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ΣΕΓΜ 2020-21
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

17/1/20 – ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-27
Την 17η Ιανουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος, η Αντιπρόεδρος κα Δέσποινα
Καλλιδρομίτου και το μέλος του Δ.Σ. κος Χρίστος Τσομπανίδης παρέστησαν στο Εθνικό Αναπτυξιακό
Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Συνέδριο σηματοδότησε την
επίσημη έναρξη του διαλόγου όλων των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων
και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για όλα τα κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της
νέας προγραμματικής περιόδου, η συνολική χρηματοδότηση της οποίας θα ανέλθει σε 20 – 21 δις.€ εκ των
οποίων τα 2/3 θα κατευθυνθούν στην πράσινη και έξυπνη ανάπτυξη.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της
Ελλάδας, ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Elisa Ferreira και ο Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Το συνέδριο ήταν χωρισμένο σε (4) θεματικές ενότητες.
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2020-2030» με Συντονιστή τον κ. Δημήτρη Σκάλκο,
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέβη
στην παρουσίαση «Αναπτυξιακές Προκλήσεις και Προτεραιότητες Οικονομικής Πολιτικής», ο κ. Joost Korte,
Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
«Developing A Strategy That Works For The Greek People» και η κα Lamia Kamal-Chaoui, Διευθύντρια
Κέντρου Επιχειρηματικότητας, ΜμΕ, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ στην «Towards A Renewed
Strategy For Regional Policy In Greece - An OECD Perspective».
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ με συντονιστή τον κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Μανώλης
Δερμιτζάκης, Καθηγητής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Γενεύης και Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας προέβη στην παρουσίαση «Επιστροφή στις Βάσεις στην Έρευνα και την
Καινοτομία», η κ. Ζωή Κούρνια, Ιδρύτρια Ingredio και Ερευνήτρια Β', στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών την «Έρευνα & Καινοτομία στις Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Ερευνητικά Κέντρα ως
Μοχλός Ανάπτυξης» και ο κ. Πέτρος Σουκουλιάς, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας &
Καινοτομίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την παρουσίαση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
στη Βιομηχανία».
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ με
συντονιστή τον κ. Γιώργος - Σταύρο Κρεμλή, Κύριο Σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας,
κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, η κα Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας
& Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προέβη στην παρουσίαση «H
Δεκαετία της Πράσινης Ανάπτυξης», ο κ. Δημήτρης Κονταξής, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών και
Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) στην παρουσίαση «Η
Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα ως Καταλύτης για την Ανάπτυξη» και η κα Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια
Πολιτικής «The Green Tank» στην παρουσίαση «Η Κρίσιμη Δεκαετία: Χρηματοδοτήσεις για ένα Βιώσιμο
Μέλλον».
Τέλος, στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, με συντονίστρια
την κα Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής & Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου
Μεταφορών & Υποδομών προέβη στην παρουσίαση Δίκτυα Υποδομών & Δίκτυα Επικοινωνίας: Οι Δύο
Όψεις της Σύγχρονης Κινητικότητας», ο κ. Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
– Συγκοινωνιολόγος στην παρουσίαση «Κρίσιμες Προκλήσεις για ένα Βιώσιμο Εθνικό Σύστημα
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Μεταφορών» και ο κ. Κώστας Καργάκος, Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων Δημόσιου Τομέα της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων στην παρουσίαση «European Investment Bank Supporting Growth In Greece».
Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 θα
εστιάσουν στους πέντε διατυπωμένους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής:
1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού.
2. Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής
οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων.
3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων των ΤΠΕ.
4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών
πρωτοβουλιών.
Την άνοιξη αναμένεται η πρώτη έκδοση των κειμένων του νέου ΕΣΠΑ 2021-27. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΣΠΑ.

17/1/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ DG REGIO
Την 17η Ιανουαρίου 2020, επ’ ευκαιρία της έλευσης στην χώρα μας των κ.κ. Willebrord Sluijters και Βύρωνα
Καμπαράκη επικεφαλής και μέλους αντίστοιχα του αρμόδιου τμήματος G.3 της DG REGIO για την Ελλάδα
στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με το Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ με θέμα την πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20 και τον
προγραμματισμό της επόμενης περιόδου 2021-27.
Οι εκπρόσωποι της DG REGIO εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μικρό ποσοστό απορρόφησης και
ζήτησαν την άποψη των εκπροσώπων του ΕΣΒΥΚ για βελτιωτικές παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ.
Παναγής Τονιόλος πρότεινε την ευρεία χρήση των συμφωνιών – πλαίσιο και υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών και την επίβλεψη των συμβάσεων μελετών και
έργων και την άμεση χρηματοδότηση για τη σύνταξη μελετών των αρχικών σταδίων (planning) των έργων
της επόμενης περιόδου με στόχο την λήψη των περιβαλλοντικών & λοιπών αδειοδοτήσεων στην έναρξη ή
έστω στα πρώτα δύο χρόνια του νέου ΕΣΠΑ.

21/1/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Τρίτη 21η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπ. Εξωτερικών του προέδρου κου
Παναγή Τονιόλου, του τέως προέδρου κου Κ. Καλέργη, του πρέδρου του ΣΕΣΜΑ κου Γ. Ραουνά και
εκπροσώπων της εταιρείας REMACO ΑΕ αναδόχου της μελέτης για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας του
μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου, με τους Διευθυντές των διευθύνσεων Β1 κο Δ. Χαλεπίδη και Β8 Α.
Κατεπόδη και θέμα την από 30/12/19 υπογραφείσα σύμβαση της μελέτης με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
Λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της εξωστρέφειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο
Εξωτερικών, συμφωνήθηκε να σταλεί ενημερωτικό υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κο Γρηγόρη Δημητριάδη για τον
ορισμό επιτελικής ομάδας από μέλη του Υπουργείου και των Συνδέσμων ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ ως συνέχεια
της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών μελετητικών και
συμβουλευτικών επιχειρήσεων η οποία είχε συσταθεί το 2017, προκειμένου να επικουρεί τον μελετητή και
την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στο έργο τους και να προωθηθούν τα μέτρα και οι δράσεις
που έχουν καταγραφεί.
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24/1/20 – 1η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Παρασκευή 24η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, η 1η συνάντηση
εκπροσώπων των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ελληνικών
τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις
πολιτικής», η οποία χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-20» (ΕΠΑνΕΚ). Η μελέτη είχε
προταθεί ως ένα από τα μέτρα ενίσχυσης της εξωστρέφειας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου που
είχε προτείνει η «Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών
μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων» η οποία είχε συσταθεί το 2017 με πρωτοβουλία του τότε
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συναδέλφου μελετητή κου Ηλία
Ξανθάκου μετά από αίτημα του Συνδέσμου.
Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους του μελετητή, μετείχαν μετά από πρόσκληση του
προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, η κα Κάθυ Χρηστίδου, αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ, τ. Γ.Γ. του Υπ.
Ανάπτυξης κος Ηλίας Ξανθάκος, οι κ.κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, Χρίστος
Τσομπανίδης και Κώστας Γαλερίδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, ο κ. Παναγιώτης Τουμπανάκης, μέλος της
Ομάδα Εργασίας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, ο κος Δημήτρης
Κάτσιος, μέλος της ομάδας εξωστρέφειας του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, Νομικός Σύμβουλος
του ΣΕΓΜ - ειδικός σε συμβάσεις FIDIC και οι κ.κ. Νίκος Παπαδάτος, Αγγελική Καρέτσου και Γιώργος
Δάφνος εκ μέρους του μελετητή (οι κ.κ. Κ. Καλέργης, τ. πρόεδρος του ΣΕΓΜ και Σταύρος Δαμιανίδης, μέλος
της Ομάδα Εργασίας, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για λόγους ανωτέρας βίας).
Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική με εύστοχες προτάσεις και παρατηρήσεις για τα θέματα που πρέπει να
εξετασθούν στο πλαίσιο της μελέτης. Αποφασίσθηκε όπως αποκατασταθεί συνεχής συνεργασία μεταξύ των
μερών προκειμένου τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης να βοηθήσουν στην προσπάθεια
εξωστρεφούς δραστηριότητας των μελών των δύο Συνδέσμων. Συμφωνήθηκε δε όπως η επόμενη
συνάντηση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου στα γραφεία του ΣΕΣΜΑ.

28/1/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ DG GROW
Την 28η Ιανουαρίου 2020, επ’ ευκαιρία της έλευσης στην χώρα μας της κας M. Rogalska επικεφαλής της
Δ/νσης G για τις Δημόσιες Συμβάσεις της Γενικής Δ/νσης DG GROW, του κ. B. Garcia Porras επικεφαλής
της μονάδας G.2 για τις αγορές των Δημοσίων Συμβάσεων και του μέλους της μονάδας κου Βασίλη Καναρά,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ με θέμα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στην χώρα μας.
Οι εκπρόσωποι της DG GROW εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται
στις δημόσιες συμβάσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Παναγής Τονιόλος προέβη στην ακόλουθη παρουσίαση:
«Το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων και μελετών πάσχει και όσον αφορά τη
νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή και στην εφαρμογή της.
1. Νομοθεσία:
Στον Ν. 4412/16 έχουν ενσωματωθεί μεν οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αλλά έχουν
προστεθεί πλήθος εθνικών διατάξεων που διαστρεβλώνουν, δυσκολεύουν και πολλές φορές ακυρώνουν,
το πνεύμα ακόμη και τις ίδιες τις προβλέψεις των οδηγιών. Για παράδειγμα έχει εμφιλοχωρήσει στον νόμο
εθνική διάταξη που δυσκολεύει την σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο και συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου, απαραίτητων εργαλείων για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών στην προετοιμασία των
προκηρύξεων και στην επίβλεψη των μελετών και των έργων.
2. Εφαρμογή:
a. Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει γεράσει, τόσον όσον αφορά τις δομές όσο και όσον αφορά το
προσωπικό διότι δεν γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και νέες προσλήψεις.
b. Δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή του Ν.4412/16. Από τα προβλεπόμενα 100
και άνω διατάγματα και αποφάσεις υλοποίησης, έχουν εκδοθεί ελάχιστα και αυτά συνήθως δεν
εφαρμόζονται.
i. Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελεί η μη έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο
άρθρο 344 του Ν.4412/16 για την σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων
Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να είναι ανεκπαίδευτο το προσωπικό που προετοιμάζει τα τεύχη των
διαγωνισμών και στελεχώνει τις επιτροπές αξιολόγησης.
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ii. Ένα δεύτερο παράδειγμα, ο Σύνδεσμός μας συνέταξε το 2017 αδαπάνως τεύχος άνω των 1000
σελίδων με εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης για τα
συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά και κτιριακά έργα, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση
τον Μάρτιο του 2019 αλλά δεν εφαρμόζεται.
3. Στον χώρο των μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, η κατάσταση είναι απογοητευτική:
a. Μικρός αριθμός προκηρύξεων.
b. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις που ξεπερνούν το 80% και σε αρκετές περιπτώσεις το 90%.
c. Σπασμωδικές προσπάθειες αντιμετώπισης με χρήση είτε υπερβολικά αυστηρών κριτηρίων επιλογής
που κωλύουν τον ανταγωνισμό είτε πλήρους μειοδοσίας.
d. Απουσία σύγχρονων προδιαγραφών και ουσιαστικής επίβλεψης.
4. Για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων – παθογενειών και την επανατοποθέτηση των
εμπλεκομένων μερών σε υγιή βάση, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης, με πρόταση
ενός συνόλου αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων σε (4) βασικούς τομείς της μελετητικής διαδικασίας που
είναι οι a) Οι αναθέτουσες αρχές, b) η διαφάνεια, c) η ανάθεση των μελετών και d) η εκτέλεση των
συμβάσεων:
a. Αναθέτουσες Αρχές:
i. Προτείνεται η υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών μέσω σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο με
μελετητικές εταιρείες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην δημοπράτηση
και στην εκτέλεση των συμβάσεων.
ii. Προτείνεται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων
Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων, την επιλογή των μελών των επιτροπών από αυτό, καθορισμό
προθεσμιών για την έκδοση των αποφάσεων με ιδιαίτερη πληρωμή των μελών.
b. Διαφάνεια:
Προτείνεται υποχρεωτική δημοσιοποίηση και προκαταρκτική διαβούλευση των όρων των
διαγωνισμών για όλα τα έργα άνω των 1.500.000€ χωρίς τον ΦΠΑ και για τις μελέτες & τεχνικές
υπηρεσίες άνω των ορίων της Ε.Ε. (140.000€), Οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται και θα
απαντώνται από την αναθέτουσα αρχή και, ανεξαρτήτως ή μη της αποδοχής τους, θα επισυνάπτονται
ως Παράρτημα στη Διακήρυξη.
c. Ανάθεση Μελετών:
i. Προτείνεται να θεσμοθετηθεί η κλειστή διαδικασία με προεπιλογή 5 – 8 γραφείων ως ο βασικός
τρόπος ανάθεσης μελετών με υποχρεωτική εφαρμογή στις αναθέσεις αρχικών σταδίων στις
οποίες υποβάλλονται και αξιολογούνται τεχνικές λύσεις.
ii. Η χρήση της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, να επιτρέπεται μόνο στις
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών με εκτιμώμενη αξία κάτω των κοινοτικών ορίων, υπό
τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16.
iii. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών να γίνεται με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της
έκπτωσης, για την μείωση των κινδύνων μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις συμβατικές του
υποχρεώσεις και στην παραγωγής μη ποιοτικού αποτελέσματος.
iv. Υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού της σύμβασης
και όχι της τελικής της αξίας μετά την έκπτωση. Το ποσοστό να αυξάνεται αυξανομένης της
έκπτωσης.
d. Εκτέλεση Συμβάσεων:
i. Απαιτείται να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συμβάσεις υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, σε αντικατάσταση του προεδρικού
διατάγματος 696/74, για τα συγκοινωνιακά και κτιριακά έργα καθώς και για όσες από τις υπόλοιπες
κατηγορίες μελετών δεν υφίστανται τέτοιες ή είναι παρωχημένες (π.χ. πολεοδομικές, χωροταξικές,
ενεργειακές, κ.λπ.).
ii. Υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στον έλεγχο των μελετών από μελετητικά γραφεία που
δεν μετέχουν στην εκπόνησή τους, τα οποία θα συνυπογράφουν τα παραδοτέα.»

