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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων που αφορά στην διαχειριστική περίοδο 1/12/2019 – 30/11/2020, 

περιγράφονται οι βασικές ενέργειες και δράσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΜ όπως αυτό 

προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου του 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 8η Ιανουαρίου 

2020 ως εξής: 

H υλοποίηση των δράσεων της περιόδου πραγματοποιήθηκε σε μία πρωτόγνωρη περίοδο παγκοσμίως 

λόγω του κορωνοϊού, τόσο στο επίπεδο της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας όσο και σε αυτό 

της οικονομικής διαχείρισης της κρίσης και της καθημερινής λειτουργίας του Συνδέσμου και των 

εταιρειών μας.  

Σε μια περίοδο επίσης με νέα κυβέρνηση και μεγάλες προσδοκίες καθόσον στο πρόγραμμα του 

κυβερνώντος κόμματος περιλαμβάνονταν πολλές από τις πάγιες εκσυγχρονιστικές θέσεις μας όπως η 

σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση και στην επίβλεψη έργων και μελετών, η 

ανάπτυξη της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κ.λπ. 

Με τη συγκρότησή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαπραγματεύθηκε και υπέγραψε νέες συμβάσεις, 

στην θέση των προηγουμένων που έληγαν, με την εταιρεία ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ για την υπομίσθωση της έδρας 

του ΣΕΓΜ στην οδό Σίνα 10, τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Συνδέσμου 

και την παροχή υπηρεσιών οργανωτικής υποστήριξης για τη διενέργεια των εκδηλώσεων του ΣΕΓΜ, με 

το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο «Μαμαλούκος Νικόλαος – Μπάτρη Κλειώ» για τη λογιστική 

υποστήριξη και με τον ξενοδοχειακό όμιλο AIROTEL για την φιλοξενία των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 

λοιπών συναντήσεων μέχρι την 31η Μαρτίου του 2022, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος στο επόμενο 

εκλεγμένο Δ.Σ. να αποφασίσει για τη συνέχεια. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Τονιόλος Παναγής Πρόεδρος 

Παπαγρηγορίου Σπύρος Α’ Αντιπρόεδρος 

Καλλιδρομίτου Δέσποινα Β’ Αντιπρόεδρος 

Ελευθέριος Διγώνης Γενικός Γραμματέας 

Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Αν. Γενικός Γραμματέας 

Ξανθοπούλου Ιωάννα Επιμελήτρια Οικονομικών 

Λαδόπουλος Ιωάννης Μέλος 

Ντούλης Γεώργιος Μέλος 

Χατζής Κωνσταντίνος Μέλος 

Γαλερίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος 

Τσομπανίδης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος 
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Ακολούθως ορίσθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου στις διάφορες επιτροπές, ξεκίνησε η διαβούλευση για 

το πρόγραμμα δράσης 2020-21 και οι διάφορες ενέργειες για επείγοντα θέματα επικαιρότητας. 

Η κοπή της πίτας του νέου έτους πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 6η Φεβρουαρίου. Όμως αμέσως 

μετά άρχισαν να φθάνουν τα ανησυχητικά μηνύματα για τον νέο κορωνοϊό και στη συνέχεια ξεκίνησαν 

οι περιορισμοί των συναθροίσεων με κατάληξη το πρώτο ολικό lock down στη χώρα την 23η Μαρτίου 

που διήρκεσε μέχρι την 4η Μαΐου και το δεύτερο από την 7η Νοεμβρίου το οποίο διαρκεί ακόμη. 

Η διαμορφωθείσα κατάσταση υποχρέωσε σε αλλαγές στη λειτουργία του Συνδέσμου, όπως στη 

ματαίωση διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και λοιπών εξωστρεφών δράσεων, στη διεξαγωγή εξ’ 

αποστάσεως των συνεδριάσεων και συναντήσεων, συσκέψεων και συνεδριάσεων αλλά παράλληλα 

στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέλη μέσω της δημιουργίας ειδικής στήλης με τίτλο «ΣΕΓΜ: 

Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας» και της ανάρτησης «Ημερολογίου Δράσεων» 

κάθε μήνα. 

Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το Δ.Σ. ήταν: 

1. Η διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Συνδέσμου και των εταιρειών μελών 

μεσούσης της πανδημίας, με βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης για την ορθολογική 

διαχείριση των μειωμένων πόρων, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εταιρειών – μελών και τη 

διατήρηση, κατά το δυνατόν, της ομαλής ροής των εγκρίσεων, πληρωμών και νέων αναθέσεων 

μελετών. 

2. Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή στις αποφάσεις και στις δράσεις του Εθνικού Συμβουλίου 

Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο Σύνδεσμος είναι ιδρυτικό μέλος. 

3. Η αποδοχή όσο των δυνατόν περισσότερων από τις θέσεις μας οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην 

κοινή πρόταση μελετητών – κατασκευαστών υπό τη σκέπη του ΕΣΒΥΚ για τη τροποποίηση – 

αναθεώρηση του Ν.4412 περί δημοσίων συμβάσεων που προετοιμάζει η κυβέρνηση. 

4. Η αποκατάσταση συνεχούς επικοινωνίας του ΣΕΓΜ με τα Υπουργεία και τους κυβερνητικούς φορείς 

και η αναγνώρισή του ως αξιόπιστου εταίρου και συνομιλητή για την παρουσίαση και ανάδειξη 

θεμάτων ενδιαφέροντος των μελών μας. 

5. Ο περιορισμός της κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων 

συμβάσεων και των φωτογραφικών διατάξεων στις προκηρύξεις. 

6. Η στήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού του κλάδου με την ενεργό συμμετοχή μας στις 

δράσεις της EFCA και της FIDIC. 

7. Η υποβοήθηση στη σύνταξη της Μελέτης «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, 

Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις 

πολιτικής» με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-20. Η σύμβαση υπεγράφη την 30η Δεκεμβρίου 

2019 και είχε διάρκεια 6 μηνών. 

8. Η ανάδειξη των θέσεων του Συνδέσμου με συνεντεύξεις, δελτία τύπου κ.λπ. 

Από τις συζητήσεις με τα μέλη  και τις διάφορες δημόσιες αναφορές και συμμετοχές, διαφαίνεται ότι σε 

γενικές γραμμές, παρά την πρόσκαιρη, πιστεύουμε, αναστάτωση λόγω του κορωνοϊού, σε εγχώριο 

επίπεδο η κατάσταση στον μελετητικό κλάδο θα βελτιωθεί λόγω της ανάγκης ωρίμανσης και μελέτης 

έργων, σχεδίων και δράσεων για την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20, την έναρξη του νέου 

ΕΣΠΑ 2021-27 και του Ταμείου Ανάκαμψης, του Κτηματολογίου, του Χωροταξικού, του 

https://segm.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://segm.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://segm.gr/wp-content/uploads/2020/12/20201130_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F.pdf
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Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, παρά το κλίμα, το οποίο 

πρέπει να αντιπαλέψουμε, ότι οι μελέτες αποτελούν «αναγκαίο κακό» στην διαδικασία εκτέλεσης έργων 

και προγραμμάτων. 
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2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΓΜ 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 (ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ) του Καταστατικού του ΣΕΓΜ, σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

α) η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. 

β) η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του. 

γ) η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του. 

δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του. 

ε) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του. 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού ο Σύνδεσμος «Για την πραγμάτωση των παραπάνω 

σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις 

αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση τους». Ειδικότερα: 

α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα, 

β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των 

επαγγελματικών στόχων των μελών του, 

γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου 

από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του,  

δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού 

κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προ¬ώθηση και υλοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου,  

ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του αυτοτελώς η 

συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του,  

στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη    του, 

ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους, 

η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν στον 

τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του, 

θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του και 

του ιδίου του Συνδέσμου, 

ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του 

Συνδέσμου, 

ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του 

επαγγέλματος, 

ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του, 

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του, 
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ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις 

δραστηριότητές τους, 

ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας και άλλων πιστοποιήσεων για τα μέλη 

του, 

ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του. 

Οι προτεραιότητες που έθεσε το 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, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η 

εκπόνηση μελέτης για την εξωστρέφεια του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου με 

χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ. 

5. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης (digitization) με αιχμή το BIM στον σχεδιασμό, 

μελέτη και επίβλεψη και λειτουργία των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Ο Σύνδεσμός μας 

μετέχει ενεργά στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της EFCA 

Digitalisation & BIM Committee, και στη χώρα μας μέσω της επιτροπής για το BIM που έχει συσταθεί 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 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, κ.λπ). 

Με γνώμονα τις προβλέψεις του Καταστατικού του ΣΕΓΜ και τις παραπάνω προτεραιότητες, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναδιαμόρφωσε τις δράσεις του την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο Δεκέμβριος 

2019 – Νοέμβριος 2020 λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω του 

κορωνοϊού. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                   

& Δ.Σ. 

3.1. Έδρα - Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Το παρόν Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία του με την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», 

στα γραφεία της οποίας έχει μεταφερθεί η έδρα του ΣΕΓΜ και συγκεκριμένα στην οδό Σίνα 10,                              

ΤΚ 10672 Αθήνα (2ος όροφος), με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού υπομίσθωσης, το οποίο 

ανανεώθηκε μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, ώστε να υπάρχει άνεση στο Δ.Σ. της επόμενης διετίας να 

επαναπροσεγγίσει το θέμα της έδρας του Συνδέσμου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ικανοποιητικές παρεχόμενες συνθήκες και παροχές σε σχέση με το 

καταβαλλόμενο τίμημα, την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και σχετική διενεργηθείσα έρευνα 

αγοράς για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, αποφασίσθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με την 

εταιρεία AIRHOTEL Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (πλ. Μαβίλη) και 

«STRATOS VASILIKOS» (Οδός Μιχαλακοπούλου), όπου συνεδριάζει το Δ.Σ. (κυρίως στο «STRATOS 

VASILIKOS», το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα), μέσω σύμβασης που υπεγράφη στις 28/2/2020, στην 

οποία προβλέφθηκε να γίνουν και οι πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της επόμενης διετίας (1ος – 3ος 

/2022), το οποίο και θα αποφασίσει / διαπραγματευτεί την ανανέωση της συνεργασίας αυτής. 

Τελικώς πραγματοποιήθηκαν μόνο οι (6) πρώτες συνεδριάσεις δια ζώσης στο χώρο του ξενοδοχείου. 

Όλες οι επόμενες, πλην της 15ης συνεδρίασης την 6η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν από απόσταση μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

Για την εξοικονόμηση χρόνου, τη μελέτη και την προετοιμασία των μελών για τις Συνεδριάσεις, οι 

Ημερήσιες Διατάξεις συνεχίζουν να συντάσσονται με διαδραστικό περιεχόμενο.  

Τέλος, τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων πριν την έγκριση, υπογραφή και αρχειοθέτησή τους, 

αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., τόσο στα παρόντα για να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις όσο 

και στα απόντα για να έχουν ενημέρωση της συζήτησης και των αποφάσεων, ενόψει των επόμενων 

Συνεδριάσεων. 

Το τρέχον έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 23 τακτικές Συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητήθηκαν 

τα θέματα ενδιαφέροντος του Συνδέσμου. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και αρκετές ειδικές συνεδριάσεις, κυρίως για την σύνταξη της μελέτης 

ανάπτυξης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων, 

την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με το ΕΣΒΥΚ καθώς και συναντήσεις – συσκέψεις με άλλους 

φορείς (βλ. π.χ. παρ. 4.4, 4.5 και 4.6). 

Υπήρχε συνεχής, ενεργή παρουσία και ενδιαφέρον συμμετοχής στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. απ’ όλα, 

σχεδόν τα μέλη, γεγονός ιδιαιτέρως θετικό. Οι πλείστες απουσίες των μελών οφείλονταν σε σοβαρές 

προσωπικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις ενώ υπήρχε πάντοτε προηγούμενη ενημέρωση. Στις 

συνεδριάσεις προσκαλούνταν εκτός από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και οι  λοιποί υποψήφιοι 

στις εκλογές, ήτοι οι κ.κ. Βαγγέλης Καραμπλιάς, Βαγγέλης Παππάς, Δημήτρης Κάτσιος και Λευτέρης 

Ρουχωτάς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό και συνέδραμαν στις δράσεις του Συνδέσμου. 

file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΓΣ2020/20201214_ΣΕΓΜ_ΔΣ%202019-20_ΕΚΘΕΣΗ%20ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ_01.docx
file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΓΣ2020/20201214_ΣΕΓΜ_ΔΣ%202019-20_ΕΚΘΕΣΗ%20ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ_01.docx
https://drive.google.com/file/d/17pXKd3Dry4HkPXSbwxZP3s6KGqH0Yipw/view?usp=sharing
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Από την εμπειρία που αποκτήθηκε διαφαίνεται ότι οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη έχουν το 

πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης και συμμετοχής, ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. που διαμένουν στη 

Θεσσαλονίκη καθώς και της ομαλότερης ροής της συζήτησης, υστερούν όμως στην αμεσότητα 

ανταλλαγής, ανάδρασης και σύνθεσης απόψεων. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι τηλεδιασκέψεις 

ως πρακτική ήλθαν για να μείνουν. Ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων με εναλλαγή αυτοπρόσωπης και εξ’ 

αποστάσεως παρουσίας θα δοκιμασθεί όταν επέλθει και πάλι κανονικότητα. 

3.2. Διοικητική Υποστήριξη 

Για τη διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία 

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», με βάση νέα σύμβαση που υπεγράφη στην αρχή του έτους και λήγει στις 

31/3/2022, ώστε να υπάρχει αρκετή κάλυψη του Δ.Σ. της επόμενης περιόδου (2022-23), το οποίο και 

θα αποφασίσει/διαπραγματευτεί την ανανέωση της συνεργασίας αυτής. 

Συνεχίστηκε η συνεργασία με την «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ» για την υποστήριξη στην οργάνωση των 

εκδηλώσεων του Συνδέσμου, με βάση την ανεξάρτητη σύμβαση (συμφωνία-πλαίσιο) που συνάφθηκε 

για τον σκοπό αυτόν στην αρχή του έτους. 

3.3. Οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών 

3.3.1. Λογότυπο – Επιστολόχαρτα – Προτυποποίηση επιστολών 

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να χρησιμοποιεί το λογότυπο και το πρότυπο επιστολόχαρτο που 

δημιουργήθηκε κατά τη διετία 2012-2013 και ανανεώθηκε το 2018. 

Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα ψηφιακών υπογραφών (signatures) που δημιουργήθηκαν 

μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. για την ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία συνιστά την αποκλειστική 

μέθοδο αλληλογραφίας του Συνδέσμου. 

Τέλος, για τη βελτιστοποίηση και την επίσπευση των διαδικασιών, συνεχίστηκε η χρήση  των προτύπων 

διαφόρων εγγράφων που δημιουργήθηκαν από το 2016 και βελτιώνονται συνεχώς, όπως προσκλήσεις, 

ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά Δ.Σ. καθώς και επιστολών (π.χ. συγχαρητήριες επιστολές, 

παρεμβάσεις για υπερβολικούς ή καταχρηστικούς όρους προκηρύξεων, παρεμβάσεις για παρεκκλίσεις 

διαγωνισμών από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κ.ά.). 

3.3.2. Διαχείριση εγγράφων 

Για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την εύρυθμη και την αποδοτικότερη λειτουργία του Συνδέσμου 

και του Δ.Σ., αλλά και για λόγους διαφάνειας και άμεσης προσβασιμότητας, χρησιμοποιείται το σύστημα 

διαχείρισης των εγγράφων του Συνδέσμου, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται 

κατωτέρω. 

 Κωδικοποίηση & αρχειοθέτηση εγγράφων 

Όλα τα είδη εγγράφων (ψηφιακά και αναλογικά), όπως οι επιστολές, τα fax, τα e-mails, τα δελτία τύπου, 

οι βεβαιώσεις προς τα μέλη, κ.λπ., υποβάλλονται με συγκεκριμένη κωδικοποίηση, η οποία προσφέρει 

άμεση μετά-πληροφορία σχετική με το έγγραφο, ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία και η γνώση της 

φύσης και του είδους του περιεχομένου του εγγράφου και, το σημαντικότερο, η αναζήτησή τους ανά 

πάσα στιγμή. Ο κωδικός των διακινούμενων εγγράφων συντάσσονται έτσι ώστε να αναγνωρίζεται 

άμεσα το είδος του εγγράφου, το περιεχόμενό του, τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία του. 
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Όπως επιβάλλεται από τα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και 

την περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία είναι συνυφασμένη με το αντικείμενο των εταιρειών - μελών του 

ΣΕΓΜ, το σύνολο των εγγράφων-εντύπων διακινήθηκε και αρχειοθετήθηκε ψηφιακά, τόσο στην 

επεξεργάσιμη μορφή τους (π.χ. .doc) όσο και σε αναγνωστική μορφή (.pdf), με βάση τον μοναδικό 

κωδικό αναγνώρισής τους. Αυτό ισχύει και για τα αναλογικά εισερχόμενα έγγραφα, τα οποία 

αρχειοθετούνταν μεν στην έντυπη μορφή τους, αλλά ψηφιοποιούνται σε μορφή .pdf για να διακινηθούν 

και να αρχειοθετηθούν στο γενικό ψηφιακό αρχείου του Συνδέσμου. Όλα τα έγγραφα κωδικοποιούνταν 

και αρχειοθετούνταν σε αντίστοιχους φακέλους (directories / folders), με βάση το είδος τους 

(Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Εσωτερικά, Πρακτικά ΔΣ, κ.λπ.). Παράλληλα τηρείται ψηφιακό αρχείο 

Κατάστασης Πρωτοκόλλου (και ευρετήριο εγγράφων). 

Για τη διασφάλιση από απώλεια ή καταστροφή του ψηφιακού αρχείου του Συνδέσμου, δημιουργούνται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας από την ομάδα διοικητικής υποστήριξης (σε 

φορητούς δίσκους αποθήκευσης), τα οποία παραδίδονταν στον Πρόεδρο ή/και στον Γενικό Γραμματέα. 

Διανομή και κοινοποίηση αλληλογραφίας 

Η εισερχόμενη αλληλογραφία διανέμεται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (τακτικά και αναπληρωματικά), με 

μέριμνα της ομάδας διοικητικής υποστήριξης και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και συνεννόησης 

με τον Πρόεδρο για τυχόν μνεία απαιτούμενων ενεργειών ή/και ενασχόλησης κάποιου υπεύθυνου 

μέλους. 

Ομοίως, η εξερχόμενη αλληλογραφία κοινοποιείται, ταυτοχρόνως με την αποστολή της, σε όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. (μέσω mail). 

3.3.3. Χρήση εργαλείων τηλεεργασίας 

Για τη διαχείριση της αδυναμίας δια ζώσης συναντήσεων λόγω του κορωνοϊού, αναπτύχθηκε σύστημα 

εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων με χρήση του λογισμικού Webex αρχικά, σε συντονισμό από την 

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ» και στη συνέχεια αυτόνομα με χρήση του λογισμικού Teams και συντονισμό 

από τον Πρόεδρο, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων λογισμικών από την αντιπρόεδρο 

κα Καλλιδρομίτου. 

Για τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. και τη διασφάλιση σημαντικών 

πλεονεκτημάτων, όπως πλήρης διαφάνεια, άμεση προσβασιμότητα, δυνατότητα ταχείας συνεννόησης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα σύγχρονα εργαλεία τηλε-συνεργασίας (collaboration tools) που έχουν 

εγκατασταθεί στη γραμματεία του Συνδέσμου από το 2016. Για την πρόσβαση (ανάγνωση και 

download) του ψηφιακού αρχείου των εγγράφων και του αρχείου της οικονομικής παρακολούθησης του 

Συνδέσμου χρησιμοποιήθηκε η web εφαρμογή της Dropbox. 

3.4. Οργάνωση Δ.Σ. - Αρμοδιότητες μελών - Εκπροσωπήσεις 

Για τη διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία 

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», με βάση νέα σύμβαση που υπεγράφη στην αρχή του έτους και λήγει στις 

31/3/2022, ώστε να υπάρχει αρκτή κάλυψη του Δ.Σ. της επόμενης περιόδου (2022-23), το οποίο και 

θα αποφασίσει/διαπραγματευτεί την ανανέωση της συνεργασίας αυτής. 
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3.4.1. Επιτροπές Ενδιαφέροντος και Ομάδες Εργασίας 

Η συνολική παραγωγή έργου και ο βαθμός επιτυχίας της θητείας ενός Δ.Σ. εξαρτώνται σε σημαντικό 

ποσοστό από τον διατιθέμενο χρόνο και την ουσιαστική συμμετοχή και ενασχόληση με τα θέματα του 

Συνδέσμου όλων των μελών του Δ.Σ. Όσο περισσότερα μέλη ασχολούνται συστηματικά και ουσιαστικά, 

τόσο παραγωγικότερος και αποδοτικότερος εμφανίζεται ο Σύνδεσμος.  

