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- Πολ εοδόμ ος

Ο προσανατολισμός της παραγωγής σε

-

αρκετά συγκεκριμένο σε σχέση με το

προΊόντα με κύριο κριτήριο την

αγορά

φάσμα που καλύπτει ο σημερινός κύκλος

ανταγωνιστικότητα στις τιμές, χωρίς να

-

και πολύ περισσότερο με το φάσμα που

λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά

απαιτούμενες και προβλεπόμενες από τη

καλύπτεται από το προσυνέδριο.
Χωρίς να μπορεί παρ · όλα αυτά να

την ανταπόκριση των υλικών στις

μελέτη προδιαγραφές

χαρ ακτηριστικά.

· Ετσι

-

τα προιόντα που προσφέρονται στην

Το t>έμα της ε ισήγησης αυτής είναι

ο καταναλωτής, αλλά και ο

-

τις συνtlήκες και δυνατότητες

εξαντλήσει το αντικεί μενο. tlα

μηχανικός, βρίσκοντα ι σε αδυναμία να

προσπαt>ήσει να οριοθετήσει το

κατασκευάσουν ένα σωστό και

Εκτός από την ανάγκη ύπαρξης

πρόβλημα και τις επιπτώσεις του.

οικονομικό γ ι α τις προδιαγραφές του

σύγχρονων κανονισμών, t>α πρέπει , για

Θα ευχόμασταν να οργανώνονται από το

έργου ή πολύ περισσότερο να

τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και

ΤΕΕ συνέδρια με t>έματα πολύ

εξασφαλίσουν στους χρήστες των έργων

την εξασφάλιση των απαιτούμενων

περισσότ ερο προσδιορισμένα, όπου t>α

τις επιtlυ μούμενες συνtl ή κες.

χαρακτηριστικών της κατασκευής και για

δίνονταν η ευκαιρία στα μέλη του και

Η πραγματοποίηση ενός άρτιου τεχνικού

την επιτυχία καλύτερης σχέσης κόστους

στους ενδ ιαφερό μενους να μεταφέρουν

έργου ενδιαφέρει όλα ' α μέρη :

και αποτελέσματος, να επιδιωχt>ούν τα

την εμπειρία και τη γνώση τους, ώστε να

•

καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις.

εξασφάλιση της ποιότητας της

-

Μ · αυτό το σκεπτικό η εισήγηση αυτή

κατασκευής σε σχέση με το κόστος του

υλικών

tlα μπορούσε να αποτελεί ένα γενικό

έργου

-

πλαίσιο γ ια την προσέγγιση του

•

τον ιδιοκτήτη

-

χρήστη του έργου για

τον μηχανικό (μελετητή ή επιβλέποντα)

αντι κειμένου σ' ένα συνέδριο

για την ουσιαστιοποίηση και κατοχύρωση

αποκλειστικ ά γ ι · αυτό το tlέμα.

της εργασίας του

•

εφαρμογής στον τόπο του έργου.

παρακάτω:
να χαt>οριστούν οι προδιαγραφές των
να ανταποκριtlεί η Βιομηχανία κα ι

Β ιοτεχνία στην παραγωγή προϊόντων

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να
προχωρήσει στην τυποποίησή τους

τον κατασκευαστή για την

.. ·• • κλήρωση

-

να εξασφαλίσε ι η παραγωγή τη

Η κατάσταση στην αγορά των προιόντων

απρόσκοπτη και συνεπή

δυνατότητα συνεργασίας με εργαστήρια

που σχετίζονται μ ε την κατασκευή, και

του έργου

αναφερόμαστε σ' όλα, από τα μάρμαρα

• το κράτος γ ια την αύξηση της

χαρακτηριστικά των προϊόντων της και

και τα κουφώματα μέχρι τις συσκευές ή

α ποδοτικότητας και διάρκειας των

να μπορεί να τα βελτιώνει συνεχώς.

