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Είναι καθ' όλα αξιέπαινη η ενέργεια της νέας πολιτικής ηγεσίας της χώρας που, µε το «καληµέρα», έδειξε το στίγµα 
κάποιων καλών προθέσεων. Ας ελπίσουµε πως οι πρώιµες εξαγγελίες για εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής 
συµβάσεων Μελέτης και Κατασκευής έργων, στοχεύουν όντως σε κάτι το διαφορετικό από αυτό που όλοι µας είχαµε 
συνηθίσει τα τελευταία 30 χρόνια... 
 

O γράφων δεν είναι κρατικός λειτουργός, ούτε κατασκευαστής ή µελετητής δηµοσίων έργων. 
Η εµπειρία του στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (∆ΕΗ) και η συστηµατική επαγγελµατική 
ενασχόλησή του µε θέµατα «Ασφάλισης & ∆ιαχείρισης κινδύνων» µελέτης & κατασκευής 
δηµοσίων έργων µε βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, του επιτρέπει να έχει άποψη πάνω 
στο συγκεκριµένο θέµα. Παρατηρητής των σχετικών εξελίξεων έχει κατά καιρούς εκφράσει 
µέσα από διάφορα άρθρα την αναγκαιότητα εισαγωγής του θεσµού της ασφάλισης Μελέτης 
και Κατασκευής Έργων.  
 
∆υστυχώς όµως παρά την έντονη κινητικότητα κατά το πρόσφατο παρελθόν γύρω από την 
κατασκευαστική βιοµηχανία, δεν υπήρξε ακόµη κάποια ουσιαστική εξέλιξη πάνω στο θέµα της 
διαχείρισης κινδύνων τεχνικών έργων. 
 
«Κλειδί» στην όλη υπόθεση είναι ο θεσµός της ασφάλισης µε έµφαση στην ασφάλιση της 
επαγγελµατικής ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαδικασία 
σχεδιασµού, µελέτης, επίβλεψης και διοίκησης των έργων. ∆εν χρειάζεται να εφεύρουµε το 
θεσµό αυτό. Η διεθνής πρακτική έχει δόκιµες λύσεις. ∆εν έχουµε παρά να τις εισαγάγουµε 
κάποτε στο ισχύον νοµοθετικό - θεσµικό πλαίσιο των έργων. Βέβαια, για κάτι τέτοιο χρειάζεται 
πολιτική βούληση αφενός και αφετέρου συνειδητή θετική ανταπόκριση από την πλευρά των 
Μελετητών και Κατασκευαστών.  
 
Η κακοδαιµονία του συστήµατος  
 

Στο χώρο των αναπτυξιακών έργων υποδοµής, το Κράτος είχε πάντα και «το µαχαίρι και το πεπόνι», µοιράζοντας 
ανάλογα µικρές ή µεγάλες φέτες στο µελετητικό - κατασκευαστικό δυναµικό της χώρας. Το δυναµικό αυτό (αριθµός 
µελετητών - κατασκευαστών κατά κατηγορία), πλήθυνε καθώς µεγάλωνε και «το πεπόνι» (χρηµατοδοτικά «πακέτα» της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ολυµπιακά Εργα) άρα και η αντίστοιχη µοιρασιά. 
 
Είναι κανόνας της φύσης, το φαινόµενο του «ευτροφισµού» να συνδέεται και µε την αύξηση του αντίστοιχου πληθυσµού 
που θα µοιραστεί την τροφή. Είναι δε φυσικό αποτέλεσµα, ο υπερπληθυσµός να δηµιουργεί φαινόµενα παρασιτισµού, 
προστατευτισµού, πελατειακών σχέσεων, υπερβάσεις, κατάχρηση, καταστρατήγηση νόµων, αποσυντονισµό, 
δυσλειτουργίες, αστοχίες, «θολούρα» στην αναζήτηση ευθυνών όταν πρέπει κάποιος να πληρώσει για ζηµιές όχι µόνο 
από κάποια θεοµηνία αλλά και από κακοτεχνίες, αµέλεια, λάθη ή παραλείψεις. 
 