28/1/20 – CONCRETE AWARDS 2019
Τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων κατασκευαστικών και μελετητικών εταιρειών της Ελλάδας,
κορυφαίοι Έλληνες ακαδημαϊκοί από πολυτεχνικές σχολές της χώρας, εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών
δομικών υλικών και δημοσιογράφοι, συναντήθηκαν, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, στο Sofitel Airport Luxury
Hotel, στην τελετή απονομής των Concrete Awards 2019. Τον ΣΕΓΜ, ο οποίος είχε θέσει την εκδήλωση
υπό την αιγίδα του, εκπροσώπησε ο πρόεδρος κος Παναγής Τονιόλος.
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Τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά τους στον κλάδο έλαβαν από τον μελετητικό κλάδο ο ήδη βραβευθείς
από τον ΣΕΓΜ, Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας μέλους μας ΔΟΜΗ Α.Ε. κ. Σταμάτης Σταθόπουλος και ο
συνιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε. κ. Γιάννης Ανδρόπουλος.
Συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο ομότιμος καθηγητής και ακαδημαϊκός Θεοδόσης Τάσιος
ανέβηκε στο βήμα, παραλαμβάνοντας τιμητική βράβευση για το σύνολο της προσφοράς του στον
ακαδημαϊκό και κατασκευαστικό κλάδο κάνοντας λόγο για μια «ρωμαλέα συγκίνηση» αφού «όλος ο
κατασκευαστικός κλάδος είναι εδώ απόψε». Τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά τους στον κλάδο έλαβαν
επίσης ο κ. Σταμάτης Σταθόπουλος και ο κ. Γιάννης Ανδρόπουλος.

30-31/1/20 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Την 30η και 31η Ιανουαρίου 2020 ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ)
της ΕΕΔΕ, διοργάνωσε στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ συνέδριο με θέμα: «Για ένα σύγχρονο, αναπτυξιακό και
φιλικό κράτος» υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος κηρύξει την έναρξη των
εργασιών του. Επιδίωξη των διοργανωτών ήταν το συνέδριο να αναδείξει τη σημασία και τη συμβολή της
λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού στο στόχο της Ανάπτυξης, καθώς και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα
στην επίτευξή του. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ στο συνέδριο παρέστη ο πρόεδρος κος Παναγής Τονιόλος.
Οι θεματικές ενότητες ήταν (α) «Το Ψηφιακό Κράτος» με κεντρικό ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, (β) «Το Κράτος ως Μοχλός Ανάπτυξης» με κεντρικό ομιλητή
τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κύριο Κωστή Χατζηδάκη, (γ) «Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση
στο νέο περιβάλλον» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, και (δ)
«Το φιλικό κράτος» με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κύριο Γεώργιο
Γεωργαντά.
Στις ανωτέρω ενότητες του Συνεδρίου συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές μεταξύ των οποίων ήταν οι:
Δημήτρης Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Σκάλκος Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Μαρία Ανδρούτσου Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Άγγελος
Μπίνης Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δημήτρης Ασκούνης Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της
εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Γιώτα Παπαρίδου Πρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Νάνσυ Πουλούδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Χατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ., Δημήτρης Σωτηρόπουλος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Άρης Αλεξόπουλος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Παναγιώτης Καρκατσούλης Διοικητικός
Επιστήμων – Πολιτικός, Γιώργος Ραουνάς Partner KPMG και Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, Λεωνίδας Παπαϊωάννου
Director PwC.
4/2/20 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΕΣΜΑ
Την 4η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος παρέστη στην κοπή της πίτας του
Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του
κου Γιώργου Ραουνά, όπου είχε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Δ.Σ. και
εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ. Επιβεβαιώθηκε και από τα δύο μέρη ότι υπάρχει πεδίο συνεργειών σε ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τα μέλη των Συνδέσμων καθώς και σε συνεργασίες σε μελέτες και
υπηρεσίες συμβούλου τεχνικοοικονομικού αντικειμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6/2/20 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
Μετά από σχετικό αίτημα στελεχών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου, ο ΣΕΓΜ ανήρτησε τα παρακάτω
σχόλια στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
1. ΘΕΜΑ: « ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ –ΑΡΘΡΟ 24: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ»

7

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση -προς διαβούλευση- του ν/σ για το «νέο Ασφαλιστικό», ο
Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ο οποίος εκπροσωπεί άνω των 120
μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών και 5.000 εργαζομένων μηχανικών και λοιπών επιστημόνων
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι οποίοι εκπονούν τις μελέτες και τα αναπτυξιακά προγράμματα
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εκφράζει την αντίρρησή του στις διατάξεις του άρθρου 24, κατά
το μέρος κατά το οποίο, στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, ο προϊσχύων πίνακας των
ποσοστών αναπλήρωσης αριθμείται σε πίνακα υπ’ 1 με ισχύ έως 30-9-2019 και προστίθεται πίνακας 2
με ισχύ από 1-10-2019.
Με τα προβλεπόμενα στον πίνακα 2 μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης από 2,00% σε 0,50% για τα
επιπλέον των 40 ετών ασφάλισης με συνακόλουθη μείωση της σύνταξης από 30% έως 50% σε σχέση
με το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα Ν.4387/2016.
Είναι ευνόητο ότι το ανωτέρω ποσοστό 0,50% είναι πάρα πολύ χαμηλό (σχεδόν μηδενικό) και δεν
αποτελεί κίνητρο για παραμονή στην εργασία έμπειρων απασχολούμενων όπως είναι οι μέτοχοι και
εργαζόμενοι μηχανικοί και λοιποί επιστήμονες των εταιρειών μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, αφενός
μεν, σε Δημόσιους Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενοι στο Μητρώο Μελετητών
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφετέρου δε, στον
ιδιωτικό τομέα όντας εγγεγραμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Τέλος, η νέα πρόβλεψη δεν ανταποκρίνεται στην ανταποδοτικότητα των εισφορών στο πλαίσιο της
αναλογικής ισότητας και της δίκαιης αντιμετώπισης των ήδη εργαζομένων με πολλά χρόνια άνω των 40
ετών π.χ. 50 ή 60 και πλέον.
Παρακαλούμε συνεπώς να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις του Ν.4387/2016 ως έχουν.»
2. ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση -προς διαβούλευση- του ν/σ για το «νέο Ασφαλιστικό», ο
Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ο οποίος εκπροσωπεί άνω των 120
μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών και 5.000 εργαζομένων μηχανικών και λοιπών επιστημόνων
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι οποίοι εκπονούν τις μελέτες και τα αναπτυξιακά προγράμματα
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στο παρόν άρθρο 27, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 20 του ν.
4387/2016, δεν αποτυπώνεται σαφώς ότι περιλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι
εργάζονται υπό το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
83 του Ν.4412/2016 και το εκτελεστικό αυτού Π.Δ. 71/2019 ΦΕΚ 112Α’ και οι οποίοι επιθυμούν να
συνεχίσουν εργαζόμενοι πέραν των 40 ετών.
Για το λόγο αυτό προτείνεται στο τέλος της παρ. α προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη πρόταση:
«Επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι ή μιθωτοί) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και
στα Μητρώα του Ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4412/2016 και το εκτελεστικό
αυτού Π.Δ. 71/2019 ΦΕΚ 112Α’, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και επιθυμούν να συνεχίσουν να διατηρούν την επαγγελματική τους απασχόληση,
δύναται, κατόπιν αιτήσεως προς τον ΕΦΚΑ, να τους καταβάλλονται ακαθάριστες συντάξεις που τους
αντιστοιχούν, μειωμένες κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία».
Με την προτεινόμενη προσθήκη θα περιοριστεί σημαντικά η αδήλωτη εργασία και οι αντίστοιχες
επιβαρύνσεις στον ΕΦΚΑ.»

6/2/20 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Με επιτυχία διεξήχθη χθες 6/2/20 σε μία γεμάτη αίθουσα στο Upper all day bistro bar στο Σύνταγμα, η κοπή
πίτας του ΣΕΓΜ για το 2020. Στην εκδήλωση παρέστη μεγάλος αριθμός στελεχών από μέλη του Συνδέσμου
και εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων, ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) κος Γιώργος Καταπόδης με την σύζυγό του, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ομ. Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο
Διευθυντής της Δ/νσης Β8 Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών κος Αντώνης
Κατεπόδης, ο τέως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και μελετητής κος Ηλίας Ξανθάκος, η
Πρόεδρος του τμήματος Αττικής του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΣΑΔΑΣ) κα Τζούλια Τσαλίκη, ο νομικός σύμβουλος και ειδικός σε θέματα διεθνών δημοσίων συμβάσεων
FIDIC κος Δημήτρης Κουρκουμέλης και οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου Πάνος και Άννα Χασάπη.
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Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Παναγής Τονιόλος στη σύντομη ομιλία του πριν την κοπή της πίτας,
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ζήτησε την ενεργή στήριξη όλων στην προσπάθεια του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας των
μελών του. Τέλος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την κα Αγγελική Νταλιάνη, επικεφαλής της εταιρείας «ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ» για την ευγενική της χορηγία στην εκδήλωση.
Το φλουρί της πίτας κέρδισε το μέλος μας ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. και το καλαίσθητο δώρο που είχαν επιμεληθεί
εκ μέρους του Δ.Σ. οι κυρίες Ιωάννα Ξανθοπούλου Δέσποινα Καλλιδρομίτου, παρέλαβε η κα Βάλια
Αντωνίου. Σε όλους τους παρευρισκομένους δόθηκε εκ μέρους του Προέδρου, αναμνηστική κούπα με τα
στοιχεία του ΣΕΓΜ.