Από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να υπάρξει αποδοτική συμμετοχή όλων των μελών και να 

αποφεύγεται άσκοπη σπατάλη πολύτιμου ατομικού και συλλογικού χρόνου, απαιτείται ο σχεδιασμός 

μιας εύρυθμης οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δ.Σ., κατάτμησης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

στα μέλη του, συνεκτιμώντας αφενός τα βασικά θέματα που καλείται να πραγματευτεί το Δ.Σ., αφετέρου 

τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία κάθε μέλους. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιήθηκαν, όχι μόνο το σύνολο 

των μελών του Δ.Σ. (τακτικών και αναπληρωματικών) αλλά και των υποψηφίων στις εκλογές του 2019 

καθώς και μελών του Συνδέσμου και λοιπών συνεργατών. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναδιαρθρώθηκαν οι δύο μόνιμες Επιτροπές Ενδιαφέροντος και οι τέσσερες 

θεματικές ομάδες που συστήθηκαν το 2018 και συστάθηκε μία ακόμη για την υποστήριξη της Μελέτης 

για την Εξωστρέφεια των Μελετητικών – Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις 

του άρθρου 23 του νέου Καταστατικού του Συνδέσμου: 

Α/Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ /                             

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΜΕΛΗ 

1. Επιτροπή Θεσμικού Πλαισίου 

(συμπεριλαμβανομένων των 

φορολογικών, ασφαλιστικών και 

εργασιακών θεμάτων) 

Παναγής Τονιόλος (Πρόεδρος), Κώστας Γαλερίδης, 

Λευτέρης Διγώνης, Χρήστος Τσομπανίδης 

2. Επιτροπή Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Σπύρος Παπαγρηγορίου, 

Γιώργος Ντούλης, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, Λευτέρης 

Διγώνης, Ιωάννης Λαδόπουλος, Βαγγέλης Παππάς 

3. Ομάδα Περιβάλλον - Ενέργεια - 

Υδάτινοι πόροι 

Σπύρος Παπαγρηγορίου, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, 

Ιωάννα Ξανθοπούλου, Χρήστος Τσομπανίδης 

4. Ομάδα Μεταφορές (συγκοινωνιακά, 

λιμενικά έργα, ευφυείς μεταφορές, 

logistics, κ.λπ.) 

Παναγής Τονιόλος, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, 

Δημήτρης Κάμτσιος, Λευτέρης Ρουχωτάς 

5. Ομάδα Διαχείριση χώρου (χωροταξία, 

πολεοδομία, κτιριακά έργα, 

αναπλάσεις, κ.λπ.) & Εθνικό 

Κτηματολόγιο 

Βαγγέλης Καραμπλιάς, Λευτέρης Διγώνης, 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

6. Ομάδα οργανωτικών θεμάτων 

εκδηλώσεων 

Ιωάννα Ξανθοπούλου, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, 

Λευτέρης Διγώνης 

7. Ομάδα υποστήριξης Μελέτης για την 

Εξωστρέφεια των Μελετητικών – 

Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων 

Παναγής Τονιόλος, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Κων/νος 

Καλέργης, Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, Σταύρος 
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Δαμιανίδης, Παναγιώτης Τουμπανάκης, Ηλίας 

Ξανθάκος, Δημήτρης Κουρκουμέλης 

8. Ομάδα Εργασίας στη Δ/νση Μητρώων 1.  Συντονιστική Επιτροπή: Κων/νος Καλέργης,  

2.  Ομάδα επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ.71/2019: 

Παναγής Τονιόλος 

3.  Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.ΤΕ.): Ευάγγελος 

Καραμπλιάς 

Επισημαίνεται, ότι στις σχετικές προσκλήσεις/παροτρύνσεις του Δ.Σ. για συμμετοχή και ενασχόληση 

στελεχών των εταιρειών – μελών στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος του ΣΕΓΜ, υπήρξε χαμηλή έως 

μηδενική ανταπόκριση, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον ρυθμό ανταπόκρισης και 

αποτελεσματικότητας του Συνδέσμου, ο οποίος περιορίστηκε, κυρίως, στις δυνατότητες απασχόλησης 

των μελών του Δ.Σ., και των λοιπών υποψηφίων στις εκλογές του 2019. 

 3.4.2. Εκπροσώπηση ΣΕΓΜ σε Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας, είτε θεσμικώς 

κατοχυρωμένες (π.χ. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμ. Μελετών ΥΠ.Υ.ΜΕ., ΓΕΜ) κατόπιν 

προσκλήσεως φορέων και οργανισμών. Για τις συμμετοχές αυτές αποφασίστηκε, εξαρχής, ότι εφόσον 

δεν προκύψει κάποιος ουσιαστικός λόγος αντικατάστασης των ατόμων που ήδη εκπροσωπούν τον 

ΣΕΓΜ στις Επιτροπές και στις Ομάδες αυτές (π.χ. οικειοθελής παραίτηση), ο ορισμός νέων θα 

πραγματοποιείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ., κατά περίπτωση, με τη λήξη της θητείας αυτών. 

Κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς (12ος 2019 – 11ος 2020) ο ΣΕΓΜ συμμετείχε και συμμετέχει στις 

κάτωθι Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας: 

Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

Υπουργείο 

Υποδομών                        

& Μεταφορών 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

– Τμήμα Μελετών 

Κωνσταντίνος 

Καλέργης 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Μελετών (ΓΕΜ) 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ιωάννα Ξανθοπούλου 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Μελετών (ΜΕΜ) 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ιωάννα Ξανθοπούλου 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Επιτροπή Μητρώου 

Μελετητικών Επιχειρήσεων 

Κωνσταντίνος 

Γαλερίδης  

Γεώργιος Ντούλης 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Επιτροπή Μητρώου 

Επιχειρήσεων Συμβούλων 

Διοίκησης – Διαχείρισης 

Έργων (κοινοί εκπρόσωποι 

των ΣΕΓΜ και ΣΜΕ) 

Χρήστος Τσομπανίδης  

Αργύριος Πλέσιας 

Δημήτριος Κάτσιος  

Ελευθέριος Διγώνης 

Ανενεργή 
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Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο Κώστας Γαλερίδης Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                   

& Μεταφορών 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 

Γεώργιος 

Καραβοκύρης 

Ενεργή 

(δεν έχει 

συνεδριάσει) 

Υπουργείο 

Υποδομών                      

& Μεταφορών 

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 

Πέτρος 

Πετρακόπουλος 

Παναγιώτης 

Αντωναρόπουλος 

Ενεργή 

(δεν έχει 

συνεδριάσει) 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 

(ΟΕΦ) 

Διοικητικής Αρχής 

Φραγμάτων (Επιτροπής 

ΔΑΦ) 

Γεώργιος Ντούλης 

Ιωάννης Μακατσώρης 

Ιωάννης Καραβοκύρης 

Σταμάτιος 

Σταθόπουλος 

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα εργασίας για τη 

σύνταξη νέου 

Κανονισμού μελετών 

φωτισμού υπαίθριων οδικών 

έργων και σηράγγων. 

Ιωάννης Μακατσώρης 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

Ενεργή 

EFCA European External Aid 

Committee 

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Ενεργή 

EFCA D&S (Directors and 

Secretaries) Committee 

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Ενεργή 

EFCA Internal Market Committee Θόδωρος 

Δεληγιαννίδης 

Ενεργή 

FIDIC-EFCA Sustainable Development 

Committee 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ενεργή 

EFCA BIM Task Force Ιωάννης Λαδόπουλος Ενεργή 

EFCA General Assembly Meeting 

(GAM) 

Παναγής                

Τονιόλος 

Ενεργή 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

Μία συνεδρίαση  

(δια περιφοράς) 

Ημερομηνία 

6/11/2020 
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Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών 

Υπαλλήλων 

Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε. 

Τεχνικό Συμβούλιο  στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

(Α.Α.Δ.Ε.) 

Λευτέρης Διγώνης 

Ιωάννης Λαδόπουλος  

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας της 

Επιτροπής Χωροταξίας 

Αλεξάνδρα Παπαδήμα Ενεργή 

ΣΕΒ Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος 

Κωνσταντίνος 

Καλέργης 

Ενεργή 

(βλ. σχετικές έρευνες 

αγοράς ΣΕΒ) 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 

«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» 

Σταμάτιος 

Σταθόπουλος 

Παναγιώτης 

Κοτσανόπουλος 

Ενεργή 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές 

Τεχνικών Έργων» 

Γεώργιος 

Σοϊλεμέζογλου 

Ανδρέας Γρίβας 

Ενεργή 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 

67 «Ευρωκώδικες» 

Κυριάκος 

Σταθόπουλος 

Ενεργή 

Ε.Π. Αττικής Επιτροπή παρακολούθησης 

του Ε.Π. Αττική 2014-20 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ενεργή 

Με αφορμή τα εντεινόμενα φαινόμενα της κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου του Ν.4412/16 

(υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις εμπειρίας, κατάχρηση διαδικασιών ανάθεσης με 

«διαπραγμάτευση», αναθέσεις μελετών με μειοδοτικούς διαγωνισμούς, σφάλματα σταδίων μελετών και 

υπολογισμού αμοιβών, κ.ά.), συμφωνήθηκε από το 2016 και υιοθετήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ένας 

κοινός τρόπος προσέγγισης και αντιμετώπισης των θεμάτων στα διάφορα Τεχνικά Συμβούλια από τους 

εκπροσώπους του ΣΕΓΜ, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των εταιρειών – μελών του 

Συνδέσμου, αλλά και την τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης 

και του υγιούς ανταγωνισμού.  

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε ότι, κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει: 

• Τα μέλη των Συμβουλίων να απαιτούν να λαμβάνουν γνώση του υλικού κάθε θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, εγκαίρως, πριν τη συνεδρίαση και 

• Ανεξαρτήτως του θέματος και της αρμοδιότητας του Τεχνικού Συμβουλίου, να εκφράζουν τις απόψεις 

τους για κάθε πτυχή ή όρο διαγωνιστικών τευχών, αποφάσεων, Σ.Π. κ.λπ. εγγράφων, που θεωρούν 
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ότι αφορά τα μέλη του ΣΕΓΜ ή παραβαίνει τις βασικές αρχές που προαναφέρθηκαν και να απαιτούν 

να καταγράφεται στα πρακτικά η θέση τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις περί 

λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και επιτροπών. 

Σχετική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ορισθέντες εκπροσώπους του ΣΕΓΜ σε Τεχνικά 

Συμβούλια, εκ των οποίων αυτές με τη μεγαλύτερη σημαντικότητα είναι: 

1. Ο τέως Πρόεδρος Δ.Σ. κος Κων/νος Καλέργης έχει ορισθεί εκπρόσωπος των συνδέσμων των 

μελετητών μετά από πρόταση του Συνδέσμου στο Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

του Υπουργείου Υποδομών και Κατασκευών. Οι παρατηρήσεις του από τη συμμετοχή του είναι: 

Το ΣΔΕ-ΤΜ ξεκίνησε τις συνεδριάσεις του στις 21/5/2020, καθόσον υπήρξε πρωτόγνωρη 

καθυστέρηση στην έκδοση της Υ.Α. ορισμού των μελών του. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 

18 Συνεδριάσεις του ΣΔΕ-ΤΜ (με σταθερή ημέρα και ώρα, Πέμπτη και 12.00), κατά τις οποίες 

συζητήθηκαν 85 θέματα περίπου, τα οποία αφορούσαν: 

• Θέματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (κυρίως εγκρίσεις παρατάσεων και Σ.Π. αλλά και 

ενστάσεων που αφορούν τις εν εξελίξει δεκάδες συμβάσεις μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου). 

• Αναθέσεις συμβάσεων «συμβούλων» με τη διαδικασία του άρθρου 128 του Ν. 4412/16. 

• Εγκρίσεις μελετών και Σ.Π. συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

• Λοιπά θέματα (παρατάσεις, υποκαταστάσεις, ανάθεση με αποκλειστικό κριτήριο την τιμή). 

                

Όπως φαίνεται και στα ανωτέρω διαγράμματα, το ΣΔΕ-ΤΜ έχει περιοριστεί, πλέον, στην εξέταση 

θεμάτων του κτηματολογίου (>67%) και αναθέσεων συμβάσεων «συμβουλευτικών υπηρεσιών» με 

εφαρμογή του άρθρου 128 του Ν. 4412/16, γεγονός που διαδεικνύει ότι: 

• Το κύριο μελετητικό αντικείμενο της αγοράς την περίοδο αυτή είναι οι συμβάσεις του εθνικού 

κτηματολογίου, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κρατήσουν κάποια χρόνια ακόμη. 

• Δεν ανατίθενται και δεν εκπονούνται συμβάσεις με κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες τα 

τελευταία έτη, τουλάχιστον από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους 

εποπτευόμενους φορείς του (που δεν διαθέτουν Τεχνικό Συμβούλιο). 

• Οι εν ενεργεία συμβάσεις του Υπουργείου και των φορέων του είτε έχουν «παγώσει» είτε 

καθυστερούν. 

• Τα τελευταία τρία χρόνια, η εκπόνηση μελετών με σκοπό την ωρίμανση έργων προς 

δημοπράτηση (με οποιαδήποτε μέθοδο) γίνεται, κατά κύριο λόγο, μέσω συμβάσεων του άρθρου 

128 του Ν. 4412/16, στις πλείστες περιπτώσεις έναντι ποσού 139.000 €, πλέον ΦΠΑ, 

ανεξαρτήτως φυσικού αντικειμένου. Παρά το γεγονός, δε, ότι με τη μέθοδο αυτή εκπονούνται 

μελέτες, προφανώς η έγκριση αυτών γίνεται άνευ γνωμοδότησης του ΣΔΕ-ΤΜ (ουδεμία μελέτη 

https://drive.google.com/file/d/1QYCiO1PDpnwlnTZ38yeERZrBhJCXls-W/view?usp=sharing
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δεν έχει εισαχθεί προς έγκριση που να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο σύμβασης του άρθρου 128 

του Ν. 4412/16). 

Ως προς την παρουσία/εκπροσώπησή μας στο παρόν ΣΔΕ-ΤΜ αναφέρονται τα εξής (σκόπιμης 

μνείας): 

• Επισημάνθηκε από την 1η συνεδρίαση η προβληματική διατύπωση του άρθρου 198 (Διοικητική 

και δικαστική επίλυση διαφορών) του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την οποία το ΣΔΕ δεν υποχρεούται 

να εξετάζει ενστάσεις μελετητικών γραφείων, εάν δεν έχει σταλεί σχετική εισήγηση από την 

Υπηρεσία που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, με αποτέλεσμα να παρέρχεται ο διαθέσιμος 

χρόνος και να οδηγούνται οι υποθέσεις απευθείας στα δικαστήρια. Με τη διαπίστωση αυτή 

συμφώνησε ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους που συμμετέχει στο ΣΔΕ. Η ανάδειξη/ενασχόληση 

με το θέμα αυτό (και στο πλαίσιο συμμετοχής σε επιτροπές για τον Ν.4412/16) είχε ως 

αποτέλεσμα την τροποποίηση της σχετικής διάταξης στο πρόσφατο σχέδιο νόμου που 

δημοσιοποιήθηκε για την τροποποίηση του Ν. 4412/16. 

• Κατατέθηκε από την 1η συνεδρίαση, η πλήρης διαφωνία μας σε θέματα όπως η ανάθεση 

εκπόνησης μελετών μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 128 του Ν. 4412, η ανάθεση 

συμβάσεων με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικώς για το θέμα του άρθρου 128 

του Ν. 4412/16, η επιχειρηματολογία μας έγινε αποδεκτή από τον εκπρόσωπο του ΝΣΚ, ο οποίος 

-σε συνδυασμό και με άλλες αιτιάσεις ανά περίπτωση- είτε καταψηφίζει είτε απέχει των θεμάτων 

αυτών. 

• Με βάση την επιχειρηματολογία μας το ΣΔΕ-ΤΜ εισηγήθηκε την αποδοχή ένστασης αναδόχου 

(με εύλογα και δίκαια αιτήματα) κατά του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», γεγονός που 

ουδέποτε έχει ξανασυμβεί. 

• Με βάση την επιχειρηματολογία μας το ΣΔΕ-ΤΜ εισηγήθηκε αρνητικά στη μοναδική περίπτωση 

αιτήματος ανάθεσης μελέτης με αποκλειστικό κριτήριο την τιμή. 

• Τέλος, προς αποφυγή καθυστερήσεων και πολλαπλής διενέργειας αλλαγών/διορθώσεων σε 

εκπονηθείσες μελέτες, κατόπιν δικής μας πρότασης και αποδοχής από πλευράς των Καθηγητών 

του ΕΜΠ, παροτρύνονται οι Δ/νσεις και οι ανάδοχοι των μελετών να ενημερώνουν/συνεργάζονται 

με τους αρμόδιους Καθηγητές (ανά αντικείμενο) πριν την εισαγωγή των μελετών προς έγκριση 

από το ΣΔΕ. 

2. Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κος Κώστας Γαλερίδης μετείχε στο Τεχνικό Συμβούλιο της 

ΕΡΓΟΣΕ. Οι παρατηρήσεις του είναι οι ακόλουθες: 

Με την α.π. εξ. 7609/20/17-09-2020 Απόφαση με αριθμό 3813 του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 

“τροποποίησης προηγούμενης από 14-02-2020 για τη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου αυτής 

λόγω ορισμού νέας διαδικασίας σύνθεσης αυτού και ανασυγκρότησης σε σώμα του Τεχνικού 

Συμβουλίου” κατόπιν πρότασης του ΣΕΓΜ, ορίσθηκε ο κ. Κώστας Γαλερίδης τακτικό μέλος αυτού 

“ως εκπρόσωπος των ενώσεων των μελετητών” για να παρίσταται “εφόσον η φύση της διαφοράς 

αφορά δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών”, με αναπληρωτή μου τον Απόστολο Πρόϊο, ΑΤΜ Συγκοινωνιολόγο. 

Την 21/09/2020 κατόπιν αποστολής σχετικών οδηγιών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 

e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, συμμετείχα στην 731η συνεδρίαση του Τ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 



 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

19 

Συνολικά συμμετείχα σε όλες τις έξι (6) από τις συνολικά οκτώ (8) συνεδριάσεις του Τ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ 

Α.Ε. που είχαν στην ημερήσια διάταξη θέματα που “η φύση της διαφοράς αφορά δημόσια σύμβαση 

μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”, εξ αποστάσεως με 

τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα: 

731η Συνεδρίαση: 21/09/2020 

732η Συνεδρίαση: 26/09/2020 

735η Συνεδρίαση: 21/10/2020 

736η Συνεδρίαση: 20/11/2020 

737η Συνεδρίαση: 24/11/2020 

738η Συνεδρίαση: 07/12/2020 

Οι κατηγορίες των σχετικών θεμάτων αφορούν γνωμοδότηση του Τ.Σ, για:  

α) Αναγκαιότητα τροποποίησης οριστικής συμβατικής μελέτης στο πλαίσιο εν εξελίξει εργολαβίας 

κατασκευής. 

β) Έγκριση υποβληθείσης τροποποιητικής οριστικής μελέτης στο πλαίσιο εν εξελίξει εργολαβίας 

κατασκευής. 

γ) Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης σύμβασης μελέτης (βάσει Ν. 3316/05). 

δ) Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), Αιτιολογικής Έκθεσης ή/και Κειμένου Επενεκτέων 

Μεταβολών, ή/και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμβασης μελέτης (βάσει Ν. 3316/05). 

Για τις παραπάνω κατηγορίες θεμάτων (α), (β) και (γ) δόθηκε συναίνεση γιατί η τεκμηρίωση ήταν 

επαρκής. 

Για την παραπάνω κατηγορία θεμάτων (δ) εξαρχής επισημάνθηκε ότι η Διεύθυνση Μελετών της 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. παρατυπεί εισηγούμενη γνωμοδότηση προς έγκριση Σ.Π. σύμβασης μελέτης (βάσει Ν. 

3316/05) χωρίς να συνοδεύεται από Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες κατά το είδος εργασίες βάσει του 

άρθρου 29 παραγ. 4 του Ν. 3316/05.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναπεμφθούν ως συνεχιζόμενα κάποια σχετικά θέματα ημερήσιας 

διάταξης και σε μια περίπτωση η Διεύθυνση Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. να ανταποκριθεί σχετικά. 

Όμως, στην τελευταία 738η Συνεδρίαση όπου υπήρχαν 2 σχετικά θέματα με πολλές δεκάδες νέες 

κατά το είδος εργασίες βάσει του άρθρου 29 παραγ. 4 του Ν. 3316/05 και ζητείτο η έγκριση Σ.Π. 

χωρίς να συνοδεύεται από Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το Τ.Σ. τελικά γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία, 

μειοψηφούντος του εκπροσώπου μας  και της εκπροσώπου του ΤΕΕ, η οποία συμφώνησε να 

ετοιμασθεί σχετικό Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Γίνεται οξύμωρο ο “εκπρόσωπος των ενώσεων των μελετητών” να προτείνει να καθυστερεί η έγκριση 

Σ.Π. επειδή δεν συνοδεύεται από Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, 

καθυστερώντας τη σχετική έγκριση που αφορά την ολοκλήρωση της σύμβασης του Αναδόχου 

μελετητή, με αυτό να συμφωνεί η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και αυτό να παρακάμπτεται με απόφαση του 

Τ.Σ. γιατί βολεύει (παράτυπα) την Υπηρεσία, και το οποίο  θα μπορούσε να τακτοποιηθεί με μια μικρή 

εργασία σύνταξης του σχεδίου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από τον Ανάδοχο και συνυποβολής του στο Τ.Σ. για 

γνωμοδότηση προκειμένου όλα να είναι νομότυπα. 
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3. Ο κος Κώστας Γαλερίδης μετείχε επίσης στην Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 

(ΜΗ.Μ.ΕΠ.). Οι παρατηρήσεις του είναι οι ακόλουθες: 

Στο ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  275/14-04-2020  δημοσιεύτηκε η με Αριθμ. ΔΝΣα/8863/Φ.2.5/16-03-2020 

Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. Συγκρότησης της Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 

(Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.), με την οποία ορίσθηκα τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, με 

αναπληρωτή μου τον Γεώργιο Ντούλη. 

