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Ερώτηµα 1ο: 

Τι προβλήµατα προκύπτουν από την εφαρµογή των νέων τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά πόσο είναι 
αναγκαία η υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των Τεχνικών 

Έργων, εναρµονισµένου µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές και µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση. 
 
Τα νέα τιµολόγια Εργασιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφαρµόζονται από το τέλος του 2004 και η 
εφαρµογή τους είναι ενιαία και υποχρεωτική για όλα τα έργα που δηµοπρατούνται στην Ελλάδα. 
Τα τιµολόγια αυτά συντάχθηκαν για να αντικαταστήσουν τα Αναλυτικά Τιµολόγια (ΑΤΟΕ , 
ΑΤΕΟ, Υ∆Ρ κλπ) που αποτελούσαν  µέχρι τότε το βασικό σύστηµα Τιµολόγησης των έργων.  
 
Είναι γεγονός ότι τα εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια (ΑΤΟΕ κ.λ.π.)  αν και  « σοφά » δοµηµένα 
και εξαιρετικά για την εποχή τους δεν εκσυγχρονίσθηκαν ούτε ενηµερώθηκαν σχεδόν καθόλου 
τις τρεις τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες. Έτσι βρέθηκαν « πίσω» από τις ραγδαίες εξελίξεις 
στην δοµική τεχνολογία µε αποτέλεσµα το ΑΤΟΕ του 2004 να  περιγράφει  π.χ. τις εργασίες 
σκυροδέτησης χωρίς να αναφέρεται στην χρήση έτοιµου σκυροδέµατος και πρέσας , οπότε η 
τιµή της εργασίας αυτής να εµφανίζεται υπερβολικά αυξηµένη. Αντίστοιχα άλλες εργασίες όπως 
λιθοδοµές, ξυλουργικά κ.λ.π. στις οποίες δεν υπήρξε αντίστοιχη τεχνολογική εξέλιξη , 
εµφανίζονται λόγω της έλλειψης εξειδικευµένων τεχνιτών  µε τιµές χαµηλές σε σχέση µε τις τιµές 
αγοράς. 

Την  κατάσταση αυτή επιχείρησε να διορθώσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε τη σύσταση στα πλαίσια του 
ΙΟΚ της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης εκσυγχρονισµού 
των τεχνικών προδιαγραφών και των αναλυτικών τιµολογίων. Τα αποτελέσµατα του έργου της 
2ης Ο∆Ε συνοψίζονται στις εκθέσεις που δηµοσιεύτηκαν στα Ε∆ του ΤΕΕ 2348 (20/06/05) και 
2359 (19/09/05). 

Η αδυναµία ολοκλήρωσης της προσπάθειας αυτής οδήγησε την νέα ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην 
λύση των νέων τιµολογίων χωρίς ανάλυση κοστολογίου ουσιαστικά δηλαδή σε µια µορφή « 
τιµοκαταλόγου» των βασικών τεχνικών εργασιών. 

Η τιµολόγηση αυτή : 

• δεν ανταποκρίνεται  πλήρως στις βασικές απαιτήσεις εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση. 

• καλύπτει ένα πολύ περιορισµένο φάσµα εργασιών και µεθόδων κατασκευής, 
• δεν τεκµηριώνεται κοστολογικά µε ενιαίο και αντικειµενικό τρόπο, που να διασφαλίζει την 

αποτίµηση όλων των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, εξοπλισµός) που 
απαιτούνται για την τεχνικά  άρτια εκτέλεση των εργασιών.  

Οι «τιµοκατάλογοι» αυτοί περιλαµβάνουν ένα πολύ περιορισµένο φάσµα εργασιών και 
αντιστοίχων τιµών µονάδος (π.χ. 950 τιµές για οικοδοµικά έργα, χωρίς Η/Μ εργασίες, και 350 
τιµές για έργα οδοποιίας !!!), που καθορίστηκαν µονοµερώς ως ανώτατες τιµές, χωρίς 
κοστολογική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση, και οι οποίες οφείλουν να εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές για τον προϋπολογισµό κάθε 
δηµοπρατούµενου έργου, αν και κατά γενικό τρόπο δεν καλύπτουν ούτε το άµεσο 
κόστος των περιγραφόµενων εργασιών. 
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Έτσι σε συνδυασµό µε τα γενικότερα προβλήµατα που µαστίζουν το κλάδο των τεχνικών έργων 
όπως: 

 Μεγάλη καθυστέρηση στις ∆ηµοπρασίες έργων και στις εκπονήσεις µελετών. 