τα συστήματα tlέρμανσης, μας είναι

επενδύσεων και την αποφυγή σπατάλης

Θα πρέπει ακόμα , για όσα προϊόντα

γενικά γνωστή.

πόρων.

ζητιέται, να είναι δυνατή η βεβαίωση των

Ο αριtlμός των προΊόντων που

Για την αρτιότητα του τεχνικού έργου

χαρακτηριστικών τους με πιστοποιητικό

κυκλοφορούν διευρύνεται συνεχώς.

υπάρχουν δύο γενικές προϋποt>έσεις για

ή σήμα ποιότητας με την απαραίτητη

Τα χαρακτηριστικά τους άλλοτε

τα αντίστοιχα στάδια τη ς διαδικ ασίας

διαδ ικασ ία ποιοτικών ελέγχων.

προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή

παραγωγής του :

Να υπάρχει κατάταξη των προϊόντων

και άλλοτε παραμένουν άγνωστα στον

η ύπαρξη μιας πλήρους. λεπτομερούς

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και

καταναλωτή. Κι όσα όμως

μελέτης και η σωστή κατασκευή κάτω

οπωσδήποτε η δυνατότητα ενημέρωσης

προσδιορίζονται δεν είναι ταυτόσημα ή

από μια συνεχή και ουσιαστική επίβλεψη.

των καταναλωτών και μηχανικών για τα

τα ίδια για ομοειδή υλικά.

Στο πρώτο στάδιο ο μελετητής καλείται

διαtlέσιμα στην αγορά υλικά. Τέλος t>α

Ο έλεγχος των προβαλλόμενων ιδιοτήτων

να προδιαγράψει τη ν κατασκευή και να

πρέπει ο ουσιαστικός έλεγχος τη ς

είναι πολύ δύσκολος ή και αδύνατος.

επιλέξει τα υλικά που t>α

κατασκευής να εξασφαλίζει την

Οι τιμές τους πο ι κίλουν χωρίς να

χρησιμοποιηt>ούν ώστε με τη σωστή

εφαρμογή των κανονισμών και τη χρήση

συνδέονται άμεσα με τα συγκεκριμένα

εφαρ μογή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες

των υλικών σύμφωνα με τη μελέτη και τις

ερευνών και δοκιμών ώσ τε να γνωρίζει τα

χαρακτηριστικά τους.

της επίβλεψης , να καταλήξει το δεύτερο

προδιαγραφές της .

Ταυτόχρονα οι απαιτήσεις από την

στάδιο στην ολοκλήρωση του τεχνικού

Η υλοποίηση των π αραπάνω σημείων,

κατασκευή συνεχώς αυξάνουν.

έργου.

που σήμερα λείπουν περισσότερο ή

Αποτελέσματα των παραράνω συνtlηκών

Η επιλογή των υλικών που t>α χάνει ο

λιγότερο, μπορεί να συντελεσt>εί με μ ια

είναι :

μηχανικός όπως παραπάνω περιγράφηκε

κοινή προσπάtlεια των παραγωγών και

γίνεται με βάση :

του κράτους, με -τ η συνεργασία του

-

Η αδυναμία διασφάλισης των

αναγκαίων προδιαγραφών των
κατασκευών.

-

Το ψηλό κόστος κατασκευή ς.

-

τους ισχύοντες κανονισμούς

μηχανικού και με τα δύο μέρη. Κά-τω από

τις ανάγκες του χρήστη

αυτό το πρίσμα , που προϋποtlέτει

τις προδιαγραφές που υπάρχουν

διεύρυνση του σημερινού πεδίου δράσης
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του μηχανικού, ο ρόλος του, με τα

βάσει των χαρακτηριστικών τους.

προσόντα που δια{)έτει ttα βοηttούσε

-

τόσο στη βιομηχανική παραγωγή όσο και

μελετών και κατασκευών με μια νέα

πραγματοποιηθούν μόνο με τη

το κράτος.

