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Αποψη

Ποιότητα και εγγύηση στις κατασκευές
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1626020

Αίτηµα αρκετών δεκαετιών του τεχνικού κόσµου, αποτελεί η δηµιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων
(ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), το οποίο αποφάσισε πρόσφατα να ικανοποιήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε κοινοποιώντας το σχετικό
Προεδρικό ∆ιάταγµα στους εµπλεκόµενους φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Για όσους παρακολουθούν τα δρώµενα στο χώρο των κατασκευών και γνωρίζουν την
«πονεµένη» ιστορία γύρω από το θέµα «ΜΗ.Κ.Ι.Ε», το παραπάνω δηµιουργεί µια σειρά από
εύλογα ερωτήµατα όπως:
* Το ότι επί σειρά ετών δεν ευοδώθηκε το σχετικό αίτηµα, µήπως σηµαίνει ότι ήταν σε λάθος
βάση και κατεύθυνση;
* Υπάρχει αυτή τη φορά πραγµατική βούληση από την Πολιτεία για λύση στο όλο θέµα ή είναι
πάλι ένα «ανακάτεµα» ιδεών µε στόχο την εξυπηρέτηση κάποιων συντεχνιακών
επαγγελµατικών µικροσυµφερόντων ή και πολιτικών σκοπιµοτήτων;
* Το προτεινόµενο Π∆, λαµβάνει υπόψη του τη σχετική γόνιµη εµπειρία από την ώριµη
ευρωπαϊκή αγορά ή είναι απλά µια νέα µορφή «εκτόνωσης» στο πλαίσιο της κρίσης που
ταλανίζει τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας;
«Ο καταναλωτής έχει κάθε λόγο,
τη στιγµή που πληρώνει, να
απαιτεί τεκµηριωµένη αξιοπιστία
και εγγύηση ποιότητας και
ασφάλειας για την κατασκευή που
αγοράζει».

Προκαλεί εντύπωση η επί σειρά ετών συνεχιζόµενη εκκρεµότητα για θέσπιση κατάλληλων
µέτρων που να εξασφαλίζουν ουσιαστικό έλεγχο της ποιότητας κατασκευών και η χρόνια
αδυναµία για διαµόρφωση ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που να διασφαλίζει κάποιο
αποδεκτό αίσθηµα δικαίου στα θέµατα ευθύνης στο χώρο των τεχνικών έργων. Είτε
αναφερόµαστε σε τεχνικά έργα υποδοµής είτε, κυρίως, σε κατασκευές κτηρίων.

Πολίτες ταλαιπωρούνται, κινδυνεύουν ή χάνουν χρόνο και χρήµατα από τις κακοτεχνίες των έργων, ανήµποροι τις
περισσότερες φορές να βρουν το δίκιο τους. Αν για τα φρούτα και τα λαχανικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η
προστασία του Καταναλωτή - Πολίτη θα µπορούσε ίσως να αφεθεί στους νόµους της αγοράς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την
ποιότητα των κατασκευών, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί «διά γυµνού οφθαλµού», από τον καταναλωτή - αγοραστή.
Άλλωστε δεν αγοράζουµε κάθε µέρα σπίτι ώστε την επόµενη φορά να απευθυνθούµε σε άλλο «µαγαζί». Ο καταναλωτής
έχει κάθε λόγο τη στιγµή που πληρώνει, να απαιτεί τεκµηριωµένη αξιοπιστία και εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας για την
κατασκευή που αγοράζει.
Μήπως θα πρέπει να προβληµατισθούµε αν πράγµατι θέλουµε να δούµε τα πράγµατα µε σοβαρότητα και µε ειλικρινή
διάθεση για πρόοδο στα θέµατα ποιότητας και ασφάλειας των κατασκευών; Ίσως είναι πλέον καιρός να ενστερνιστούµε τη
βασική αρχή πως ένα τεχνικό έργο ως κοινωνικό αγαθό που είναι, πρέπει να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο µέσα από
συνθήκες υγιούς επιχειρηµατικού ανταγωνισµού.
Όταν αγοράζουµε ένα µηχάνηµα που έχει διάρκεια ζωής περί τα 15 χρόνια, αυτό συνοδεύεται στην πράξη από εγγύηση
ενός έτους. Γιατί να µη συµβαίνει κάτι ανάλογο και µε την αγορά κατοικίας που θεωρητικά έχει µια διάρκεια ζωής της τάξης
των 150 χρόνων; ∆εν είναι λογικό να υπάρχει κάποια 10ετής εγγύηση κατασκευαστή για τυχόν δοµικές ατέλειες (κρυφά
ελαττώµατα) που µπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια και την αντοχή της κατασκευής στο χρόνο.
Εξάλλου, αυτό δεν είναι και το πνεύµα του νοµοθέτη στο άρθρο 693 του Αστικού Κώδικα, όπου ρητά αναφέρεται πως ο
κατασκευαστής είναι υπόλογος έναντι του πελάτη του επί 10ετία, για τυχόν ουσιώδεις ατέλειες της κατασκευής που
παραδίδει; Πόσοι γνωρίζουν πως η εγγύηση αυτή µπορεί να παρέχεται από κάποια ασφαλιστική εταιρεία;
Και όµως κάτι τέτοιο υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. όπου πολλοί ιδιωτικοί Φορείς Ανάπτυξης Ακινήτων (REAL
ESTATE), προωθούν τη 10ετή ασφαλιστική εγγύηση ως «τεκµήριο ποιότητας» (Quality Label)!