Την 22/06/2020 κατόπιν αποστολής σχετικών οδηγιών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 

e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, καθώς και υλικού της εν ισχύ σχετικής νομοθεσίας, έγινε η 1η 

πιλοτική τηλεδιάσκεψη για να γνωριστούμε και να ενημερωθούμε για τη διαδικασία των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής. 

Στη συνέχεια συμμετείχα σε όλες τις οκτώ (8) συνεδριάσεις της Επιτροπής εξ αποστάσεως με 

τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα: 

1η Συνεδρίαση: 25/06/2020 

2η Συνεδρίαση: 30/06/2020 

3η Συνεδρίαση: 22/07/2020 

4η Συνεδρίαση: 28/07/2020 

5η Συνεδρίαση: 08/09/2020 

6η Συνεδρίαση: 24/09/2020 

7η Συνεδρίαση: 14/10/2020 

8η Συνεδρίαση: 11/11/2020 

Οι κατηγορίες θεμάτων αφορούν: α) Εγγραφές Εταιρειών & β) Αναθεώρηση και ανακαθορισμό  

εταιρικών πτυχίων. 

Η συμμετοχή του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ συνέβαλε στη λειτουργία της Επιτροπής, ειδικά σε κάποιες 

περιπτώσεις που αποφασίσθηκε, εξαντλώντας τα περιθώρια που επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις, 

να διευκολυνθούν εταιρείες που δεν είχαν ανταποκριθεί στην υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών να μπορέσουν να το πράξουν, αναβάλλοντας τη συζήτηση του σχετικού θέματος 

ως συνεχιζόμενου. 
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4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

4.1. Ενημέρωση - επικοινωνία με τα μέλη 

Αποκλειστικός, τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη, λόγω και του κορωνοϊού, είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

4.2. Αξιοποίηση ιστοτόπου ΣΕΓΜ 

Ο σύγχρονος ιστότοπος του Συνδέσμου συνιστά το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των εταιρειών – μελών 

για τα διάφορα θέματα του κλάδου αλλά και για τις βασικές ενέργειες και δράσεις του Δ.Σ. 

Εκτός της σημαντικής εσωτερικής αξιοποίησης και ωφέλειας, ο ιστότοπος συνιστά βασικό εργαλείο για 

την προβολή και την επαύξηση της δημοτικότητας και της δημοφιλίας του Συνδέσμου. Με βάση τα 

στατιστικά στοιχεία του συστήματος, αλλά και τις επαφές των μελών του Δ.Σ. με τον τεχνικό κόσμο, 

προκύπτει ότι ο ιστότοπος του ΣΕΓΜ αποτελεί, πλέον, ένα από τα κύρια μέσα έγκαιρης και έγκυρης 

ενημέρωσης σημαντικού μέρους του ευρύτερου τεχνικού κλάδου (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). 

Στον ιστότοπο έχουν καταχωρηθεί 169 επωνυμίες εταιρειών-μελών που δεν έχουν διαγραφεί από τον 

Σύνδεσμο, ανεξαρτήτως οφειλών. Απόκτηση κωδικών και δικαίωμα εισόδου στο Τμήμα Μελών, όπου 

αναρτούνται εσωτερικές πληροφορίες του Συνδέσμου (π.χ. νομικές γνωμοδοτήσεις, παρεμβάσεις για 

διάφορα θέματα, ενημερωτικά σημειώματα για δραστηριότητες του Δ.Σ., κ.ά.) έχουν μόνον μέλη που 

δεν οφείλουν συνδρομές άνω των δύο ετών. 

Ο ιστότοπος αξιοποιήθηκε για την άμεση παροχή πληροφοριών στα μέλη αναφορικά με θέματα 

καθημερινής τους λειτουργίας λόγω των έκτακτων συνθηκών με τίτλο «ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για 

τη λειτουργία των εταιρειών μας» και της ανάρτησης «Ημερολογίου Δράσεων» κάθε μήνα. 

Το διάστημα 1/12/2019 έως 30/11/2020 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των αναρτήσεων 

στον ιστότοπο, οι οποίες ανήλθαν στις 312 ήτοι ~13% περισσότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους (276), εκ των οποίων 42 ενημερώσεις αφορούσαν την τακτική ενημέρωση για τον 

COVID-19.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία έγκαιρης ανεύρεσης των πληροφοριών, τόσο για την άμεση 

γνωστοποίηση στα μέλη, όσο και για την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου στις περιπτώσεις που 

απαιτείται, είναι μια διαδικασία ιδιαιτέρως επίπονη και απαιτεί σημαντική, καθημερινή απασχόληση και, 

μάλιστα, από άτομα με γνώση και εμπειρία των θεμάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους του Συνδέσμου, είναι σαφές ότι 

υπάρχουν και θα υπάρξουν περιπτώσεις μη έγκαιρης ή/και καθόλου κάλυψης κάποιων θεμάτων της 

θεσμικής επικαιρότητας, η οποία είναι και η σημαντικότερη για τα μέλη. Ιδίως με την παγίωση του κακού 

τρόπου νομοθέτησης των τελευταίων ετών (επείγουσες διαδικασίες, κατάθεση -και μάλιστα 

εκπροθέσμως- πλήθους άσχετων τροπολογιών σε σχέση με τα κατατεθέντα νομοσχέδια), είναι σχεδόν 

αδύνατο για το Δ.Σ. να παρακολουθήσει και να λάβει εγκαίρως όλες τις πληροφορίες ενδιαφέροντος 

του Συνδέσμου. 
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Η ανταπόκριση όμως των εταιρειών – μελών, τόσο ως προς τη χρήση όσο και ως προς την τροφοδοσία 

του νέου ιστοτόπου, δεν ήταν η αναμενόμενη. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έξι χρόνια συνεχούς 

αύξησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας (από 15.000 επισκέψεις το 2014 σε 45.000 το 2019), 

φέτος ήταν η πρώτη χρονιά μείωσης, έστω και μικρής, η οποία δεν ήταν αναμενόμενη λόγω της 

αυξημένης ανάγκης για πληροφόρηση την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα το διάστημα 1/12/19 – 30/11/20 

καταχωρήθηκαν 41.892 επισκέψεις αντί 45.146 το 2019 (μείωση 8%) από 30.778 χρήστες αντί 33.037 

(μείωση 7%). 

Την προσεχή χρονιά θα πρέπει να επικοινωνηθεί η χρησιμότητα και χρηστικότητα του ιστοτόπου προς 

τα μέλη αλλά και ευρύτερα, να διερευνηθούν και να καταγραφούν μέσω έρευνας τα ενδιαφέροντα των 

μελών και να επιδιωχθούν οι αναγκαίες προσαρμογές και προσθήκες στο περιεχόμενο. 

4.3. e-Ενημέρωση 

Σε τακτική μηνιαία βάση αποστέλλονταν στα μέλη και στη λίστα αποδεκτών, μέσω mail, το ηλεκτρονικό 

newsletter του Συνδέσμου, το οποίο έχει αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο περιεχομένου και 

λειτουργικότητας όσο και αισθητικής και στο οποίο προστέθηκε το αναλυτικό Ημερολόγιο Δράσεων του 

Συνδέσμου.  

Για την αποστολή του newsletter χρησιμοποιείται, ειδική πλατφόρμα μαζικής αποστολής mail, ώστε να 

επιταχύνονται οι διαδικασίες και να υπάρχει δυνατότητα λήψης στατιστικών στοιχείων καθώς και 

διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών (υποχρέωση βάσει του νέου Κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων). 

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η λήψη του newsletter και του Ημερολογίου Δράσεων δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει την άμεση πληροφόρηση που παρέχει η απευθείας επίσκεψη/σύνδεση με τον ιστότοπο 

(σε κάποιες περιπτώσεις η απόκτηση γνώσης με υστέρηση ενός μηνός μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπειες). 

Τέλος, σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας θεμάτων ή θεμάτων που απαιτείται ταχύτατη απόκριση 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών μέσω mail, ταυτοχρόνως με την ανάρτηση του θέματος στον 

ιστότοπο του Συνδέσμου. 

4.4. Μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης 

Για την ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών και την προσέλκυση νέων, την 

προώθηση των θέσεων, την αύξηση της δημοτικότητας και τη διείσδυση του Συνδέσμου στο ευρύτερο 

κοινωνικό και επιχειρηματικό σύνολο, λειτουργούν λογαριασμοί του ΣΕΓΜ στο επαγγελματικό δίκτυο 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/segm) και στο κοινωνικό δίκτυο Facebook 

(https://www.facebook.com/segm.hellasco/).  

Οι λογαριασμοί στα δίκτυα αυτά ενημερώνονται, ταυτοχρόνως, με τις διάφορες αναρτήσεις του 

ιστοτόπου του Συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται άμεση και ταχεία ενημέρωση των 

στελεχών των εταιρειών – μελών, μέσω των κινητών τηλεφώνων, ενώ δίδεται και η δυνατότητα διαλόγου 

για διάφορα θέματα τόσο μεταξύ μελών όσο και με άλλα άτομα που θα παρακολουθούν τον ΣΕΓΜ. 

Τέλος, έχει δημιουργηθεί και το νέο κανάλι του ΣΕΓΜ στο YouTube, όπου αναρτώνται video από τα 

συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.λπ. δραστηριότητες Συνδέσμου. 
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Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ικανοποιητική ανταπόκριση από τα μέλη για την επαύξηση των ακολούθων 

(followers) στα δίκτυα αυτά, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται, πλέον, ευρέως διεθνώς. 

 4.5. Διοργάνωση εκδηλώσεων 

Για την ενημέρωση, την καταγραφή τάσεων και απόψεων και τη διαμόρφωση θέσεων και σχεδίου 

παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ σε κρίσιμα για τον κλάδο θέματα, αλλά και για τη δικτύωση των εταιρειών-

μελών, είχε συμφωνηθεί στο προηγούμενο Δ.Σ. ότι είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται ειδικές 

εκδηλώσεις (ημερίδες, εσπερίδες, στρογγυλά τραπέζια, κ.λπ.), στις οποίες θα παροτρύνονται να 

συμμετάσχουν όλα τα μέλη, ενώ θα καλούνται -αναλόγως του θέματος- και άτομα εκτός ΣΕΓΜ (π.χ. 

εκπρόσωποι διοίκησης, άλλων επιχειρηματικών φορέων, νομικοί, κ.λπ.). 

Δυστυχώς τα lock downs, η οδηγία για την αποφυγή συναθροίσεων λόγω του κορονωϊού και η αλλαγή 

προτεραιοτήτων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης, δεν επέτρεψαν την διοργάνωση εκδηλώσεων, 

πλην της κοπής της πίτας του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 6η Φεβρουαρίου με 

την ευγενική χορηγία της «ΝΤΑΛΙΑΝΗ Ε.Π.Ε. – Μεσίτες Ασφαλειών». 

4.6. Προγραμματισμένες συναντήσεις 

Για την προώθηση των απόψεων και των θέσεων του ΣΕΓΜ στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος καθώς 

και την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα μέλη του Δ.Σ. 

συμμετείχαν σε συναντήσεις  ενημέρωσης και εργασίας με εκπροσώπους της πολιτείας, της δημόσιας 

διοίκησης, επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων και οργανισμών όσο αυτό ήταν δυνατόν στη 

παρούσα συγκυρία, οι κυριότερες εκ των οποίων ήταν: 

Ημερομηνία Φορέας/στελέχη Θέματα συνάντησης Μέλη Δ.Σ. ΣΕΓΜ                  

& Λοιποί 

Διάφορες Προεδρείο, μέλη ΔΣ, μέλη, 

ειδικοί τεχνικοί και νομικοί 

σύμβουλοι ομάδων εργασίας 

του ΕΣΒΥΚ 

Διαμόρφωση κοινών θέσεων 

και σύνταξη ολοκληρωμένων 

προτάσεων για το θεσμικό 

πλαίσιο μελετών και έργων, 

το Ταμείο Ανάκαμψης και 

θεματικές ενότητες 

Π. Τονιόλος και λοιπά 

μέλη Δ.Σ. στις θεματικές 

ενότητες που 

συμμετείχαν 

17/1 DG Regio Πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ 

2014-20 και 

προγραμματισμoύ της 

επόμενης περιόδου 2021-27 

Π. Τονιόλος και 

πρόεδροι, ΕΣΒΥΚ, 

ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ 

21/1 Υπουργείο Εξωτερικών Υποβοήθηση στην 

εξωστρέφεια των ελληνικών 

μελετητικών και 

συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων 

Π. Τονιόλος                        

Κ. Καλέργης                    

Γ. Ραουνάς (πρόεδρος 

ΣΕΣΜΑ) 

28/1 DG Grow Εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας στον τομέα των 

Δημοσίων Συμβάσεων στην 

χώρα μας 

Π. Τονιόλος 

Πρόεδρος ΕΣΒΥΚ, 

Πρόεδροι ΣΑΤΕ                 

και ΣΤΕΑΤ 
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Ημερομηνία Φορέας/στελέχη Θέματα συνάντησης Μέλη Δ.Σ. ΣΕΓΜ                  

& Λοιποί 

28/1 Boussias Communications Απονομή των Concrete 

Awards 2019 

υπό την αιγίδα του ΣΕΓΜ 

Π. Τονιόλος 

18/2 Πρόεδρος ΤΕΕ Συζήτηση για τη συνεργασία 

με τον ΣΕΓΜ για τα διάφορα 

θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος σε σχέση με 

τον μελετητικό κλάδο 

Π. Τονιόλος 

Δ. Καλλιδρομίτου 

19/2 Ημερίδα ΤΕΕ ««Digital 

Construction and BIM in 

Greece» 

Συμμετοχή στην ημερίδα του 

ΤΕΕ με θέμα το BIM 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

20/2 Υφ/γός Χωροταξίας & 

Αστικού Περιβάλλοντος 

Συζήτηση για τα Τοπικά 

Πολεοδομικά Σχέδια, το 

Εθνικό Κτηματολόγιο και τις 

Αστικές Αναπλάσεις 

Π. Τονιόλος 

Β. Καραμπλιάς 

21/2 Υπουργός Εσωτερικών Συζήτηση για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος και για το 

υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου 

για τη στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των 

ΟΤΑ 

Π. Τονιόλος 

Γ. Ντούλης 

24/2 Γενικός Γραμματέας 

Εξωστρέφειας του 

Υπουργείου Εξωτερικών 

Συζήτηση για τις Προτάσεις 

σχετικά με την εξωστρέφεια 

του μελετητικού – 

συμβουλευτικού κλάδου και 

την Μελέτη Ανάπτυξης της 

Εξωστρέφειας 

Π. Τονιόλος 

Κ. Καλέργης 

Κ. Χρηστίδου (Αντ/δρος 

ΣΕΣΜΑ) 

Ν. Παπαδάτος 

(Ανάδοχος Μελέτης) 

27/2 ΕΑΑΔΗΣΥ Συμμετοχή στη συνάντηση 

εργασίας για την αξιολόγηση 

του συστήματος δημοσίων 

συμβάσεων στην Ελλάδα με 

τη μεθοδολογία MAPS 

Π. Τονιόλος 

 

3/3 Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ Συζήτηση σχετικά με το υπό 

διαβούλευση σχέδιο νόμου 

για τη στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των 

ΟΤΑ 

Π. Τονιόλος 

Γ. Ντούλης 

Β. Παππάς 

5/3 Σχολή Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών 

ΕΜΠ 

Συμμετοχή σε ημερίδα στο 

πλαίσιο της σχεδιαζόμενης 

αναμόρφωσης του 

Προγράμματος 

Π. Τονιόλος 
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Ημερομηνία Φορέας/στελέχη Θέματα συνάντησης Μέλη Δ.Σ. ΣΕΓΜ                  

& Λοιποί 

Προπτυχιακών Σπουδών της 

Σχολής 

20/3 Γεν. Γραμματέας Υποδομών Κατάστρωση από την 

Κυβέρνηση δέσμης ειδικών 

μέτρων στήριξης των 

επιχειρήσεων του τομέα των 

υποδομών και κατασκευών 

από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας του κορωνοϊού 

Κ. Καλέργης 

Λοιπά μέλη Προεδρείου 

ΕΣΒΥΚ 

16/6 ΣΕΒ Ετήσια Γενική Συνέλευση - 

Εκλογές 

Π. Τονιόλος 

25/6 ΣΕΒΕ Ετήσια Γενική Συνέλευση Θ. Δεληγιαννίδης 

9/7 ΣΕΣΜΑ Συμμετοχή στη διαδικτυακή 

εκδήλωση «Από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ 

2021-2027: οι εμπειρίες των 

επιχειρήσεων, διδάγματα για 

το μέλλον». 

Π. Τονιόλος 

15/7 Υφ/γός Χωροταξίας & 

Αστικού Περιβάλλοντος 

Συζήτηση για τα Τοπικά 

Πολεοδομικά Σχέδια, το 

Εθνικό Κτηματολόγιο και τις 

Αστικές Αναπλάσεις 

Π. Τονιόλος 

Β. Καραμπλιάς 

25/11 Υπουργός και Γ.Γ. Υποδομών 

& Μεταφορών 

Συζήτηση πρότασης για την 

ταχεία ωρίμανση έργων 

Π. Τονιόλος 

Σ. Παπαγρηγορίου  

Κ. Καλέργης 

25/11 Υπουργός και Υφ/γοί 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Συζήτηση για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος 

Π. Τονιόλος 

Σ. Παπαγρηγορίου 

Δ. Καλλιδρομίτου 

Σ. Τσομπανίδης 

Β. Καραμπλιάς 

Εκτός των ανωτέρω σημαντικότερων προγραμματισμένων συναντήσεων, τα μέλη του Δ.Σ. είχαν και 

διάφορες συναντήσεις με πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας διοίκησης και άλλων φορέων, 

στις οποίες υπήρξε η ευκαιρία συζήτησης ζητημάτων ενδιαφέροντος του ΣΕΓΜ και προώθησης 

αιτημάτων και προτάσεων. Οι συναντήσεις αυτές είναι εξίσου σημαντικές, καθόσον πολλές φορές 

δρομολογούν και επιφέρουν απτά και θετικά αποτελέσματα σε ζητήματα του κλάδου. 

4.7. Συμμετοχή σε φορείς 

4.7.1. Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) 

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον 

επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
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Ο Σύνδεσμος έχει μέλη 46 συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες καλύπτουν άνω του 85% του κύκλου 

εργασιών της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι μεγάλες 

Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Τον χρονιά αυτή καλλιεργήθηκε ουσιαστική συνεργασία των δύο Συνδέσμων με αφορμή τη σύνταξη της 

Μελέτης Εξωστρέφειας του Μελετητικού και Συμβουλευτικού Κλάδου. Οι δύο σύνδεσμοι απέστειλαν 

κοινή επιστολή για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας του κλάδου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Ο ΣΕΣΜΑ εκδίδει ανά τρίμηνο Βαρόμετρο για την Οικονομία, το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα 

του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Π. Τονιόλος προσεκλήθη και παραβρέθηκε στην κοπή της 

πίτας του ΣΕΣΜΑ τη 4η Φεβρουαρίου και την 7η Ιουλίου ο συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση του 

ΣΕΣΜΑ «Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: οι εμπειρίες των επιχειρήσεων, 

διδάγματα για το μέλλον». Στην πρώτη ενότητα «Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: 

οι εμπειρίες των επιχειρήσεων, διδάγματα για το μέλλον» παρουσιάσθηκε έρευνα που έχει υλοποιήσει 

ο ΣΕΣΜΑ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο δράσεων του 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου κου Π. Τονιόλου. Ακολούθησε 

συζήτηση σε πάνελ με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και 

επιχειρηματίες που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο Δράσεων Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ 

2014-2020. Στη δεύτερη ενότητα «Ανάπτυξη του επιχειρείν: νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και η 

τεχνογνωσία των Συμβούλων Μάνατζμεντ», πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Υφυπουργού 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Τσακίρη. Την 13η Ιουλίου ο ΣΕΣΜΑ απέστειλε ευχαριστήρια 

επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΕΓΜ για την συμμετοχή του Συνδέσμου στην εκδήλωση. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπιστώνονται αντίστοιχες συγκλίσεις και συνεργασίες. Η EFCA και η FEACO 

(European Federation of Management Consultancies Associations), της οποίας είναι μέλος ο ΣΕΣΜΑ, 

έχουν αναπτύξει επαφές και συνεργασία για την προώθηση κοινών θέσεων προς την Ε.Ε. για διάφορα 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η κοινή επιστολή προς την Δ/νση Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής των 

εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. 

Η χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από ιδιωτικά κεφάλαια καθιστά τα μέλη των δύο 

Συνδέσμων συμπληρωματικά στην προετοιμασία, υλοποίηση και τη διαχείρισή τους. 

Συμφωνήθηκε η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων προς τη κατεύθυνση αυτή και προς τη 

στήριξη της εξωστρέφειας των μελών τους.  

4.7.2. European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) 

Ο Σύνδεσμος ως τακτικό και ενεργό μέλος την EFCA συμμετέχει σε διάφορες δράσεις της. Στο πλαίσιο 

αυτό, και φέτος το Δ.Σ. προσπάθησε να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή του 

Συνδέσμου στην EFCA, αφενός λαμβάνοντας και παρέχοντας πληροφόρηση στα μέλη για τα διεθνή 

θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συνεχίζοντας τη συμμετοχή μας στην European External Aid Committee 

στην Internal Market Committee, την νέα Green Deal Committee και την EFCA Digitalisation & BIM 

Committee. 

Βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η υποβοήθηση της εξωστρέφειας των εταιρειών - μελών 

μας και η συνδρομή της EFCA στις προσπάθειες επίλυσης διαφόρων προβλημάτων του μελετητικού 

κλάδου στη χώρα μας. 

https://drive.google.com/file/d/1uzalRAhBLqweUdliKka4crZNtOkHclxw/view
https://drive.google.com/file/d/1d3zS6M58hmdDEysyxLRNyOHVccu2arOZ/view
https://drive.google.com/file/d/1i-bCX-QTJkWytxe0qTBmFUZxAAsDz9rd/view?usp=sharing
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Μετά από κάθε συμμετοχή στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών συντάσσεται ενημερωτικό 

σημείωμα με τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στη 

συνεδρίαση, το οποίο αποστέλλεται στις εταιρείες – μέλη προς ενημέρωση και αξιοποίηση.  

Επίσης, αποστέλλονται ή/και αναρτώνται στον ιστότοπο του Συνδέσμου οι όποιες χρήσιμες 

πληροφορίες και υλικό που λαμβάνει το Δ.Σ. από την EFCA. 

Το παρόν, Δ.Σ. όπως και τα προηγούμενα, θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή και αξιοποίηση της EFCA 

είναι πολύ σημαντική για τον ΣΕΓΜ από διάφορες πτυχές, όπως η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων 

και η άμεση ενημέρωση για τα θέματα του κλάδου στην Ευρώπη, η επαύξηση του κύρους και του 

βαθμού παρεμβατικότητας του Συνδέσμου, η υποβοήθηση στην κάλυψη της απόστασης μεταξύ της 

ελληνικής μελετητικής βιομηχανίας και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, κ.ά. 

European External Aid Committee  

Από την αρχή του 2016 έχει οριστεί ο Αντιπρόεδρος, κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ 

στην European External Aid Committee της EFCA , απόφαση που ανανεώθηκε και από το παρόν Δ.Σ. 

Ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, όπως και τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχε σε όλες τις 

φετινές συνεδριάσεις της External Aid Committee είτε διαζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη: 

1η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 29/01/2020,  

2η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2020, 

3η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 09/09/2020 και 

4η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2020. 

Εκτός από τις συνεδριάσεις της External Aid Committee, ο κ. Σ. Παπαγρηγορίου εκπροσώπησε τον 

ΣΕΓΜ στην EFCA  με τη συμμετοχή του στις συνόδους των συναντήσεων της Επιτροπής DIRECTORS 

AND SECRETARIES (D+S meetings) καθώς και σε έκτακτες συνεδριάσεις της EFCA για σειρά θεμάτων 

όπως η εκπροσώπηση της Ευρώπης μέσω EFCA στην FIDIC, οι εξελίξεις στον μελετητικό κλάδο λόγω 

COVID-19, η σύνταξη έκθεσης ικανοτήτων και δυνατοτήτων των μελετητικών εταιρειών για ανάληψη 

σύνθετων έργων που εντάσσονται στην AGENDA του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με εμφάνιση στην 

παρουσίαση της Ελλάδας. 

Η συμμετοχή του ΣΕΓΜ στο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της EFCA ήταν σημαντική και εκεί φάνηκε το χάσμα μεταξύ 

Ελλάδας και σχεδόν όλων των άλλων χωρών. Επιπλέον συμμετοχή στη συζήτηση για τη δημιουργία 

υπερταμείου στήριξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο (external aid) που θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τις 

ΗΠΑ στη διείσδυση της Ευρώπης στην Αφρική κατά κύριο λόγο. 

Οι προτάσεις επιτροπής «σοφών» της Commission περιλαμβάνουν και ενοποίηση της EIB (European 

Investment Bank) με την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) καθώς και 

διοχέτευση μέρους της χρηματοδότησης της Commission για το εξωτερικό της Ε.Ε. 

Ιδιαίτερη συμβολή είχε ο ΣΕΓΜ σε όλα τα fora  με ιδιαίτερη έμφαση στην δυνατότητα συμμετοχής 

παντού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τις μόνες υφιστάμενες μελετητικές 

εταιρείες στις μικρότερες χώρες και στις νεοεισελθείσες στην Ε.Ε. χώρες και φυσικά και στην Ελλάδα. 

Η εργασία των επιτροπών της EFCA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτιώσεων του PRAG που 

επιδρούν σημαντικά στα γραφεία μελετών και συμβούλων. Ενδεικτικά αναφέρονται το θέμα των ετών 

που λαμβάνονται υπόψη για την τεκμηρίωση της ειδικής ικανότητας. Επιμείναμε στα 5 έτη αντί των 3 
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που προωθεί η Commission και ευνοεί λίγες πολύ μεγάλες εταιρείες, που δεν διαθέτουν αντίστοιχες η 

Ελλάδα και άλλες χώρες.  

Βελτιώθηκε η πληροφόρηση των μελετητικών εταιρειών για τις προκηρύξεις με δημοσιοποίηση πηγών 

μέσω internet (βλέπε TED & Supplement to the Official Journal της Ε.Ε.). Ζητήθηκε να μην ατονήσει η 

prior information notice που είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.  

Ζητήθηκε ο χρόνος εμπειρίας των key experts να μην απαιτεί ακριβή προσδιορισμό μηνών και ημερών 

απασχόλησης σε κάθε διακεκριμένο project εμπειρίας. Το θέμα επίσης της διπλής φορολόγησης σε 

projects σε τρίτες χώρες να αντιμετωπιστεί.  

Internal Market Committee  

Ο κ. Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην Internal Market Committee της EFCA, 

συμμετείχε σε όλες τις φετινές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής, στην πρώτη δα ζώσης στις 

Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες από απόσταση με τηλεδιάσκεψη: 

1η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2020,  

2η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 3/6/2020, 

3η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 18/6/2020 και 

4η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2020. 

Το αντικείμενο της οποίας είναι: 

• Ανάπτυξη εφαρμογών βελτίωσης των συνθηκών του επαγγέλματος των Συμβούλων Μηχανικών στην 

Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις Εθνικές Νομοθεσίες και στις 

Πρακτικές Διοίκησης. 

• Παρακολούθηση πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

Σημαντική ενασχόληση της επιτροπής αυτής είναι οι δράσεις για την ανάθεση των συμβάσεων μελετών 

και συναφών υπηρεσιών με ποιοτικά κριτήρια και όχι με τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, 

συντάχθηκε και εκδόθηκε τον 11ο/2019 ο οδηγός «How to derive MEAT (most economically 

advantaged tender) criteria», τον οποίο προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jaap N. De 

Koning (Chair of EFCA Internal Market Committee), κατά την ομιλία του στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2019. 

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής είναι τα παρακάτω: 

Η Επιτροπή Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal Committee) της EFCA πρέπει να διασυνδεθεί με την 

Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee). Στο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of 

Directors) της 18/09/2020 της EFCA τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης και συντονισμού όλων των 

δραστηριοτήτων των Επιτροπών της EFCA. Κατατέθηκε σχέδιο με αναφορά στις δραστηριότητες της 

Επιτροπής Πράσινης Συμφωνίας το οποίο θα σχολιασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αυτή 

της EFCA θα εκτελεί χρέη συνδέσμου με την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development 

Committee) της FIDIC. 

Μετά την έγκριση των πρακτικών ακολούθησε εκτενής συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες από τον 

κορωνοϊό (COVID-19) και πως επηρέασε τον κλάδο των γραφείων σε κάθε χώρα. Συμπερασματικά σε 
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όλες τις χώρες εφαρμόστηκε σε μεγάλο ποσοστό το σύστημα της τηλεργασίας ενώ στις περισσότερες 

τα εργοτάξια είναι σε λειτουργία. 

Έγινε αναφορά στην επιστολή που απεστάλη από τους Συνδέσμους EFCA – FEACO τον Ιούλιο προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση DEVCO όπου γίνεται σύσταση για επιτάχυνση των 

ψηφιακών διαδικασιών. Στην επιστολή αυτή υπήρξε θετική ανταπόκριση του Γενικού Διευθυντή της DG-

DEVCO στην απαντητική επιστολή του οποίου γίνεται αναφορά στο σύστημα OPSYS που αφορά σε 

πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και το οποίο σχεδιάζεται και αναπτύσσεται. 

Έγινε αναφορά στην επιστολή που απεστάλη από ACE (Architects Council of Europe) προς τον 

Επίτροπο της Εσωτερικής Αγοράς κο Thierry Breton και αναφέρεται στην στρατηγική για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του 2020. Συμφωνήθηκε να προωθηθεί ο οδηγός ΜΕΑΤ της EFCA προς 

τον Επίτροπο. 

Σχετικά με την διαδικτυακή ενημέρωση για τον MEAT αναφέρθηκε ότι την παρακολούθησαν 50 άτομα. 

O Jaap de Koning (Πρόεδρος της IMC) παρουσίασε μεθοδολογία πέντε βημάτων με την οποία 

επιτυγχάνονται τα κριτήρια ΜΕΑΤ. Επιπρόσθετα νομικός σύμβουλος εξήγησε την νομική προοπτική 

χρήσης των κριτηρίων ΜΕΑΤ. Και οι δύο παρουσιάσεις είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της EFCA ενθαρρύνει τις Επιτροπές να οργανώσουν 

αντίστοιχες παρουσιάσεις προς ενίσχυση των θέσεων της EFCA. 

Σχετικά με το Πρόγραμμα εκπαίδευσης της FIDIC για πιστοποιημένους κατά FIDIC συμβούλους 

μηχανικούς έγινε αναφορά στην επιστολή διαμαρτυρίας που απεστάλη από 3 Ευρωπαϊκούς 

Συνδέσμους (Αυστριακό, Ελβετικό, Γερμανικό) προς τον Πρόεδρο της EFCA όπου αναφέρεται ότι 

υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης των Ευρωπαίων Μηχανικών έναντι όσων απέκτησαν την πιστοποίηση 

FIDIC εφόσον σε διαγωνισμούς τεθεί ως προαπαιτούμενη η πιστοποίηση αυτή. Επιπρόσθετα επειδή η 

πιστοποίηση αυτή αποκτήθηκε από πολλούς Κινέζους Μηχανικούς υπάρχει ο κίνδυνος να διαθέτουν 

Κινεζικές Εταιρίες πλεονέκτημα σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Η Επιτροπή αποφασίστηκε να 

παρακολουθεί το θέμα αυτό. 

Digitalisation & BIM Committee 

Ο κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην Digitalisation & BIM Committee της EFCA, 

συμμετείχε σε όλες τις φετινές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη: 

1η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2020,  

2η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2020, 

3η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 13/5/2020 

4η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2020 

5η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2020 και 

6η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2020. 

Τα κύρια θέματα που στη τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής είναι τα παρακάτω: 

1. DigiPLACE: Έγινε παρουσίαση της πορείας του project από τον Claudio Mirarchi (Project 

coordinator DigiPLACE - politecnico di milano). Μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει εκδοθεί οδικός χάρτης 

(WP6) και τον Γενάρη η αρχιτεκτονική του πλαισίου (WP5). Στο Project συμμετέχουν 3 γκρουπ. 1) 

Κατασκευαστές - Μελετητές 2) Ακαδημαϊκοί και 3) ΙΤs. 
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Σχολιάσθηκαν διάφορα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος: 

• Χρησιμοποιείται η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή σαν μια ακόμη ευκαιρία να μειωθούν ακόμα 

περαιτέρω οι αμοιβές των συμβούλων μηχανικών και των κατασκευαστών. 

• Η κατασκευαστική βιομηχανία «παράγει» τοπικά το «προϊόν» της ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι 

χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους εργοστάσια παγκοσμίως.  

• Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι απαιτήσεις για περιβαλλοντολογικούς λογούς και πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν. 

• Την ίδια στιγμή το κόστος των υποδομών έχει μειωθεί αισθητά. 

• Το βασικό στοιχείο της τυποποίησης δεν πρέπει να είναι η απλοποίηση του σχεδιασμού ή η 

βιομηχανοποίηση. Πρέπει να έχει στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας των παραδοτέων. 

• Κίνδυνος για τις SMEs. 

• Το DigiPLACE δεν θα είναι μια πλατφόρμα πληροφορίας ή δε θα δίνει τα εργαλεία (tools) αλλά θα 

θέτει το πλαίσιο. 

• Υιοθετείται επίσημα η άποψη της FIEC, σε συνεργασία με την ACE (Architects’ Council of Europe), 

εναντίον της μονοπωλιακής τακτικής εταιριών λογισμικού και ειδικά της Autodesk. 

Green Deal Committee 

Η νέα αυτή επιτροπή στην οποία ο Σύνδεσμος θα εκπροσωπηθεί με την κα Δ. Καλλιδρομίτου θα 

επικεντρωθεί στη συμβολή των εταιρειών συμβούλων μηχανικών με στόχο να καταστεί η Ευρώπη 

κλιματικά ουδέτερη και να κινηθεί προς μια καθαρή, κυκλική οικονομία, προσφέροντας παράλληλα μια 

πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενώσεων μελών. 

Directors and Secretaries (D&S) Meetings 

H Επιτροπή D&S συνεδριάζει συνήθως δύο φορές τον χρόνο και απαρτίζεται από τους Διευθυντές ή 

τους Διοικητικούς Γραμματείς των εθνικών μελετητικών Συνδέσμων μελών της EFCA, οι οποίοι στις 

πλείστες περιπτώσεις είναι μόνιμα έμμισθα στελέχη των Συνδέσμων, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 

εμπειρίας και γνώσεων. Η επιτροπή D&S αποτελεί κύριο μοχλό για τη διαμόρφωση των πολιτικών της 

EFCA, τον προγραμματισμό των εργασιών της και κυρίως τη διαμόρφωση στόχων, οράματος και 

αντίληψης των πραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπρόεδρος, κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, ως εκπρόσωπος 

του ΣΕΓΜ, συμμετείχε στις δύο φετινές συνεδριάσεις της Επιτροπής D&S: 

1ο D&S meeting που πραγματοποιήθηκε στις 17/4/2020 και 

2ο D&S meeting που πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2020. 

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης, ζητήθηκε από τους Συνδέσμους να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

που αφορούν τις συνεδριάσεις και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Ο Πρόεδρος κ. Τονιόλος και ο 

Αντιπρόεδρος κ. Παπαγρηγορίου συνέταξαν τις απαντήσεις που εστάλησαν επισήμως στην EFCA: 

1.  GAM 2021 

The likeliness having the opportunity to organise the 2021 GAM and Conference in Istanbul because 

of the pandemic and the availability of an adequate vaccine by that time will be evaluated at the end 

of February 2021. In case the health and safety measures can’t be met by that time, should EFCA 
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opt for a virtual conference and what format should that conference have? In case it would be virtual 

conference, what might be the topics of interest? 

HELLASCO’s opinion is that due to the pandemic situation, only the virtual conference case is 

feasible.    

As far it concerns the topics of interest that shall deal with, we consider rather important the EU 

policy for External Aid. We shall elaborate on how the EU members and their relevant companies 

can achieve a predominate role in the areas of interest vs similar efforts of other major economic 

entities. 

EFCA should contribute to the copy edit of the above policies. It is important for EFCA to support 

the development of SME’s in the consulting sector, something that the EU Commission is failing of 

doing in practice  (as example: PRAG), although the support of SME’s has been announced as 

official EU policy.  

2. Future D&S Meetings 

Currently D&S meetings are taking place twice a year: one in the spring and one in the autumn of 

each year. It was questioned whether that frequency should be maintained under the current 

pandemic circumstances. The D&S could consider quarterly meetings or even every two months 

on more topically centred agendas. Your views on the frequency and agenda of future D&S 

meetings would be appreciated. 

HELLASCO’s suggestion is to set the frequency of the D&S meeting at three times per year. 

3. Autodesk (and other software vendors) 

There is growing concern about annual increasing software license prices especially with regard to 

Autodesk. Additionally, Autodesk licenses would be 25% higher compared to those in the USA. Do 

your members share that concern or do they have other issues they would like to raise in connection 

with software vendors/licenses? Is there any initiative being undertaken or considered at national 

level in this regard. Do you consider that EFCA should or could take action at European level? 

It is well known that Autodesk rules over the Global Architecture, Engineering & Construction (AEC) 

software sector. 

The last years Autodesk has acquired a significant number of software companies transforming itself 

to a market monopoly, while changed significantly its market policy. 

The new policy is oriented to the subscription model. New annual versions keep releasing, adding 

very few things that couldn’t justify the renewal price, thus subscription model practice is being 

promoted. Autodesk has even stopped selling new subscriptions with multi-user access creating a 

serious problem to a large number of companies. It intends every license to be assigned to a single 

user who can access the software from everywhere. A “cloud” based license. 

At the same time, there is no serious support provided. User guidelines and tutorial videos cover 

only beginners level for all consultancy software. You can only find solutions by spending hours on 

the internet, in forums between users. Apart from the software cost, the cost of training and services 

is also high. 
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Regarding BIM, the high initial cost associated with Autodesk software, restrains market growth, 

when relative BIM software is also promoted by other various vendors, offering it for free. It is claimed 

that European Value added tax (VAT) increases about 20% the cost of things making Europe look 

more expensive than US, if you are comparing sticker prices, which it is not true.  

We strongly believe that all members share that concern, especially at this difficult and unexpected 

pandemic period of time that we live in. In fact Greece is a small market, not capable of leading any 

kind of initiative by itself, but we will support by all means any action taken by EFCA at a European 

level. 

4. PI insurance 

There is growing concern about increasing prices for PI insurance in Ireland. Would that also apply 

to your country? 

In Greece PI (Professional indemnity insurance for engineers) is not mandatory as far it concerns 

design works for the public sector. On the other hand, it is rather popular in the private sector. 

Lately, there is no significant increase in the PI prices. It might be appropriate for EFCA to release 

an annual guide, comprising indicative prices for every other insurance coverage per country. 

 

General Assembly Meeting 2020 

Ο πρόεδρος κ. Παναγής Τονιόλος, εκπροσώπησε τον ΣΕΓΜ στην ετήσια Γενική Συνέλευση της EFCA, 

η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη στις 4/6/20. 

Τα κύρια σημεία των συζητήσεων έχουν ως εξής: 

1. Presentation by the President of the Board of Directors’ report on the activities of the last year, 

discussion and endorsement 

The 2017-2020 Forward Plan that was developed based on the feedback from the member 

associations, is setting out 10 distinct new goals. Three new Task Forces, two new Board 

subcommittees and the reactivated Association Best Practice Working Party were established. 

-  Main achievement of the Communications Task Force was the launch of the new EFCA website 

in 2019. 

-  Based on the outcome of the Member Association Survey, led by Sarah Ingle (ACEI) on 

membership profile, representativeness, secretariat set-up, subscriptions and budget, 

governance and services, the newly established Task Force will develop national association 

guidance. 

-  In July 2019, EFCA signed a Memorandum of Understanding with the Association for 

Consultancy and Engineering (ACE, UK). Together with ACE, EFCA co-hosted the November 

2019 CEO Conference in London. The well-advanced planning for the 2020 CEO Conference is 

rearranged for November 2021. Meanwhile, ACE and Henrik Garver (FRI) are reviewing the ACE 

European benchmark exercise to ensure its alignment with the European firms’ statistical core 

requirements. 

-  The EFCA State of the Union was developed under the lead of Helena Soimakallio, with the 

support of SKOL. It lays the groundwork for the federation’s facts-based discussion with EC 
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officials and Members of European Parliament on six major challenges for the industry. The 

President expressed thanks to Helena Soimakallio for the excellent work done. - The President 

expressed thanks to Lyubomir Petrov and Riitta Kujala Chair, respectively Vice-Chair of the FL 

Steering Committee and Aurélie Anyikoy Ashema, FL coordinator. The name of the group was 

changed into ‘Future Leaders’ to better reflect the group’s role and align it with the FIDIC 

organisation. 

-  The three-year cycle of the EFCA Future Trends Booklet is identifying where the industry might 

go and the opportunities that the firms are facing. Prepared under the lead of futurologist and 

practicing engineer Maurizio Boi, they are extremely well received. The Booklets are available on 

the EFCA website. All member associations are invited to promote this EFCA publication and to 

co-brand it. The President thanked Maurizio Boi and all Future Trends Committee members. 

-  Increase the EFCA membership and thus the federation’s representativity of the European 

industry and strength is an important goal. The President thanked Nikola Matić, Kimmo Fischer, 

Jan Van der Putten and the other Board members for their contributions in this respect over the 

past years. 

-  All EFCA publications are made available for co-branding to the member associations. 

-  Despite all efforts put into it, institutional sponsoring proved not achievable. Moreover, the Board 

has taken an ethical approach, refusing any potentially compromising offer. 

The President presented a series of deliverables and commented on the Committees’ main 

outputs. 

He personally thanked the Chair of the Digitalisation and BIM Task Force, Christophe Castaing, 

who will retire at the end of the year, all Task Force members and Maximilian Grauvogl. The Task 

Force is working on the industry’s position on software companies, which is a critical issue. 

The advocacy role of the Internal Market Committee is focusing on the promotion of the 

fundamental EFCA document, i.e. the MEAT guidance. Secondly, it is promoting the introduction 

of the Finnish evaluation method, an academic based approach, in the countries where MEAT is 

accepted. 

The European External Aid Committee is very active under the lead of Inés Ferguson, and is 

regularly visited by EC officials and representatives from the Member States’ Development 

Finance institutions. 

The Terms of Reference of the new European Green Deal Committee are being developed. 