νοοτροπία που θα αποβλέπει στην ουσία

συμμετοχή του μηχανικού, που είναι

Η παραγωγή των υλικών για να

και όχι μόνο στον τύπο.

απαραίτητη τόσο στην παραγωγή όσο και

ανταποκριttεί στις σύγχρονες ανάγκες
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να ttεσπίσει διαδικασίες ελέγχου

· Ολα

τα παραπάνω, μέσα από μια συνεχή

· Οπωι;

και προηγου μένως αναφέραμε, τα

παραπάνω μπορούν να

στην έρευνα, δοκιμές και έλεγχο των

πρέπει να πλαισιωttεί με συνεχή έρευνα

έρευνα για βελτίωση και για ένταξη όλων

προϊόντων . Σήμερα ο μηχανικός ελάχιστα

και δυνατότητα δοκιμών των προϊόντων.

των νέων προϊόντων. Θα πρέπει

ή καt>όλου δεν συμμετέχει στην

•

Πρέπει να προδιαγράφει ακριβώς τα

επομένως να δημιουργήσει την

παραπάνω διαδικασία. Τα κέντρα

προϊόντα της, και το σύνολο της

κατάλληλη υποδομή και το απαιτούμενο

ερευνών και δοκιμών είναι ελάχιστα και

παραγωγήι; της να υποτάσσεται στις

προσωπικό για τη λειτουργία

υποτυπωδώς οργανωμένα, ενώ τα κέντρα

αρχές της τυποποίησηι;. Πρέπει ακόμα

εργαστηρίων έρευνας και δοκιμών , κατά

ελέγχου και χορήγησης πιστοποιητικών

να παρακολουt>εί συνεχώι; την διατήρηση

τόπους και ανάλογα με το είδος των

σχεδόν λείπουν τελείως. Γενικά ο τομέας

της ποιότητας και να φροντίζει ώστε το

προϊόντων, και κέντρων ελέγχου και

έρευνας, παραγωγή ς και ελέγχου υλικών

προϊόν της να ανταποκρίνεται στα

χορήγηση ς πιστοποιητικών ή σήματος

βρίσκεται στο περιθώριο ή σχεδόν έξω

αρχικά χαρακτηριστικά.

ποιότητας.

από το πεδίο δράσης των μηχανικών,

Η έρευνα και η εργαστηριακή δοκιμή

Τα παραπάνω εργαστήρια

όπως και πολλοί άλλοι.

μπορεί να γίνεται από την ίδια την

πανεπιστημιακά ή μη, ttα πρέπει να

Η ανάγκη κατανόησης και επιδίωξης για

παραγωγή ή όπως συνηt>έστερα

ανταποκρίνονται στο γρήγορο ρυθμό και

εφαρμογή, των παραπάνω, είναι άμεση

συμβαίνει, λόγω μεγέt>ουι; μονάδων, από

εξέλιξη τηι; Παραγωγής απαλλαγμένα

για τη βελτίωση της ποιότητας της

οργανωμένα κρατικά εργαστήρια.

από μακρές διαδικασίες και αναμονές.

κατασκευής και της ζωής μας, για την

Από το μέρος του κράτους ή μέσω

Θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται

οικονομία που θα επέλθει στην

οργανισμών του (όπως ο ΕΛΟΤ) πρέπει

μεταξύ τους για την αξιοποίηση της

κατασκευή σε σχέση με το

να χαραχttεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο

γνώσης και τη ς πείρας και την προώθηση

επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα, για την

θα ολοκληρωθεί η παραπάνω

της έρευνας . Τα κέντρα ελέγχου t>α

εξέλιξη του κλάδου παραγωγήι;

προσπάttεια, να υποστηριχθεί αυτή με τα

πρέπει να διασφαλίζουν , με τη διατήρηση

προϊόντων σχετικών με την κατασκευή

κατάλληλα όργανα που θα

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του

και τη νέα διάσταση που παίρνει η

πραγματοποιούν την έρευνα, τις δοκιμές

προϊόντος , τα συμφέροντα του

δουλειά του μηχανικού . Για ν α

και την εποπτεία και να διευκρινισθούν

καταναλωτή και χρήστη .