10/2/20 – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΕΓΜ κ. Π. ΤΟΝΙΟΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο κος Παναγής Τονιόλος, με αφορμή την έναρξη της θητείας του ως πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ για την
διετία 2020-21, παρεχώρησε την ακόλουθη εφ’ όλης συνέντευξη στο περιοδικό ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
όπου απάντησε σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με τον Σύνδεσμο, τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο και
τον κατασκευαστικό τομέα γενικότερα:
1. Στις αρχές του 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ και εσείς
αναδειχθήκατε ως ο νέος πρόεδρος. Ποιες είμαι οι προτεραιότητες που βάζετε για τον κλάδο σας την
επόμενη διετία;
Οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία είναι οι ακόλουθες:
1. Η εμπέδωση από την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς, του ρόλου των μελετητικών και
συμβουλευτικών τεχνικών εταιρειών στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας με τον ορθολογικό
σχεδιασμό, μελέτη, διαχείριση και επίβλεψη έργων και προγραμμάτων, στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων και στην προσπάθεια εξωστρέφειας του συνόλου του κατασκευαστικού και συμβουλευτικού
τομέα της χώρας λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους στις διεθνείς αγορές.
2. Η αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των δημόσιων αναθετουσών αρχών
στον προγραμματισμό, μελέτη και επίβλεψη μελετών και έργων. Άλλωστε το outsourcing του δημόσιου
τομέα είναι εξαγγελθείσα πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και πρακτική σχεδόν όλων των χωρών
παγκοσμίως.
3. Η ανάδειξη του Συνδέσμου ως σημείου αναφοράς για τους ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες και αλλοδαπούς,
στην αναζήτηση αξιόπιστων ελληνικών μελετητικών γραφείων για τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών και
ερευνών και την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
4. Η ανάπτυξη της εξωστρεφούς δραστηριότητας των μελών μας με τους κατάλληλους μετασχηματισμούς
– συνεργασίες και την υποστήριξη της πολιτείας. Για τον σκοπό αυτό, μετά από πρωτοβουλία που είχαμε
αναλάβει την προηγούμενη περίοδο, έχει ξεκινήσει η εκπόνηση μελέτης για την εξωστρέφεια του μελετητικού
– συμβουλευτικού κλάδου με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος
του εξαμήνου.
5. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης (digitization) με αιχμή το BIM στον σχεδιασμό,
μελέτη και επίβλεψη των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Ο Σύνδεσμός μας μετέχει ενεργά στη
διαβούλευση και τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της EFCA BIM Task Force, του οδικού χάρτη
για την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών και έχει συνάψει συμφωνία με την Zigurat Global Institute of
Technology, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση μηχανικών στις νέες τεχνολογίες, για την παρακολούθηση των
προγραμμάτων της στο BIM από στελέχη των μελών μας σε προνομιακές τιμές. Ήδη πολλές εταιρείες μέλη
μας εκπονούν μελέτες με ενσωματωμένη την τεχνολογία BIM, τόσο στην Ελλάδα (Ίδρυμα Νιάρχου) όσο και
στο εξωτερικό που η χρήση του έχει καταστεί σχεδόν υποχρεωτική (Μέση Ανατολή, Βόρεια Ευρώπη, κλπ).
2. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον πως μπορεί να ενισχυθεί η υγιής ανταγωνιστική
και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα των μελών σας;
Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ζητούμενο σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικά στις
δημόσιες συμβάσεις το πρόβλημα είναι εντονότερο διότι στην χώρα μας δεν υπάρχει αξιολόγηση του
αποτελέσματος με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους αποδοτικότητας.
Στις συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών συμβούλου το αποτέλεσμα είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί πριν
το έργο ολοκληρωθεί και λειτουργήσει ή αν σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα ολοκληρωθεί καν, δηλαδή όταν
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θα είναι ήδη πολύ αργά. Για τον λόγο αυτό η εφαρμογή των διεθνών πρακτικών και η διαφάνεια παίζει
σημαντικό ρόλο.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε προτείνει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων όπως είναι η ενίσχυση των αναθετουσών
αρχών, η υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση των τευχών των διαγωνισμών, όπως γίνεται με τα σχέδια
νόμων, η ανάθεση με αντικειμενικά ποιοτικά κριτήρια και με βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς που δεν
θα ξεπερνά το 20%, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τέλος η καθιέρωση ιδιωτικής επίβλεψης από
γραφεία τα οποία δεν θα μετέχουν στην μελέτη ή στην κατασκευή του έργου.
Όσον αφορά την εξωστρέφεια, οι εταιρείες μέλη μας στελεχώνονται από Έλληνες μηχανικούς, οι οποίοι
λόγω της πενταετούς εκπαίδευσής τους και της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει από την μελέτη σημαντικών
έργων τα προηγούμενα χρόνια, διαθέτουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διείσδυσή τους
εξωτερικό, το οποίο εξισορροπεί σε έναν βαθμό το μικρό τους μέγεθος, τα προβλήματα χρηματοδότησης
λόγω της κατάστασης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τη σχεδόν παντελή έλλειψη κρατικής
υποστήριξης.
Απαιτούνται ενέργειες ανάπτυξης συνεργειών – ανάπτυξη ομάδων και συνεργασιών, οργανωμένη
συμμετοχή επιχειρήσεων του κλάδου σε διπλωματικές αποστολές, συντονισμένες ενέργειες ενίσχυσης της
πρόσβασης σε αγορές – στόχους, δράσεις ειδικής ενημέρωσης των ελληνικών πρεσβειών και προξενείων
για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου και δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης της συνεργασίας
με βασικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς αναπτυξιακών έργων σε αγορές – στόχους.
Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να μην είναι εγγεγραμμένη στην African Development Bank και στην Asian
Development Bank οι οποίοι, μαζί με τη World Bank, είναι οι βασικοί χρηματοδοτικοί φορείς για αναπτυξιακά
έργα στις ηπείρους αυτές και στο καταστατικό της προσφάτως ιδρυθείσας Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας να μην προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας της ως εθνικός φορέας εξωτερικής βοήθειας προς
τις τρίτες χώρες με μόχλευση ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων.
3. Ποιος είναι ο βαθμός διεισδυτικότητας και παρεμβατικότητας του ΣΕΓΜ στον δημόσιο διάλογο και στις
πολιτικές, κοινωνικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν τον κλάδο και έχουν σκοπό την προώθηση
του ρόλου και της σημασίας των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων;
Ο Σύνδεσμός μας με την συνεπή δράση του έχει γίνει ο κύριος συνομιλητής στον δημόσιο διάλογο για τα
θέματα σχεδιασμού, μελετών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται στη γενικότερη υποβάθμιση του ρόλου των μελετών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην παραγωγική διαδικασία των ελληνικών δημοσίων έργων, σε αντίθεση με
τα μεγάλα ιδιωτικά έργα και ότι συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου η μελετητική προετοιμασία
και η αδειοδότηση του έργου διαρκεί περισσότερο χρόνο από την υλοποίησή του διότι με το τρόπο αυτό τα
ρίσκα χρόνου, κόστους, ποιότητας, είναι σαφώς μειωμένα σε σχέση με ένα πλημμελώς μελετημένο έργο.
Οι ιδιωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και επίβλεψης είναι επίσης υπό διωγμό στην χώρα μας
όταν την ίδια στιγμή ο δημόσιος τομέας είναι υποστελεχωμένος, χωρίς μέσα, εκπαίδευση, κλπ.
4. Είναι προφανές ότι πρέπει πλέον οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να παίζουν ρόλο στον σχεδιασμό
και την μελέτη των μεγάλων έργων. Είναι επίσης προφανές-δυστυχώς το έχουμε δει επανειλημμένα τα
τελευταία χρόνια και μάλιστα με εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα-ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί και
προδιαγραφές σχεδιασμού των έργων υποδομής στην Ελλάδα αναφέρονται συνοπτικά στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής ή δεν τις εξετάζουν καθόλου. Ο κλάδος σας πόσο μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση αυτής της νοοτροπίας και με ποιους τρόπους;
Η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτή και αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, τόσο στην προσπάθεια μείωσης της
ίδιας της αλλαγής όσο και των επιπτώσεών της. Η πραγματικότητα όμως αυτή δεν σημαίνει ότι οι
καταστροφές που βιώσαμε πρόσφατα στη χώρα μας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κλιματική αλλαγή.
Ελλιπής ή καθόλου σχεδιασμός και πλημμελής ή καθόλου συντήρηση αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για τις
ακραίες επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, υποδομές και περιουσίες. Ας εξασφαλίσουμε λοιπόν πρώτα τα
βασικά. Σωστό σχεδιασμό, σωστή μελέτη, συνεχή έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση των έργων και μέτρα
έγκαιρης προειδοποίησης.
Προφανώς οι κανονισμοί και ο τρόπος που μελετούμε τα έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη
κλιματική αλλαγή. Ήδη εταιρείες μας έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών της Διαμερισμάτων της χώρας με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Το επόμενο βήμα αφορά την εκπόνηση
διαχειριστικών σχεδίων (master plans) ανά δήμο, διαδικασία που μόλις έχει ξεκινήσει και πρέπει να
επιταχυνθεί διότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί εκπόνησης των μελετών, προβλέπουν για παράδειγμα ότι οι
γέφυρες και οι οχετοί θα μελετώνται για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, πρέπει όμως να έχουμε στη διάθεσή
μας σωστά δεδομένα, τα οποία είναι το αποτέλεσμα των μελετών αυτών.
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5. Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και οι επιδιώξεις των μελετητικών - συμβουλευτικών επιχειρήσεων
μπροστά στις νέες απαιτήσεις της αγοράς;
Υπάρχει αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων
χρηματοδότησης έργων υποδομής και κατασκευών που έχει σχεδιάσει η Ε.Ε. και της αναζήτησης
συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα.
Σημαντικό ρόλο θα έχουν στη διαχείριση των κεφαλαίων οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί εξωτερικής βοήθειας
των κρατών-μελών της Ε.Ε. με παντελή απουσία της χώρας μας στη λήψη των αποφάσεων λόγω της μη
ύπαρξης αντίστοιχου οργανισμού, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και άλλων φορέων.
Πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και ευκαιρίες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών
επιχειρήσεων σε νέα πεδία, όπως οι «έξυπνες πόλεις», οι «έξυπνες μεταφορές», έξυπνα συστήματα
διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, κ.ά.
6. Από τα συμπεράσματα του πρόσφατου συνεδρίου σας έγινε σαφής η σημαντική υστέρηση του τεχνικού
κλάδου της χώρας μας σε σχέση με τα άλλα ανεπτυγμένα κράτη και η επιτακτική ανάγκη άμεσης
υλοποίησης θεσμικών και επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών με στόχο την
ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστική παρουσία αυτού στο διεθνές περιβάλλον.
Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση;
Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με την εξέταση και αξιολόγηση των καλών πρακτικών που
ακολουθούνται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και την παραδοχή ότι μας ενώνουν περισσότερα από αυτά
που μας χωρίζουν, μας οδήγησαν απόφαση για σύμπραξη με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους
μελετητές, κατασκευαστές, παραγωγούς υλικών, οργανισμούς πιστοποίησης, ερευνητικά ιδρύματα και
εργαστήρια, κλπ. Μετά από μακρά διαβούλευση με τους βασικούς συνδέσμους των κατασκευαστών ΣΑΤΕ
και ΣΤΕΑΤ, προχωρήσαμε στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) κατά
τα πρότυπα του Βρετανικού Construction Industry Council (CIC), με σκοπό να αποτελέσει την ενιαία
έκφραση όλων των εμπλεκομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία, την παροχή επιστημονικά
τεκμηριωμένης και αντικειμενικής πληροφόρησης και τη διατύπωση επεξεργασμένων προτάσεων για τη
διαμόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στον τομέα των Υποδομών και
Κατασκευών.
7. Με την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας και το επενδυτικό κενό που υπήρξε στην Ελλάδα, σε
σχέση με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών, ποιες ευκαιρίες πρέπει να επιδιώξουμε ως χώρα για
μια δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων;
Η δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων στην χώρα μας πρέπει να στηριχθεί στην άντληση ιδιωτικών
κεφαλαίων τα οποία προφανώς θα επενδύσουν σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι τομείς αυτοί
είναι γνωστοί, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα ακίνητα γενικότερα, οι μαρίνες, οι συνδυασμένες
μεταφορές και τα logistics ως χώρα πύλη εισόδου προϊόντων στην ΕΕ, οι πράσινες επενδύσεις, οι αγωγοί
ενέργειας και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τις έξυπνες πόλεις. Επιπλέον όμως, η χώρα μας
εξακολουθεί να υστερεί ακόμη σε βασικές υποδομές που πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα όπως είναι οι
βιολογικοί καθαρισμοί και η διαχείριση απορριμμάτων καθώς και στην συντήρηση – βελτίωση των
υφιστάμενων.
Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να επαινέσω τη νέα κυβέρνηση για την θέσπιση του Εθνικού Μητρώου
Υποδομών στο οποίο θα καταγραφεί το σύνολο των υφιστάμενων κατασκευών υποδομών της χώρας, οι
οποίες θα ερευνηθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την τρωτότητά τους και την αντοχή τους με στόχο τον
καθορισμό και την προτεραιοποίηση των αναγκαίων επεμβάσεων με βάση την επικινδυνότητα και τα
διαθέσιμα κονδύλια. Στο γιγάντιο αυτό έργο οι εταιρείες μέλη μας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά
καθότι το σύνολο σχεδόν των κατασκευασθέντων έργων έχουν μελετηθεί από εμάς.
8. Εν όψει του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του υπό
θέσπιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης πενταετούς ορίζοντα, πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη
άμεσης χρηματοδότησης μελετών για νέα έργα και δράσεις;
Κατά τη γνώμη μου είναι καίριας σημασίας. Ο λόγος που σε κάθε προγραμματική περίοδο υπάρχει
υστέρηση απορρόφησης, οφείλεται στην μη έγκαιρη μελετητική προετοιμασία και ωρίμανση των έργων.
Συνάδελφός μου από την Ισπανία μου είχε αφηγηθεί τι έκαναν εκείνοι κατά τη δεύτερη προγραμματική
περίοδο 1994 – 1999 όπου πραγματοποιήθηκαν τα μεγάλα έργα υποδομής με συγχρηματοδότηση της ΕΕ.
Δύο χρόνια πριν ξεκινήσει η προγραμματική περίοδος είχαν αναθέσει με εθνικούς πόρους την εκπόνηση
των αρχικών σταδίων των μελετών μέχρι και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (planning phase),
ο οποία ολοκληρώθηκε σε 2 έως 4 χρόνια. Αμέσως μετά υπέβαλαν τις αιτήσεις ένταξης οι οποίες έγιναν
αποδεκτές λόγω επαρκούς ωριμότητας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Οι οριστικές τεχνικές
μελέτες (design phase) εκπονήθηκαν σε ένα χρόνο χωρίς καθυστερήσεις γιατί εξέλειπε η αοριστία των
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αδειοδοτήσεων και τα έργα κατασκευάσθηκαν και ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους. Η απορρόφηση του
προγράμματος έφθασε το 110%, οι ισπανικές εταιρείες, μελετητικές και κατασκευαστικές, γιγαντώθηκαν και
σήμερα είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές παγκοσμίως.
Σημειώστε ότι το κόστος των αρχικών σταδίων μελετών σε έργα υποδομής δεν ξεπερνά το 30% του
συνολικού κόστους των μελετών, οι οποίες ανέρχονται σε 2 – 5% του κόστους κατασκευής.
9. Ως ΣΕΓΜ σας βρίσκει σύμφωνους η διεύρυνση της συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και
γιατί;
Το κράτος στις ανεπτυγμένες χώρες έχει επιτελικό χαρακτήρα, μειούμενο σε μέγεθος και αυξανόμενο σε
αποτελεσματικότητα με την ανάθεση των υπηρεσιών μη στρατηγικού χαρακτήρα σε ιδιώτες (outsourcing).
Στον τομέα των τεχνικών έργων η μέθοδος αυτή δεν είναι άγνωστη στη χώρα μας αφού εφαρμόσθηκε με
επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των οποίων τα ολυμπιακά έργα και η Εγνατία οδός.
Θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα στον τομέα των μελετών. Την περίοδο 2013 – 2016
εκπονήθηκαν 60 συνολικά μελέτες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο δευτερεύον οδικό δίκτυο όλης της
χώρας συνολικού μήκος 10.000 χλμ από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. με την μέθοδο του outsourcing. Οι μελέτες
συντάχθηκαν από ιδιώτες τοπικούς μελετητές και η επίβλεψη πραγματοποιήθηκε από τρεις εταιρείες μέλη
μας. Προσφάτως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υποδομών ότι εγκρίθηκε δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τα έργα συνολικού κόστους 450 εκατομμυρίων ευρώ θα κατασκευασθούν και θα
αλλάξουν την εικόνα των δρόμων της χώρας σε τοπικό επίπεδο.
Οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν σε διαφόρων μορφών συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι
ήδη γνωστά τα έργα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων. Σήμερα υπάρχει ανάγκη για ένα
βήμα παραπέρα. Την θεσμοθέτηση των «αυτόκλητων προτάσεων» (unsolicited proposals) όπου ιδιώτες
μελετούν και προτείνουν ένα έργο δημοσίου συμφέροντος στην κυβέρνηση το οποίο συνάδει με τον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό και προσελκύει ιδιωτική χρηματοδότηση. Η διαδικασία αυτή θα απελευθερώσει
κεφάλαια και δυνάμεις για επενδύσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σε μία εποχή όπου η
οικονομική δυσπραγία του δημόσιου τομέα τον περιορίζει στα απολύτως απαραίτητα.
10. Ποιες είναι οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο σας και πόσο απέχουμε από την υλοποίησή τους
και στη χώρα μας;
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι βιώνουμε μία εποχή επιταχυνόμενων αλλαγών σε όλους τους τομείς λόγω
της αλματώδους τεχνολογικής προόδου. Ο πρόεδρος του Group Volkswagen δήλωσε πρόσφατα ότι
αντίπαλός του δεν είναι πλέον καμία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά η Tesla. Σε αντιστοιχία,
οι τεχνολογικές καινοτομίες όπως τα drones, οι δορυφόροι, το building scanning, το ΒΙΜ, το 3d Visualization,
οι έξυπνες δομικές μηχανές χωρίς χειριστή, το 3d printing, κλπ, μεταβάλλουν τον τρόπο που μελετούμε και
κατασκευάζουμε. Αυτές τις μέρες είδαμε στις τηλεοράσεις μας να αρχίζει και να ολοκληρώνεται σε διάστημα
δύο εβδομάδων η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην Κίνα με όλες τις απαιτούμενες ιατρικές υποδομές
για την νοσηλεία των θυμάτων του νέου κορονοϊού. Την ίδια στιγμή ουρανοξύστες κατασκευάζονται στην
αχανή χώρα με ρυθμούς δύο ορόφων την ημέρα.
Πόσο απέχουμε από όλα αυτά; Και πολύ και λίγο. Πολύ γιατί μέχρι σήμερα έχουμε εφαρμόσει ελάχιστα από
τα παραπάνω και λίγο γιατί και να έχουμε εφαρμόσει κάποια από αυτά σε ένα έργο, στο επόμενο δεν θα
πρέπει να κατ’ ανάγκη να κάνουμε τα ίδια λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που μπορεί να έχει ήδη
μεσολαβήσει και να μας κάνει μη ανταγωνιστικούς αν δεν την ενσωματώσουμε.
Απαιτείται εγρήγορση, συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων, απόσβεση της αγοράς νέας
τεχνολογίας σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι έχουμε συνηθίσει και συνεχής επανακατάρτιση
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό θα επιδιώξουμε την ένταξη των εταιρειών μας σε σχετικά προγράμματα
ενίσχυσης από το ΕΣΠΑ για την προμήθεια νέων λογισμικών (το κόστος τους για την μελέτη ενός έργου σε
BIM φθάνει τις 30.000€) και λοιπών συσκευών (drones, scanners, κλπ) καθώς και για την εκπαίδευση του
προσωπικού μας.
11. Έχουμε παγκόσμια πιά «έξυπνες πόλεις», οι «έξυπνες μεταφορές», έξυπνα συστήματα διαχείρισης
ενέργειας, υδάτων, κ.ά πόσο έτοιμοι είστε να αντιμετωπίσετε τις ραγδαίες εξελίξεις της νέας ψηφιακής
εποχής;
Όπως είπα και προηγουμένως, οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι συνεχείς. Κερδίζει εκείνος που τις
αναγνωρίζει, τις εξελίσσει και τις ενσωματώνει άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχοντας κατανοήσει την ανάγκη παραγωγής και εφαρμογής νέας γνώσης στα έργα δημοσίου συμφέροντος,
ο τζίρος των οποίων αγγίζει το 19% του συνολικού ΑΕΠ των κρατών μελών, έχει συμπεριλάβει στις νέες
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν.4412/2016
περί δημοσίων συμβάσεων, έναν ειδικό τύπο δημόσιας σύμβασης τη «Σύμπραξη Καινοτομίας». Ερευνητικά
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ιδρύματα, τεχνολογικές εταιρείες, μελετητικές εταιρείες, οικονομικοί σύμβουλοι, προμηθευτές,
κατασκευαστές και λειτουργοί, μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να υλοποιήσουν
καινοτόμα και έξυπνα έργα που να ταιριάζουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον, να είναι οικονομικά βιώσιμα
και να ικανοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες των πολιτών.
12. Πόση αλήθεια εμπεριέχει η πολύ κακή εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας σε εκθέσεις της Ε.Ε. για τις
δημόσιες συμβάσεις ιδίως στο μείζον θέμα της επικέντρωσης στην χαμηλή τιμή αντί στην ποιότητα και
πως μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση;
Η κατάσταση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μελετών είναι χειρότερη από κακή. Είναι κάκιστη.
Εκπτώσεις στις μελέτες με ποσοστά πάνω από 80% είναι συνηθισμένη πρακτική ενώ η πρόθεση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη ψήφιση των νέων οδηγιών, σύμφωνα με τον εισηγητή εκ μέρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Tarabella, ήταν μεταξύ άλλων «τα νέα κριτήρια θα θέσουν τέλος στη
δικτατορία της χαμηλότερης τιμής και θα επαναφέρουν την ποιότητα στο επίκεντρο». Θα ρωτήσει εύλογα
κάποιος, πως αυτό είναι δυνατόν. Είναι αν λάβουμε υπόψη την έλλειψη σύγχρονων προδιαγραφών και την
απουσία ουσιαστικής επίβλεψης.
Σύμφωνα με στοιχεία της FIDIC, το κόστος των μελετών ενός έργου υποδομής δεν ξεπερνά το 1 – 2% του
συνολικού κόστους στο σύνολο του κύκλου ζωής του, και για τον λόγο αυτό, στον οδηγό «FIDIC Guidelines
for the Selection of Consultants, Third Edition 2019» προτείνεται ως βασική διαδικασία επιλογής η QBS:
Quality (Qualification) Based Selection, η οποία προβλέπει μόνο τεχνική αξιολόγηση των υποψηφίων και
στην συνέχεια διαπραγμάτευση της τιμής με τον επιλεγέντα ανάδοχο.
Η διαδικασία QCBS: Quality (Qualification) and Cost Based Selection, η οποία μεταξύ των κριτηρίων
περιλαμβάνει και την οικονομική προσφορά, προτείνεται κατ’ εξαίρεση με συνιστώμενη βαρύτητα μέχρι 10%
και το πολύ μέχρι 20% για απλές περιπτώσεις: «FIDIC recommends that, when cost is an element in the
selection process, it should normally be kept between 0 and 10 percent; with 20 percent being the maximum
weight in simple and straightforward cases». Μετά δε από εκτεταμένες έρευνες διεθνώς, έχει διαπιστωθεί
ότι όταν η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς υπερβαίνει το 20%, τότε η διαδικασία μεταπίπτει σε απλή
οικονομική προσφορά: «FIDIC has undertaken extensive investigations on those percentages and
concluded that if the weight allocated to technical qualification is less than 80%, the selection process in
most cases automatically turns into Cost Based Selection».
Αντίστοιχα η EFCA (European Federation of Consultancy Associations) προτείνει ως βασική διαδικασία
επιλογής την MEAT (Most Economically Advantageous Tender) με (4) κατά μέγιστο αντικειμενικά ποιοτικά
κριτήρια και οικονομική προσφορά η βαρύτητα της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 20%. Έχει εκδώσει και
ειδικό οδηγό εφαρμογής «How to Derive MEAT Criteria» ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση.
Και στην χώρα μας τι γίνεται; Αντί όλων αυτών, τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι γενικά και οι
βαθμολογίες αναξιόπιστες, υπάρχει δε ειδική εθνική διάταξη στον Ν.4412/2026 (άρθρο 86, παρ. 6) που
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να χρησιμοποιούν υπό συνθήκες την τιμή ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης
μελετών. Ως πρώτο βήμα εξορθολογισμού του νομοθετικού πλαισίου πρέπει να είναι η κατάργηση όσων
περισσότερων εθνικών διατάξεων που δήθεν εξειδικεύουν τις προβλέψεις των οδηγιών.
Ο Σύνδεσμός μας στη μία και μοναδική συνάντησή του με τον πρώην Υπουργό Υποδομών πρότεινε την
υποβοήθηση των υπηρεσιών στην έκδοση δύο κύριων υπουργικών αποφάσεων:
1. Της προβλεπόμενης στο άρθρο 196, παρ. 2 υπουργικής απόφασης για την «Εξειδίκευση του είδους των
παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα,
τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». Η όλη εργασία η οποία περιλαμβάνει άνω των 1.000
σελίδων οδηγιών συντάχθηκε κατά κύριο λόγο από μέλη μας, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και η
υπουργική απόφαση εκδόθηκε τελικά τον Μάρτιο του 2019 (απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466).
2. Της προβλεπόμενης στα άρθρα 188, παρ. 6 και 123, παρ. 3 υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την
εκτέλεση του έργου». Παρότι το τελικό κείμενο δεν καλύπτει το σύνολο των προτάσεων του Συνδέσμου, η
απόφαση εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 (απόφαση ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466).
Μέχρι σήμερα οι αποφάσεις αυτές που θα συνέβαλαν στον εξορθολογισμό του συστήματος παραγωγής
μελετών και έργων δεν έχουν εφαρμοσθεί στην πράξη.
Περαιτέρω, το ΕΣΒΥΚ έχει προχωρήσει και έχει υποβάλει τον Οκτώβριο του 2019 στο Υπουργείο
Υποδομών «Επεξεργασμένες Προτάσεις για άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις στον Ν.4412/2016» με
ολιστική προσέγγιση του προβλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σε (4) βασικούς τομείς της
μελετητικής διαδικασίας (αναθέτουσες αρχές, δημοσιότητα και διαφάνεια, ανάθεση μελετών και εκτέλεση
συμβάσεων):
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1. Υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών μέσω σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο με μελετητικές εταιρείες
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την προετοιμασία δημοπράτησης, στην
επίβλεψη, στη συντήρηση και λειτουργία, στην άμεση ανταπόκριση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, κ.λπ.
2. Έκδοση του Π.Δ. για τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων που
προβλέπεται στο άρθρο 344 του Ν.4412/2016 και επιλογή των μελών των επιτροπών δημοσίων συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών από αυτό με συμμετοχή ενός μέλους από την
αναθέτουσα αρχή, εφόσον διατίθεται τέτοιο με τα απαιτούμενα προσόντα. Πρόβλεψη ιδιαίτερης αμοιβής
των μελών των επιτροπών διαγωνισμών εφόσον τηρούν τις προθεσμίες έκδοσης των πρακτικών.
3. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση και προκαταρκτική διαβούλευση των όρων των διαγωνισμών για όλα τα
έργα άνω των 1.500.000€ χωρίς τον ΦΠΑ και για τις μελέτες και τεχνικές υπηρεσίες άνω των ορίων της Ε.Ε.
4. Θεσμοθέτηση της προεπιλογής 5 – 8 γραφείων, κατά την παγκόσμια πρακτική, ως το βασικό τρόπο
ανάθεσης των μελετών, με υποχρεωτική εφαρμογή του στις αναθέσεις αρχικών σταδίων στις οποίες
υποβάλλονται και αξιολογούνται τεχνικές λύσεις.
5. Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης, για την
μείωση των κινδύνων μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στην
παραγωγή ποιοτικού αποτελέσματος.
6. Καθορισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης και όχι την τελική
αξία της και θέσπιση αναλογικής σχέσης έκπτωσης και εγγύησης καλής εκτέλεσης.
7. Προκήρυξη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών
εκπόνησης μελετών σε αντικατάσταση του ΠΔ696/74, για τα συγκοινωνιακά και κτιριακά έργα καθώς και για
όσες από τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών δεν υφίστανται τέτοιες ή είναι παρωχημένες (π.χ.
πολεοδομικές, χωροταξικές, ενεργειακές, κ.λπ.).
8. Υποβοήθηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο μελέτης από μελετητικά γραφεία που δεν μετέχουν
στην εκπόνησή της, τα οποία θα συνυπογράφουν τα παραδοτέα και στην επίβλεψη έργων εφόσον
διαθέτουν στελέχη με εμπειρία στην επίβλεψη ή/και στην κατασκευή.
13. Θεωρείτε ότι είναι αρνητική για τον κλάδο σας η πολυδιάσπαση των μελετητικών εταιρειών; Αν ναι, πώς
μπορείτε να δημιουργήσετε συνέργειες αλλά και μεγαλύτερα σχήματα;
Οι μελετητικές εταιρείες παγκοσμίως είναι συνήθως είτε μεγάλες έως πολύ μεγάλες είτε μικρές και
εξειδικευμένες. Τα μεγέθη των μελών μας, εξαιρουμένων μίας ή δύο, κατατάσσονται στις μικρές έως πολύ
μικρές εταιρείες. Σε άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες αντιστοίχου μεγέθους με την δική μας όπως η
Δανία και η Αυστρία, έχει δημιουργηθεί ένας μικρός αριθμός (κάτω των 10) μεγάλων διεθνών εταιρειών και
αρκετών μικρομεσαίων οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας.
Η εμπειρία από την εξωστρεφή δραστηριότητα των μελών μας δείχνει ότι υπάρχει χώρος και για τις δύο
κατηγορίες. Χρειάζεται σίγουρα η δημιουργία κάποιων εθνικών πρωταθλητών, όπως ήταν παλαιότερα το
Γραφείο Δοξιάδη προκειμένου να τραβήξουν και τους υπολοίπους, με θέσπιση κινήτρων που μπορεί να
περιλαμβάνουν πρόβλεψη αυξημένης βαθμολόγησης στα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, φορολογικές
ελαφρύνσεις, κλπ. Σε κάθε πάντως περίπτωση απαιτείται το κρίσιμο μέγεθος που θα περιλαμβάνει
συνδυασμό εμπειρίας, ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, πιστοποιήσεων και επαρκούς χρηματοδότησης.
Εφόσον υπάρχουν αυτά, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, είναι εύκολο να δημιουργηθούν συνέργειες και
συνεργασίες μεταξύ των μελών μας καθώς και με αλλοδαπές εταιρείες.
14. Η εξωστρέφεια του κλάδου σας είναι η επιθυμητή; Αν ναι ποια είναι τα βήματα που προτείνετε;
Η εξωστρέφεια είναι όρος επιβίωσης του κλάδου σε μία χώρα με μικρή οικονομία όπως η δική μας. Και
πραγματοποιείται είτε σε εταιρικό επίπεδο από μέλη μας είτε μεμονωμένα από ανεξάρτητους μηχανικούς
που εργάζονται στο εξωτερικό. Το κέρδος από την εξωστρεφή δραστηριοποίηση ελληνικών μελετητικών
επιχειρήσεων, πέραν της είσπραξης φόρων και λοιπών κρατήσεων από την Ελλάδα, είναι το
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η διατήρηση ανταγωνιστικής
τεχνογνωσίας και η υποβοήθηση στην είσοδο στις τρίτες χώρες και των ελληνικών κατασκευαστικών
επιχειρήσεων και των προμηθευτών.
Ο Σύνδεσμός μας σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, την EFCA και την FIDIC όπου είμαστε μέλη τους, έχουμε
καθορίσει χώρες – στόχους, παρακολουθούμε τα προγράμματα ανάπτυξης, δημιουργούμε σχέσεις και
συνεργασίες με τοπικές εταιρείες και έχουμε αποκαταστήσει μόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών και τις πρεσβείες στις χώρες στόχους. Το 2017 ως γενικός γραμματέας του ΣΕΓΜ, υπέγραψα
μνημόνιο συνεργασίας με τον αντίστοιχο κινεζικό οργανισμό CAPEC.
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Περαιτέρω έχουμε προτείνει την εγγραφή της Ελλάδας στις Χωρικές Αναπτυξιακές Τράπεζες (Αφρική, Ασία,
κλπ) προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν οι εταιρείες μας σε έργα που χρηματοδοτούν, την
ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την διευκόλυνση της έγκαιρης ροής και διάχυσης της πληροφορίας, σε
συνεργασία Υπουργείων και φορέων τεχνικού κλάδου, τη λειτουργία από το ΕΣΒΥΚ κοινού γραφείου
εκπροσώπησης και lobbying της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας στις Βρυξέλλες, τη δημιουργία
εξειδικευμένου Ελληνικού Φορέα ενίσχυσης και χρηματοδότησης της εξωτερικής βοήθειας.
Η υπό εκπόνηση μελέτη για την εξωστρέφεια του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου, θα καταλήξει σε
κατάστρωση και ιεράρχηση των δράσεων με όλους του εμπλεκόμενους φορείς (Επιτροπή Εξωστρέφειας,
Κεντρική κυβέρνηση και οικονομική διπλωματία σε συνεργασία με τον μελετητικό κλάδο) και σε
συμπεράσματα για τη δυνατότητα υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία.
15. Ποια έργα που είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται θεωρείτε ότι θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας
αλλά θα λειτουργήσουν και για την βελτίωση της ζωής των Ελλήνων.
Θεωρώ ότι δύο ειδών έργα αλλάζουν άμεσα την εικόνα της χώρας και παράλληλα βελτιώνουν τη ζωή των
τοπικών κοινωνιών. Το πρώτο αφορά σε έργα συνδεσιμότητας, είτε αυτά είναι τα κλασσικά υλικά έργα
(δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια) είτε είναι τεχνολογικά (ψηφιακές υποδομές δικτύων 4G, 5G, δίκτυα φόρτισης
οχημάτων, κλπ). Το δεύτερο αφορά σε ενεργειακά - περιβαλλοντικά έργα και στην κυκλική οικονομία
(αιολικά πάρκα, αποχετεύσεις, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ).
16. Στα ήδη υπάρχοντα Δημόσια έργα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης ή παρ΄ όλες τις αλλαγές –
τεχνολογίας, κλίματος- είναι ασφαλή;
Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα δημόσια έργα υποδομής στην χώρα μας δεν συντηρούνται καθόλου ή
συντηρούνται πλημμελώς
(εκτός των έργων παραχώρησης όπου είναι υπεύθυνος ο ιδιώτης
παραχωρησιούχος ο οποίος δεσμεύεται με τη σύμβασή του και για δικό του όφελος για την καλή συντήρηση
και λειτουργία του έργου). Επιπλέον, είμαστε μία σεισμογενής χώρα και οι παλαιότερες κατασκευές δεν
έχουν μελετηθεί με τον σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό και σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Απαιτούνται συνεπώς σε πρώτη φάση παρεμβάσεις ελέγχου – πρόληψης. Μετά την καταγραφή των
υφιστάμενων κατασκευών πρέπει να προγραμματισθεί αντισεισμικός έλεγχος των παλαιών με
προτεραιότητα στις γέφυρες, στα σχολεία και στα λοιπά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια συνάθροισης κοινού,
έλεγχος της παροχετευτικότητας των γεφυρών και οχετών με τα νέα δεδομένα που εμπεριέχουν σενάρια
της κλιματικής αλλαγής και προληπτική συντήρηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να προγραμματισθούν οι
εργασίες επιδιόρθωσης – αποκατάστασης όπου απαιτούνται με βάση την ανάλυση κινδύνου από τα
δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Δημόσιων Υποδομών.
17. Αν είχατε τη δυνατότητα, ως ειδικός, ποια έργα πιστεύετε ότι θα πρέπει να μπουν σε άμεση
προτεραιότητα και εφαρμογή επ΄ ωφελεία όλων.
Ότι ανέφερα προηγουμένως, η άμεση προτεραιότητά μου θα ήταν τα έργα για την αποκατάσταση της
ασφάλειας των υφιστάμενων υποδομών, τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο εκτός
των αυτοκινητοδρόμων όπου η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να θρηνεί πάνω από 700 νεκρούς κάθε
χρόνο και άλλους τόσους βαριά τραυματίες, ένας πραγματικός πόλεμος με πολλά θύματα και τέλος, η
ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών και της διαχείρισης των απορριμμάτων.