 Γραφειοκρατικό και αναποτελεσµατικό νοµοθετικό πλαίσιο και αδυναµία της ∆ιοίκησης 
να ανταποκριθεί στις αυξηµένες  απαιτήσεις  του Γ΄ ΚΠΣ. 

 Ασφυκτικά οικονοµικά προβλήµατα των εταιρειών που δηµιουργούνται  κυρίως  από την 
µεγάλη καθυστέρηση αποπληρωµής των έργων.  

έχουµε πια οδηγηθεί σε µια απελπιστική  κατάσταση  στο χώρο των ∆ηµόσιων έργων µε 
κύρια χαρακτηριστικά : 

 Την καλπάζουσα ανεργία στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών  

 Την ουσιαστική αδυναµία  απορρόφησης του συνόλου  των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ.  

 Την άµεσα απειλούµενη  καταστροφή σοβαρών τεχνικών εταιρειών - εταιρειών που 
πρωτοστάτησαν στην επιτυχία  των ολυµπιακών αγώνων και στα µεγάλα έργα υποδοµής 
-  µε όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει στην ευρύτερη αγορά των κατασκευών. 

Το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα  που δεν αντιµετωπίζεται µε τα  « νέα τιµολόγια » και το οποίο 
ενδέχεται να δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην ίδια την χρηµατοδότηση των έργων στη 
Χώρα µας είναι το τεράστιο έλλειµµα τυποποίησης. 

Ήδη µε την οδηγία 98/34/ΕΚ  , που έχει µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 39/2001, 
καθιερώνεται µία διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισµών, η οποία υποχρεώνει τα κράτη–µέλη να γνωστοποιούν στην Ευρ. Επιτροπή, κάθε 
σχέδιο κανονιστικού ή τυποποιητικού εγγράφου (πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές 
οδηγίες, περιγραφικά άρθρα τιµολογίου εργασιών, κλπ) που επεξεργάζονται και προτίθενται να 
εφαρµόσουν στην εσωτερική τους αγορά. Μέσω της διαδικασίας αυτής λαµβάνουν γνώση όλες 
οι άλλες χώρες-µέλη, οι οποίες, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία (3 µηνών), µπορούν να 
εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, εφόσον διαπιστώσουν ότι στο σχέδιο αυτό περιλαµβάνονται 
όροι περιοριστικοί ως προς την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στην Ελλάδα οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη των 
δηµοσίων έργων καθώς και τα περιγραφικά άρθρων των τιµολογίων των δηµοσίων έργων, τόσο 
τα παλαιότερα όσο και εκείνα που καθιερώθηκαν µε τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπ. 
ΠΕΧΩ∆Ε, αποτελούν έγγραφα που εµπίπτουν στην υποχρέωση της κοινοποίησης κατά την 
οδηγία 98/34/ΕΚ, πριν από την εφαρµογή τους στην εσωτερική  (εθνική και κοινοτική) αγορά. 

Με την σύµπτυξη (αντί την απαιτούµενη αύξηση) του αριθµού των άρθρων έχουν ενοποιηθεί και 
αντιµετωπίζονται ενιαία από κοστολογική άποψη εργασίες εντελών διαφορετικές π.χ. εκσκαφές 
σε  δροµάκια µε τα χέρια και µε µικρά µηχανήµατα  και εκσκαφές σε ανοικτές περιοχές µε 
µηχανήµατα πολλαπλάσιας δυναµικότητας. ∆εν επηρεάζει την τιµολόγηση ούτε το γεγονός της 
υπάρξεως ειδικών δυσκολιών , υπογείων   υδάτων, ανάγκης αντιστήριξης  κ.λ.π.  