Άσχετα από τη διάθεση ή µη της Πολιτείας να θεσµοθετήσει κανόνες και αρχές ποιότητας - εγγυήσεων, µήπως θα έπρεπε
εγχώριοι Φορείς Ανάπτυξης Ακινήτων να δουν θετικά το όλο θέµα και να το αξιοποιήσουν ως χρήσιµο εργαλείο marketing,
ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης;
Σύγχρονες τάσεις
Λαµβάνοντας υπόψη τον παραπάνω προβληµατισµό και τη σχετική εµπειρία από την ευρύτερη αγορά, σχηµατικά
µπορούµε να πούµε ότι δύο είναι οι βασικοί τρόποι για τον έλεγχο της ποιότητας και αξιοπιστίας των κατασκευών:
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* Ο παραδοσιακός τρόπος του ουσιαστικού και αντικειµενικού κρατικού ελέγχου κατά τη µελέτη και την κατασκευή και
* Η ανάθεση του ελέγχου σε αξιόπιστους και προς τούτο, αυστηρά διαπιστευµένους ανεξάρτητους Τρίτους Φορείς.
Ο πρώτος τρόπος µπορεί να λεχθεί πως έδωσε ό,τι είχε να δώσει και στο χώρο των κατασκευών. Χωρίς να υπάρχει
πρόθεση πολιτικολογίας, ο τρόπος αυτός, µε την κυριαρχία της διεθνούς τάσης για «λιγότερο κράτος» και περιορισµό των
κρατικών δαπανών, είτε έχει ατονήσει είτε έχει εκφυλισθεί σε «κερδοφόρα φάµπρικα» λίγων «µανδαρίνων» κάποιων
δηµοσίων υπηρεσιών.
∆ιάφορες απόψεις περί ενίσχυσης µε πρόσθετο τεχνικό προσωπικό των κατά τόπους Πολεοδοµικών Γραφείων ώστε να
επιτελούν καλύτερα και αποδοτικότερα το έργο τους ή ακόµη η δηµιουργία Σώµατος Ορκωτών Μηχανικών για
αποτελεσµατικούς ελέγχους της ποιότητας των κατασκευών, αποτελούν µάλλον παρωχηµένες προσεγγίσεις του θέµατος
χωρίς κάποια πειστική πρακτική αξία στο σηµερινό πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα.
Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των Πολεοδοµικών Γραφείων και των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών είναι σίγουρα µια
επιτακτική ανάγκη. Πέρα όµως από τον επιτελικό ρόλο τους, είναι βέβαιο πως δεν µπορούν να διασφαλίσουν µε την
απαραίτητη αξιοπιστία την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών.
Η δηµιουργία Σώµατος Ορκωτών Μηχανικών παραπέµπει σε παλαιότερα κρατικοδίαιτα µονοπωλιακά όργανα όπως
Σώµα Ορκωτών Λογιστών ή Εκτιµητών, που έπαψαν πλέον να λειτουργούν όπως στο παρελθόν, αφού οι σύγχρονες
εξελίξεις έχουν επιβάλλει να λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπόκεινται στους κανόνες
ανταγωνισµού της ελεύθερης αγοράς.
Έχει γίνει πλέον συνείδηση στο ευρύ κοινό πως το ∆ηµόσιο δεν επαρκεί και δεν µπορεί να ελέγξει πλήρως την εφαρµογή
των νόµων και των θεσµών, ώστε να διασφαλίζεται µε πειστικό τρόπο το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Επίσης, το «ελληνικό δαιµόνιο» που από τη µια µεριά ξέρει «να συντηρεί» τους κρατικούς µηχανισµούς και παράλληλα να
τους αφορίζει για την ανικανότητα τους, ξέρει επίσης να ακυρώνει στην πράξη προδιαγραφές, νοµοθετικές ρυθµίσεις,
προεδρικά διατάγµατα ή ευρωπαϊκές οδηγίες.
Αποτέλεσµα, οι κρατικοί µηχανισµοί, συνήθως, να παραµένουν στο απυρόβλητο, κάποιοι επιτήδειοι να ωφελούνται, ο
Έλληνας φορολογούµενος να είναι µονίµως αδικηµένος και η ελληνική οικονοµία να χάνει την ανταγωνιστικότητά της και
τον προσανατολισµό της στο σύγχρονο γίγνεσθαι.
Ίσως είναι σκόπιµο τώρα που βιώνουµε πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κρίση να ενεργοποιηθούν δυνάµεις ικανές για
ανατροπή και ανασυγκρότηση µε γνώµονα σύγχρονες ευρωπαϊκές λύσεις, δοκιµασµένες στην πράξη για τα θετικά
αποτελέσµατά τους.