Σε µια τέτοια εντατική κατάσταση, όταν υπάρξει συρρίκνωση του αντικειµένου, µοιραίο είναι να ξεσπάσει κρίση, 
ανισορροπία, ενδεχόµενα αδικία για ορισµένους, ... Συνθήκες, που απαιτούν δραστικά µέτρα προκειµένου να ξεκαθαρίσει 
«το τοπίο» και το σύστηµα να ξαναβρεί την ισορροπία του. 
 
Κάνοντας µια κριτική ανάλυση της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου δηµοσίων έργων, διαπιστώνει κανείς τα ακόλουθα: 
 
Το όλο σύστηµα Σχεδιασµού - Μελέτης - Κατασκευής ∆ηµοσίων Εργων βασίσθηκε καταρχήν στο δίπολο των βασικών 
νοµοθετηµάτων Ν716/76 για τις Μελέτες και Ν1418/84 για τις κατασκευές, που γαλούχησε τις διάφορες Υπηρεσίες και 
Οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, τους Μελετητές και Κατασκευαστές των δηµοσίων έργων.  
 
Οι παραπάνω βασικοί Νόµοι τον καιρό που δηµιουργήθηκαν, είχαν σύνεση, όραµα και σίγουρα δηµιούργησαν τάξη στο 
σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης δηµοσίων έργων. ∆εν µπορούσαν όµως να έχουν µεγάλη εµβέλεια στο χρόνο. Είναι 
βέβαιο πως οι εµπνευστές των Νόµων αυτών, που σήµερα ίσως και να µην υπάρχουν σε ενεργό δράση, δεν µπορούσαν 
να φανταστούν τις τρέχουσες προκλήσεις της εποχής µας, τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ενωση µε τα χρηµατοδοτικά «πακέτα» 
της, τη σηµερινή κατάσταση στη ΝΑ Ευρώπη, όπως δεν θα µπορούσαν να σκεφθούν την απελευθέρωση των οικονοµιών, 
την κατάργηση των µονοπωλίων, την παγκοσµιοποίηση, τη δηµιουργία νέων συνθηκών ανταγωνισµού και απαιτήσεων, 
την τρέχουσα οικονοµική κρίση.  
 
Πάντως, οι όποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις συµβάσεις µελέτης και κατασκευής δηµοσίων έργων (Ν2229/94, 
Ν2940/2001, Ν3263/2004, Ν3310/2005) και τα παράγωγά τους (Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις ή 
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Εγκύκλιοι, που συνήθως αργούν ή δεν υλοποιούνται), δεν έδωσαν τελικά το γόνιµο αποτέλεσµα για ένα σταθερό, βιώσιµο 
και υγιές σύστηµα παραγωγής έργων. Σκοπιµότητες, συµφέροντα και έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας για τις 
απαραίτητες ριζικές αλλαγές, δηµιούργησαν µια αδρανειακή µάζα που ακόµη και σήµερα αντιστέκεται στον 
εκσυγχρονισµό. 
 
Τίµιες αναθέσεις µελετών αλλά χωρίς εγγύηση 
 
Ο τελευταίος νόµος 3310/05 για τις µελέτες δηµοσίων έργων, που κατά βάση ενσωµάτωσε το πνεύµα της ευρωπαϊκής 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, έγινε µε τις καλύτερες των προθέσεων. 
 
Ωστόσο, δεν αντιµετωπίζει τον «πυρήνα» της κακοδαιµονίας των µελετών, που πολύ συχνά αποτελεί κύρια γενεσιουργό 
αιτία υπέρβασης κόστους, χρόνου και ποιότητας των αντίστοιχων έργων. Αγνοεί πλήρως θεσµικά µέτρα γύρω από την 
επαγγελµατική ευθύνη του Μελετητή που, στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., αποτελούν πάγια πρακτική. 
 
Συγκεκριµένα, µολονότι εµφανίζει θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά αδιάβλητες διαδικασίες ανάθεσης και παραγωγής άρτιων 
Μελετών, δεν εξασφαλίζει καµιά εγγύηση για το αποτέλεσµα από την εφαρµογή τους.  
 