Το σκυρόδεµα κοστολογείται µε την ίδια ενιαία τιµή είτε η σκυροδέτηση γίνεται σε µία 
αποµακρυσµένη ορεινή περιοχή είτε δίπλα από το λατοµείο και το εργοστάσιο σκυροδέµατος. 

Προκειµένου δε να καλυφθούν οι τεράστιες αποκλίσεις  στην περιγραφή του τεχνικού 
αντικειµένου υιοθετούνται  εκφράσεις του τύπου : 

… σε οποιαδήποτε απόσταση, ύψος ή βάθος, 
… σε οποιοδήποτε στοιχείο του έργου, 
… σε πάσης φύσεως έδαφος, 
… µε τις ενδεχόµενα απαιτούµενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις, 
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… µετά του ξυλοτύπου και του στατικώς απαιτούµενου οπλισµού, 
… σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης, κλπ 
Έτσι αποκλείεται  η δυνατότητα κοστολόγησης των εργασιών και σύγκρισης των 
προσφεροµένων τιµών, και ευνοείται  η προσφυγή σε αθέµιτες πρακτικές που, όπως 
αναφέρεται και στην έκθεση του ΙΟΚ, νοθεύεται  ο ανταγωνισµός και δηλητηριάζονται οι 
σχέσεις των αντισυµβαλλοµένων και την ατµόσφαιρα εκτέλεσης των έργων. 
Φυσικά το όλο πλέγµα είναι εντελώς έξω από το γράµµα και το πνεύµα των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών και εγκυµονεί κινδύνους διόγκωσης των γνωστών προβληµάτων 
της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιθανής επιβολής κυρώσεων. 
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Ερώτηµα 2ο: 

Τι ακριβώς είναι το γερµανικό σύστηµα «STLB-Bau, XML, DBD» τιµολόγησης και κοστολόγησης Τ.Ε., το 
οποίο αποτελεί το αντικείµενο της ηµερίδας, που διοργανώνει ο ΣΑΤΕ την 1ην Φεβρουαρίου ; 
 

Το «STLB-Bau, XML, DBD» αποτελεί τον βασικό κορµό του ολοκληρωµένου συστήµατος 
τιµολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών έργων, που έχει αναπτυχθεί και εφαρµόζεται σε εθνική 
κλίµακα στη Γερµανία. 

Είναι µία ηλεκτρονική βάση η οποία περιλαµβάνει ένα εξαιρετικά µεγάλο αριθµό (της τάξεως 
των εκατοµµυρίων) τυποποιηµένων άρθρων τιµολογίου τεχνικών έργων (ΤΑΤΤΕ), που 
καλύπτουν πάνω από 5.000 κατηγορίες και οµάδες εργασιών για έργα θεµελιώσεων, 
οικοδοµικά έργα, έργα Η/Μ εγκαταστάσεων, έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, έργα επεξεργασίας 
λυµάτων-ΧΥΤΑ, έργα οδοποιίας, υπόγεια έργα, έργα πρασίνου, σιδηροδροµικά έργα, κλπ 

Η βάση αυτή ενηµερώνεται διαρκώς ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις (νέες εργασίες, υλικά,  
µέθοδοι κατασκευής, κλπ) και κάθε εξάµηνο εναρµονίζεται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα που 
έχουν στο µεταξύ εκδοθεί. Το σύστηµα έχει την δυνατότητα της αυτόµατης παραµετρικής 
σύνταξης κάθε περιγραφικού άρθρου. 

Από το 2000 η βιβλιοθήκη ΤΑΤΤΕ SΤLB-Bau ως βάση δεδοµένων, λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδοµένων κατά την εκτέλεση συµβάσεων 
τεχνικών έργων που υιοθετήθηκαν από την GAEB  και τυποποιήθηκαν από τον DIN (GAEB-DA 
2000). 

