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Πξνζθπγή ΤΕΕ ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο  

γηα ηα «Επξωπαϊθά Πξόηππα» ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, ΤΕΕ, Φξ. Σπίξηδεο, επηζεκαίλεη ηηο 

κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα ηηο ειιεληθέο παξαγωγηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ παξαγωγή 

ηδηωηηθώλ θαη δεκνζίωλ κειεηώλ θαη έξγωλ θαη θαηαγγέιιεη ηνλ θ. Σηνπξλάξα, ωο 

ππεξεζηαθό Υπνπξγό Αλάπηπμεο, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο απνζάζξωζεο ηνπ 

ειιεληθνύ παξαγωγηθνύ ηζηνύ θαη ηεο Ειιάδαο ωο ρώξαο θαηαλαιωηή, θνηλωληθήο 

αζιηόηεηαο θαη αλεξγίαο, ωο ρώξαο κε λνκνζεζία ζε μέλε γιώζζα. 

 

Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαηέζεζε ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αίηεκα 

αθύξσζεο ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηα «Δπξσπατθά Πξόηππα» ησλ πξντόλησλ 

ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, κε ηε ζήκαλζε «CE», όπσο απηή ηέζεθε ζε ηζρύ από ηα 

κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ Ινπλίνπ (ΦΔΚ Β 194/15/6/2012), από ηελ ηόηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, (ζ.ζ. επί Υπεξεζηαθνύ Υπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο ηνπ ζεκεξηλνύ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ. Σηνπξλάξα).  Η πξνζβαιιόκελε θνηλή 

Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη 

Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ εθδόζεθε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 334/1994, κε 

ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην εζληθό δίθαην ε Οδεγία 89/106/ΔΟΚ.  Σεκεηώλεηαη όηη ηελ ίδηα 

Υπνπξγηθή Απόθαζε δελ ππέγξαθε ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Αλάπηπμεο, θ. Ξπλίδεο, κε 

ζηόρν ηελ ελαξκόληζε κεηά ηε κεηάθξαζε ησλ πξνηύπσλ, ηελ έθδνζε εζληθώλ ηερληθώλ 

πξνζαξηεκάησλ γηα ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζηε ρώξα θαη ηελ νκαιή έληαμε ηεο 

εγρώξηαο παξαγσγήο, ώζηε ηα πξντόληα καο λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ελ ιόγσ 

πξνηύπσλ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ.    

Τν ΤΔΔ δεηά ηελ αθύξσζε ηεο επίκαρεο θνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, θαζώο αλάκεζα ζε 

άιια ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 

 Γελ έρνπλ θαλ κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο επηβάιιεη ε επξσπατθή 

λνκνζεζία θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο, δελ έρνπλ εθδνζεί ηα ηερληθά 

πξνζαξηήκαηα θαη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί νη Έιιελεο παξαγσγνί θαη κεραληθνί. Ο 

ΔΛΟΤ, σο αξκόδηνο Φνξέαο, είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ηα ηερληθά πξόηππα ζηελ 

εγρώξηα αγνξά, αιιά ηα έρεη κεηαθξάζεη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κόιηο ζε πνζνζηό 

από 0 έσο 12%.  (32 ζηνηρεία από 263 ηνπ πίλαθα Α θαη θαλέλα ζηνηρείν από ηα 31 

ηνπ πίλαθα Β, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε).  

 Τν ίδην ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο δελ γλσξίδεη από ην θάζκα ησλ πξντόλησλ δνκηθώλ 

πιηθώλ πνηα από απηά παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, ώζηε, εθόζνλ ηεξνύληαη νη 
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«ηερληθέο πξνδηαγξαθέο» λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα «Δπξσπατθά Πξόηππα». 

Πξάγκα πνπ αθήλεη πεξηζώξηα κεξνιεπηηθήο αληηκεηώπηζεο εηο βάξνο ησλ 

ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη παξαγσγώλ, πξνδίδνληαο παξάιιεια από ηελ πιεπξά ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο «ηπθιή» πηνζέηεζε πξνζαξηεκάησλ.  Φαξαθηεξηζηηθά, όπσο 

δηαπηζηώλεηαη από ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, αλάκεζα ζε πιήζνο άιισλ 

ειιεληθώλ πξντόλησλ, κε βάζε ην πξνσζνύκελν «Δπξσπατθό Πξόηππν» γηα ηελ 

αηζάιε εμαηξείηαη από ηελ ειιεληθή, θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ επξσπατθή αγνξά, ε 

ειιεληθή ηέθξα, πνπ παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηα εγρώξηα εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο.  Απηό ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα ππνρξεσζεί ε Διιάδα αθόκε 

θαη ζηελ εηζαγσγή ηέθξαο! 