Γεγονός που σηµαίνει πως δεν διασφαλίζει το κοινωνικό σύνολο αλλά ούτε και τους ίδιους τους Μελετητές από τις 
ζηµιογόνες συνέπειες των τυχόν αστοχιών λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης του εκάστοτε Μελετητή. ∆ηλαδή, των 
αστοχιών που θα επιδράσουν αρνητικά στην ποιότητα κατασκευής και ιδιαίτερα στη λειτουργία των έργων, αφού οι τυχόν 
επιπτώσεις τους συνήθως γίνονται γνωστές µετά από την «παραλαβή της µελέτης».  
 
Καθοριστικός παράγων η Ασφάλιση 
 
Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των όποιων νοµοθετικών ρυθµίσεων γύρω από τα τεχνικά έργα (δηµόσια αλλά και ιδιωτικά), 
υπήρξε η έλλειψη βούλησης για ορθολογική διαχείριση των κινδύνων µε γνώµονα την τήρηση του προϋπολογισµού, των 
χρονικών ορίων και της ποιότητας των έργων σύµφωνα µε το σύγχρονο πνεύµα της διεθνούς πρακτικής. 
 
Η έννοια της «Ασφάλισης», µολονότι ρητά αναφέρθηκε στο Νόµο 2229/94 (ουσιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισµού του 
Νόµου 1418/84 για τα δηµόσια έργα), ως καινοτόµος θεσµική απαίτηση για τη διασφάλιση της «αρτιότητας και 
πληρότητας των έργων», εντούτοις ακόµη και σήµερα το θέµα συνεχίζει να παραµένει «κενό γράµµα» αφού το αντίστοιχο 
άρθρο του Νόµου παραπέµπει σε µελλοντικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε!  
 
Ειδικότερα, η εισαγωγή του θεσµού της Ασφάλισης στο όλο σύστηµα και η πρακτική εµπέδωσή του είναι κάτι το οποίο 
πραγµατικά έχει παραµεληθεί εις βάρος του εκσυγχρονισµού και της ποιότητας των τεχνικών έργων. ∆εν κρίνεται σκόπιµο 
να γίνει ειδική ανάλυση για να καταδειχθεί η ορθότητα της συγκεκριµένης άποψης. Η διεθνής εµπειρία και πρακτική µε 
βάση την οποία δεν νοείται υλοποίηση έργου χωρίς την ασφαλιστική κάλυψη τόσο της Μελέτης (επί το ορθότερο της 
Επαγγελµατικής Ευθύνης των Μελετητών - Συµβούλων Μηχανικών) όσο και της Κατασκευής, πείθουν για το σοβαρό κενό 
που υπάρχει στο ισχύον σύστηµα παραγωγής έργων στη χώρας µας. 
 
∆υστυχώς το κατεστηµένο γύρω από το σύστηµα διαχείρισης των έργων, φαίνεται πως ανθίσταται σθεναρά, 
αδιαφορώντας ή εµποδίζοντας τις όποιες εκσυγχρονιστικές τάσεις. Οι όποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις που είτε γίνονται 
σπασµωδικά ή µε ατολµία, παραπέµπουν σε µελλοντικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή Υπουργικές Αποφάσεις, που 
παραµένουν στα συρτάρια των αρµόδιων υπουργών ή «ταλαιπωρούνται» µε µακροχρόνιες διαβουλεύσεις, επεξεργασίες 
συµπλήρωσης και «ευπρεπισµού» από τους αρµόδιους ή ενδιαφερόµενους παραγωγικούς φορείς.  
 
Αποτέλεσµα το σύστηµα να αδρανεί, οι ελλείψεις να διαιωνίζονται και οι τυχόν συνετές νοµοθετικές ρυθµίσεις να 
παραµένουν «κενό γράµµα», αφού δε βρίσκουν γόνιµο πεδίο εφαρµογής. 
 