The President thanked all member associations for the honour of their hospitality during his visits, 

and ACEI for the welcome in Dublin in 2019. He expressed sincere thanks to all volunteers for 

their energy and efforts, and to the outgoing Treasurer, Bernard Gilliot, the federation’s 

futurologist Maurizio Boi and outgoing Board members Jorge Meneses and Andre De Cillia. He 

thanked the secretariat staff for the constant support. Seeing his term coming to an end, he 

stated that serving as EFCA President from 2017 until 2020 has been a privilege. 

The President invited questions and comments. 

-  Sarah Ingle (ACEI) thanked the President for the report and the work done for the federation, 

and she wished him well in the future. 
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-  On behalf of the French association, Pierre Verzat (CINOV/SYNTEC-Ingénierie) thanked the 

President for all his contributions over the past period. From a personal view, he called for more 

direct EFCA communications towards Europe-wide active firms. The President reacted that the 

latter matter required a separate discussion. 

-  Magnus Höij (FSIC) thanked the President for his work and setting the Federation’s way forward. 

The President greeted FSIC’s return to full EFCA membership in 2019 with delight. 

The GAM endorsed the report by the President and the Board of Directors on the 2019-2020 

EFCA activities. 

2. Proposed amendment to the Charter (Article 5) – eligibility for Full Membership 

The Board of Directors looked at every single European country and barriers to EFCA membership, 

as well as the FIDIC regulations. Cyprus, Croatia, and Malta have no business organisation but a 

Chamber of Engineers. The Board of Directors is proposing to remove the barrier for the engineering 

Chamber/organisation in these three EU Member States. 

3. Report on the FIDIC-EFCA cooperation and representation of FIDIC in Europe 

The 2020-2024 FIDIC-EFCA Agreement, strengthening the federations’ relationship, was signed in 

December 2019. It is to ensure consistency between the federations’ policies and products, 

maximum efficiency and utmost added value for the member associations. 

The Agreement provides for an additional role for EFCA to act as FIDIC’s Agency and coordinate 

FIDIC activities. ‘FIDIC Europe’, i.e. the FIDIC liaison in the EFCA Board and a person from a 

European non-EFCA association will be accountable to FIDIC for the implementation of the FIDIC 

agenda in Europe. Activities, set out in the Annual Agency Action Plan, pertain to credentialing (title 

‘FIDIC registered engineer’) under the banner of FIDIC Europe and the alternate organisation of the 

FIDIC Regional Infrastructure Conference and FIDIC conference with IFIs. The latter Conference, 

scheduled for 2020 is deferred to 2021. 

The President thanked Benoît Clocheret, Bernd Kordes, Tony Barry, Alain Bentéjac and Bill Howard 

for their contributions made in the prior negotiations. 

The President welcomed Mark Pehlig, who is appointed FIDIC liaison on the EFCA Board of 

Directors. He called on him to speak on behalf of FIDIC. 

Mark Pehlig thanked all who put time and energy in finalising the Agreement. The Agreement is 

creating new perspectives for the FIDIC-EFCA cooperation, and generating the best business 

conditions for all European firms. 

The President expressed his appreciation for the FIDIC liaison’s support and efforts. He invited 

comments. 

Pierre Verzat informed that CINOV/SYNTEC-Ingénierie submitted a nomination for the FIDIC Board. 

Italo Goyzueta congratulated EFCA for achieving the Agreement, reinforcing the cooperation 

between the two federations. EFCA is considered an important instrument for, and serves as pioneer 

and example in the development of the global federation. 

The President confirmed EFCA’s full commitment. The Agreement is providing the template to go 

out in the other regions. 
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On behalf of FIDIC, Mark Pehlig thanked the President for his impressive accomplishments, 

dedication and responsibility, and the constructive critical notes. He looked forward to a future 

personal meeting to raising the glass to the President. 

4. EFCA Forward Plan 2020 - 2023 

The Forward Plan is resulting from collaborative efforts, starting at the November 2019 D&S meeting 

and thereafter at the February 2020 Board of Directors meeting. The President outlined the Plan’s 

context, highlighting the collective European ambition and forefront position in leading efforts to 

achieving the ‘Green Deal’, as well as the common EU response to the coronavirus crisis including 

forthcoming stimulus plans and investment programmes. In addition, although the industry is 

integrating the rapid green and digital transitions, it is still lacking visibility. The Plan is focussing on 

the delivery of effective actions and enhanced communication. In addition, it is addressing the 

transition of the federation itself. Limited resources compel to focus on Europe, the added value to 

member associations, firms and the industry at large, and cooperation and communications. 

The four EFCA Committees are and should remain the pillars of the Federation. A Board liaison is 

appointed for each Committee. 

The Internal Market Committee is focusing on the promotion of the MEAT guidance. It will start 

elaborating the industry’s position on the review of the public procurement Directives and discuss 

new delivery models. 

The longstanding European External Aid Committee is promoting the industry’s capabilities to 

contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the 

European Green Deal. 

The Digitalisation and BIM Committee is involved in the EU-funded project DigiPLACE and is 

developing the EFCA position with regard to software companies. 

The New Green Deal Committee will focus on the contribution of our industry for making Europe 

climate neutral and moving to a clean, circular economy, while offering a platform for sharing best 

practice among member associations. 

The Industry Barometer Task Force delivers a strategic cornerstone for enhancing the dialogue with 

EU and national politicians. The Future Trends Booklets are a landmark in the industry, for which all 

are thankful to Maurizio Boi. The Task Force will be revamped and it is expected that Future Leaders 

will contribute. All member associations are encouraged to nominate representatives to sit on the 

Task Force. The Communications Task Force needs to be reinvigorated. The Future Leaders 

competition demonstrates the group’s vitality. Aurélie Anyikoy Ashema is putting a lot of efforts in 

the group’s coordination. 

The Federation will continue its cooperation with FIDIC (with a special focus on Regional 

Infrastructure Conference and HOPs Conference), ACE-UK (with a special focus on European CEO 

Conference an benchmark survey) and enhance the networking with European federations to 

strengthen our industry’s voice. 

Communications at all levels will be strengthened. A mid-term update of the State of the Union is 

planned. Best Practice guides will be annually issued. EFCA will reach out directly to CEOs to 

enhance its visibility and recognition. 
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Last but not least, it is the ambition that EFCA become fully representative in Europe and that FIDIC 

and EFCA memberships become fully aligned. 

4.7.3. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 

Η FIDIC ιδρύθηκε το 1913 και αποτελεί την παγκόσμια ένωση των συμβούλων μηχανικών. Εκπροσωπεί 

πάνω από ένα εκατομμύριο συμβούλους μηχανικούς και 40.000 μελετητικές - συμβουλευτικές 

επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες. Είναι γνωστή  για τις εκδόσεις πρότυπων τευχών 

δημοπράτησης έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών (FIDIC Contracts and Books). Τα πρότυπα 

αυτά βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.  

Η FIDIC τα τελευταία χρόνια καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην αναβάθμιση του ρόλου της και στην 

υιοθέτηση των πρότυπων τευχών της σε όλο και περισσότερες χώρες και οργανισμούς. Πρόσφατα 

υπέγραψε πενταετή σύμβαση με την World Bank για την χρήση τους στους διαγωνισμούς που η 

τράπεζα θα προκηρύσσει. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την υιοθέτησή τους και από άλλες 

αναπτυξιακές τράπεζες. 

Παράλληλα έφθασε σε συμφωνία με την EFCA για την αποκλειστική αντιπροσώπευσή της στην Ευρώπη 

και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Κινεζικό Σύνδεσμο Μελετητών - Διεθνών Συμβούλων 

Μηχανικών (CAIEC) για την παροχή τεχνογνωσίας στη χρήση των πρότυπων τευχών της. 

Την περίοδο Απριλίου – Ιουλίου η FIDIC εξέδωσε σειρά οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων λόγω του κορωνοϊού και οργάνωσε 18 δωρεάν σεμινάρια από απόσταση και ελεύθερη 

είσοδο για θέματα που απασχολούν τις εταιρείες μας εξ’ αιτίας της πανδημείας. Τα σεμινάρια αυτά 

κάλυψαν μία μεγάλη γκάμα θεμάτων από 413 παρουσιαστές υψηλού επιπέδου και τα παρακολούθησαν 

περισσότεροι από 9.000 συμμετέχοντες. Το Δ.Σ. γνωστοποίησε στα μέλη τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των σεμιναρίων και αναρτούσε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου συνοπτική περίληψη 

των συμπερασμάτων. 

Την 25η Νοεμβρίου λάβαμε επιστολή από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FIDIC στην 

οποία απαντήσαμε θετικά, προκειμένου να μας παρουσιάσουν την νέα FIDIC International Financial 

Institutions Committee και να συζητήσουμε θέματα που ενδιαφέρουν τις εταιρείες μέλη μας. 

Στους Γενικούς Όρους των τευχών της FIDIC η κατανομή των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και των 

αβεβαιοτήτων (risks) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (κύριος του έργου, αναθέτουσα αρχή, επίβλεψη, 

κατασκευαστής, κλπ) είναι δίκαιες και ισορροπημένες με βάση την  αρχή των checks and balances. 

Όσον αφορά την ανάθεση των μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, η FIDIC στο σχετικό τεύχος «FIDIC 

Guidelines for the Selection of Consultants - THIRD EDITION, 2019» προτείνει την χρήση μόνο 

ποιοτικών κριτηρίων (QBS – Quality Based Selection method) μέσα από μία διαδικασία προεπιλογής 

και, στη συνέχεια, διαπραγμάτευση της τιμής με την αναθέτουσα αρχή, δεδομένου ότι το κόστος των 

μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το 1-2% του κύκλου ζωής του έργου. Όπου 

δε υποβάλλεται και συνεκτιμάται οικονομική προσφορά (QCBS – Quality and Cost-Based Selection 

method), συνιστά όπως η βαρύτητά της να κυμαίνεται μεταξύ 0 – 10% και σε καμία περίπτωση να μην 

υπερβαίνει το 20%. 

Ο ΣΕΓΜ είναι μέλος της FIDIC και την αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Ο Δ/νων Σύμβουλος της FIDIC                     

Dr Nelson Ogunshakin OBE, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και ήταν επίσημος ομιλητής στο 

περυσινό συνέδριο του Συνδέσμου. 

https://fidic.org/bookshop
https://fidic.org/world-bank-signs-five-year-agreement-use-fidic-standard-contracts
https://drive.google.com/file/d/1T_gX2KeHYf0xJICMJXVa-08Wi86reruG/view?usp=sharing
https://fidic.org/node/27420
https://fidic.org/COVID-19
https://drive.google.com/file/d/1HKV6FI6QANCpcuOB91NUB736iEhWIHpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11f0gggUcEMAUGlPgpXaCjTxPs5r-5zQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101Ms2Bq0kDpAuqDE7rqp185euqPZHiet/view?usp=sharing
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Στο παρόν Δ.Σ. συζητήθηκε, τόσο ο αυξανόμενος ρόλος της FIDIC διεθνώς που ενδιαφέρει τα 

εξωστρεφή μέλη μας, όσο η ανάγκη προώθησης των θέσεων της στη χώρα μας μέσα από μία ευρεία 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων στη βάση της νομοθέτησης των βασικών 

ευρωπαϊκών αρχών και της μεταφοράς των διαδικασιών σε πρότυπα τεύχη και εγκυκλίους 

(deregulation). 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσθηκε η ενεργότερη συμμετοχή μας και το μέλος του Δ.Σ. κος Γιώργος 

Ντούλης ανέλαβε υπεύθυνος παρακολούθησης και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό προσκλήθηκε ο 

νομικός σύμβουλος κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς συμβάσεις έργων, 

και παρουσίασε πρόσφατα στα μέλη του Δ.Σ. το πλέγμα των δράσεων και των πρότυπων συμβάσεων 

της FIDIC. 

Την προσεχή χρονιά θα αναβαθμίσουμε την παρουσία μας στην FIDIC επιδιώκοντας την συμμετοχή 

εκπροσώπου μας σε μία από τις επιτροπές ενδιαφέροντος και θα προβάλουμε τις θέσεις της για την 

ανάθεση και εκτέλεση έργων με στόχο την ενσωμάτωση τους στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.  

4.7.4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

O ΣΕΒ, μετά τη στροφή και το άνοιγμα που έχει πραγματοποιήσει, τα τελευταία χρόνια, προς το σύνολο 

της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει καταστεί ο 

σημαντικότερος εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και διαθέτει τη μεγαλύτερη 

παρεμβατική και διεισδυτική ικανότητα έναντι των λοιπών επιχειρηματικών συνδέσμων και 

επιμελητηρίων, στην κυβέρνηση και εν γένει στην πολιτεία, στις διάφορες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα ΜΜΕ. 

Η Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα 

μέλη, εταιρείες και σύνδεσµοι όπως ο ΣΕΓΜ. Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα µιας ψήφου. Εκλέγει 

20µελές Διοικητικό Συµβούλιο με διετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική 

του. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ στην από 15/6/20 συνεδρίαση της, στην οποία ο ΣΕΓΜ 

εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. Π. Τονιόλο, εξέλεξε ως νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη 

Παπαλεξόπουλο στη θέση του αποχωρήσαντος Θεόδωρου Φέσσα του και τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη 

Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά την υπουργοποίηση του κ. Άκη Σκέρτσου, νέος Γενικός 

Διευθυντής έχει αναλάβει ο νομικός κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος. 

O νέος Πρόεδρος του ΣΕΒ στη παρέμβασή του επικεντρώθηκε, κυρίως, στα εξής θέματα: 

•  Στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να έλθουν πιο κοντά στην κοινωνία και για το πώς μπορεί να χτιστεί μια 

νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά τους με τις επιχειρήσεις να κάνουν το πρώτο βήμα, με διάθεση 

αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. 

•  «Αρκετοί αμφισβητούν τη συμβολή των επιχειρήσεων στο κοινό καλό», ανέφερε. «Στον ΣΕΒ 

θεωρούμε ευθύνη μας την αντιστροφή αυτής της αντίληψης. Όσο εμείς εξελισσόμαστε προς το 

καλύτερο, τόσο θα δυναμώνει η σχέση με την κοινωνία.» 

•  Στη σημασία που έχει η αύξηση του ειδικού βάρους της εγχώριας βιομηχανίας στο σύνολο της 

οικονομίας. Στόχος του ΣΕΒ είναι να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε 

15% μέσα σε 10 χρόνια. Αυτή η αύξηση θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αν επιτευχθεί ο στόχος 
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θα δημιουργηθούν σταδιακά 550.000 νέες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας στη 

χώρα. 

•  Σε τρείς πρωταρχικές οριζόντιες προτεραιότητες που οφείλουμε να αγκαλιάσουμε: την ψηφιακή 

επανάσταση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και την πράσινη ανάπτυξη. 

Έμφαση δόθηκε στις πρόσθετες πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει ο ΣΕΒ για να υποστηρίξει 

τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

•  Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, στη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. 

Με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ο κ. Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε στην 

ανάγκη διαφύλαξης του ευάλωτου, υγιή παραγωγικού ιστού της χώρας και στις δύσκολες αποφάσεις 

που χρειάζεται να ληφθούν από την κυβέρνηση για το πώς θα αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης, 

με τι προτεραιότητες και τι πόρους. 

Ιδιαίτερα στάθηκε στο στοίχημα της αύξησης των εγχώριων και ξένων επενδύσεων, στο οποίο ο ΣΕΒ 

φιλοδοξεί να συνδράμει ουσιαστικά. 

Ο κ. Παπαλεξόπουλος ανέδειξε, επίσης, «το μεγάλο ζητούμενο της συλλογικότητας, την οποία όποτε 

κατακτούμε, δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό». «Στην κρίση της πανδημίας, αποδείξαμε ως λαός 

σε όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας, πως είμαστε ικανοί για το καλύτερο. 

Και αυτό μας βοηθάει να ενδυναμώσουμε και την συλλογική μας αυτοπεποίθηση, που για κάποια 

χρόνια την είχαμε χάσει». Κλείνοντας την προγραμματική του ομιλία στα μέλη ο κ. Παπαλεξόπουλος 

επισήμανε ότι προσβλέπει στη δική τους ενεργή παρουσία, που είναι «το κυριότερο εφόδιο για τη 

νέα πορεία και στο έργο που αναλαμβάνουμε, με σκοπό την πρόοδο όλης της κοινωνίας». 

Πραγματοποιούνται επαφές και συναντήσεις από μέλη του Δ.Σ. με στελέχη του ΣΕΒ, στις οποίες 

επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος των μελετητικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη 

της χώρας και στην εξωστρέφεια, παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείες και διερευνώνται τα πεδία και οι τρόποι που θα μπορούσε ο ΣΕΒ να υποστηρίξει τον ΣΕΓΜ και 

τα μέλη του. 

Οι παροχές που παρέχει ο ΣΕΒ στα μέλη του όπως είναι ο ΣΕΓΜ και, συνακόλουθα και  στα δικά τους 

μέλη είναι: 

• Η άμεση ενημέρωση των μελών με όλα τις τακτικές εκθέσεις και δελτία (βλ. π.χ. το Μηνιαίο Δελτίο 

«Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» που περιλαμβάνει τις τρέχουσες νομοθετικές και 

ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων 

αρχών και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία στα εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα 

ζητήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος). 

• Η ενημέρωση των μελών για σημαντικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, μέσω των 

ειδικών εκδόσεων (special reports, flash reports, κ.λπ.). 

• Η συμμετοχή μας σε Ομάδες Εργασίας του ΣΕΒ, όπως η Επιτροπή Χωροταξίας & Δικτύων, η οποία 

επεξεργάζεται προτάσεις και παρεμβαίνει σε διάφορα θέματα που αφορούν τον περιβαλλοντικό και 

χωροταξικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη δικτύων κ.λπ. (βλ. π.χ. «Μελέτη ΣΕΒ για το θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό», «Μελέτη ΣΕΒ/ΒΙΑΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση», κ.ά.). 
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• Συνεργασία στην Επιτροπή του ΕΛΟΤ για τη σύνταξη των ΕΤΕΠ, με σκοπό να αποφευχθούν 

περιοριστικοί ή/και φωτογραφικοί όροι που μπορούν να επιφέρουν προβλήματα στον ανταγωνισμό 

και στις επιχειρήσεις. 

• Η προσθήκη των τεχνικών υπηρεσιών (μελετητικές - συμβουλευτικές) στους τομείς ενδιαφέροντος 

των δράσεων εξωστρέφειας του ΣΕΒ (βλ. πρόγραμμα Export Ready). 

• Η δωρεάν παροχή κλαδικών μελετών του Ομίλου Fitch για τον κατασκευαστικό κλάδο για διάφορες 

χώρες-στόχους, όπως η περσυνή μελέτη για την Αιθιοπία. Για το θέμα αυτό το Δ.Σ. έχει επικοινωνία 

με τα υπεύθυνα στελέχη του ΣΕΒ, με στόχο οι επόμενες μελέτες να περιλαμβάνουν αναλυτικά 

στοιχεία και για τον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο. 

• Η συμμετοχή μας στα διάφορα θεματικά εργαστήρια και ειδικές εκδηλώσεις του ΣΕΒ, όπου εκτός 

της ενημέρωσης για θέματα ενδιαφέροντος (η οποία διαχέεται στα μέλη), μας δίδονται ευκαιρίες 

προβολής του ΣΕΓΜ, του ρόλου του και των θέσεων του για διάφορα θέματα, καθώς και του έργου 

των μελών του. 

4.7.5. Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

Ο ΣΕΓΜ από το 2018 έχει καταστεί μέλος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου 

Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης και υποβοήθησης της εξωστρέφειας των μελών του 

Συνδέσμου λαμβάνοντας υπόψη αφενός το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα βοήθειας προς την 

Αφρική της επόμενης 20ετίας αλλά και τη δραστηριοποίηση μελών σε αρκετές αφρικανικές χώρες. 

Το επιμελητήριο είναι πολύ δραστήριο, προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και ενθαρρύνει τη σύναψη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στην Ελλάδα και την 

Αφρική. Αναδεικνύει και δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη αφρικανικών 

χωρών ενώ συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του για τις 

πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία και σε σημαντικούς τομείς των αφρικανικών 

χωρών. 

4.7.6. Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους – Οργανισμούς 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, συνεχίστηκε η παραγωγική συνεργασία του Συνδέσμου με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, με σκοπό την αξιοποίηση της θεσμικής βαρύτητας και του σημαντικού βαθμού 

διεισδυτικότητας του στην πολιτεία και στα ΜΜΕ για την προώθηση των θέσεων και των προτάσεων 

του ΣΕΓΜ για τον μελετητικό τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στην οποία συζητήθηκαν οι 

τομείς συνεργασίας και υποστήριξης σε σημαντικά θέματα που απασχολούν τον μελετητικό κλάδο, 

όπως είναι το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, 

οι τεχνικές προδιαγραφές, η προώθηση των νέων τεχνολογιών, κ.ά. και συμμετείχαμε στην ημερίδα που 

οργάνωσε το ΤΕΕ για την ψηφιοποίηση στον τομέα των κατασκευών και το BIM με παρουσίαση που 

εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως. 

Εργοληπτικές οργανώσεις 

Η συνεργασία, αλληλοκατανόηση και η κατάθεση κοινών θέσεων με τις κύριες εργοληπτικές 

οργανώσεις της Χώρας ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ενδυναμώθηκαν μέσω της κοινής παρουσίας στο ΕΣΒΥΚ. Ο 
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ΣΕΓΜ διατηρεί επίσης άριστες σχέσεις και με τους λοιπούς εργοληπτικούς συνδέσμους (π.χ. 

ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ), παρότι δεν έχουν δοθεί ευκαιρίες συνεργασίας, λόγω της 

διαφορετικής προσέγγισης και θέσεων. 

Λοιπές μελετητικές οργανώσεις 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, υπήρξε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους λοιπούς μελετητικούς 

φορείς (ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΜΥΕ, ΣΕΓΕΚ, Σύλλογος Γεωλόγων Μελετητών, Σύλλογος Δασολόγων 

Μελετητών, κ.ά.), ανεξαρτήτως των όποιων διαφορετικών προσεγγίσεων και θέσεων υπάρχουν.  

Εκ των πραγμάτων, αλλά και κατά γενική αναγνώριση και αποδοχή, ο ΣΕΓΜ αποτέλεσε και αποτελεί 

τον ηγετικό φορέα του κλάδου, με τον οποίο όλοι θέλουν να συνεργάζονται και να υποστηρίζονται στα 

διάφορα κοινά θέματα και προβλήματα. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται και από την εξαρχής 

αποδοχή ορισμού τακτικών μελών από τον ΣΕΓΜ στις διάφορες Επιτροπές που ζητούνται κοινοί 

εκπρόσωποι (π.χ. στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων). 

Λόγω των καλών σχέσεων και της συνεχούς επικοινωνίας και προώθησης των απόψεων του ΣΕΓΜ για 

τον κλάδο, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση αποδοχής και προσχώρησης των άλλων οργανώσεων 

σε διαχρονικές θέσεις του ΣΕΓΜ, για τις οποίες εκφράζονταν έντονες διαφωνίες (π.χ. η προώθηση της 

υγιούς εταιρικής επιχειρηματικότητας, η εφαρμογή του συστήματος προεπιλογής με ορθολογικά και 

διαφανή κριτήρια ποιοτικής επιλογής, οι προτάσεις μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των 

ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, κ.ά.). 

Επιστημονικοί Σύλλογοι 

Στο πλαίσιο της προώθησης των θέσεων του Συνδέσμου, αλλά και της επαύξησης του κύρους και της 

δημοφιλίας αυτού, έχουν αναπτυχθεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με: 

• τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ),  

• τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), και 

• τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (κυρίως το Τμήμα Αττικής), 

κυρίως για θέματα θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, νέων τεχνολογιών, εθνικού 

κτηματολογίου, αλλά και προώθησης της εταιρικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, ως 

μονόδρομο για την ανάπτυξη του τεχνικού κλάδου και την αναχαίτιση του φαινομένου της 

μετανάστευσης των μηχανικών. 

Λοιποί φορείς 

Το Δ.Σ. διατήρησε ή/και ξεκίνησε καλές σχέσεις και συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως: 

• Τον ΣΕΒΕ, ο οποίος είναι ένας πολύ δραστήριος Σύνδεσμος, με σημαντικό έργο για την προώθηση 

και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας της χώρας μας, ο οποίος αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο του 

μελετητικού κλάδου ως προπομπού διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές. 

• Το ΓΕΩΤΕΕ, χωρίς όμως συγκεκριμένες συνεργασίες και συνέργειες κατά τη φετινή χρονιά. 

• Τον ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών) 

• Το PMI-Greece, με το οποίο έχει συμφωνηθεί συνεργασία για την οργάνωση δράσεων για την 

προσαρμογή και ενασχόληση τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας 
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με την πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management), ενώ πρόσφατα εντάχθηκε 

στο ΕΣΒΥΚ. 

• Το Ελληνικό Τμήμα της ASCE (American Society of Civil Engineers), με το οποίο έχει συμφωνηθεί 

συνεργασία για θέματα προσαρμογής και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις της 

4ης βιομηχανικής επανάστασης (π.χ. Building Information Modeling), το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΣΒΥΚ. 

4.8. Εγγραφή νέων μελών 

Το παρόν Δ.Σ. κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για την προσέλκυση και εγγραφή νέων μελών 

στον Σύνδεσμο με στόχο την ενδυνάμωση και ανανέωσή του. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό 

λόγω και της αναβαθμισμένης εικόνας που έχει αποκτήσει μετά τα επιτυχημένα δύο τελευταία συνέδρια, 

την συμμετοχή του στο ΕΣΒΥΚ, την FIDIC και την EFCA και την εν γένει συνολική παρουσία του, με 

αποτέλεσμα να θεωρείται ως ο βασικός σύνδεσμος του μελετητικού κόσμου της χώρας εντός και εκτός 

Ελλάδος. 

Οι νέες εταιρείες μέλη μας είναι: 

1. Η εταιρεία Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο iL-iS και έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε 

το 1998 με ειδίκευση στην εκπόνηση στατικών μελετών τεχνικών έργων και διαχειριστές της είναι οι 

Δρ Πολιτικοί Μηχανικοί Ιωάννης Λεπίδας και Ιωάννης Σπινάσας. 

2. Η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ με διακριτικό τίτλο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. και έδρα στην Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1984 

με ειδίκευση στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της 

τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και  των έργων υποδομής. Διαχειριστές της είναι οι κ.κ. Κωστής 

και Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου. 

3. Η εταιρεία ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ με έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί 

την εξέλιξη της ιδιωτικής επιχείρησης του κ. Ευστράτιου Ανδριανού με εμπειρία άνω των 40 ετών 

στα λιμενικά έργα. Διαχειριστής της είναι ο κ. Γρηγόριος Ανδριάνης. 

4. Η εταιρεία Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2001 με ειδίκευση στην 

διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων και 

της αρχιτεκτονικής τοπίου. Διαχειριστής της είναι ο κ. Ηλίας Αποστολίδης. 

5. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤ  

ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο i-ΤΕΚΤΩΝ και έδρα στην Αθήνα, με ειδίκευση στις 

αρχιτεκτονικές μελέτες και στη διαχείριση έργων και ισχυρή εξωστρεφή δραστηριότητα. 

Διαχειριστής της είναι ο κ. Νίκος Δήμος. 

4.9. Υποστήριξη μελών 

Στις δράσεις του Δ.Σ., υπό τους περιορισμούς πάντοτε των αντικειμενικών δυνατοτήτων του (χρόνος, 

πόροι για εξωτερικές εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες, κ.λπ.), περιλαμβάνεται και η υποστήριξη 

των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου: 

https://drive.google.com/file/d/1gYnqWgKA3ao_IsTFY_VFIk2eijwS5Hrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iS-mCraUfuS-mNxzkyD0Rw3oI9NcsP-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tus3NC-gXWNHk6G2nQInJfZT6k2o2AMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BjDh93yD_U-ysJS3GBj24nJBbXOZCFY3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NpMi9wQdA823oK3HNIkTwo7500JgJ4h/view?usp=sharing
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• Σε θέματα ενημέρωσης για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά  θέματα και, εν 

γένει, θέματα εταιρικής λειτουργίας. 

• Σε θέματα πληρωμών ή διεκδίκησης αμοιβών (π.χ. κρατήσεις υπέρ τρίτων, καταχρηστικές 

απαιτήσεις διαφόρων βεβαιώσεων). 

• Σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. 

• Σε προσωπικές περιπτώσεις επίλυσης διαφορών με δημόσιους και άλλους φορείς. Η υποστήριξη 

στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρασχεθεί μόνον κατόπιν αξιολόγησης και κρίσης από το Δ.Σ. 

ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του μέλους έχει γενικό ενδιαφέρον και η προσέγγιση/επίλυσή της θα 

είναι προς όφελος όλων των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου.  

Η υποστήριξη των μελών, ως ανωτέρω, πραγματοποιείται είτε μέσω επικοινωνίας με τα μέλη του Δ.Σ. 

και προφορικής ενημέρωσης είτε με έγγραφες παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

4.10. Προβολή εταιρειών-μελών και στελεχών τους 

Για την προβολή του έργου των εταιρειών-μελών, αλλά και των στελεχών τους και του ιδίου του 

Συνδέσμου, το Δ.Σ. διερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης κάθε σχετικής ευκαιρίας που προκύπτει, π.χ. 

από EFCA και FIDIC, από επιχειρηματικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς που ζητούν υποστήριξη από 

τον ΣΕΓΜ, κ.ά.  

Στο πλαίσιο αυτό, τη φετινή χρονιά: 

• Όπως και τα προηγούμενα έτη, προωθήθηκαν στα μέλη οι διαγωνισμοί της EFCA (EFCA Young 

Professionals Competition 2019) και της FIDIC (FIDIC Young Professionals Award 2019), για τα 

βραβεία νέων επαγγελματιών, που απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες που εργάζονται σε 

εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ και στοχεύουν στην ανάδειξη του ταλέντου των νέων ηγετών της 

ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς στον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο χωρίς, δυστυχώς, 

ανταπόκριση. 

• Παρουσίασε το έργο των εταιρειών-μελών στις διάφορες εκδηλώσεις που προσκλήθηκε και δίδονταν 

αυτή η ευκαιρία. 

• Διανεμήθηκε το προωθητικό φυλλάδιο του ΣΕΓΜ στην αγγλική γλώσσα, το οποίο πρωτοδιανεμήθηκε 

στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2019 και, πλέον, δίδεται από τα μέλη του Δ.Σ. σε κάθε επαφή που έχουν στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

• Tην Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, στο Sofitel Airport Luxury Hotel, στην τελετή απονομής των Concrete 

Awards 2019, την οποία είχε θέσει υπό την αιγίδα του ο Σύνδεσμος, συναντήθηκαν 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. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε ο πρόεδρος κος Παναγής 

Τονιόλος.  

Τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά τους στον κλάδο έλαβε το εξέχον μέλος μας κ. Σταμάτης 

Σταθόπουλος. 
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4.11. Έκτακτες Παρεμβάσεις 

Κατόπιν ενημέρωσης και καταγγελιών από εταιρείες – μέλη, αλλά και από άλλους φορείς ή φυσικά 

πρόσωπα εκτός ΣΕΓΜ, το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως για 

περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων σε διαγωνιστικές διαδικασίες και σε 

περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

4.12. Κατάλογος κυριότερων επιστολών/παρεμβάσεων 

Κατά το τρέχον έτος ο Σύνδεσμος διαχειρίστηκε 258 επιστολές εισερχόμενης και εξερχόμενης 

αλληλογραφίας). Σε επίπεδο εξερχομένων επιστολών, απεστάλησαν 224 περίπου επιστολές για 

διάφορα θέματα σε διάφορους φορείς και προς τα μέλη, με κυριότερες τις παρακάτω: 

14 /ΕΞ/14.01.2020 Ορισμός Εκπροσώπων ΣΕΓΜ στις Επιτροπές Μητρώου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

16/ΕΞ/15.01.2020 Ορισμός Εκπροσώπων ΣΕΓΜ στις Επιτροπές Μητρώου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

27/ΕΞ/28.01.2020 Αίτημα για συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας για θέματα μελετών – 

συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. 

28/ΕΞ/28.01.2020 Επιστολή στον Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο σχετικά με νομοθετική ρύθμιση 

για συμβάσεις ιδιωτών μηχανικών με δήμους. 

31/ΕΞ/03.02.2020 Επιστολή στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για συνάντηση 

ενημέρωσης και συνεργασίας. 

32/ΕΞ/03.02.2020 Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων για συνάντηση ενημέρωσης 

και συνεργασίας. 

37/ΕΞ/06.02.2020 Επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Ν. Στασινό Ορισμού του κ. Ιωάννη 

Λαδόπουλου ως Ομιλητή στην ημερίδα «Digital Construction and ΒΙΜ in 

Greece». 

39/ΕΞ/07.02.2020 Επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Ν. Στασινό για συνάντηση 

ενημέρωσης και συνεργασίας για θέματα μελετών – συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

41/ΕΞ/12.03.2020 Επιστολή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου 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». 

55/ΕΞ24.02.2020 Ενημερωτικό Σημείωμα & Προτάσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο προς τον 

Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & 

Αστικού Περιβάλλοντος. 

63/ΕΞ/27.02.2020 Επιστολή στον Πρόεδρο Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) 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)». 

83/ΕΞ/11.03.2020 Επιστολή διαμαρτυρίας για καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων 

Συμβάσεων προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κώστα Αγοραστό. 

https://drive.google.com/file/d/1O1hYHd-fVhTTICLtWLDyKG8mYckSbPIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeWJFVy9aXhTimuUpaZmMTiP33HR_2Wh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IHsWJK8Aa7SUiFEnzAOwPb4HlkFfaM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeTkP6z4Iz48tX_Hrlv8r9D9dlDusqrQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1bQjBqYYGXOQSpCPmam01cticgN71Dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3EZ18WxX1i5d6XgMcv8q41fiLcd95gY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F38vxZiT-rzE6_9JRCynRr8_VWHyCnne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehG0tEDVKl9_Q452VCIKK2g1q4OnM_Ta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pj8nvfG4fEE-BZe3rh_axOWuR-7NmrJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V91EJMNOxtpJmmtJaR3SLnN4yOPxaYb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPMzF581BF39d_tNP4I2e3v9jJJ31QSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UKMfG_fCoHsNUhoHglRRHGGQbNl0Zl4/view?usp=sharing
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88/ΕΞ/17.03.2020 Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή με 

θέμα τον μετριασμό των προβλημάτων στα μελετητικά γραφεία από τα έκτακτα 

μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

116/ΕΞ/30.04.2020 Επιστολή στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπ. 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Παρατηρήσεις επί του Σ/Ν: «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

128/ΕΞ/28.05.2020 Επιστολή στη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών με αίτημα ανάκλησης 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «Ύδρευση νήσου Κέρκυρας — Α’ 

φάση: Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα· 

συμπληρωματικές μελέτες έργων ύδρευσης κεντρικής και νότιας Κέρκυρας». 

137/ΕΞ/04.06.2020 Επιστολή στην Υπεύθυνη Υπουργικής Επιτροπής για το BIM Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τις προτάσεις μας για το BIM ROADMAP. 

138/ΕΞ/05.06.2020 Επιστολή στον Πρόεδρο, Τακτικά και τα Αναπληρωματικά Μέλη της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 1686/4-5-

2020) με τις θέσεις του Συνδέσμου. 

152/ΕΞ/23.06.2020 Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη με 

Πρόταση σχετικά με το ΠΔ του άρθρου 7 του ν. 4685/ 2020 για τους 

Πιστοποιημένους Αξιολογητές. 

159/ΕΞ/20.06.2020 Επιστολή στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών με Σχόλια επί των σχεδίων Μητρώου και Εγχειριδίων Επιθεώρησης 

και Αξιολόγησης Γεφυρών για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και 

Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)». 

183/ΕΞ/22.07.2020 Παραχώρηση αιγίδας στην εκδήλωση “Aluminium in Architecture Awards 2020” 

μετά από αίτημα της BOUSSIAS COMMUNICATIONS. 

185/ΕΞ/22.07.2020 Επιστολή στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου 

Υγείας με αίτημα ανάκλησης της Διακήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με 

τίτλο: «Στατική Ενίσχυση του Κεντρικού Κτιρίου του Υπουργείου Υγείας επί της 

οδού Αριστοτέλους 17 στην Αθήνα». 

218/ΕΞ/14.09.2020 Κοινή επιστολή ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ στον τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης 

κο Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Ρόλος των Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων στην 

ανάπτυξη της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας. 

221/ΕΞ/23.09.2020 Παραχώρηση αιγίδας στην “1η Διεθνή Έκθεση Ergo.tec / Μηχανήματα Έργων” 

μετά από αίτημα της εταιρίας «Τεχνοεκδοτική / T-Press». 

227/ΕΞ/08.10.2020 Επιστολή στον Πρόεδρο και Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπ. Υποδομών για τη σύνταξη σ/ν για την 

αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρα 134 έως και 199 του Ν. 4412/2016). 

234/ΕΞ/02.11.2020 Αίτημα συνάντησης προς τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενόψει 

της κατάθεσης του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και 

την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. 

https://drive.google.com/file/d/1c9RwD1GZowYYc0qumEJRMmXMYhoTLTwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Kwbq1jaMoO65NepHPiQ9jfaxq9tlg5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MN1SxIZTyQS1RmUmCSJgG3MJYHIgND0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-qER_pTX-CwvGaV6vgQXSpIT0yM1UC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iam9EPtovjD9mnglLbgkNiGIktpyBQrt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0WIBXYxGclU5a6uaRzkWhaf3fzHCYyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQPqbEh8qfROFnviluxOxbGPG_w3grV7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kg0igz_83VPk98DEd6IXROhA5dhzFKXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BrdbOfaAMGSlvPUFLZNb0quJVMixuu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qDt2XWvNIAE91iAzmHl7dxtf4ACwBDdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10--aPzL3_wiR3iycwWn9TgXROWntKpl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhssynIC06ca3NvgHLHe0trWel6V-8Nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYpPQCVF9b8OTqUlexhyC-5i_MZZBSlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms5hXWVpyiOSF4E-htBU-CCA37NyoFAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOtucHgFrsrj1B6tefbViZpwlkyG9RQY/view?usp=sharing
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235/ΕΞ/02.11.2020 Αίτημα συνάντησης προς τον Υποδομών & Μεταφορών ενόψει της κατάθεσης 

του δ/ν για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και της υποβολής της 

πρότασης των προς χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

236/ΕΞ/02.11.2020 Επιστολή στον Αν. Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τρόπους επιτάχυνσης των 

διαδικασιών ωρίμανσης και επιτάχυνσης της υλοποίησης των προτεινόμενων 

έργων, εν όψει της επικειμένης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης. 

240/ΕΞ/03.11.2020 Επιστολή στην Γενική Δ/νση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών για τον ορισμό εκπροσώπων του ΣΕΓΜ σε Ομάδα Εργασίας στη 

Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 

246/ΕΞ/10.11.2020 Αίτημα συνάντησης προς τον Ενέργειας & Περιβάλλοντος για κατάθεση 

απόψεων και προτάσεων σε σειρά θεμάτων όπως είναι η ανάπτυξη 

στρατηγικών, ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δράσεις 

προτεραιότητας στις περιοχές Natura, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια (ΤΠΣ), το 

Κτηματολόγιο, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και η 

διαχείριση των απορριμμάτων. 

4.13. Συνεντεύξεις - Δελτία Τύπου - ΜΜΕ 

Η συνεχής προβολή του Συνδέσμου και του ρόλου των μελετητικού κλάδου, που επιτυγχάνεται με τη 

συμμετοχή σε όλες τις σχετικές ευκαιρίες δημοσίου διαλόγου, αλλά και μέσω του ΕΣΒΥΚ, έχει αυξήσει 

σε σημαντικό βαθμό τη διεισδυτικότητα του ΣΕΓΜ στα ΜΜΕ και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πολύ 

καλών σχέσεων με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θέματα ανάπτυξης, υποδομών και 

περιβάλλοντος. Οι περισσότερες σημαντικές ανακοινώσεις του ΣΕΓΜ που αναρτώνται στον ιστότοπο, 

αναδημοσιεύονται από πολλά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης (euro2day, capital, naftemporiki, 

newmoney, insider, economico, reporter, inews, ypodomes.com, metaforespress.com, b2green.gr, 

κ.ά.), τα οποία έχουν χιλιάδες ημερήσιες επισκέψεις. 

Στη φετινή χρονιά δημοσιεύθηκαν: 

• Συνέντευξη του Προέδρου κ. Π. Τονιόλου την 10η Φεβρουαρίου 2020 στο περιοδικό «Εργοταξιακά 

Θέματα» σχετικά με τον Σύνδεσμο, τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο και τον κατασκευαστικό 

τομέα. 

• Συνέντευξη του Προέδρου κ. Π. Τονιόλου την 2α Ιουλίου 2020 στην εκδήλωση του ΣΕΣΜΑ «Το ΕΣΠΑ 

ως εργαλείο ανάπτυξης του επιχειρείν». 

• Άρθρο του Προέδρου κ. Π. Τονιόλου την 10η Ιουνίου 2020 για τα 10 χρόνια της ιστοσελίδας 

«Υποδομές» με θέμα «Οι μελέτες ως προϋπόθεση ανάκαμψης και αξιοπιστίας».  

https://drive.google.com/file/d/1REjTbdourIL8Mgg-7HzCbWltr6LzTu5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yy_jRJOQltKqzxqSedbAFGaHbXxnxdOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19z5qBAPm3MiKAGISscraB-zuuNg-fm4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hvJAYASbkwvxY2iyt-CdY4ed-KCNZ5b/view?usp=sharing
file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΓΣ2020/10/2/20%20–%20ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ%20ΤΟΥ%20ΠΡΟΕΔΡΟΥ%20Δ.Σ.%20ΣΕΓΜ%20κ.%20Π.%20ΤΟΝΙΟΛΟΥ%20ΣΤΟ%20ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ%20ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ%20ΘΕΜΑΤΑ
https://drive.google.com/file/d/1uzalRAhBLqweUdliKka4crZNtOkHclxw/view?usp=sharing
https://ypodomes.com/10-chronia-ypodomes-com-panagis-toniolos-oi-meletes-os-proypothesi-anakampsis-kai-axiopistias/
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                        

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

5.1. Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

5.1.1. Αναθεώρηση Ν.4412/16 

Τα Δ.Σ. του ΣΕΓΜ έθεταν και θέτουν (9) στόχους για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων: 

1. Διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αξιοκρατίας και του 

υγιούς ανταγωνισμού: 

• Αντιστροφή του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. 

• Απάλειψη των περιοριστικών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (κυρίως εμπειρίας) που σε πολλές 

περιπτώσεις ξεπερνούν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής. 