12/2/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Σύνδεσμος την 12η/2/20 απέστειλε προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, επιστολή με αίτημα ανάκλησης των διαγωνισμών με τίτλο: 1. «Εργασίες γεωτρήσεων για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων και γεωτεχνικών προβλημάτων στο Βόρειο οδικό άξονα Ικαρίας» και 2.
«Εργασίες γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και γεωτεχνικών προβλημάτων στο Βόρειο
οδικό άξονα Σάμου», εκ του γεγονότος ότι έχει προκηρύξει τους δύο ως άνω διαγωνισμούς που αφορούν
την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων σε κατολισθήσεις και των αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιμών, ως
εργολαβίες και καλεί να υποβάλουν προσφορά κατασκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (παρ. 21 και 22 της διακήρυξης).
Είναι πρόδηλο ότι οι προσκλήσεις αυτές αναφέρονται σε μελέτες και όχι εργολαβίες και παραβιάζουν ευθέως
τα δικαιώματα των μελών μας τα οποία διαθέτουν πτυχίο κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες)
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συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο 15 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων
συμβάσεων, τα οποία είναι τα μόνα που έχουν τα προσόντα να εκτελέσουν τέτοιου είδους έρευνες και να
αξιολογήσουν ορθώς τα αποτελέσματα.

