιρετικά υψηλούς ανάπτυξης (κάτι που, δυστυχώς, δεν 
έγινε και από άλλους κλάδους). 

Ακριβώς, λόγω της σηµασίας του για την οικονοµία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει και συνιστά σε όλα τα κράτη-
µέλη τους εξής στόχους: 

1. - Σταθερότητα και διαφάνεια στα Τεχνικά Έργα, ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να είναι σε θέση να 
προγραµµατίσουν τις επενδύσεις τους, την στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους, τον εξοπλισµό τους και τα 
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα τους. 

2.- Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στον κλάδο, σε όλα τα επίπεδα: καλύτερο σχεδιασµό, καλύτερα στελέχη, καλύτερα 
δοµικά υλικά, καλύτερες επιδόσεις στη σχέση χρόνου/κόστους και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα στις πόλεις και στο 
περιβάλλον. 

3.- Η ΕΕ ζητά, επίσης, συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, µε την εισαγωγή βελτιωµένων τεχνικών 
σχεδιασµού και παραγωγής (υλικά, εξοπλισµός, τεχνολογία) και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η 
έµφαση, υπογραµµίζει, πρέπει να δοθεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου µε τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας και όχι µε τη µείωση του κόστους. 

4.- Αύξηση της συµµετοχής του κλάδου στην επίτευξη των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων, που είναι η προστασία 
και διασφάλιση του περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και η µεγιστοποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας µε επενδύσεις για αποτελεσµατικότερες µεταφορές και επικοινωνίες, για 
κτίρια και έργα υποδοµής, που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποδοτική άσκηση όλων των βιοµηχανικών και 
εµπορικών δραστηριοτήτων. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Από όσα παρέθεσα, ελπίζω να κατέστησα σαφές ότι το µεγάλο ζητούµενο, που είναι η ποιότητα του έργου, µπορεί και 
πρέπει να επιτευχθεί όταν υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες. Αλλά αυτές, κατά βάση, είναι υπόθεση του κράτους, αφενός 
να δηµιουργηθούν, αφετέρου να λειτουργήσουν προς όφελος όλων, πολιτών και επιχειρήσεων. 

Η έννοια της ποιότητας σε ένα τεχνικό έργο, δεν περιορίζεται µόνο στην ποιότητα της µελέτης και της κατασκευής, αλλά 
καλύπτει και την ποιότητα των εξυπηρετήσεων, τις οποίες αναµένουν οι χρήστες από το συγκεκριµένο έργο «εφ’ όρου 
ζωής του», το επονοµαζόµενο από τους αγγλοσάξωνες life cycle quality. 

Με άλλα λόγια,  

• αν το έργο δεν προγραµµατιστεί σωστά, τότε δεν θα καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν ή θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, οπότε θα χρειαστεί να προγραµµατιστεί ένα άλλο, παράλληλο ή συµπληρωµατικό, αυξάνοντας 
γεωµετρικά το κόστος της εξυπηρέτησης των αναγκών. 

• αν το έργο δεν µελετηθεί σωστά, τότε στη φάση της κατασκευής θα απαιτηθεί αναθεώρηση της µελέτης, η οποία θα 
απαιτήσει χρόνο και επιπλέον κόστος, ενώ είναι πιθανόν να µην ανταποκρίνεται στη λειτουργία που θέλουµε και να 
προσθέτει επιπλέον συντήρηση στο µέλλον, άρα επιπλέον κόστος. 

• αν δεν κατασκευαστεί σωστά και κυρίως αν κατασκευαστεί φτηνά, τότε είναι µάλλον βέβαιο, ότι δεν θα ανταποκριθεί 
στη λειτουργία του «εφ’ όρου ζωής του», ενώ θα απαιτήσει πολλαπλάσιες δαπάνες – απ’ αυτές που εξοικονοµήθηκαν 
κατά τη φάση της κατασκευής – για τη συντήρησή του. 

Νοµίζω ότι τα «αν» είναι ικανά για να φωτίσουν τόσο την «ποιότητα», όσο και την «οικονοµία» του έργου, την άρρηκτη 
σχέση τους και την ορθή τελικά εκτίµηση που πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται. 

Συµπερασµατικά, ταυτόχρονα και ως βασικές αρχές, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας: 

1. Το κράτος δεν αγοράζει «ζηµιά», ενώ διασφαλίζει τη νοµιµότητα στις συναλλαγές του. 

2. Το κράτος δεν επιτρέπει τον αθέµιτο ανταγωνισµό και δεν συναλλάσσεται µε αθέµιτους όρους. 