Το πρόβληµα στη χώρα µας είναι πως συνεχίζει να υπάρχει πολυνοµία και ένα λειτουργικό σύστηµα παραγωγής έργων 
το οποίο αλλάζει αλλά δεν µπορεί να καταργηθεί πλήρως µε αντικατάστασή του από ένα διαφορετικό, σύγχρονο και 
δοκιµασµένο. ∆ηλαδή, κάτι ανάλογο µε αυτό που εφαρµόσθηκε σε χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ, όπου µετά την 
κατάρρευση του πολιτικοοικονοµικού συστήµατος θεσµοθετήθηκε κάποιο διαφορετικό, σύγχρονο θεσµικό σύστηµα 
παραγωγής έργων (διεθνή πρότυπα «FIDIC»). 
 
Αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός 
 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση µε τα πλουσιοπάροχα «πακέτα» της και η Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, έδωσαν στη χώρα µας 
τη «χρυσή» ευκαιρία να αποκτήσουµε έργα υποδοµής υψηλής στάθµης και να εκσυγχρονισθούµε. Βέβαια, τα έργα έστω 
µε κάποιες καθυστερήσεις και µε υπερβάσεις στους αρχικούς προϋπολογισµούς τους ή µε κάποιες κακοτεχνίες, έγιναν 
τελικά και καµαρώνουµε γι' αυτό. Ο εκσυγχρονισµός όµως στο σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης των έργων µάλλον 
µας ξέφυγε.  
 
Είναι µάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν κατανοήσει και εµβαθύνει σωστά έννοιες όπως «∆ιοίκηση Έργου (Project 
Management), «∆ιασφάλιση Ποιότητας» (Quality Assurance), «Πρόληψη Κινδύνων & Ασφάλεια» (Prevention & Safety 
Control), «Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου» («All Risk» Insurance), «Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης» (Professional 
Indemnity Insurance) και η πλέον σηµαντική, «∆ιαχείριση κινδύνων» (Risk Management). Eννοιες που αποτελούν τα 
σύγχρονα δόκιµα εργαλεία για την άρτια υλοποίηση των έργων στην πράξη.  
 
Είµαστε χώρα µικρή, δηµοκρατική µε καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας. Για να επιβιώσουµε και να αναπτυχθούµε στο 
σύγχρονο οικονοµικό γίγνεσθαι χρειάζεται εκσυγχρονισµός και εξωστρέφεια. Oµως, σε µια επιχειρηµατική πορεία µε 
πνεύµα εξωστρέφειας, που είναι η µόνη διέξοδος για επιβίωση του εγχώριου µελετητικού - κατασκευαστικού δυναµικού, 
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τα παραπάνω «εργαλεία» είναι απαραίτητο να εµπεδωθούν µε επάρκεια. Ο εκσυγχρονισµός στο γενικό πνεύµα που 
υπαγορεύουν οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι µονόδροµος.  
 
Θα πρέπει να γίνει σαφές πως ο εκσυγχρονισµός είναι υπόθεση καθαρά εγχώρια και όχι του πολιτικού κατευθυντήριου 
των Βρυξελλών. Η όποια σχετική ευθύνη για εξέλιξη και πρόοδο βαραίνει εµάς τους ίδιους. Περαιτέρω ολιγωρία από την 
πλευρά της Πολιτείας, σε ό,τι αφορά τη θεσµοθέτηση της ασφάλισης της Μελέτης και Κατασκευής των δηµοσίων έργων µε 
την έκδοση του χρονίζοντος αντίστοιχου Προεδρικού ∆ιατάγµατος (µάλλον έχει ξεχαστεί), συνιστά αδικαιολόγητη 
παράλειψη, µε ζηµιογόνες συνέπειες στο µελετητικό και κατασκευαστικό δυναµικό αλλά και στο ίδιο το κοινωνικό σύνολο. 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας. Επειτα από εµπειρία Μηχανικού στη ∆ΕΗ και Underwriter σε 
πολυεθνική Ασφαλιστική Εταιρεία, δραστηριοποιείται ως Εµπειρογνώµων µε εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αστικής 
ευθύνης, τεχνικών έργων & επιχειρηµατικών κινδύνων. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Κουτίνας ΑΕ - Μεσίτες 
Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων» , Εξουσιοδοτηµένοι Ανταποκριτές των Lloyd's ( www.gkoutinas.gr ).  
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