4/2/20 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΕΠΟΧ
Την 17η Φεβρουαρίου 2020 ο ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος παρέστη στην κοπή της πίτας
του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΜΕΔΕ,
κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου του καθ. Σοφίας Αυγερινού Κολώνια, όπου είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει την συζήτηση με θέμα: «Η Χωρική Διάσταση κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο» με
ομιλίες του κ. Αλέκου Κρητικού και της κας Μαρίας Κωστοπούλου.
Ο Αλέκος Κρητικός έχει εργασθεί επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ. Έχει ακόμη υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις
στο δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων ως Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης
και Περιφερειάρχης Αττικής. Εργάσθηκε επίσης στον τραπεζικό χώρο, ασχολούμενος κυρίως με διεθνείς
χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και
κάτοχος D.E.A. Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Η Μαρία Κωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αντικείμενο της είναι ο σχεδιασμός
της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027. Είναι αντιπρόεδρος του
Γραφείου της Επιτροπής Χωρικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ. Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, επιπλέον διαθέτει σημαντική ερευνητική και διδακτική εμπειρία. Έχει εισηγηθεί για
θέματα του επιστημονικού και επαγγελματικού της πεδίου σε πολλά συνέδρια και εχει δημοσιεύσει σχετικά
άρθρα και εργασίες. Είναι διδάκτορας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris, στην
Οικονομία και Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε η συνεργασία σε έργα και δράσεις κοινού
ενδιαφέροντος.

18/2/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κο ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ
Την 18η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος και η Αντιπρόεδρος κα Δέσποινα
Καλλιδρομίτου, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΤΕΕ κο Γιώργο Στασινό μετά από σχετικό αίτημα του
Συνδέσμου, για ενημέρωση και συνεργασία στα θέματα μελετών – συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η
συνάντηση διήρκεσε μία ώρα και πραγματοποιήθηκεε σε πολύ καλό κλίμα. Ο κος Τονιόλος ζήτησε τη
συνδρομή του ΤΕΕ για την χρηματοδότηση μελετών στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-27, την υποστήριξη
των θέσεων του Συνδέσμου για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και στην ενσωμάτωση
του BIM στην χώρα. Ο κος Στασινός συμφώνησε και υποσχέθηκε τη στήριξή του.

19/2/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ: «Digital Construction and BIM in
Greece»
Την 19η Φεβρουαρίου 2020 ο Σύνδεσμος δια του μέλους του Δ.Σ. κου Γιάννη Λαδόπουλου, συμμετείχε στην
ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα: «Digital Construction and BIM in Greece» που διοργάνωσε το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕ, στο πλαίσιο των «Εθνικών Δράσεων» της
EU BIM Task Group.
«Η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρήση των πόρων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν κάποιες από τις
προκλήσεις του μέλλοντος, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση της
ΒΙΜ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες και βιώσιμες υποδομές. Η μεθοδολογία ΒΙΜ
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον κύκλο ζωής των κτιρίων, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή,
που εκτείνεται μέχρι την ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων. Η μόνη ψηφιακή τεχνολογία που αναφέρεται στην
οδηγία περί Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ και που είναι υποχρεωτική για δημόσια έργα σε κράτη μέλη της
ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο) είναι η ΒΙΜ.
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Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει το πλαίσιο της ΒΙΜ στην Ευρώπη, τις ευκαιρίες που
δημιουργούνται από τη χρήση της και πως αυτή οδηγεί στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα. Οι
ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες, οι κυβερνητικές πολιτικές, τα τεχνικά πρότυπα είναι μερικά από τα
θέματα που θα συζητηθούν στην ημερίδα που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μέρος της
είναι αφιερωμένο στη χαρτογράφηση των αναγκών και των δυσκολιών στην εφαρμογή της ΒΙΜ στην
Ελλάδα. Θα αναζητηθούν και θα αναλυθούν τρόποι να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή της που
θα οδηγήσουν στην απεικόνιση του ψηφιακού μέλλοντος του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα.
Αξιωματούχοι της ΕΕ, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες μετέφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και
ανέλυσαν τις καλές πρακτικές. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
και ΜΜ Επιχειρήσεων (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση».
Χαιρετισμούς απήθυναν οι κ.κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ , Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός
Ψηφιακής Στρατηγικής και Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Γραμματέας Υποδομών.
Οι βασικές θεματικές ενότητες ήταν:
 «Το ΒΙΜ στην Ευρώπη και το ψηφιακό μέλλον του κλάδου της κατασκευής»: Μίλησαν η κα Ηλέκτρα
Παπαδάκη, Υπεύθυνη Πολιτικής για την καινοτομία στον τομέα των κατασκευών και το βιώσιμο οικιστικό
περιβάλλον, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜ
Επιχειρήσεων (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κ κα Λιάνα Αναγνωστάκη, Μέλος της EU BIM Task Group, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ, η Δρ. Marzia Bolpagni, Senior Σύμβουλος BIM CEN / TC
442 / WG2 TG1, Επικεφαλής και βοηθός συντάκτης του BIM Dictionary με παρουσίαση με τίτλο: “Digital
Construction Standardization and the Italian paradigm” (“Τυποποίηση ψηφιακών κατασκευών και το
ιταλικό πρότυπο”) και η κα Stepanka Tomanova,Επικεφαλής της Κοινής Επιτροπής ISO/TC59/SC13 &
CEN/TC442 με τίτλο Παρουσίασης: “Standards as the basis of digitization and their use in the Czech
Republic” (“Πρότυπα ως βάση ψηφιοποίησης και η χρήση τους στην Τσεχική Δημοκρατία”).
 «Η εφαρμογή και η τεχνολογία του ΒΙΜ». Μίλησαν η κα Nικολέτα Παναγιωτίδου, Αρχιτέκτων MSc,
Ειδικός BIM, Ιδρυτής στο BIM Design Hub με τίτλο παρουσίασης: “Digital construction & BIM: Process
& technology” (“Ψηφιακή κατασκευή & BIM: Διαδικασία & τεχνολογία”), ο Δρ. Alexander Koutamanis,
Αρχιτέκτων, Αναπλ.Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Delft με τίτλο παρουσίασης : “Prerequisites and
applications of BIM (Προϋποθέσεις και χρήσεις του ΒΙΜ ), ο κ. Δήμος Τουλιάτος, Επιστημονικός
Συνεργάτης ΕΜΠ με τίτλο παρουσίασης: “Agenda for the Digital Transformation of the Construction
Industry in Greece – Memorandum of Understanding” (Agenda για το ψηφιακό μετασχηματισμό του
κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα – Μνημόνιο Συνεργασίας των Ενδιαφερομένων Μερών) και ο κ.
Marios Messios, Αρχιτέκτων MSc, Δ/νων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Parametricos Ltd, με τίτλο
παρουσίασης : “Geospatial Data and its implementation in BIM” (“Γεωπεριφερειακά δεδομένα και η
εφαρμογή τους στο BIM“).
 «Το ΒΙΜ στην Ελλάδα» με ομιλίες του κ. Μιχαή Δακτυλίδη, Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, του Ανδρέα
Γερακάκη, Γεν.Γραμματέα του ΣΑΤΕ, του Εμμανουήλ Βραϊλα, Αντιπροέδρου του ΣΤΕΑΤ και του Ιωάννη
Λαδόπουλου, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΜ & της Επιτροπής BIM Task Force της EFCA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ενώσεων Μελετηρών Μηχανικών).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση: «Το ψηφιακό μέλλον του κλάδου της κατασκευής στην
Ελλάδα».

