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Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας κ. Χαρίτσης καθόρισε τρεις βασικούς 
πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής, με τον τρίτο να είναι:

«Να παράγει η Ελληνική Οικονομία υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ικανά να 
σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017:

αύξηση ΑΕΠ 1,4% (έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,7%)

μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν από την Βιομηχανία κατά 0,8 ποσ. μον., ακολουθούν 
εμπόριο, τουρισμός και μεταφορές (0,5 ποσ. μον.)

αρνητική συμβολή από κατασκευές (-0,2 ποσ. μον.), τράπεζες (-0,3 ποσ. μον.),

αύξηση εξαγωγών αγαθών μεταποίησης 5,4%, αύξηση Βιομηχανικής παραγωγής 4,1%

Η ελληνική βιομηχανία παράγει προϊόντα ικανά να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προϊόντα 

άλλων χωρών.



Στα ανταγωνιστικά για εξαγωγές προϊόντα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων:

α) η συμμόρφωση αυτών σε Κανονισμούς και προδιαγραφές-πρότυπα, εναρμονισμένα ή μη, που 
εκπονούνται από πλήρως ανεξάρτητους Οργανισμούς Τυποποίησης.
(ας ερωτηθεί ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, αν στις πρόσφατες αναθεωρήσεις των 70 ΕΤΕΠ αφέθηκε από την πολιτική 

ηγεσία να επιτελέσει το έργο του όπως επιτάσσει ο σκοπός λειτουργίας των ανεξάρτητων Οργανισμών Τυποποίησης...)

β) ο υγιής ανταγωνισμός.

Ο νέος ΚΤΣ δείχνει να μην σέβεται τον υγιή ανταγωνισμό, αφού στο Ε12 καθορίζει ότι: 

«… ο έλεγχος ποιότητας να γίνεται από το ΚΕΔΕ, τα ΠΕΔΕ, από ιδιωτικά αναγνωρισμένα εργαστήρια, είτε 
εποπτευόμενα από το ΥΠΥΜΕΔΙ, είτε διαπιστευμένα κατά EN ISO 17025».

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ...

? Πόσα από τα ΠΕΔΕ λειτουργούν έστω στοιχειωδώς;

? Μπορεί το ΥΠΥΜΕΔΙ να υποκαταστήσει το ΕΣΥΔ στην αξιολόγηση εργαστηρίων;

? Είναι υγιής ανταγωνισμός τα ιδιωτικά εργαστήρια να φέρουν το κόστος αρχικής διαπίστευσης και της διατήρησής 
της σε αντίθεση με τα ΠΕΔΕ, ΚΕΔΕ και τα από ΥΠΥΜΕΔΙ εποπτευόμενα  ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία όχι μόνον δεν 
φέρουν τα αντίστοιχα κόστη, αλλά και  ίσως δεν διασφαλίζουν πάντα την ορθότητα των αποτελεσμάτων; 

Ο προστατευτισμός μειώνει την ανταγωνιστικότητα, αποβαίνει σε βάρος του χρήστη-καταναλωτή 

και μακροπρόθεσμα αποβαίνει και σε βάρος του προστατευόμενου.
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• Είναι αναγκαία η ύπαρξη του ΚΤΣ-2016 που για να εκπονηθεί χρειάστηκε περίπου 10 χρόνια (βλ. ΦΕΚ 

1318/Β/14-9-2006, προθεσμία εκπόνησης 12 μήνες); 

• Μήπως ο ΚΤΣ φέρνει

• τη σύγχυση στους παραγωγούς για το τι ισχύει ;

• Πιθανές παραλείψεις ή/και αντιφάσεις του ΚΤΣ με την συνολικό κανονιστικό ευρωπαϊκό και ελληνικό 

πλαίσιο;

• Νέα επιπρόσθετη νομοθεσία;

• Επιπλέον κόστος στη φάση της ετοιμασίας του κάθε νέου ΚΤΣ μέχρι την έγκρισή του (όπως π.χ. αμοιβές 

επιτροπών, ανθρωποώρες στη διαβούλευση και στην επεξεργασία από τα σχετικά με το θέμα 

υπουργεία);

• Επιπλέον κόστος στους παραγωγούς;
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• Τα βασικά επιχειρήματα όσων επιμένουν για την αναγκαιότητα του ΚΤΣ ότι δηλαδή δεν έχουν 