Είναι γνωστό πως οι περισσότερες χώρες για τη διασφάλιση της ποιότητα και αξιοπιστίας των κατασκευών, έχουν
οδηγηθεί στο δεύτερο από τους προαναφερθέντες τρόπους διαχείρισης που είναι η ανάθεση των ελέγχων σε αυστηρά
διαπιστευµένους Τρίτους Φορείς.
Βέβαια, προκύπτει το ερώτηµα «σε ποιους Τρίτους» και «πως µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο»; Μα, στην εποχή της ανοιχτής
πληροφόρησης και του ∆ιαδικτύου, της παγκοσµιοποίησης, της ενιαίας αγοράς της Ενωµένης Ευρώπης δεν θα πρέπει να
υπάρχει παρόµοιος προβληµατισµός.
Σε εµάς τους ίδιους εναπόκειται, αφού πρώτα αλλάξουµε εµείς οι ίδιοι να ψάξουµε για τις λύσεις. Αρκεί απλά, µε ειλικρινή
θετική διάθεση και µε την εξυπνάδα / οξύνοια που σίγουρα διαθέτουµε ως λαός, να δούµε τι έχουν κάνει και τι πρακτικές
µεθόδους εφαρµόζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο γράφων έχει επανειληµµένα αναφερθεί στον καταλυτικό ρόλο που µπορεί να έχει ο θεσµός της ασφάλισης στη
διασφάλιση της ποιότητας των τεχνικών έργων. Αναλύοντας την πρακτική εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών
διαφαίνεται πως ο θεσµός της ασφάλισης µπορεί να είναι καταλυτικός, µέσω της συστηµατικής απαίτησης για «Ασφάλιση
Επαγγελµατικής Ευθύνης» των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών και για ασφαλιστική κάλυψη της «10ετούς Εγγύησης
Κατασκευής» που αφορά τους εργολάβους - υπεργολάβους κατασκευαστές και προµηθευτές.
Προς τούτο, ίσως δεν θα ήταν σκόπιµο να µελετήσουµε και να αντιγράψουµε παραδοσιακά ανεπτυγµένες χώρες όπως
Γαλλία, Γερµανία ή Αγγλία, αλλά χώρες όπως Ισπανία ή Ιταλία. Σχετικά, αξίζει να επισηµανθεί το παράδειγµα της
Ισπανίας η οποία πριν από µια δεκαετία «αντέγραψε» το µοντέλο της Γαλλίας σε ό,τι αφορά το σύστηµα παραγωγής
κτιριακών έργων.
Συγκεκριµένα, διαµόρφωσε κατάλληλο σύστηµα ελέγχων ποιότητας και εγγυήσεων για το τελικό αποτέλεσµα προς όφελος
του καταναλωτή - χρήστη των έργων. ∆ηλαδή, αυτού ο οποίος σε τελευταία ανάλυση πληρώνει την ποιότητα και «την
πληρώνει» για τη µη ποιότητα!
Αναφερόµενοι στην ανάγκη για νέα εξειδικευµένα ασφαλιστικά προϊόντα όπως τα προαναφερθέντα, εύλογα τίθενται
ερωτήµατα όπως «γιατί και πώς», «ποια ασφαλιστική αγορά». Σίγουρα οι απαντήσεις δεν είναι απλές. Ωστόσο, υπάρχουν
και είναι -µπορούν να είναι- εύκολα κατανοητές σε όσους έχουν τη διάθεση να διερευνήσουν το θέµα υπερβαίνοντας τις
γνωστές πρακτικές της «αρπαχτής», του εύκολου και γρήγορου κέρδους µε την ελάχιστη (ή δίχως) προσπάθεια.
Πάντως, η λύση στο θέµα της ποιότητας και ασφάλειας των κατασκευών συνδέεται καταρχήν µε την ανάδειξη της
επαγγελµατικής ευθύνης των µηχανικών που έχουν ως αντικείµενο τη µελέτη και επίβλεψη των κατασκευών. Και
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εντοπίζεται στην ανάθεση του ελέγχου και επιθεωρήσεων σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς, αυστηρά διαπιστευµένους
για την αξιοπιστία τους και µε την αξίωση να παρέχουν εγγύηση των υπηρεσιών τους.
∆ιαθέτοντας σε µόνιµη βάση αυστηρή και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής ευθύνης τους για τυχόν
ζηµιές άµεσες, έµµεσες και χρηµατικές απώλειες από λάθη ή παραλείψεις τους. Τότε, ο θεσµός της ασφάλισης εύκολα θα
µπορέσει να ανταποκριθεί και στην κάλυψη της 10ετούς εγγύησης των κατασκευών, που φαίνεται να είναι το ζητούµενο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, µηχανικός ΕΜΠ και ENSPM Γαλλίας. ∆ραστηριοποιείται ως Εµπειρογνώµων Ασφαλίσεων µε
εξειδίκευση στις ασφαλίσεις επιχειρηµατικών κινδύνων, επαγγελµατικής αστικής ευθύνης & τεχνικών έργων. Είναι
διευθύνων σύµβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», Εξουσιοδοτηµένοι Ανταποκριτές των Lloyd's. (www.gkoutinas.gr).
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