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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

• Μεγάλες εκπτώσεις, με δραματικές συνέπειες.

• Προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο με σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις.

• Έλλειψη έργων κάθε μορφής.

• Ανέφικτος στόχος υπό τις παρούσες συνθήκες η 

    απορρόφηση 1 δις € ανά έτος, που προκύπτει 

    ως ανάγκη από Ε.Ε.

• Στην κατηγορία μεγάλων έργων οδοποιίας και 

    Παραχωρήσεων υπάρχουν τρία εργοτάξια μόνο στην χώρα.

• Προβλήματα στην χρηματοδότηση από τις Τράπεζες.

• Κατάρρευση τεχνικών εταιρειών.

• Αγωνία για την επόμενη μέρα.



Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

• Ανάπτυξη ισχυρή σήμερα.

• Άμεσα μέτρα, σύντομης εφαρμογής. Άμεση      

κινητοποίηση.

• Εξειδίκευση στις Μελέτες – Κατασκευές.

• Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός με μέτρα 

επιτάχυνσης.

• Θεσμικές Παρεμβάσεις. Προώθηση   

Νομοθετικών ρυθμίσεων.

• Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών 

και Τιμολόγησης Έργων. Ταχεία προώθηση.

• Πρότυπες Προτάσεις. Άμεση Νομοθέτηση.



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
• Αντίδραση στην καταστροφή.

• Διαμόρφωση μετώπου των τριών (ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-

ΣΤΕΑΤ).

• Παρουσίαση συνεργασίας και γενικών θέσεων – 

Υπογραφή Μνημονίου (5/12/2018).

• Ανάπτυξη επί μέρους σημαντικών Προτάσεων σε 

Ημερίδα (8/5/2019).

• Ομάδες Εργασίας, Επεξεργασία – Εξειδίκευση Θέσεων. 

Γόνιμος διάλογος.

• Ανάγκη σύμπτυξης ευρύτερης συνεργασίας με τους 

φορείς που συναρτώνται με τον κατασκευαστικό κλάδο.

• Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας 

Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).

• Απάντηση στην διαχρονική έλλειψη Ενιαίας 

Εκπροσώπησης της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας.



ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ

Να ξεφύγουμε επιτέλους από την απλή παράθεση αναλύσεων της 
δραματικής κατάστασης.

Να επεξεργαστούμε συγκροτημένες ρεαλιστικές θέσεις που δίνουν 
απάντηση στα σημαντικά προβλήματα. 

Να διαμορφώσουμε σύγχρονες Προτάσεις με την μορφή ολοκληρωμένων 
Νομοθετικών Ρυθμίσεων.

Να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση για υλοποίηση.

Να συνεργαστούμε παραγωγικά για την Υπέρβαση του σημερινού αδιεξόδου 
με την Πολιτεία και τους αρμόδιους Φορείς.

Να διαμορφώσουμε τελικά συγκεκριμένη Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη 
Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών και να επιδιώξουμε την υιοθέτησή 
της.



ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών.

Διαφάνεια – προκαταρκτικές διαβουλεύσεις των τευχών δημοπράτησης.

Έλεγχος Μελετών και Επίβλεψη Έργων από ιδιώτες.

Ανάθεση έργων – Αντιμετώπιση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων Υποδομής.

Συμφωνίες – Πλαίσιο μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών.

ΑΜΕΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Έγινε μακρά και συστηματική επεξεργασία και είναι έτοιμη 

σειρά Νομοθετικών Ρυθμίσεων για:



ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)

Ανάθεση μελετών και συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών με προεπιλογή. 

Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες κλπ.) για 
τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και συμβάσεων 

Παραχώρησης Έργων.

Κριτήρια επιλογής στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Κριτήρια ανάθεσης στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Πρότυπες Προτάσεις.



ΟΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρώτη φορά αναφέρθηκαν το 2017 στο Συνέδριο ΣΕΓΜ Θεσσαλονίκη. Οι 
σχετικές ρυθμίσεις είναι νομοθετικά επεξεργασμένες

Αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ευρηματικότητας, σε δύσκολες 
εποχές για τη χρηματοδότηση έργων.

Απελευθέρωση για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και παραγωγικών 
ιδεών.

Κάλυψη επενδυτικού κενού, όταν υπάρχει, σε έργα υποδομής.

Δυνατότητα γρήγορης εφαρμογής. Υπέρβαση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Οι Πρότυπες Προτάσεις εμπεριέχονται σαν Προτάσεις Καινοτομίας στο 
πρόγραμμα που ανακοινώθηκε πριν από τις εκλογές. 

Καιρός για τη Νομοθέτησή τους.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1)

Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για τα έργα που πρέπει να 
καλύπτουν κοινωνικές και οικονομικές – αναπτυξιακές ανάγκες, με 

συγκεκριμένα κριτήρια και υπέρβαση της πρόχειρης και 
ευκαιριακής αντίληψης της αμφιλεγόμενης «ωριμότητας» και της 

πελατειακής ικανοποίησης.

Υποστηρίζουμε τη βελτίωση στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε 
να μην υπάρχουν εμπόδια στο σχεδιασμό.

Θεωρούμε σημαντική την έμφαση πέραν των επενδύσεων σε κύριες 
Υποδομές και στα απαραίτητα έργα νέων Υποδομών λόγω 

κλιματικής αλλαγής, της Συντήρησης – Επισκευής υφιστάμενων 
υποδομών, της Πολεοδομικής Ανάπτυξης, των Έξυπνων 

Πόλεων, στα Ιδιωτικά Έργα, στα έργα ΣΔΙΤ.



ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2)

Βασικά είναι τα ζητήματα:
•Του μεγάλου χρόνου πρόβλεψης και της επικαιροποίησης.

•Της ορθής επιλογής αρχικών προτεραιοτήτων.

•Της προτεραιότητας σε έργα που εκμεταλλεύονται υφιστάμενα έργα. Της 
συνέργειας μεταξύ τους.

•Του σεβασμού στο κρίσιμο στοιχείο του Value Engineering.

•Της κυρίαρχης θέσης της ανάλυσης Κόστους – Οφέλους.

•Της βελτίωσης της κατανομής των πόρων για την καλύτερη απόδοση υφιστάμενων 
υποδομών. Τον προσδιορισμό των πόρων και την κατάστρωση χρηματοοικονομικού 
μοντέλου.

•Της εξασφάλισης της λειτουργικής αξίας σε σχέση με το κόστος.

•Των έργων άμεσης απόδοσης που διευκολύνουν τον άνθρωπο.

•Της σοβαρής εξέτασης της σκοπιμότητας, της αξιολόγησης της βιωσιμότητας, της 
επίτευξης  ισορροπίας.

Εκφράζουμε την ειλικρινή βούλησή μας για συνεργασία με τους εκπροσώπους του 
Δημοσίου και των Φορέων και είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε ουσιαστικά. 

Είναι κομβικής σημασίας η κατοχύρωση αυτής της συνεργασίας.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (1)

Συστηματικός ο αγώνας επί πολλά χρόνια για την καθιέρωσή του.

Απόλυτη ανάγκη για νέες Αναλύσεις Τιμών, Παρατηρητήριο 
Τιμών, με πληθώρα προτάσεων από την πλευρά μας.

Προτείναμε επανειλημμένα Οδικό Χάρτη για την καθιέρωση του 
Εθνικού Συστήματος με συγκεκριμένα βήματα.

Χρηματοδοτήσαμε Πιλοτικές Εφαρμογές στο παρελθόν ΣΤΕΑΤ 
και ΣΑΤΕ, χωρίς υιοθέτηση.