Οι κοινωνικοί «εταίροι» που έχουν αναπτύξει και υποστηρίζουν το σύστηµα «STLB-Bau, XML, 
DBD», είιναι: 

1. Η  Μικτή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων στα Τεχνικά Έργα 
(GAEB), που ιδρύθηκε το 1966 και διαδραµατίζει µέχρι σήµερα έναν σηµαντικό ρόλο για 
την διαµόρφωση αρχών, κανόνων και προτύπων κοινά αποδεκτών από όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη (αναθέτουσες αρχές, µελετητές, εργολάβους, βιοµηχανία 
υλικών).  
Ειδικά για τα ΤΑΤΤΕ, η διαρκής ανάπτυξη, η συντήρηση/ενηµέρωση της βιβλιοθήκης 
SΤLB-Bau και η εναρµόνισή των άρθρων µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, διασφαλίζεται από έναν µεγάλο αριθµό (περί τα 1.000 άτοµα) ειδικών 
εµπειρογνωµόνων (µελετητές, εργολήπτες, στελέχη της διοίκησης και της βιοµηχανίας 
υλικών), που συντονίζονται και υποστηρίζονται γραµµατειακά από την αρµόδια διεύθυνση 
του γερµανικού ινστιτούτου τυποποίησης (DIN). 

2. Ο Γερµανικός Οργανισµός Τυποποίησης (DIN) που διαθέτει ειδική διεύθυνση για να 
παρακολουθεί και να προωθεί την τυποποίηση στα θέµατα διαδικασιών ανάθεσης και 
τιµολόγησης των τεχνικών έργων. Το DIN διασφαλίζει τη γραµµατειακή υποστήριξη της 
GAEB, φροντίζει για την µηχανογραφική επεξεργασία των κειµένων και εκδίδει σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή τα σχετικά αρχεία.   

3. Το γραφείο Dr. Schiller & Partner GmbH, που ιδρύθηκε το 1991 µε αποκλειστικό 
αντικείµενο την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία κόστους, αναλύσεις τιµών και 
περιγραφικά άρθρα εργασιών τεχνικών έργων. 
Από το 1995 έχει αναλάβει, σε αποκλειστική συνεργασία µε τον DIN, τη δηµιουργία και 
συντήρηση των ηλεκτρονικών διαδραστικών βάσεων δεδοµένων για τη διαχείριση της 
νέας γενιάς τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων (SΤLB-Bau), που επεξεργάζεται η 
GAEB και τα οποία εκδίδονται από τον DIN. 
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Η συνεργασία των τριών εταίρων επιτυγχάνει για κάθε άρθρο και εργασία που τιµολογείται την 
πλήρη εξειδίκευση την µονοσήµαντη ρητή και ακριβή περιγραφή και την τεχνολογικά άρτια 
περιγραφή σε πλήρη εναρµόνιση και συµβατότητα µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές DIN. 

Τον Οκτώβριο του 2005 (3/10 – 8/10) έγινε στη ∆ρέσδη, στη βάση ηλεκτρονικής διαχείρισης και 
επεξεργασίας του γερµανικού συστήµατος τυποποιηµένων άρθρων τιµολογίου τεχνικών έργων 
(ΤΑΤΤΕ) «STLB-Bau, XML, DBD» το «πείραµα» µεταγλώττισης περιορισµένου αριθµού 
τυποποιηµένων άρθρων στα ελληνικά, µε χρηµατοδότηση του ΣΑΤΕ.   
Τα «δείγµατα γραφής» που προέκυψαν από το πείραµα της ∆ρέσδης θα παρουσιαστούν κατά 
τη διάρκεια της ηµερίδας της 1ης Φεβρουαρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερώτηµα 3ο: 
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Για την προώθηση της ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων δεν είναι 
απαραίτητη η διαµόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης, µε τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων και των 

ενδιαφερόµενων µερών του κλάδου ; 
 

Είναι προφανές ότι δεν είναι πρακτικά εφικτό, ούτε και συµφέρει, η ανάπτυξη τέτοιων 
συστηµάτων από µηδενική βάση. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η διαθέσιµη σε 
άλλες χώρες εµπειρία και να χρησιµοποιηθούν ανάλογα υποδείγµατα. 