• Περιορισμός των «Απευθείας» αναθέσεων μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (βλ. άρθρα 

128 και 119 του Ν. 4412/16), χωρίς αναφορά στα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα μελετητικά 

γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

• Μείωση εκπόνησης μελετών σημαντικών έργων υποδομής από εργοληπτικές εταιρείες κι άλλους 

ιδιωτικούς φορείς μέσω δωρεών ή άλλων ανταλλαγμάτων. 

• Εξάλειψη αμιγώς μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών. 

• Περιορισμός αναθέσεων εκπόνησης μελετών μέσω συμβάσεων υπηρεσιών συμβούλου. 

• Κατάργηση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών με αυθαίρετες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 

των συμβάσεων. 

• Περιορισμός εκπόνησης μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

2. Πλήρης και ουσιαστική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις δοκιμασμένες διεθνείς 

πρακτικές: 

• Τροποποίηση των ειδικών εθνικών διατάξεων του νόμου που δεν συνάδουν με το πνεύμα και τους 

στόχους των Οδηγιών, π.χ.: Διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση  πνευματικών (intellectual) 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σημασίας με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και 

χρήση του συστήματος της προεπιλογής στην ανάθεση μελετών (βλ. και σχετική σύσταση στο 

Έγγραφο Καθοδήγησης της Ε.Ε.). 

• Υιοθέτηση των δοκιμασμένων Ευρωπαϊκών & διεθνών πρακτικών για την ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων (σύστημα δημοπράτησης, κριτήρια επιλογής και ανάθεσης), όπως π.χ. το PRAG που 

έχουν εγκρίνει η εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

3. Καθολική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στο σύνολο των δημόσιων αρχών, φορέων και 

οργανισμών. Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ, όπως οι Πρότυπες 

διακηρύξεις, τα περιεχόμενα τεχνικών προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης, το σύστημα μελέτη – 

κατασκευή, ο ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού, οι απευθείας αναθέσεις, οι διατάξεις περί βασικού 

μελετητή κ.ά. 

https://drive.google.com/file/d/13epnSsmqRMZMyA3AR65FqJjHPJfXopiH/view?usp=sharing


 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

47 

4. Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών και μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων: 

• Παρά την υποχρεωτική, πλέον, χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί) δεν υπάρχει 

επιτάχυνση, αλλά αντιθέτως επιβράδυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, ιδίως με αξιολόγηση 

τεχνικών προσφορών. Εκ των πραγμάτων, αφενός ο ορισμός όλων των μελών στις Επιτροπές 

Διαγωνισμού από άλλες υπηρεσίες, αφετέρου ο ορισμός μελών στις Επιτροπές ανεξαρτήτου 

ειδικότητας και εμπειρίας στην εκάστοτε δημοπρατούμενη σύμβαση, συνιστούν τροχοπέδη (ένα 

μέλος, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι από την αναθέτουσα υπηρεσία, ενώ πρέπει τα μέλη να 

έχουν σχετική εμπειρία με το αντικείμνεο της κάθε σύμβασης). 

• Παρά τη θέσπιση των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ, σε πλήθος περιπτώσεων ζητούνται εξαρχής δικαιολογητικά 

και έγγραφα. 

• Απαίτηση συνεχούς λήψης και κατοχής των διαφόρων δικαιολογητικών προσωπικής κατάστασης 

(το πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε με την έκδοση της διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για τον 

χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, η οποία συντάχθηκε μετά και τη σχετική ενημέρωση από τον ΣΕΓΜ. 

5. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και εξυγίανση της μελετητικής αγοράς: 

• Συνεχίζεται το ισχύον από το 1977 μοντέλο «πιστοποίησης», το οποίο ουσιαστικώς έχει ως 

αποκλειστικά κριτήρια εγγραφής στο μητρώο τον χρόνο από κτήσεως του διπλώματος σπουδών 

και τη δηλούμενη εμπειρία από την εκπόνηση/συμμετοχή σε μελέτες. Περαιτέρω, 

πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα του συστήματος αυτού, μετά την απελευθέρωση του αριθμού 

των κατηγοριών ανά άτομο και την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 περί ρύθμισης του επαγγέλματος 

του μηχανικού με το οποίο ουσιαστικά η χώρα μας, σε αντίθεση με τις παγκόσμιες εξελίξεις και 

απαιτήσεις, αποδέχεται και προωθεί το μοντέλο του «υπερεπιστήμονα»!. 

• Λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, εκδόθηκε το Π.Δ. 71/2019 

«Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)», το οποίο περιλαμβάνει θετικές διατάξεις 

εξορθολογισμού, τα οποία όμως δεν έχουν εισέτι εφαρμοσθεί λόγω δήθεν έλλειψης υποδομών 

και αναμένεται νέα παράταση για τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον. 

6. Δημιουργία Ελληνικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν 

δυνατότητες διεθνούς ανταγωνισμού και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρέφεια. Η κατάσταση 

στην εγχώρια αγορά δρα αρνητικά στις προσπάθειες όσων επιχειρήσεων προσπαθούν να 

δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό: 

• Μείωση κύκλου εργασιών και χαμηλές αμοιβές συμβάσεων (μειονέκτημα στα references). 

• Πολυδιάσπαση κλάδου με γραφεία ανά κατηγορία μελετών. 

• Με βάση τους ορισμούς της Ε.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών είναι πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν ελάχιστες μεσαίες επιχειρήσεις. 

• Έλλειψη κινήτρων και μέτρων προώθησης συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων. 

7. Διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, 

συνακολούθως, της άρτιας, ποιοτικής, έγκαιρης και οικονομικής υλοποίησης των δημοσίων έργων 

και προγραμμάτων: 

https://drive.google.com/file/d/1vGA_lxcV9Z3SHnvcJSVRN9c9F_e2YS9o/view?usp=sharing
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• Έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, και μέχρι την έκδοσή τους, υποχρεωτική εφαρμογή 

της ΥΑ/ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ1047Β/29-3-19 περί εξειδίκευσης του είδους των παραδοτέων 

ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης την οποία συνέταξαν επιτροπές να βασικούς συντελεστές μέλη 

του Συνδέσμου. 

• Αντικειμενική  αδυναμία της δημοσίας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και 

αυστηρής επίβλεψης. 

• Τα Προγράμματα Ποιότητας Μελετών υποβάλλονται τυπικά χωρίς να τηρούνται (αναγκαίο κακό). 

8. Αξιοποίηση του μελετητικού κλάδου για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα (outsourcing): 

• Αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην υποβοήθηση των υπηρεσιών και στην επίβλεψη μελετών και 

έργων. 

9. Διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (αναχαίτιση brain 

drain): 

Είναι συνεπώς φανερό ότι η εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν εκπληρώνει τους στόχους 

του ΣΕΓΜ και των εταιρειών-μελών του, αλλά αντιθέτως oξύνει αντί να αμβλύνει τα διάφορα προβλήματα 

και παθογένειες του συστήματος παραγωγής μελετών και των μελετητικών γραφείων. 

Στο πλαίσιο του ΕΣΒΥΚ την 8η Μαΐου του 2019 προωθήθηκε και δημοσιοποιήθηκε σε εκδήλωση στο 

Μέγαρο Μουσικής, μία συνεκτική πρόταση μεταρρυθμίσεων σε πλήρη ομοφωνία ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και 

ΣΤΕΑΤ. 

Αμέσως μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών (Ιούλιος 2019) 

τεύχος με τίτλο “Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ”, στο οποίο αναλύονται η σκοπιμότητα και οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις και τον 

Οκτώβριο ακολούθησε δεύτερο με τίτλο: “Επεξεργασμένες Προτάσεις για άμεσες νομοθετικές 

παρεμβάσεις” με έτοιμες παρεμβάσεις για νομοθέτηση μετά από νομοτεχνική επεξεργασία των νομικών 

συμβούλων των τριών συνδέσμων. 

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ Β’843/2020), 

συγκροτήθηκαν συντονιστική Ομάδα Εργασίας και δύο υποομάδες (Μελετών και Κατασκευών) για την 

υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, μελετών και 

συναφών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 και προσαρμογή διατάξεων του. Στην υποομάδα των Μελετών, 

στην οποία συντονιστής ορίσθηκε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κ. Μακέδος, ως μέλος μας ορίσθηκε ο τ. 

πρόεδρος του Συνδέσμου και νυν Γενικός Γραμματέας του ΕΣΒΥΚ κ. Κ. Καλέργης.  

Στις συνεδριάσεις των υποομάδων και της συντονιστικής Ομάδας Εργασίας, στην οποία μετείχε μεταξύ 

άλλων και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καταθέσαμε τις 

εμπεριστατωμένες απόψεις και θέσεις μας καθώς και τις νομοτεχνικά διατυπωμένες προτάσεις μας σε 

μία προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων: 

https://drive.google.com/file/d/1nrbdwXmGfl620braXwqZfD8dStqkuYur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj-LA8Kk1pMoZXooqNwXnDUQn_LaqiUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj-LA8Kk1pMoZXooqNwXnDUQn_LaqiUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JvFnFiZ4jcLdt_S1sb9OhcWCb-yiRUB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JvFnFiZ4jcLdt_S1sb9OhcWCb-yiRUB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVSB9UFKwabwvLIfHUcCTqeXUV5W4iyH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkRafKeZXANnE01HSXJgLq-EuJVYFjjd/view?usp=sharing
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1. Υποστήριξη Αναθετουσών Αρχών: 

• Ανάθεση Συμφωνιών – Πλαίσιο ή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία των 

Τευχών Δημοπράτησης μελετών & έργων με πρόταση κατάλληλων αντικειμενικών κριτηρίων 

επιλογής & αξιολόγησης των προσφορών. 

• Επιτροπές Διαγωνισμών από πιστοποιημένα στελέχη με εμπειρία αντίστοιχη των κατηγοριών της 

προς ανάθεση μελέτης, με ιδιαίτερη αμοιβή για την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων 

έκδοσης των πρακτικών. 

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 ποιοτικής επιλογής. 

• Εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας για την οικονομική προσφορά ≤20%, κατά την πρακτική της Ε.Ε. 

(βλ. PRAG) και άλλων διεθνών Οργανισμών (WB, KfW, κ.ά.). 

• Καθορισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης και θέσπιση 

αναλογικής σχέσης του ποσοστού έκπτωσης με το ύψος της εγγύησης. 

• Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης αντί 

της ίδιας της έκπτωσης «ε»: ΒΟΠι = (120*ε)/(20+ε) αντί του ΒΟΠι = ε. 

Η προτεινόμενη συνάρτηση ανήκει στην οικογένεια των τετραγωνικών υπερβολών Michaelis-Menten 

της μορφής 𝑦 =
(α+β)∗𝑥

𝛽+𝑥
 οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1913 και συνιστούν το κλασικό μοντέλο 

προσομείωσης της ενζυμικής δραστηριότητας. Όλες οι συναρτήσεις με α = 100 και x = ε (έκπτωση) 

πληρούν τις οριακές τιμές y = 0 όταν x = 0 και y = 100 όταν x = 100. Όσο η σταθερά «β» λαμβάνει 

μεγαλύτερη τιμή τόσο πλησιάζει την γραμμική συνάρτηση y = x (ισχύων τρόπος βαθμολόγησης ΒΟΠι 

= ε). 
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Σημερινός Προτεινόμενος

ΒΟΠι = ε ΒΟΠι = (120*ε)/(20+ε)

0 0,00 0,00

1 1,00 5,71

5 5,00 24,00

10 10,00 40,00

15 15,00 51,43

20 20,00 60,00

25 25,00 66,67

30 30,00 72,00

35 35,00 76,36

40 40,00 80,00

45 45,00 83,08

50 50,00 85,71

55 55,00 88,00

60 60,00 90,00

65 65,00 91,76

70 70,00 93,33

75 75,00 94,74

80 80,00 96,00

85 85,00 97,14

90 90,00 98,18

95 95,00 99,13

100 100,00 100,00

Έκπτωση

ε (%)

Βαθμολογία Οικονομικών Προσφορών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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4.  Εκτέλεση Συμβάσεων: 

• Σύνταξη σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Αμοιβών με ενσωμάτωση του BIM, 

και στο μεσοδιάστημα, εφαρμογή της ΥΑ ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ1047Β’/29-3-19 περί 

εξειδίκευσης του είδους των παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης. 

• Εξωτερικοί Ελεγκτές Μελετών & Σύμβουλοι Επίβλεψης Έργων από μελετητικά γραφεία που δεν 

μετέχουν στην μελέτη ή στο έργο, με συνυπογραφή και συνευθύνη. 

• Ενεργοποίηση της ΥΑ ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/ΦΕΚ4203Β’/25-9-18 περί συμμετοχής των 

μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων κατά την εκτέλεση του έργου. 

Την 3η Μαΐου συστάθηκε στο Υπ. Ανάπτυξης κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων υπό τον 

Υφ/γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον 

προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων 

για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και την επόμενη ημέρα συγκροτήθηκε 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου με πρόεδρο τον καθηγητή νομικής 

κ. Γεώργιο Δελλή η οποία τροποποιήθηκε την 14η Ιουλίου ως προς τη σύνθεσή της.  

Την 5η Ιουνίου αποστείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο, στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με κοινοποίηση στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων με τις απόψεις μας με σκοπό να «αποτελέσουν αντικείμενο προσοχής 

και ενασχόλησης της Επιτροπής σας και στη συνέχεια της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων 

Συμβάσεων, ώστε να νομοθετηθούν άμεσα» και προσθέταμε: «Περαιτέρω, επιθυμούμε να 

επισημάνουμε, ότι η υποβάθμιση του ρόλου των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

από μία συνολική και ανατροφοδοτούμενη διαδικασία σχεδιασμού - αξιολόγησης με πολλαπλά κριτήρια 

και δημόσια διαβούλευση (multi criteria analysis), σε μία on-off διαδικασία αδειοδότησης ή 

δημοπράτησης λόγω των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, οφείλει να αναστραφεί διότι έχει οδηγήσει σε 

έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού, σκοπιμότητας και συνεργειών έργων και προγραμμάτων, κλπ., 

και βεβαίως, στην πανθομολογούμενη έλλειψη ωριμότητας. Και όλα αυτά τη στιγμή που η FIDIC 

(International Federation of Consulting Engineers) προτείνει ως βασική διαδικασία ανάθεσης μελετών 

και τεχνικών συμβούλων, την αξιολόγηση μόνον ποιοτικών κριτήριων (QBS – Quality Based Selection) 

και όπου (απλά έργα) συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο η τιμή (QCBS – Quality and Cost-Based 

Selection), η βαρύτητά της να μην υπερβαίνει το 10%». 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της των ομάδων εργασίας και την κατάθεση των απόψεών μας 

τον περασμένο Απρίλιο, και παρά τις αντιθέτου υποσχέσεις για έγκαιρη διαβούλευση του προσχεδίου 

των νομοθετικών διατάξεων, ουδεμία άλλη πληροφόρηση δεν υπήρξε από το Υπουργείο Υποδομών και 

τη Κυβέρνηση. 

Τελικώς, την 23η Νοεμβρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις 

Γεωργιάδης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 7η Δεκεμβρίου, το σχέδιο νόμου με 

τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων 

Συμβάσεων» συνοδευόμενο από την «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης». 

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 180 συνολικά άρθρα χωρισμένα σε δύο μέρη. Το Μέρος Α’ 

αναφέρεται σε ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ με 141 

https://drive.google.com/file/d/1Oo6tHu-9x9UEIH2nw4C3aOMoZXliOJ7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrcqARjRJYokRA4FCECjeugHTLIig_mH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qg-4QamPDSjw6K7hxtz3eyMkVJ3EqFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0WIBXYxGclU5a6uaRzkWhaf3fzHCYyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYy4FHnnEt7-iMtr2AcKxe4vu_mLyduO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYy4FHnnEt7-iMtr2AcKxe4vu_mLyduO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z28aMyPk235DMpOT2keTMP6OfEmrN-d7/view?usp=sharing
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άρθρα και το Μέρος Β’ με τα υπόλοιπα αφορά στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Από τα 141 άρθρα του Μέρους Α’ που μας ενδιαφέρουν 135 αποτελούν τροποποιήσεις – 

αντικαταστάσεις υπαρχόντων άρθρων του Ν.4412 και προστίθενται 6 νέα. 

Όσον αφορά τις μελέτες και τις τεχνικές και λοιπές επιστημονικές υπηρεσίες:  

Παρατηρήσεις επί της αρχής: 

1. Οι μελέτες αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο κακό στην διαδικασία παραγωγής έργων και 

προγραμμάτων και με «τιμωρητική» διάθεση. 

2. Ενισχύεται το σύστημα μελέτη – κατασκευή προβλέποντας τη δυνατότητα υποβολής τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών πριν την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Μη συνεκτική αντιμετώπιση των προβλημάτων με επιμέρους θετικές και αρνητικές διατάξεις και 

αβέβαιο αποτέλεσμα. 

4. Οι ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν τους στόχους όπως αυτοί καταγράφονται στην ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

5. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη επιτυχημένες διεθνείς ή προηγούμενες ελληνικές πρακτικές. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό απόσπασμα της Ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης, αναγράφεται ότι 

ΔΕΝ έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές. 

 

6. Οι διατάξεις του σ/ν αφορούν περισσότερο στην εκτέλεση (85 άρθρα) παρά στην ανάθεση (56 

άρθρα) των συμβάσεων. 

7. Δεν προάγονται πολιτικές ενίσχυσης του κλάδου. 

Κύρια θετικά σημεία: 

1. Κλιμακωτή βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την πρότασή μας. 

2. Υπολογισμός της εγγυητικής καλής εκτέλεσης επί της προεκτιμώμενης και όχι της συμβατικής 

αμοιβής. 

3. Απ’ ευθείας αναθέσεις μέχρι 30.000€ με ασφαλιστικές δικλείδες. 
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4. Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 

Βασικά αρνητικά σημεία του σχεδίου νόμου: 

1. Δεν υπάρχει  πρόβλεψη  για θεσμοθέτηση της προεπιλογής στην ανάθεση των μελετών & υπηρεσιών 

τεχνικών συμβούλων. Τα εμπόδια που θέτουν οι υφιστάμενες διατάξεις του Ν.4412 διατηρούνται ως 

έχουν. 

2. Αντιστοίχως, διατήρηση των εμποδίων στη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο και τεχνικών και λοιπών 

επιστημονικών υπηρεσιών. 

3. Καμία πρόβλεψη για τους μελετητές στην ανάθεση έργων με αξιολόγηση μελέτης (σύστημα μελέτη - 

κατασκευή). 

4. Υποχρεωτική τεκμηρίωση των οικονομικών προσφορών που είναι χαμηλότερες από 10% του Μέσου 

Όρου χωρίς κανένα αποτέλεσμα στις συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών. 

5. Θεσμοθέτηση της ιδιωτικής επίβλεψης σε έργα και μελέτες με στρεβλό τρόπο. Ο μελετητής ή ο 

κατασκευαστής προτείνει (3) υποψηφίους επιβλέποντες εκ των οποίων επιλέγεται από διευθύνουσα 

υπηρεσία ένας εξ’ αυτών και για τις συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του 1 εκατομμυρίου θα 

επιλέγονται με κλήρωση (!!!) ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από ειδικό μητρώο. 

6. Λύση των συμβάσεων μελέτης όταν σημειωθεί καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας 

μεγαλύτερης των 2 ετών, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη του Μελετητή όταν αντιστοίχως για τα 

έργα προβλέπεται πριμ όταν ολοκληρώνονται σε μικρότερο από τον συμβατικά προβλεπόμενο 

χρόνο. 

7. Μείωση του ποσοστού της προκαταβολής και των αμοιβών των ενδιαμέσων σταδίων της μελέτης. 

Στην συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα 

Υποδομών ζητήθηκε η κατάθεση απόψεων του Συνδέσμου προκειμένου να συζητηθούν σε συνάντηση 

την επόμενη εβδομάδα. 

Ο Σύνδεσμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Συνέταξε κείμενο με κατ’ άρθρο παρατηρήσεις και νομοτεχνικές 

βελτιώσεις στο σύνολο των διατάξεων του Ν.4412 και του σ/ν, τις οποίες απέστειλε στο Υπουργείο την 

1η Δεκεμβρίου μαζί με μία συνοπτική παρουσίαση. 

Συνολικά περιλαμβάνονται αλλαγές και προσθήκες σε 29 άρθρα (18 του σ/ν και 7 του Ν.4412 που δεν 

θίγονται με το σ/ν) και πρόταση για κατάργηση 4 άρθρων (3 του σ/ν και 1 του Ν.4412). 

Συνοπτικά: 

1. Δημοσιότητα και Διαφάνεια: 

• Δημοσιοποίηση και την προκαταρκτική διαβούλευση των τευχών δημοπράτησης για όλες τις 

μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ορίων.  

• Η αναθέτουσα αρχή θα καταγράφει υποχρεωτικά το σύνολο των παρατηρήσεων και θα απαντά 

ξεχωριστά σε κάθε μία, με αιτιολόγηση των λόγων μερικής ή ολικής αποδοχής ή απόρριψης. Το 

σύνολο των παρατηρήσεων και απαντήσεων θα επισυνάπτεται στη Διακήρυξη ως ειδικό τεύχος 

του Φακέλου του Έργου. 