20/2/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦ/ΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κο ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Την 20η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος και ο εκπρόσωπος του μέλους
του Συνδέσμου «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ» κος Βαγγέλης Καραμπλιάς, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη
Οικονόμου. Η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την agenda
που είχε τεθεί από τον Σύνδεσμο, ήταν:
1. Η αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων και η εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων στους Δήμους της χώρας:
Ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση των μελετών με δάνειο από την ΕΤΕπ.
Τελικός δικαιούχος και αναθέτουσα αρχή θα είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπολογίζει ότι τον
προσεχή Μάρτιο να προκηρυχθούν οι πρώτες 80 μελέτες που θα αφορούν 200 δημοτικές ενότητες σε
δέκα Lots των οκτώ συμβάσεων έκαστο. Σε κάθε μελέτη θα προβλέπεται και δεύτερη σύμβαση ιδιωτικής
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επίβλεψης. Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς θα περιορισθεί στο 10%. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις
με τις αλλαγές και τη δευτερογενή νομοθεσία θα εκδοθούν μετά το Πάσχα. Οι απαιτήσεις για τις ΣΜΠΕ
θα ομογενοποιηθούν στα Πρότυπα των Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Το πρόγραμμα εκτιμάται
ότι θα ολοκληρωθεί μετά από έξι χρόνια.
2. Πορεία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου:
Συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για την
έγκαιρη και επιτυχή έκβαση του προγράμματος, και για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε η αποστολή
επιστολής από τον Σύνδεσμο με προτάσεις επίλυσης.
3. Αστικές αναπλάσεις:
Ο υφ/γός ενημέρωσε ότι προετοιμάζεται νέα νομοθεσία για τις αστικές αναπλάσεις στον δημόσιο και
ιδιωτικό χώρο, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για συνολικές παρεμβάσεις σε μέγεθος, κατ’ ελάχιστον,
οικοδομικού τετραγώνου. Ενημέρωσε επίσης ότι έχει συσταθεί επιτροπή για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια
και ότι το Υπουργείο ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πιλοτικές εφαρμογές, με πρώτη την ανάπλαση των
κινηματογράφων ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΠΟΛΛΩΝ στην οδός Σταδίου.
Τέλος ο κος Τονιόλος έθεσε το θέμα συμμετοχής μέλους του ΣΕΓΜ στην «Διυπουργική Ομάδα ή σε
επιμέρους ομάδα εργασίας για την προώθηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών ΒΙΜ»
που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με στόχο την ενδυνάμωση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό EU ΒΙΜ Task Group και
τη σχετική από κοινού συντονισμένη ανάληψη δράσεων των συναρμοδίων φορέων.

21/2/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κο ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
Την 21η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος και το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος
Ντούλης συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Τάκη Θεοδωρικάκο. Η συζήτηση έγινε σε καλό
κλίμα. Το θέμα που συζητήθηκε αφορούσε το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για τη στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των ΟΤΑ. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί Επιτροπή Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού, Τοπικού και Περιφερειακού. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των
υπουργείων, της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) και της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας),
αλλά και εμπειρογνώμονες με εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα καταθέτει προτάσεις αναπτυξιακού
σχεδιασμού στην κεντρική διοίκηση και στη συνέχεια θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί αλλά και θα
υποστηρίζει την υλοποίησή τους.
Στους ΟΤΑ θα δίνεται η δυνατότητα να συστήσουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι
ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, θα λειτουργούν για την
υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τόσο στο πλαίσιο του δήμου όσο και σε διαδημοτικό, περιφερειακό
ή ευρύτερο επίπεδο. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θα αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και μπορούν να
διαχειρίζονται προγράμματα από κοινοτικούς ή και εθνικούς πόρους. Στο μετοχικό τους κεφάλαιο
σχεδιάζεται επίσης να συμμετέχουν η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί που θα
συσταθούν από τους ΟΤΑ, δεν θα επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον κρατικό
προϋπολογισμό και η λειτουργία τους καθορίζεται από το πλαίσιο λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών.
Όσον αφορά το προσωπικό αυτών των εταιρειών προβλέπεται να διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το
τακτικό προσωπικό σχεδιάζεται να προσλαμβάνεται βάσει του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας, μπορεί
όμως να γίνουν και αποσπάσεις υπαλλήλων από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Όσον αφορά το
έκτακτο προσωπικό, θα προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου για όσο καιρό διαρκεί το πρόγραμμα. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα να
συναφθούν συμβάσεις μισθώσεων έργου, εφόσον όμως οι δαπάνες που θα προκύψουν από αυτή τη
σύμβαση προβλέπονται και μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός
Οργανισμός.
Προκειμένου οι δήμοι αλλά και οι Περιφέρειες να μπορούν να υλοποιήσουν μελέτες και τεχνικά έργα
προβλέπεται ότι μπορούν να συνάψουν προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο
Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ, θα διαμορφώνει συμβάσεις έργου για συγκεκριμένα έργα με ιδιώτες πολιτικούς
μηχανικούς τους οποίους θα διαθέτει στη συνέχεια στους δήμους. Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός, η ΕΕΤΑΑ
και οι αναπτυξιακές εταιρείες δεν θα εκπονούν μελέτες.
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Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Τονιόλος παρουσίασε το έργο των μελών του Συνδέσμου και τη θέση του
Συνδέσμου για outsourcing των υπηρεσιών με χρήση συμφωνιών πλαίσιο και συμβάσεων υπηρεσιών
συμβούλου από τις εταιρείες μέλη μας. Έφερε δε ως επιτυχημένο πρόσφατο παράδειγμα την ολοκλήρωση
σε τρία χρόνια (2012-15) 60 πρωτότυπων μελετών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) σε 12.000
χλμ δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού δικτύου της χώρας από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ με χρήση τριών
τεχνικών συμβούλων με συνυπογραφή και συνευθύνη. Λόγω της ωριμότητας των έργων, η κυβέρνηση
εξασφάλισε πρόσφατα την χρηματοδότηση κατασκευής με δάνειο από την ΕΤΕπ ύψους 450 εκ.€.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στην βουλή την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να
ψηφισθεί στις αρχές Μαρτίου. Κανόνισε δε συνάντηση του Συνδέσμου με τον πρόεδρο της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για να δοθεί πλήρης ενημέρωση από τα δύο μέρη
και να αναζητηθούν κοινές δράσεις και ενέργειες.

24/2/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Παναγής Τονιόλος, ενόψει των κυοφορούμενων αλλαγών στον Ν.4412/16 και στο
θεσμικό πλαίσιο μελετών και έργων, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση προς τα μέλη του ΣΕΓM:
«Αγαπητά μέλη,
Εξ’ όσων πληροφορούμαστε, η συζήτηση στο Υπουργείο Υποδομών σχετικά με τις αλλαγές στον Ν.4412/16
έχει μπει στην ουσιαστική της φάση. Το Εθνικό Συμβούλιο Υποδομών Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο
Σύνδεσμός μας είναι ιδρυτικό μέλος, έχει καταθέσει «Τεύχος Προτάσεων προς Εφαρμογή» για τη Στρατηγική
Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών και κοινές «Επεξεργασμένες Προτάσεις για
άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις» του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, οι οποίες περιέχουν τις
θέσεις μας για την μεταρρύθμιση του τομέα των μελετών και των τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το
κύριο χαρακτηριστικό των προτάσεων αυτών είναι η ολιστική προσέγγιση σε όλο το πλέγμα σχεδιασμού,
ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει θετικό
αποτέλεσμα και όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις που το καλύτερο που μπορούν να προσφέρουν είναι
μία εφήμερη βελτίωση και το χειρότερο να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όσα επιχειρούν να
λύσουν.
Συνοπτικά οι κύριες προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:
1. Αναθέτουσες Αρχές:

⇒ Συμφωνίες – Πλαίσιο για την προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης μελετών & έργων, με πρόταση
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής & αξιολόγησης των προσφορών.

⇒ Επιτροπές Διαγωνισμών από πιστοποιημένα στελέχη με εμπειρία αντίστοιχη των κατηγοριών μελέτης,
ιδιαίτερη αμοιβή και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.
2. Δημοσιότητα και Διαφάνεια:

⇒ Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά όλων των προκηρύξεων άνω των ορίων.
3. Ανάθεση Μελετών:

⇒ Προεπιλογή 5 – 8 υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια ανάλογα του έργου.
⇒ Αξιολόγηση της επάρκειας και διαθεσιμότητας των βασικών στελεχών της ομάδας μελέτης (key
personnel).

⇒ Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης αντί
της ίδιας της έκπτωσης «ε».

⇒ Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης
σύμφωνα με τη σχέση: ΒΟΠi = (120*ε) / (20+ε), αντί της ίδιας της έκπτωσης ΒΟΠi = ε.
4. Εκτέλεση Συμβάσεων:

⇒ Σύνταξη σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών με ενσωμάτωση του BIM, και στο μεσοδιάστημα,
εφαρμογή της ΥΑ/ΥΠΟΜΕ/ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ1047Β’/29-3-19 περί εξειδίκευσης του είδους των
παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης.
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⇒ Ενεργοποίηση

της ΥΑ/ΥΠΟΜΕ/ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/ΦΕΚ4203Β’/25-9-18
Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου.

περί

Τεχνικών

⇒ Εξωτερικοί Ελεγκτές Μελετών & Σύμβουλοι Επίβλεψης Έργων, με συνυπογραφή και συνευθύνη.
Σας καλώ όλες και όλους, να επικοινωνήσετε τις παραπάνω θέσεις μας όπου κρίνετε σκόπιμο και να τονίσετε
τη σημασία που έχει η εργασία μας στον ορθολογικό σχεδιασμό, στην απορρόφηση των κονδυλίων και στην
παραγωγή και λειτουργία δημοσίων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου, διότι, δυστυχώς, σε ικανό ποσοστό ιθυνόντων αλλά και της κοινής γνώμης, έχει εδραιωθεί η
πεποίθηση ότι οι μελέτες αποτελούν ένα αναγκαίο κακό, εξαντλούμενες σε μία γραφειοκρατική διαδικασία
υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων.
Είναι βεβαίως αυτονόητο, ότι όλοι πρέπει να υπηρετούμε με το έργο μας τις αρχές αυτές.»