μεταφραστεί στα ελληνικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι οι παραγωγοί σκυροδέματος θα έχουν ένα 

εύχρηστο εγχειρίδιο, μας κάνει να αναρωτιόμαστε πως αυτά δεν μπορεί να τα εκπληρώσει ο Υπεύθυνος 

Ποιότητας ΑΕΙ ή ΤΕΙ (βλ. Β5.2) τον οποίο υποχρεούνται να έχουν στις μονάδες τους οι παραγωγοί ή/και 

μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι;

Επιβεβαιώνεται από σχέδιο εγγράφου Νο 6 της CEN (12/12/2017) που στάλθηκε από τον ΕΛΟΤ ότι δεν έχουν 

εκπονηθεί ΚΤΣ στις χώρες οι οποίες δήλωσαν το κανονιστικό τους πλαίσιο για το σκυρόδεμα (Πίν. 2 του 

εγγράφου).

Η Κύπρος π.χ. με υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2012 των ΕΝ 206, ΕΝ 13670 (με τα προσαρτήματά τους) 

και των Ευρωκωδίκων κατήργησε το 2011 τον «Κυπριακό ΚΤΣ» CYS13, CYS159.
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Η παράγρ. 6 του ΠΒ5-1 «......οι διαδικασίες πιστοποίησης και τα χαρακτηριστικά των φορέων αξιολόγησης, 
καθορίζονται με ξεχωριστή Υπουργική Απόφαση»

Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για την εκπόνηση του ΚΤΣ-2016, φαίνεται πως θα χρειαστούν ακόμα κάποια χρόνια, 
μετά την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ Τεύχος Β’1561/02.06.2016, ώστε να «ολοκληρωθεί» το παραπάνω...

• Γιατί οι παραγωγοί σκυροδέματος να μην πιστοποιούν τον έλεγχο παραγωγής τους από διαπιστευμένο ΦΠ με 
βάση μόνο το ΕΝ 206; 

• Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι δεν αρκεί η πιστοποίηση αυτή για τα έργα;

Είναι δυνατόν Υπουργική Απόφαση να καθορίσει «τις διαδικασίες πιστοποίησης και τα χαρακτηριστικά των φορέων 
αξιολόγησης» όταν αυτά καθορίζονται από τα πρότυπα διαπίστευσης, π.χ. το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065 (Αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών) και τους 
Κανονισμούς – Πρότυπα για τα οποία διαπιστεύτηκε ο ΦΠ και στα οποία συμμορφώνεται ο παραγωγός;

Αντίθετα στην παράγρ. 1. του ΠΒ5-1 ορθώς καθορίζεται ότι «το παρόν παράρτημα βασίζεται στις διατάξεις για 
αξιολόγηση, επιθεώρηση και πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής, που αναφέρονται στο παράρτημα Γ’                     
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206» και «η πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής θα γίνεται από φορείς             
πιστοποίησης, διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17065».
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Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μας να αναφερθεί η θετική συμβολή του ΤΕΕ και στην Τυποποίηση στη διάρκεια 
της τρέχουσας Διοίκησης (υπό τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό), παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία 
κληρονόμησε, σε αντίθεση με το προηγούμενο Πρόεδρο του ΤΕΕ ο οποίος προσπάθησε το 2012, ευτυχώς 
ανεπιτυχώς, να μην ενσωματωθεί μεγάλο πλήθος εναρμονισμένων στην ΕΕ προτύπων δομικών προϊόντων 
στην ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με την Οδηγία Νέας Προσέγγισης 89/106. 

Δεν ξέρουμε αν γνώριζε ή όχι ότι από την 01/07/2013 θα ετίθετο σε πλήρη ισχύ ο Κανονισμός ΕΕ 305/2011. 
Στην αρχή προσπάθησε να μπλοκάρει την τυπική διαδικασία και όταν απέτυχε κατέφυγε στο ΣτΕ, ανεπιτυχώς 
βέβαια, προσπαθώντας έτσι να εμποδίσει τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών -
προϊόντων, δηλαδή των ποιοτικών και ασφαλών κατασκευών και προϊόντων τα οποία πρέπει να απολαμβάνει 
ο τελικός χρήστης-καταναλωτής.
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