Ωστόσο για τις αναγκαίες προσαρµογές αλλά κυρίως για την µεταφορά και υιοθέτηση ενός  
πλαισίου αρχών και κανόνων κοινής αποδοχής είναι απαραίτητη η θεσµοθέτηση της 
συµµετοχής όλων των συναρµόδιων δηµόσιων φορέων και των ενδιαφεροµένων µερών, στο 
πλαίσιο µόνιµων κλαδικών οργανωτικών δοµών πολύ-συµµετοχικού χαρακτήρα, και όχι 
πρόσκαιρων επιτροπών ή οµάδων εργασίας. 

Στα πλαίσια των εργασιών της αρµόδιας Επιτροπής του ΣΑΤΕ κρίθηκε από την πρώτη στιγµή 
απαραίτητο, η όλη προσπάθεια να γίνει σε στενή συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ, ώστε να 
διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Τυποποίησης αλλά και η συναίνεση σε εθνικό επίπεδο όλων ενδιαφεροµένων µερών. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη συγκρότησης στα πλαίσια του ΕΛΟΤ ενός κλαδικού, 
αντιπροσωπευτικού οργάνου διαβούλευσης και συναίνεσης όλων των ενδιαφεροµένων µερών 
π.χ. «Κλαδικό Συµβούλιο Τεχνικών Έργων, ΚΣΤΕ», για την προώθηση και το συντονισµό 
των σχετικών δράσεων (πρότυπα περιγραφικά άρθρα εργασιών, αρχές και κανόνες, τεχνικές 
προδιαγραφές, κλπ). 

Η πρακτική της µονοµερούς, ad hoc (περιστασιακής) και εσωστρεφούς κάθε φορά 
αντιµετώπισης αυτού του ελλείµµατος, που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα είτε από το ΥΠEΘΟ µε 
την Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) και την Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τα 
∆.Ε.(ΕΕΕ-∆Ε), είτε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την 2η Ο∆Ε, είτε µε άλλες επιτροπές που 
λειτούργησαν στα πλαίσια διαφόρων Αναθετουσών Αρχών (π.χ. Εγνατία Οδός ΑΕ,ΕΥ∆Ε 
ΠΑΘΕ, κ.α.), επιδείνωσε το πρόβληµα της πολυµορφίας, οδήγησε στην απώλεια σηµαντικού 
χρόνου και πόρων χωρίς το αναµενόµενο αποτέλεσµα και κυρίως δεν απέτρεψαν δυσµενή 
σχόλια και παρατηρήσεις εκ µέρους της Ε.Ε. 

Οποιαδήποτε αξιόπιστη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση, που θα µπορεί να πείσει τόσο τα 
ενδιαφερόµενα µέρη όσο και τα όργανα της Ε.Ε., ότι δεν αποτελεί µία ακόµη παρελκυστική 
τακτική, θα πρέπει να διασφαλίζει:  
• Τη δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργείου, για τη συνέχιση 

του έργου µε συνέχεια και συνέπεια, στη βάση ενός νέου Σχεδίου ∆ράσης, κοινής 
αποδοχής. 

• Τη θεσµοθέτηση της συµµετοχής όλων των συναρµόδιων δηµόσιων φορέων και των 
ενδιαφεροµένων µερών, στο πλαίσιο µόνιµων κλαδικών οργανωτικών δοµών πολύ-
συµµετοχικού χαρακτήρα, όπως π.χ. ένα «Κλαδικό Συµβούλιο Τεχνικών Έργων, ΚΣΤΕ» 

• Τη διαρκή ενηµέρωση και προσαρµογή του Κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις, στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τεχνική εναρµόνιση. 

Σε τελευταία ανάλυση στον κλάδο των Τεχνικών Έργων και σε όλους τους  συντελεστές 
του ( µελετητές, κατασκευαστές, βιοµηχανία και εµπόριο δοµικών υλικών, εργαζόµενοι)   
αξίζει κάθε προσπάθεια για να αποκτήσουν  ένα ορθολογιστικό και βιώσιµο  πλαίσιο 
λειτουργίας.  