24/2/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ κο ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Την 24η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος, ο τέως πρόεδρος κος Κων/νος
Καλέργης, η αντιπρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κα Κάθυ Χρηστίδου και ο εκπρόσωπος του μελετητή της
εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων κος Νίκος
Παπαδάτος συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας κο Γρηγόρη Δημητριάδη και τους
συμβούλους τους κο Δούκα Μαρινόπουλο και την κα Φίσερ. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα. Τα θέματα
που συζητήθηκαν αφορούσε τις Προτάσεις για την εξωστρέφεια του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου
και την Μελέτη Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών
Επιχειρήσεων.
Ο κος Τονιόλος ανέπτυξε τις θέσεις του ΣΕΓΜ:
Προτάσεις για την εξωστρέφεια του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου.
1. Αναβάθμιση ελληνικής εκπροσώπησης στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη φάση
προγραμματισμού και κατανομής των επενδύσεων εξωτερικής βοήθειας.
2. Συνεργασία Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης για την οργάνωση της ελληνικής εκπροσώπησης
και συγκρότηση σαφούς πολιτικής εξωστρέφειας για τον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο.
3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την διευκόλυνση της έγκαιρης ροής και διάχυσης της πληροφορίας, σε
συνεργασία Υπουργείων και φορέων του τεχνικού κλάδου.
4. Εγγραφή της Ελλάδας στις Χωρικές Αναπτυξιακές Τράπεζες (Αφρική, Ασία, κ.λπ.), προκειμένου να
μπορούν να συμμετάσχουν οι ελληνικές εταιρείες σε έργα που χρηματοδοτούν.
5. Να δημιουργηθεί φορέας ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπως έχουν η Γαλλία (AfD), Γερμανία (KfW),
Σουηδία, Ισπανία, Δανία, κ.λπ.
6. Εναλλακτικά η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που έχει θεσπιστεί θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο
Οργανισμό αν:
 περιελάμβανε στους σκοπούς της, τη συμμετοχή σε προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας είτε Διεθνών
Οργανισμών είτε Εθνικά,
 προεβλέπετο η διάθεση κεφαλαίων για αυτή την επένδυση,
 είχε ελέγξει προηγουμένως τις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή της Ε.Ε. για να πιστοποιεί
Οργανισμούς ως επιλέξιμους υποδοχής χρηματοδοτήσεων,
 στην φιλοσοφία της αιτιολογικής έκθεσης καταγραφόταν η ανάγκη προώθησης του ιδιωτικού τομέα
ως μοχλού ανάπτυξης της Χώρας,
 συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων σημαντικοί παράγοντες του τεχνικού κλάδου.
Μελέτη Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών
Επιχειρήσεων.
Η μελέτη έχει διάρκεια (6) μηνών και η σύμβαση υπεγράφη στις 29-12-19. Η αναθέτουσα αρχή (ΕΠΑνΕΚ)
έχει, από τις 22-1-20, συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του Έργου από (3)
στελέχη της.
Το Υπ. Εξωτερικών θα πρέπει να συστήσει «Επιτελική Ομάδα Εξωστρέφειας» σε συνέχεια της
«Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας» και της «Ομάδας Εργασίας για τις ελληνικές τεχνικές, μελετητικές
και συμβουλευτικές επιχειρήσεις» που είχε συγκροτήσει από το 2016 το Υπ. Ανάπτυξης, στην οποία
μετείχαν όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς του κλάδου (ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΣΕΣΜΑ, ΤΜΕΔΕ, Enterprice Greece) και
η οποία, μεταξύ των άλλων, θα γνωμοδοτεί επί των παραδοτέων της μελέτης.
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Ο κος Δημητριάδης αναγνώρισε τη σημασία της εξωστρέφειας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου
και υποσχέθηκε τη βοήθεια του Υπουργείου σε στοχευμένες ενέργειες εφόσον συμβάλουν και οι Σύνδεσμοι
και τα μέλη αυτών. Ζήτησε δε να του σταλούν τα μέλη της ομάδας εξωστρέφειας για τις μελετητικές
επιχειρήσεις ώστε να την επανασυστήσει καθώς και ένα ενημερωτικό σημείωμα για την Αφρική και τις λοιπές
χώρες στόχους των μελών μας.

27/2/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΤΕΠ
Ο Σύνδεσμος την 27η/2/20 απέστειλε Πρόεδρο Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) κο
Αδριανό Παυλόπουλο με κοινοποίηση στους Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κο Κώστα Καραμανλή και
τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κο Γιώργο Καταπόδη, επιστολή με αίτημα ανάκλησης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Α’ Φάση Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία (3) συμβάσεων για την
«Αναθεώρηση 1ης Έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)» με κωδικό CPV: 732200000 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης», παρότι αφορούν υπηρεσίες μηχανικού για
τεχνικά έργα, υδραυλικά, λιμενικά, φράγματα, κλπ (παρ. Α.2.2 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης:
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου).
Συνεπεία αυτού, στην παρ. Α.3.2 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου», το χρονικό όριο υλοποίησης του
έργου των 18 μηνών δεν συνοδεύεται από πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού και
χρονοδιάγραμμα απασχόλησης καθώς και καθορισμό του ποσού αμοιβής των ζητούμενων υπηρεσιών, με
χρήση του άρθρου ΓΕΝ.4 του ισχύοντος «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής
Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών». Είναι πρόδηλο, ότι χωρίς πίνακα ελάχιστου
προσωπικού, η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα εκτελεστεί με προσωπικό «κατά το δοκούν».
Λόγω των ανωτέρω, ζητείται η ανάκληση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών αυτών ως παροχή
τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, με την ίδια (κλειστή) διαδικασία και πρόβλεψη του
κατάλληλου κωδικού CPV (713ΧΧΧΧΧ-Χ), προκειμένου να προσκληθούν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών στις ζητούμενες κατηγορίες συμφώνως με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων με την απαιτούμενη στελέχωση
και εμπειρία, συνοδεία από πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού, ώστε να αξιολογούνται οι
χρονικές και οικονομικές υποχρεώσεις και να βαθμολογείται συμφώνως με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86
του Νόμου η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων.

27/2/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MAPS ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΕΑΑΔΗΣΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ
Την 27η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος συμμετείχε με τον Πρόεδρο και
Γενικό Διευθυντή του ΕΣΒΥΚ κ.κ. Σέργιο Λαμπρόπουλο και Σπύρο Μουντρουίδη, τον Αντιπρόεδρο Λοιπών
Τάξεων του ΣΑΤΕ κο Παναγιώτη Μαυροδάκο, το μέλος του Δ.Σ. του ΣΤΕΑΤ κο Χριστόφορο Κωνσταντινίδη,
τον Διευθυντή κο Μιχάλη Μητσόπουλο και τα στελέχη της Δ/νσης Business Environment and Regulatory
Affairs του ΣΕΒ κες Αυγή Οικονομίδου και Κρυσταλλή Μπούρχα, στην συνάντηση εργασίας για το έργο
αξιολόγησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα με τη μεθοδολογία MAPS που υλοποιεί
η ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Σκοπός ήταν η διερεύνηση
σχετικά με το κατά πόσον οι πρακτικές στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων επιτυγχάνουν τους στόχους
(δείκτης 9 του πυλώνα ΙΙΙ) και τον βαθμό που η αγορά των δημοσίων συμβάσεων είναι πλήρως λειτουργική
(δείκτης 10 του πυλώνα ΙΙΙ). Εκ μέρους του ΟΟΣΑ παρέστησαν οι κες Lena Dezine και Βάϊα Στεργιοπούλου
και από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ο Γεν. Διευθυντής κος Δουκάκης, οι κες Κυριαζή και Σπανού, ο κος Κυρίτσης και
λοιπά στελέχη.
Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των κατασκευών και τις μελέτες
ιδιαίτερα:
Ο κος Τονιόλος εξήγησε ότι το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων και μελετών
πάσχει και όσον αφορά τη νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή και στην εφαρμογή της.
1. Νομοθεσία: Στον Ν. 4412/16 έχουν ενσωματωθεί μεν οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
αλλά έχουν προστεθεί πλήθος εθνικών διατάξεων που διαστρεβλώνουν, δυσκολεύουν και πολλές φορές
ακυρώνουν, το πνεύμα ακόμη και τις ίδιες τις προβλέψεις των οδηγιών. Για παράδειγμα έχει
εμφιλοχωρήσει στον νόμο εθνική διάταξη που δυσκολεύει την σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο και
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συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, απαραίτητων εργαλείων για την υποβοήθηση των
αναθετουσών αρχών στην προετοιμασία των προκηρύξεων και στην επίβλεψη των μελετών και των
έργων.
2. Εφαρμογή:
a. Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει γεράσει, τόσον όσον αφορά τις δομές όσο και όσον αφορά το
προσωπικό διότι δεν γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και νέες προσλήψεις.
b. Δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή του Ν.4412/16. Από τα προβλεπόμενα 100
και άνω διατάγματα και αποφάσεις υλοποίησης, έχουν εκδοθεί ελάχιστα και αυτά συνήθως δεν
εφαρμόζονται.
i. Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελεί η μη έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο
άρθρο 344 του Ν.4412/16 για την σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων
Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να είναι ανεκπαίδευτο το προσωπικό που προετοιμάζει τα τεύχη των
διαγωνισμών και στελεχώνει τις επιτροπές αξιολόγησης.
ii. Ένα δεύτερο παράδειγμα, ο Σύνδεσμός μας συνέταξε το 2017 αδαπάνως τεύχος άνω των 1000
σελίδων με εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης για τα
συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά και κτιριακά έργα, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση
τον Μάρτιο του 2019 αλλά δεν εφαρμόζεται.
iii. Ένα τρίτο πρόσφατο παράδειγμα καταστρατήγησης του πνεύματος των οδηγιών από τις
αναθέτουσες αρχές, είναι η πρόσφατη προκήρυξη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (4)
προκηρύξεων μελετών με τεχνική και οικονομική προσφορά όπου η βαρύτητα της οικονομικής
προσφοράς είναι 80%.
3. Στον χώρο των μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, η κατάσταση είναι απογοητευτική:
a. Μικρός αριθμός προκηρύξεων.
b. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις που ξεπερνούν το 80% και σε αρκετές περιπτώσεις το 90%.
c. Σπασμωδικές προσπάθειες αντιμετώπισης με χρήση είτε υπερβολικά αυστηρών κριτηρίων επιλογής
που κωλύουν τον ανταγωνισμό είτε πλήρους μειοδοσίας.
d. Απουσία σύγχρονων προδιαγραφών και ουσιαστικής επίβλεψης.
4. Για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων – παθογενειών και την επανατοποθέτηση των
εμπλεκομένων μερών σε υγιή βάση, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης, με πρόταση
ενός συνόλου αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων σε (4) βασικούς τομείς της μελετητικής διαδικασίας που
είναι οι a) Οι αναθέτουσες αρχές, b) η διαφάνεια, c) η ανάθεση των μελετών και d) η εκτέλεση των
συμβάσεων:
a. Αναθέτουσες Αρχές:
i. Προτείνεται η υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών μέσω σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο με
μελετητικές εταιρείες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην δημοπράτηση
και στην εκτέλεση των συμβάσεων.
ii. Προτείνεται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων
Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων, την επιλογή των μελών των επιτροπών από αυτό, καθορισμό
προθεσμιών για την έκδοση των αποφάσεων με ιδιαίτερη πληρωμή των μελών.
b. Διαφάνεια:
Προτείνεται υποχρεωτική δημοσιοποίηση και προκαταρκτική διαβούλευση των όρων των
διαγωνισμών για όλα τα έργα άνω των 1.500.000€ χωρίς τον ΦΠΑ και για τις μελέτες & τεχνικές
υπηρεσίες άνω των ορίων της Ε.Ε. (140.000€), Οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται και θα
απαντώνται από την αναθέτουσα αρχή και, ανεξαρτήτως ή μη της αποδοχής τους, θα επισυνάπτονται
ως Παράρτημα στη Διακήρυξη.
c. Ανάθεση Μελετών:
i. Προτείνεται να θεσμοθετηθεί η κλειστή διαδικασία με προεπιλογή 5 – 8 γραφείων ως ο βασικός
τρόπος ανάθεσης μελετών με υποχρεωτική εφαρμογή στις αναθέσεις αρχικών σταδίων στις
οποίες υποβάλλονται και αξιολογούνται τεχνικές λύσεις.
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ii. Η χρήση της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, να επιτρέπεται μόνο στις
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών με εκτιμώμενη αξία κάτω των κοινοτικών ορίων, υπό
τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16.
iii. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών να γίνεται με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της
έκπτωσης, για την μείωση των κινδύνων μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις συμβατικές του
υποχρεώσεις και στην παραγωγής μη ποιοτικού αποτελέσματος.
iv. Υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού της σύμβασης
και όχι της τελικής της αξίας μετά την έκπτωση. Το ποσοστό να αυξάνεται αυξανομένης της
έκπτωσης.
d. Εκτέλεση Συμβάσεων:
i. Απαιτείται να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συμβάσεις υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, σε αντικατάσταση του προεδρικού
διατάγματος 696/74, για τα συγκοινωνιακά και κτιριακά έργα καθώς και για όσες από τις υπόλοιπες
κατηγορίες μελετών δεν υφίστανται τέτοιες ή είναι παρωχημένες (π.χ. πολεοδομικές, χωροταξικές,
ενεργειακές, κ.λπ.).
ii. Υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στον έλεγχο των μελετών από μελετητικά γραφεία που
δεν μετέχουν στην εκπόνησή τους, τα οποία θα συνυπογράφουν τα παραδοτέα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, διευκρινίσθηκαν όλα τα θέματα και οι εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ ζήτησαν να
σταλεί απ’ ευθείας σε αυτούς υπόμνημα με τις θέσεις μας.

27/2/20 – 2η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Πέμπτη 27η Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΣΜΑ, η 2η συνάντηση
εκπροσώπων των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ελληνικών
τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις
πολιτικής.
Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους του μελετητή, μετείχαν μετά από πρόσκληση του
προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κος Γιάννης Ραουνάς και το μέλος του Δ.Σ. κα
Νατάσα Κουρμπουρέλου, ο τέως πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κώστας Καλέργης, οι κ.κ. Σπύρος
Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, Παναγιώτης Τουμπανάκης και Δημήτρης Κάτσιος, μέλη της
ομάδας εξωστρέφειας του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, Νομικός Σύμβουλος του ΣΕΓΜ - ειδικός
σε συμβάσεις FIDIC και οι κ.κ. Νίκος Παπαδάτος και Γιώργος Δάφνος εκ μέρους του μελετητή. Οι κ.κ.
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, Χρίστος Τσομπανίδης, Κώστας Γαλερίδης και Σταύρος Δαμιανίδης, μέλη
της Ομάδα Εργασίας, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για λόγους ανωτέρας βίας.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η παρουσίαση από τον μελετητή και ο σχολιασμός από τους
συμμετέχοντες, του σχεδίου ερωτηματολογίου εξωστρέφειας των τεχνικών, μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάλυσης του κλάδου που εκπροσωπούν ο ΣΕΓΜ και ο
ΣΕΣΜΑ ως βασικό εργαλείο για την περιγραφή και ανάλυση του κλάδου των Ελληνικών Τεχνικών,
Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, ως τη πρώτη φάση της πλήρους ανάλυσης και κατάθεσης
προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29η-5-20 (2ο παραδοτέο της μελέτης).
Έγιναν εποικοδομητικά σχόλια σε όλες τις ερωτήσεις με προτάσεις βελτίωσης, τα οποία καταγράφηκαν από
τον μελετητή. Συμφωνήθηκε όπως ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ συγκεντρώσουν και κωδικοποιήσουν και όποιες
άλλες παρατηρήσεις τους επί του ερωτηματολογίου και τις αποστείλουν στον μελετητή μέχρι την ερχόμενη
Πέμπτη 5-3-20. Στόχος είναι το τελικό ερωτηματολόγιο αποσταλεί στα μέλη των συνδέσμων μέχρι την 9η-320 με προθεσμία συμπλήρωσης δύο εβδομάδων (22-3-20).