Διαμορφώθηκε Ομάδα Εργασίας από το Υπ. Υποδομών με 
σοβαρούς επιστήμονες για να επεξεργαστεί την καθιέρωση του 

Συστήματος και έχει παράξει ήδη σοβαρό έργο.

Έχουμε και εμείς συστήσει αντίστοιχη Ομάδα που κινείται 
παράλληλα και ανεξάρτητα με τον ίδιο στόχο και επιχειρεί τις 

αναγκαίες εξειδικεύσεις.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (2)

Καιρός για απτά αποτελέσματα.

Η Ομάδα Εργασίας του Υπ. Υποδομών να ολοκληρώσει το έργο 
της και να πάρει την εντολή γι΄αυτό.

Εμείς εργαζόμαστε συστηματικά για την ολοκλήρωση του δικού μας.

Είναι ώρα να δούμε τη σύνθεση και την άμεση προώθηση του 
Εθνικού Συστήματος.

Είναι ώρα να ξεφύγουμε από την αυθαίρετη προσέγγιση των χωρίς 
έρεισμα τιμών, να τις προσεγγίσουμε ορθολογιστικά και να 

μορφώσουμε ελεγχόμενη, αντικειμενική αντίληψη για το 
κόστος του έργου.

Είναι ώρα να προσαρμοστούμε στον υπόλοιπο κόσμο, που εφαρμόζει 
εδώ και δεκαετίες το αυτονόητο. 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (1)

Η επί πολλά χρόνια εμπλοκή μας, των τριών Οργανώσεων, στην μελέτη και κατασκευή των 
Έργων, διαμόρφωσαν ένα σημαντικό πλούτο γνώσεων και προσδιορισμού και ιεράρχησης 
των προβλημάτων και συγκεκριμένων προτάσεων για την επίλυσή τους.

Θεωρούμε ότι ακόμη περισσότερο από πλευράς ουσίας, λόγω εμπλουτισμού με θέσεις και 
προτάσεις, αλλά και επίτευξης αποτελέσματος, λόγω της σύνθεσης δυνάμεων και φορέων 
που έχουν σχέση με την μελέτη και κατασκευή των έργων, γίνεται αναγκαία η ευρύτερη 
Συνεργασία και γι’ αυτό τον λόγο ιδρύσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας 
Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).

Η κυρίαρχη απαίτηση, μετά από μία βαθιά και επώδυνη οικονομική και αναπτυξιακή κρίση 
στη χώρα μας, είναι η επίτευξη τώρα σοβαρής ανάπτυξης, ουσιαστικής και δομικής σε 
όλους τους τομείς. Για να γίνει αυτό απαιτούνται ταχείες κινήσεις σε θεσμικό επίπεδο, 
με σχετικές νομοθετήσεις και παρεμβάσεις και γρήγορες αποφάσεις για συγκεκριμένα 
μέτρα προς άμεση εφαρμογή.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (2)

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύ αποτελεσματικά γι’ αυτό το σκοπό. 
Έχουμε ήδη επεξεργασμένες σειρά προτάσεων και νομοθετικών 
ρυθμίσεων. Προχωράμε συστηματικά και σε άλλα κομβικής σημασίας 
ζητήματα. 
Θεωρούμε ότι βασικό στοιχείο που θα βοηθήσει σοβαρά στην επίτευξη 
του στόχου της υπέρβασης της σημερινής αλγεινής κατάστασης στον 
τομέα της παραγωγής των έργων, είναι η διαμόρφωση συνθηκών 
Συνεργασίας του Δημοσίου και των Φορέων του με εμάς, που θα 
δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης και εμπλουτισμού θέσεων και 
προτάσεων για την κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων και 
αναπτυξιακών πολιτικών.

Προσδοκούμε σε αυτή την Συνεργασία σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά στο παρελθόν.

Θέτουμε την προσπάθειά μας στην υπηρεσία της επίτευξης του κοινού 
στόχου.



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