εξασφαλιστεί ακόμα μια συνεχής

τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια για τις

Θα πρέπει ακόμα το κράτος να ενισχύσει

διαδικασία βελτίωση ς και ποιοτικής

ιδιότητες των προϊόντων.

τις περιοδικές κλαδικές εκθέσεις και να

εξέλιξης των προϊόντων, με σκοπό την

φροντίσει για τη δημιουργία ακόμα και

ανταγωνιστική παραγωγή και τη

· Ετσι το κράτος ttα πρέπει :
- να φροντίζει τη συνεχή ενημέρωση

μόνιμων εκδετούμενων υλικών όπως και

δημιουργία νέων υλικών και τεχνολογίας,

πλήρους καταλόγου υλικών με κατάταξη

που θα βοηθήσει τόσο τη βιομηχα\Ιική

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, για

παραγωγή όσο και το Κράτος με τις

υλικών και τους όρους τυποποίη σής

την ενημέρωση , ανταγωνιστικότητα και

άμεσες επιπτώσεις που έχει στην Εt)νική

τους.

προβολή των προϊόντων και για τη σωστή

Οικονομία.

και

βελτίωση των κανονισμών του.

-

-

να καttορίσει τις προδιαγραφές των

να κατατάσει τα προσφερόμενα υλικά

επιλογή μηχανικών και κοινού.

•

Μορφές συνεργασίας,
•

•

αστικοι συνεταιρισμοι
Τ. Τοματσοπούλου
Εκπρόσωπος ΕΟΜΜΕΧ
Στα πλαίσια του ΕΟΜΜΕΧ λειτουργεί

οικονομικό ο οποίος επιτυγχάνεται με

προβλήματος. Το νέο νομοσχέδιο

υπ ηρεσία η οποία έχει σαν αντικείμενο

την συνεργασία των μελών του. Στο

στηρίζεται στον νόμο της ΠΕΕΑ για τους

την προώθηση και στήριξη

ση μείο αυτό πρέπει να επισημανt>εί ότι ο

συνεταιρισμούς και έχει σκοπό να

κοινοπρακτικών δραστηριοτήτων. Για τον
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χαρακτηρισμό κοινοπραξία δεν

χρονικά και οικονομικά πλαίσιο

λειτουργία συνεταιρισμού σ· όλους τους

απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος

λειτουργίας του οποίου η αλλαγή θα

χώρους οικονομικήι; δραστηριότητας,

νομικός τύπος που να καλύπτει την

διευκολύνει και τους ήδη υπάρχοντες

εκτός της γεωργίας την λειτουργία των

όποια δραστηριότητα των

συνεταιρισμούς αλλά και τη γενικότερη

γεωργικών συνεταιρισμών διέπει

συνεργαζο μένων. Στον ευρύτερο αυτό

ανάπτυξη του αστικού συνεταιριστικού

ι δ ιαίτερο νομικό πλαίσιο δεδομένης και

όρο περιλαμβάνονται και οι αστικοί

κινήματος.

της συνταγματικής κατοχύρωσης της

συνεταιρισμοί επαγγελματιών και

· Η δη

αποτελεί ένα ξεπερασμένο και

έχει ολοκληρωθεί με πρωτοβουλία

ενt>αρρύνει την ελεύθερη οργάνωση και

διάκρισης γεωργικών και αστικών

βιοτεχνών που λειτουργούν σήμερα με

του ΕΟΜΜΕΧ η επεξεργασία

συνεταιρισμών.

βάση τον νόμο

νομοσχεδίου για τους αστικού ς

Κατευt>υντήρια άποψη για την

συνεταιρισμούς με στόχο τη λύση του

νομοτεχνική επεξεργασία του κειμένου

602

του

1914.

Π ρόκειται

για ανοιχτές ετ αιρείες που έχουν σκοπό