 Η λέα ξύζκηζε ζα ιεηηνπξγήζεη εμνλησηηθά γηα κεγάιν πιήζνο ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, δηόηη:  

α) Γελ έρεη γίλεη απνιύησο θακία ζπληνληζκέλε πξνεηνηκαζία από ηηο αξκόδηεο 

Υπεξεζίεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ Διιήλσλ παξαγσγώλ ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο.  

β) Γελ ππάξρεη ζηελ θνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε θακία απνιύησο πξόβιεςε 

κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα απνζεθεπκέλα πξντόληα, («ζηνθ»), ηα νπνία νδεγνύληαη 

αηθληδίσο εθηόο αγνξάο, κε απξνζκέηξεηεο ζπλέπεηεο.   Σεκεηώλεηαη όηη ζε κηα επνρή 

κεδεληζκνύ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πξνβιέπεη ηελ 

άκεζε εθαξκνγή γηα ηα 263 ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α θαη δίλεη 3κήλε πεξίνδν (!!!) γηα ηα 

εκηέηνηκα θαη απνζεθεπκέλα πξντόληα.  Η πξόβιεςε γίλεηαη ρσξίο θακηά έξεπλα ηνπ 

Υπνπξγείνπ ηη ππάξρεη ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο σο απνζεθεπκέλν πξντόλ, ηη έρεη 

πξνβιεθζεί ζηηο ιηγνζηέο ελ εμειίμεη ζπκβάζεηο έξγσλ θαη ηη ζηηο ιηγνζηέο κειέηεο 

ώξηκσλ έξγσλ.       

Απηνί νη ρεηξηζκνί, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθπγή ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 

ζρεηίδνληαη κε «παξαβίαζε ηεο ζεκειηώδνπο ειεπζεξίαο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, ζρεηηθά κε 

ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηώο αλόζεπηνπ αληαγσληζκνύ». 

Πξνθαινύληαη κεγάιεο αλαηξνπέο θαη επηπηώζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  Μεηά 

ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηύπσλ, όιεο νη κειέηεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ζεσξνύληαη 

«ώξηκεο», ώζηε ελ κέζσ ηεο θξίζεο λα δεκνπξαηεζνύλ έξγα ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη 

ηνπηθό επίπεδν, ρξήδνπλ πιένλ αλαζεώξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνύλ κε ηα λέα 

πξόηππα θαη βεβαίσο λα ηεζνύλ πξνδηαγξαθέο γηα λέα πξντόληα θαη πιηθά. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Φξήζηνο Σπίξηδεο, κε δήισζε ηνπ 

επηζεκαίλεη όηη ε «ηπθιή πηνζέηεζε «Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ» γηα ηα πξντόληα ηνπ ηνκέα 

ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο έγηλε από ηε ρώξα καο, αθελόο κελ πιήηηεη ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκό αθεηέξνπ δε ηηλάδεη ζηνλ αέξα ηηο ειάρηζηεο 

κειέηεο, πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί γηα ηελ πξνώζεζε κηθξώλ θαη κεγαιύηεξσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, κε ηεξάζηην θόζηνο γηα ην ειιεληθό δεκόζην ζε ρξήκα θαη ζε ρξόλν, ζε κία πεξίνδν 

πνπ ην ηερληθό αληηθείκελν έρεη κεδεληζηεί.  Δίκαζηε αληηκέησπνη κε κία αθόκε πξάμε 

ζηήξημεο μέλσλ πξντόλησλ θαη ζπκθεξόλησλ, ρσξίο θακία πξόλνηα θαη ζρεδηαζκό ζηήξημεο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ειιεληθώλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ». Ο 

Φξήζηνο Σπίξηδεο ηνλίδεη αθόκε όηη: «Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Απόθαζεο 

είλαη πξόρεηξνο, απνζπαζκαηηθόο θαη δηαβιεηόο, πξνθαιώληαο κεγάιεο θαη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, ζηελ παξαγσγή ηδησηηθώλ θαη 

δεκνζίσλ κειεηώλ θαη έξγσλ.  
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Σηόρνο ηεο πξνζθπγήο, πνπ θαηέζεζε ινηπόλ ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο πξνο ην 

αλώηαην Αθπξσηηθό Γηθαζηήξην είλαη λα επηθξαηήζεη ε λνκηκόηεηα θαη λα πξνζηαηεπηνύλ ηόζν 

ην δεκόζην ζπκθέξνλ όζν θαη νη παξαγσγνί, ηδίσο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ νύησο ή άιισο 

δπλαζηεύνληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη θαηαζθεπαζηέο, νη εξγνιήπηεο, νη κεραληθνί θαη νη 

θαηαλαισηέο».  

 

 

 Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 