3. Ποιότητα Έργου = Ποιότητα Κυρίου του Έργου 

4. Ποιότητα Έργου = Εκπαίδευση, Επαγγελµατική Κατάρτιση, Πιστοποίηση της επάρκειας όλων των συντελεστών του. 
Και όταν λέω «όλων», εννοώ «όλων». 
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5. Ποιότητα Έργου = Επιλογή συµφερότερης και ΟΧΙ της φτηνότερης προσφοράς. 

6. ∆ιασφάλιση και κατοχύρωση της έννοιας Κοινής Ωφέλειας των δηµοσίων επενδύσεων. ∆έσµευση του κράτους για 
τους όρους υλοποίησης τους (δηλαδή, θεσµοθέτηση της πράξης χαρακτηρισµού του έργου ως Κοινής Ωφέλειας, 
δέσµευση της χρηµατοδότησης, διασφάλιση όρων λειτουργίας του). 

7. ∆ιασφάλιση της τήρησης των όρων της «εντολής υλοποίησης» (δηλαδή, το έργο δεν σταµατά ή δεν αλλάζει κατά τη 
φάση της κατασκευής, επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια ή κάποιος σκέφθηκε να προσθέσει σ’ αυτό και ένα άλλο έργο). 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι η περιρρέουσα ατµόσφαιρα στα ∆ηµόσια Έργα είναι αρνητική (και όχι µόνο στη 
χώρα µας, οφείλω να σηµειώσω). 

Ουδείς, ωστόσο, απ’ όσους ασκούν κριτική, µπαίνει στον κόπο να εξετάσει σε βάθος τα ζητήµατα, να βγάλει τα ορθά 
συµπεράσµατα και άρα να προτείνει τις (κατά τη γνώµη µου) αυτονόητες παρεµβάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν την 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Τουλάχιστον έως σήµερα και δεν γνωρίζω για πόσο ακόµη διάστηµα. 

Πράγµατι, υπάρχουν αστοχίες στα έργα, την ποιότητά τους, τη λειτουργικότητά τους. 

Με γνώση και δίχως διάθεση να απαλλάξω το κλάδο τον οποίο εκπροσωπώ από δικές του ευθύνες, θα πω ευθαρσώς ότι 
για τις αστοχίες στα έργα, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι υπεύθυνος ο "Κύριος του Έργου", επειδή δεν προγραµµατίζει 
σωστά, δεν σχεδιάζει ορθά, δεν µελετά µε επάρκεια, δεν διοικεί και δεν επιβλέπει µε τη δέουσα υπευθυνότητα το έργο, 
δεν συντάσσει συµβάσεις και συνοδευτικά τεύχη σαφή και πλήρη, δεν αναλαµβάνει τους κινδύνους του έργου, δεν 
διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση, αλλά και γιατί δεν κάνει τον αναγκαίο, ίσως και εξαντλητικό, τεχνικό 
έλεγχο. 

Θύµατα των αστοχιών που προέρχονται από τον "Κύριο του Έργου" είναι και οι εργολήπτες στην πλειονότητά τους. Ή αν 
θέλετε: την έκταση των αστοχιών που πηγάζουν από τον "Κύριο του Έργου", εκµεταλλεύονται ορισµένοι (ελάχιστοι σε 
αριθµό) εργολήπτες, δηµιουργώντας τις αρνητικές εντυπώσεις για το σύνολο. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Συζητάµε ατέλειωτες ώρες, επί δεκαετίες, για τα ίδια πάντα ζητήµατα που µαστίζουν τον κλάδο των κατασκευών στη 
χώρα µας και κάθε φορά αναφερόµαστε στην «ποιότητα των έργων» και πως αυτή θα επιτευχθεί. 

Ή «λυδία λίθος», κατά την εµπεδωµένη άποψη στον ΣΑΤΕ, είναι η συγκρότηση και λειτουργία ενός Συστήµατος 
∆ιασφάλισης και Ελέγχου της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, κάτι που τίθεται ως βασική προϋπόθεση και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αυτό το σύστηµα µπορεί και πρέπει να δηµιουργηθεί, µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει και στη χώρα µας (όπως, 
άλλωστε, λειτουργεί σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και σ’ αυτό πρέπει να µετέχουν όλοι όσοι εµπλέκονται στον 
προγραµµατισµό, σχεδιασµό, εκτέλεση, προµήθειες υλικών και έλεγχο των έργων. 

Με µια και την µεγαλύτερη προϋπόθεση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ. 

Τότε θα υπάρξει «ποιότητα» στα έργα, τότε θα υπάρξει πραγµατική «οικονοµία» στα έργα, τότε οι πολίτες 
θα έχουν στη διάθεσή τους τα έργα που χρειάζονται, κι αυτά θα λειτουργούν άψογα «εφ’ όρου ζωής 
τους». 

 

Σας ευχαριστώ.  