3/3/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ κο ΗΛΙΑ ΓΙΑΤΣΙΟ
Την 3η Μαρτίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος, το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Ντούλης
και ο εκπρόσωπος εταιρείας μέλους μας κος Βαγγέλης Παππάς συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ
(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) κο Ηλία Γιάτσιο κατ’ εντολή του Υπουργού
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Εσωτερικών κου Τάκη Θεοδωρικάκου μετά την από 21/2/20 συνάντησή μας. Στη συζήτηση η οποία έγινε
σε πολύ καλό κλίμα, παραβρέθηκε και ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κος Αθανάσιος Λέκκας. Το
θέμα συζήτησης αφορούσε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική
των ΟΤΑ.
Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, οι προβλεπόμενες διατάξεις του σ/ν για την εταιρεία και τις
λοιπές αναπτυξιακές εταιρείες, θα περιορισθούν στους ΟΤΑ που θα το ζητήσουν και οι οποίοι δεν διαθέτουν
τεχνική επάρκεια ή προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές θα διαχειρίζονται, επιβλέπουν αλλά
δεν θα εκπονούν μελέτες, το δε έκτακτο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις έργου που δεν θα
ξεπερνούν τις 20.000€ χωρίς ΦΠΑ.
Η ΕΕΤΑΑ βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την χορήγηση
δανείου ύψους 50 εκ.€ για το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο θα διαχειρισθεί ως Αναθέτουσα Αρχή και
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος και τα μέλη του είναι στην διάθεση
της εταιρείας για την υποβοήθηση στη διαχείριση του προγράμματος, στην υποβολή προτάσεων για τον
τρόπο ανάθεσης, στη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και στην επίβλεψη μελετών και έργων.

5/3/20 – 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Την 5η Μαρτίου 2020 ο τ. πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κων/νος Καλέργης εκλήθη να συμμετάσχει ως
εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην υποομάδα αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των μελετών που
συνέστησε ο Υπουργός Υποδομών. Στην υποομάδα μετέχουν ο κ. Κων/νος Μακέδος, πρόεδρος του
ΤΜΕΔΕ ως συντονιστής, ο συντονιστής της υποομάδας για τα έργα κος Νίκος Σπυριδωνάκος, ο νομικός
σύμβουλος κος Χρήστος Μητκίδης, τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου κ. Γιάννης Κανελλόπουλος και
Δήμητρα Ευθυμιάδου (Δ19), η κα Γεωργία Μπραούζη (Δ13), η κα Ελένη Δημοπούλου (Δ24), ο κ. Χρήστος
Βίνης (Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ), η κα Μαρία Γρηγοριάδου, εκπρόσωπος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ και
ο κ. Θανάσης Πρέσβελος, εκπρόσωπος του ΣΜΕ.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση ετέθη το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και συμφωνήθηκε να
πραγματοποιούνται τακτικές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις κάθε Τρίτη στις 15:00. Ο κος Μακέδος
γνωστοποίησε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις
προς ψήφιση και θεσμοθέτηση. Στη συνέχεια, ο κ. Κων/νος Καλέργης ενημέρωσε τα μέλη για την εργασία
που έχει γίνει στο πλαίσιο του ΕΣΒΥΚ, η οποία κατά την άποψη του ΣΕΓΜ πρέπει να ενσωματωθεί ως έχει
και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποτελέσει την βάση της συζήτησης.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κος Παναγής Τονιόλος και ο κ. Κων/νος Καλέργης συμφώνησαν να
συναντηθούν με τη κα Μαρία Γρηγοριάδου και τον κ. Θανάση Πρέσβελο προκειμένου οι τρεις σύνδεσμοι να
συμφωνήσουν σε κοινές θέσεις κατά τη διαπραγμάτευση. Ο κος Κων/νος Καλέργης θα καταθέσει στην
επόμενη συνάντηση ένα κείμενο με τις προτάσεις άμεσης βελτίωσης της κατάστασης στον χώρο των
μελετών που είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΒΥΚ. Είναι καιρός όλοι να επικοινωνήσουν στα μέλη
της ομάδας και στην διοικητική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τις βασικές θέσεις του ΣΕΓΜ όπως
αποτυπώνονται στο site του Συνδέσμου.

5/3/20 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΑΤΜ)
Την 5η Μαρτίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος εκλήθη να συμμετάσχει σε ημερίδα με
ανώτερα στελέχη δημοσίων φορέων και ιδιώτες μελετητές στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αναμόρφωσης
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Στόχος ήταν οι εξωτερικοί φορείς να παρουσιάσουν την άποψή τους για τις γνώσεις και δεξιότητες που
πρέπει να χαρακτηρίζουν τους αποφοίτους της ΣΑΤΜ, και τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την εξέλιξη του
επαγγέλματος και της ειδικότητας του ΑΤΜ σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 10-15 ετών.
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Ο κος Παναγής Τονιόλος παρουσίασε την άποψη του ΣΕΓΜ για την δομή των σπουδών των μηχανικών και
ιδιαιτέρως για αυτές των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. υπό το πρίσμα των συνεχών και
επιταχυνόμενων τεχνολογικών εξελίξεων και των ευκαιριών που αυτές ανοίγουν σε όλο το φάσμα μελέτης
– κατασκευής – λειτουργίας των έργων, όπως αποτυπώνονται σε ανάλυση της Boston Consulting Group
(BCG):

Κατά την άποψη του ΣΕΓΜ ο Έλληνας Μελετητής Μηχανικός πρέπει να είναι Μηχανικός του Κόσμου. Η
εξωστρέφεια είναι προϋπόθεση επιβίωσης του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου της χώρας, στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι νέοι μας πρέπει να προετοιμασθούν με γνώσεις και πτυχία αναγνωρίσιμα
διεθνώς και να αποκτήσουν κουλτούρα συλλογικότητας, εταιρικής επιχειρηματικότητας και διεθνοποίησης.
Σύμφωνα με τον διάσημο Έλληνα καθηγητή του MIT Μιχάλη Μπλέτσα (HuffPost Greece – 27/12/19), η
εποχή της εξειδίκευσης τελείωσε, ειδικά στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στην αρχή της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και δεν πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλα στεγανά μεταξύ των τμημάτων. Η αλήθεια είναι ότι
οι απόφοιτοι Έλληνες μηχανικοί της σημερινής πενταετούς εκπαίδευσης, ούτε ανταγωνιστικοί είναι στις
γνώσεις των ευρωπαίων με μεταπτυχιακό στο πεδίο του μεταπτυχιακού, ούτε το Integrated Master που
διαθέτουν καλύπτει τον μεταπτυχιακό τίτλο στο συγκεκριμένο πεδίο που συνήθως ζητείται. Για τον λόγο
αυτό ο κος Παναγής Τονιόλος πρότεινε, η υποχρεωτική πενταετής εκπαίδευση να διαιρεθεί σε έναν τετραετή
προπτυχιακό κύκλο σπουδών και ένα μεταπτυχιακό Μaster's degree σε συγκεκριμένο τομέα, διάρκειας
δώδεκα μηνών.
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Στο προπτυχιακό στάδιο των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών πρότεινε για τα δύο πρώτα χρόνια
ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών κορμού μηχανικού με έμφαση στα βασικά: Μαθηματικά, Στατιστική, Αντοχή
Υλικών, Οικονομικά, Προγραμματισμός, Ανάλυση Δεδομένων. Επιπλέον θα πρέπει να καλύπτεται διδακτικά
το Νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, Χωρική, η περιβαλλοντική διάσταση και η κλιματική Αλλαγή, η κατανόηση
των νέων τεχνολογιών: Drones, Scanners, Sensors, BIM, Αυτόνομη Οδήγηση, Machine Learning, ο
σχεδιασμός και διαχείριση έργων, η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και το Value Engineering. Όλες οι
εργασίες στα ελληνικά θα έχουν περίληψη στην Αγγλική. Θα πρέπι να γίνονται παρουσιάσεις (presentations)
στο τέλος κάθε μαθήματος στα ελληνικά και αγγλικά.
Τα Master’s Degrees πρέπει να πραγματοποιούνται κατά προτίμηση στην Αγγλική και θα αφορούν σε
θέματα αιχμής που εμπίπτουν στις κατευθύνσεις του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και σε οριζόντια
ζητήματα και τεχνολογίες. Ανάπτυξη παραδοσιακών πεδίων (σχεδιασμός, λειτουργία και συντήρηση
υποδομών), λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την οικονομική – κοινωνική διάσταση και
την κλιματική αλλαγή), με χρήση real time εφαρμογών παρακολούθησης, μέτρησης και geopositioning.
Συσχέτιση GIS, BIM, Project Management. Smart Cities. Sustainability. Εκτιμήσεις - Διαχείριση Ακινήτων.
Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

5/3/20 – 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΒΥΚ
Την 5η Μαρτίου 2020, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του ΕΣΒΥΚ ομότιμου καθηγητή Σέργιου
Λαμπρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η 1η κοινή συνεδρίαση των ομάδων εργασίας του ΕΣΒΥΚ για τα βασικά
θέματα ενδιαφέροντος της μελετητικής – κατασκευαστικής βιομηχανίας. Οι ομάδες εργασίας (Ο.Ε.) και τα
μέλη τους έχουν διαμορφωθεί εξής:
Ο.Ε. 1: ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Βλάχος
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Ζ. Αθουσάκης
Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Χρ. Κωνσταντινίδης
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Ο.Ε. 2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4412/2016
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Γ. Βλάχος, Τ. Μαυροδάκος, Δημήτρης Κάτσιος
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Π. Τονιόλος, Κ. Γαλερίδης
Προτεινόμενοι από ΣΤΕΑΤ: Αθ. Σίψας, Κ. Λυσσαρίδης, Γ.Συριανός, Χρ. Κωνσταντινίδης
Προτεινόμενοι από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Πέτρος Σταθάς, Παναγ. Γιαννούλας
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς
Ο.Ε. 3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4413/2016
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Μ.Βράιλας
Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Αγησίλαος Κοντέσης
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Κώστας Παπανδρέου, Μάνος Ζωζωνάκης
Ο.Ε. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Σ. Λαμπρόπουλος
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Γ. Σμπώκος
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Λ. Ρουχωτάς, Κ. Γαλερίδης, Γ. Ξανθοπούλου
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Γ.Συριανός,
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς, Β. Χαλκιάς
Λοιποί Προτεινόμενοι: Μαρίνα Μαρινέλη
Ο.Ε. 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ευάγγελος Σαπουντζάκης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Αθανάσιος Κοντιζάς
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Σ. Σταθόπουλος, Γ. Σπινάσας, Γιάννης Σιγάλας
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Αστέριος Σιμόπουλος, Κωνσταντίνος Καλογήρου
Ο.Ε. 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ανδρέας Γερακάκης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Φίλιππος Αβρανάς
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Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Γ. Λαδόπουλος, Γ. Μακατσώρης
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ, Μάριος Πατσός
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Κονδύλης
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ι. Σιούτης, Λευτέρης Ζαμπέτας
Ο.Ε. 7: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Οικονομίδης
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Λήδα Παπαγεωργίου, Ιλιάνα Πανάγου
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Γ. Ντούλης, Δ. Κάτσιος
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Ζησόπουλος
Προτεινόμενη από HELLASTRON: Ναταλία Μανάρα
Ο.Ε. 8: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ : Τσόντος Μ. , Δ. Τσουρέκας
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Δ. Καλλιδρομίτου, Γ. Λαδόπουλος, Σπ. Παπαγρηγορίου
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ροδιανός Αντωνακόπουλος
Ο.Ε. 9: ΧΡΗΜΑΤΟOIΚΟΝΟΜΙΚΑ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Σπ. Μουντρουίδης
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Π. Τονιόλος, Θ. Τσιάλας
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Π. Καζαντζής
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Κ. Κωνσταντινίδης
Συμφωνήθηκε ο ακόλουθος τρόπος λειτουργίας των ομάδων εργασίας:
1) Ορισμός Συντονιστή.
2) Προτάσεις εμπλουτισμού Ομάδων Εργασίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ (1) – (2).
3) Προσδιορισμός εύρους – βάθους αντικειμένου ενασχόλησης.
4) Περιγραφή παραδοτέων ανά θεματικό αντικείμενο.
5) Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος.
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ (3) – (5).
6) Καθορισμός υποομάδας συλλογής στοιχείων σύνταξης αρχικών κειμένων (draft) / Ανά θεματικό
αντικείμενο εάν απαιτείται.
7) Καθορισμός υποομάδας ελέγχου αρχικών κειμένων – υποβολή προτάσεων / Ανά θεματικό αντικείμενο
εάν απαιτείται.
8) Κοινή συνεδρίαση των δύο υποομάδων για την οριστικοποίηση των παραδοτέων.
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ (8).
Τέλος συμφωνήθηκε όπως τα μέλη των Ο.Ε. μετέχουν σε μόνο μία Ομάδα. Οι Σύνδεσμοι θα ορίσουν νέα
μέλη για την κάλυψη των κενών θέσεων και επιπλέον μέλη όπου κριθεί σκόπιμο.
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