2. Διαδικασίες ανάθεσης: 

https://drive.google.com/file/d/17fe_UZX9DtbEPb2Ab2ElK0qII7lBjUja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEmio7B5qYl6yCz3IzDa10SUs9R33Pu5/view?usp=sharing
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• Μετονομασία της κλειστής διαδικασίας σε διαδικασία με προεπιλογή και πρόβλεψη εφαρμογής 

της στις μελέτες κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικώς στη διαδικασία εκπόνησης 

προκαταρκτικών μελετών με περισσότερων του ενός αναδόχων (Ν.4412, άρθρα 26, 28 και 51). 

• Άρση των εμποδίων σύναψης συμβάσεων τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Ν.4412, 

άρθρο 52). 

• Άρση εμποδίων στη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο (Ν.4412, άρθρο 39). 

• Περιορισμός της αξιολόγησης μελετών με μόνο κριτήριο τη τιμή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 

(Σ/Ν, άρθρο 31). 

3. Συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (σύστημα μελέτη – κατασκευή): 

• Η υποβολή προσφορών να πραγματοποιείται μετά την εκπόνηση των μελετών του Planning 

Phase και της ΜΠΕ από ανεξάρτητο μελετητικό φορέα και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 

(σ/ν, άρθρο 17). 

• Τα προσόντα των μελετητών και η αμοιβή τους να ορίζονται στη διακήρυξη (σ/ν, άρθρο 17). 

• Άρση εμποδίων στη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο (Ν.4412, άρθρο 39). 

4. Μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων: 

• Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς να μην υπερβαίνει το 20% (πρόταση FIDIC) (Σ/Ν, άρθρο 

31). 

• Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυξανομένης της έκπτωσης και ασφαλιστικής κάλυψης (Σ/Ν, 

άρθρα 22 και 26). 

5. Εκτέλεση συμβάσεων: 

• Δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης διαφορών και στις μελέτες προϋπολογισμού άνω του 1 εκ.€, σε 

αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τα έργα (Σ/Ν, άρθρο 88).  

• Κατάργηση της καινοφανούς διάταξης για διάλυση των συμβάσεων μελετών όταν η καθυστέρηση 

στη συνολική προθεσμία υπερβεί τα 2 έτη και αντικατάστασή της με την πρόβλεψη πριμ για την 

εκπόνηση της μελέτης σε μικρότερο χρόνο από τη συνολική προθεσμία (Σ/Ν, άρθρο 91). 

• Η ιδιωτική επίβλεψη να ασκείται από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο μητρώο 

ΜΗΕΣΔΔΕ του ΜΗΤΕ του Υπουργείου Υποδομών και μόνο (Σ/Ν άρθρο 89 και κατάργηση του 

άρθρου 90) και να ανατίθεται μέσω συμβάσεων του νόμου. 

• Διατήρηση των ποσοστών καταβολής της αμοιβής των μελετών μέχρι την έγκριση και παραλαβή 

τους καθώς και της αποζημίωσης για τη λύση συμβάσεων με ευθύνη του εργοδότη ως έχουν 

σήμερα (Σ/Ν, άρθρο 93). 

Οι παραπάνω κατ’ άρθρο παρατηρήσεις του Συνδέσμου κατατέθηκαν εμπροθέσμως στη διαβούλευση 

και έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν πλήρως στο αντίστοιχο κείμενο του ΕΣΒΥΚ. 

Την Τετάρτη 6/12 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα 

Υποδομών και τον νομικό σύμβουλο του σύμβουλο κ. Γεώργιο Κροκίδα, με το προεδρείο του ΕΣΒΥΚ, 

τον πρόεδρο του ΣΕΓΜ και τους προέδρους των εργοληπτικών οργανώσεων μελών του. Η συνάντηση 

αυτή έγινε σε θετικό κλίμα με ευρεία ανταλλαγή απόψεων. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε να εξετάσει το 

πλήρες κείμενο παρατηρήσεων του ΕΣΒΥΚ μόλις σταλεί και να ακολουθήσει νέα συνάντηση την 
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εβδομάδα αυτή. Το κείμενο παρατηρήσεων καθώς και μία συνοδευτική επιστολή με παράρτημα 

σχολιασμού των προτεινόμενων βασικών μεταρρυθμίσεων με τα κύρια σημεία, κατατέθηκαν στο 

Υπουργείο τη Δευτέρα 14/12. 

 5.1.2. Π.Δ. 71/2019 για τα νέα Μητρώα (Ν.4472/2017) 

Την 3η Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ112Α’/2019 το Π.Δ.71/2019 «Μητρώα συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) με το οποίο αναμορφώνονται πλήρως τα ισχύοντα στον ν. 3669/2008 (Α΄116). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 3 του Π.Δ.71 οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο 

Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. (15) της παρ. 3 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

Οι βασικές κατηγορίες και προϋποθέσεις εγγραφής σε τάξεις μελετητών και μελετητικών επιχειρήσεων 

είναι οι ακόλουθες: 
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Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με την παρ. 9 

του άρθρου 6, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πίνακας αντιστοίχισης των 

κατηγοριών μελετών και των ειδικοτήτων των μελετητών με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

Ιδρύεται το Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 118, παρ. 11α του Ν.4412 με τις ακόλουθες προβλέψεις: 
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Υπενθυμίζουμε την μη υποχρεωτικότητα κατάταξης σε τάξεις ανώτερης της 1ης σύμφωνα με τον 

Ν.4472/17 (μεσοπρόθεσμο). Συγκεκριμένα στο άρθρο 119, παρ.5.α προβλέπονται οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών): 

«ε. Στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) προστίθεται παράγραφος 

4 ως εξής: “4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα 

κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.” 
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στ. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 

83 του ν.4412/2016 (Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από 

οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), διαγράφεται. Η φράση 

αναδιατυπώθηκε ως εξής: “5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και Μητρώο 

Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας 

γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου”.». 

Τα θετικά σημεία του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας είναι περισσότερα από τα 

αρνητικά: 

 

Η νέα κυβέρνηση στο άρθρο 188 του νόμου 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

νομοθέτησε ρύθμιση περί διατήρησης της ισχύος των υφιστάμενων μελετητικών και εργοληπτικών 

πτυχίων έως 31.12.2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε στις 

2.7.2019 προκειμένου, αφενός να επιλυθούν τα προβλήματα λειτουργίας των επιτροπών μητρώων ώστε 

να υπάρξει χρόνος αφενός μελέτης του Π.Δ. από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, αφετέρου να δοθεί 

προσαρμοσθούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα. 

Μέχρι σήμερα η μόνη πρόοδος που σημειώθηκε είναι η από 6/11 απόφαση του Γεν. Γραμματέα 

Υποδομών για την «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών προς υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 15η Δεκεμβρίου. Όμως μέχρι σήμερα, και 

παρότι αποστείλαμε και εμείς και οι λοιποί σύλλογοι εγκαίρως εκπροσώπους μας για τη Συντονιστική 

Επιτροπή (Κων/νος Καλέργης), την Ομάδα επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ.71/2019 (Παναγής 

Τονιόλος) και την Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.ΤΕ.) 

(Ευάγγελος Καραμπλιάς), δεν έχουν εισέτι ορισθεί επισήμως και, προφανώς, δεν έχουν συνεδριάσει. 

Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών για την έγκαιρη επέκταση της 

παράτασης ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) και των μελετητικών πτυχίων για εύλογο 

https://drive.google.com/file/d/10OgELF4aUUVi94wrm0U-PyrEFfVDWp84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19z5qBAPm3MiKAGISscraB-zuuNg-fm4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpeOgIBG0YD-8tfqNBrOLQo4VQab7Yfy/view?usp=sharing
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χρονικό διάστημα πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί νομικό κενό στην 

ανάθεση και εκπόνηση μελετών και στη λειτουργία των εταιρειών μας. Στο διάστημα αυτό οι αιτήσεις 

που υποβάλλονται για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών 

και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, να εξακολουθούν να εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες 

του π.δ. 71/2019 διατάξεις. 

Παρότι υπάρχει υπόσχεση ότι η σχετική διάταξη θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο προς ψήφιση στη 

βουλή εντός του έτους, συνιστούμε στα μέλη μας όπως υποβάλουν άμεσα αιτήσεις ανανέωσης των 

μελετητικών τους πτυχίων προκειμένου να μην δημιουργηθεί νομικό κενό στην ανάθεση και εκτέλεση 

των συμβάσεων.  

Το Δ.Σ. θα συμμετάσχει στις εργασίες της ομάδας εργασίας του Υπουργείου με την ανώτερη δυνατή 

εκπροσώπηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις που θα αποφασιστούν και θα 

προωθηθούν εξυπηρετούν, στο μέγιστο βαθμό, βασικούς στόχους και προτάσεις που εκφράζει, ο ΣΕΓΜ, 

όπως: 

• Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και η εξυγίανση της μελετητικής αγοράς, 

• Η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η ανάπτυξη 

υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού, 

• Η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και η εξάλειψη 

του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης, 

• Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με 

μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών 

συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση, 

• Η εγγύηση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, 

συνακολούθως, της ποιότητας και ασφάλειας των υλοποιούμενων έργων, 

• Η ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, των ιδιωτών 

επενδυτών και, γενικότερα, της κοινωνίας, σε σχέση με τις ανάγκες μελετητικών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, στην προοπτική της εξόδου από την κρίση, αφενός για τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, αφετέρου για την 

υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων και προγραμμάτων και την αξιοποίηση των σημερινών 

αναπτυξιακών ευκαιριών, 

• Η αύξηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κ.ά. 

5.1.3. Αντιμετώπιση φαινομένων κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου 

ανάθεσης συμβάσεων 

Το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες παρεμβάσεις σε διαγωνιστικές διαδικασίες, κυρίως για περιπτώσεις 

παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων και για περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο (βλ. διάφορες σχετικές επιστολές ανωτέρω). 

Τα φαινόμενα κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί ανάθεσης μελετών (Ν. 4412/16), κυρίως 

από Περιφέρειες, Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, γεγονός που έχει αναδείξει και αναδεικνύει 
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συνεχώς ο ΣΕΓΜ, ζητώντας τη λήψη μέτρων. Παρατηρούνται, δε, τόσο στους ανοικτούς διαγωνισμούς, 

όσο και στους διαγωνισμούς με «διαπραγμάτευση» και στους συνοπτικούς, όπου εμφανίζονται και τα 

περισσότερα κρούσματα. Οι πλείστες περιπτώσεις αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπου 

εμφανίζονται υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις, που ξεπερνούν κάθε έννοια σοβαρότητας και 

λογικής. 

Οι «απ’ ευθείας» αναθέσεις μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης των άρθρων 128 και 119 και της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 ως 

τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν.4605/2019), έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.  

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα 

μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γεγονός που εκθέτει –

εντέλει- και τις ίδιες τις προσκαλούμενες στη διαδικασία επιχειρήσεις. 

Δυστυχώς, στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού δεν έχουμε κατορθώσει να συμβάλουμε 

αποτελεσματικά καθόσον τα έγγραφά μας είτε αγνοούνται είτε απαντώνται για να απαντηθούν με 

ανεπαρκείς, εσφαλμένες και, πολλάκις, εκνευριστικές αιτιολογίες και επιχειρήματα «αντίκρουσης» των 

καταγγελλομένων. Επιπλέον, είναι αντικειμενικά αδύνατον το Δ.Σ. του Συνδέσμου να μπορέσει να 

παρέμβει ή/και να ανταπαντήσει σε όλες τις περιπτώσεις που περιέρχονται σε γνώση του.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες παρεμβάσεις αποφασίζονται κατόπιν αξιολόγησης του αντικειμένου και της 

σπουδαιότητας των θεμάτων (ιδίως εάν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον) και με βάση τις απαιτήσεις 

απασχόλησης της λοιπής επικαιρότητας της περιόδου.  

Σε κάθε περίπτωση, προτρέπονται τα θιγόμενα μέλη να προσφεύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών συλλογικά (ως ένωση εταιρειών) ώστε να επιμερίζεται η δαπάνη 

του παραβόλου. 

5.2. Προσφυγή κατά της Απόφασης ορισμού της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ 

Το προηγούμενο Δ.Σ. κατέθεσε Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (τμήμα Δ’) με τη νομική 

σύμβουλο, κ. Άννα Χασάπη για την ακύρωση της λόγω Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Διορισμός μελών στη Διοικούσα 

Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» 

(ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./149/15.3.2018), η οποία δεν προέβλεπε εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ στη Δ.Ε. του Ταμείου 

κατά παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου (καταστρατήγηση σκοπού άρθρου 87 του ν. 4387/2016) με 

σκοπό να αποτρέψουμε τη συνέχισή της επί δεκαετίες απαράδεκτης απουσίας εκπροσώπησης των 

μελετητικών γραφείων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ (τέως Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΤΣΜΕΔΕ) και της διακριτικής αντιμετώπισης των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων έναντι ημών. 

Δυστυχώς, όπως αναμένονταν, η αρχικώς ορισθείσα (μετά από μήνες) δικάσιμος της 19ης/11/2019 

μεταφέρθηκε για η 10η/3/2020. 

Το ΤΜΕΔΕ προκειμένου να καθυστερήσει την εκδίκαση της υπόθεσης άσκησε παρέμβαση με τον 

ισχυρισμό του μη εννόμου συμφέροντος του ΣΕΓΜ εκ του γεγονότος ότι αυτό που προβλέπεται από τις 

άνω διατάξεις είναι η συμμετοχή στην Διοικούσα Επιτροπή δύο εκπροσώπων των εκεί αναφερόμενων 

συνδέσμων και σωματείων και όχι η συμμετοχή στην ΔΕ του ίδιου του αιτούντος σωματείου μας. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUZmfqu26Qo7s6r5O_R_hRGHrPxMKm2g2KrKFzXoALmU
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Η νομική μας σύμβουλος κα Α. Χασάπη άσκησε εμπροθέσμως (5/10/2020) υπόμνημα ενόψει της 

δικασίμου που είχε ορισθεί στις 13/10/2020. Τελικά η υπόθεση συζητήθηκε στο ΣτΕ την 24η Νοεμβρίου 

και η έκδοση απόφασης αναμένεται όχι νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2021. 

5.3. Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον την χρονιά αυτή καθορίσθηκε από την πανδημία του COVID-19 σε δύο 

κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής και διαχειριστικής κρίσης και η 

δεύτερη την προετοιμασία για την επόμενη μέρα με την ευκαιρία βελτίωσης που προδιαγράφεται μέσω 

των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-20, το 

νέο ΕΣΠΑ 2021-27 και τις ιδιωτικές επενδύσεις όπως είναι η επένδυση στο Ελληνικό, τα ενεργειακά 

έργα κλπ. 

5.3.1. Αντιμετώπιση της οικονομικής και διαχειριστικής κρίσης 

Το Δ.Σ. έδρασε συντονισμένα για την αντιμετώπιση και την μείωση των συνεπειών της πανδημίας λόγω 

του COVID-19 στα μέλη μας. 

• Ήδη στην αρχή της κρίσης (Μάρτιος) ο ΣΕΓΜ εξέδωσε και απέστειλε στα μέλη του τον Οδηγό 

“Coronavirus (COVID-19): FIDIC Guidance for Global Consulting Engineering Businesses” στον 

οποίο δίδονται κατευθύνσεις στα διοικητικά συμβούλια και στις διοικήσεις των εταιρειών μας σχετικά 

με τα κύρια ζητήματα, όπως είναι οι πελάτες, η εκτέλεση των εργασιών στο νέο περιβάλλον, το 

προσωπικό, οι μισθοί, το cash flow. 

• Την 17η Μαρτίου δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στήλη με τίτλο «ΣΕΓΜ: Τακτική 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας» στην οποία μέχρι τις 30/11 έχουμε αναρτήσει (41) 

ενημερώσεις και χρηστικές πληροφορίες. 

• Την 3η Απριλίου αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου τον «Οδηγό για Εργασιακά Θέματα: 

27 Επίκαιρες Ερωτήσεις και Απαντήσεις» του ΣΕΒ. 

• Την 4η Απριλίου αποστείλαμε στα μέλη Οδηγό τηλεεργασίας με χρήση του λογισμικού Microsoft 

Teams το οποίο παρέχεται δωρεάν με το Microsoft Office τον οποίο επιμελήθηκε η αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ. κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου. 

• Την 6η Απριλίου το ΕΣΒΥΚ εξέδωσε και απέστειλε στο Υπουργείο Υποδομών «Οδηγό Λειτουργίας 

Εργοταξίων την περίοδο των μέτρων κατά του Covid-19», το οποίο αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα 

μας. 

• Το Δ.Σ. οργάνωσε έρευνα στα μέλη του σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του 

κορωνοϊού. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Απριλίου έως 2 Μαΐου με ηλεκτρονική ανώνυμη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Ανταποκρίθηκαν 43 εταιρείες μέλη μας και τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι  βασικοί τομείς υποβοήθησης του Συνδέσμου πρέπει να στοχεύουν στην 

επαναλειτουργία σε κανονικούς ρυθμούς του Δημόσιου Τομέα για μείωση των καθυστερήσεων στις 

πληρωμές, εγκρίσεις και στους νέους & εν εξελίξει διαγωνισμούς), στη διευκόλυνση δανειοδότησης 

και καταβολής ασφαλιστικών & φορολογικών υποχρεώσεων και στις οδηγίες για την εξ' αποστάσεως 

εργασία. 

https://drive.google.com/file/d/1KsRAUu-chrpQPjsmDmdfjfSryyzqjRY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IJOrzsqsKKYoXcgOWqFwQ4xllT9oQuF-
https://segm.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://segm.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://drive.google.com/file/d/1GAFrq8hJarRH_pfDQouNgbemY9jnIVGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAFrq8hJarRH_pfDQouNgbemY9jnIVGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgY8u0tW4tjZOr_ZdCqYNmr1GCIOBxS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eq2jhlUFzHI36VLRXvYm1Wrb9_z_F64Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eq2jhlUFzHI36VLRXvYm1Wrb9_z_F64Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIV-vvHTeiuKJZ8opRT7vgwHyjeVECkI/view?usp=sharing


 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

62 

• Όλη τη τρέχουσα περίοδο αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου τις ενημερώσεις της EFCA με 

πληροφορίες για τις εταιρείες μας που σχετίζονται με τον COVID-19. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 

και αναρτηθεί 15 τέτοιες ενημερώσεις. 

5.3.2. Η επόμενη μέρα 

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του προέδρου, ενέκρινε τη σύσταση ομάδας εργασίας του ΣΕΓΜ για την 

ανάπτυξη στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας. Την 22η Οκτωβρίου 

πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας αποτελούμενης από την κα Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου (Αν. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) ως Συντονίστρια, τον κο Παναγή Τονιόλο, πρόεδρο του Δ.Σ., 

τον κ. Σπύρο Παπαγρηγορίου, αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Βαγγέλη Παπά, Αν. Μέλος του Δ.Σ. 

συνεπικουρούμενη και από τους τους πρώην προέδρους κ.κ. Κώστα Καλέργη και Ανδρέα Λουκάτο. 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: 

1. Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία κατά τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η συστηματική 

αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς 

εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν) καθώς και η στενότερη διασύνδεση της 

παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η στροφή της οικονομίας προς αυτή την 

κατεύθυνση, και με τρόπο συμβατό με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας, 

μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά στα επόμενα χρόνια με συνδυασμένες δράσεις της συνολικής 

οικονομικής πολιτικής. Αυτές θα υποβοηθήσουν και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της 

ελληνικής οικονομίας με τις τάσεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία και την ανάπτυξη 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 

2. Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα για ιδιωτικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

(κατοικιών και επαγγελματικών) με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αύξηση της αξίας των ακινήτων. 

3. Υποστήριξη εμβληματικών δράσεων πράσινης ανάπτυξης με έμφαση σε 

(α)  στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

(β)  άμβλυνση κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης και 

(γ)  ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας. 

4. Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημόσιων επενδύσεων και κινητοποίησης ιδιωτικών κατά προτεραιότητα 

σε: 

(α)  ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα, 

(β)  πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση, 

(γ)  διαχείριση αποβλήτων, 

(δ)  μεταφορές ώστε να ισχυροποιηθούν τα ελληνικά λιμάνια ως πηγή εισόδου εμπορευμάτων στην 

Ευρώπη και για να διευκολυνθούν οι εξαγωγές αγαθών από τη χώρα και 

(ε)  αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό. 

Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκε σειρά θεμάτων και απόψεων και αποφασίσθηκαν οι επόμενες 

ενέργειες: 

https://www.efcanet.org/news/efca-covid-19-update-xv
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1. Συνάντηση με το Υπ. Οικονομικών (Σκυλακάκης - Σκέρτσος - Σκάλτσος - Μαντζούφας) που χειρίζεται 

τα του Ταμείου Ανάκαμψης και εποπτεύει την νεοσυσταθείσα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης. 

2. Συνάντηση με την Ομάδα Εργασίας της Γεν. Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του                                          

Υπ. Οικονομικών για την παραγωγικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και συζήτηση σχετικών 

μέτρων. 

3. Προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης – ανάθεσης έργων (π.χ. συμφωνίες - 

πλαίσιο μελετών, παράλληλες διεργασίες ωρίμανσης μελετών – προεπιλογής αναδόχων) στις 

επιμέρους κατηγορίες χρηματοδότησης – δημοπράτησης έργων (κλασσική διαδικασία δημοσίων 

έργων, μελέτη-κατασκευή, ΣΔΙΤ, έργα παραχώρησης, ανταγωνιστικός διάλογος, αυτόκλητες 

προτάσεις κλπ), ανάδειξη και κατοχύρωση του ρόλου του μελετητή – τεχνικού συμβούλου. 

4. Προτάσεις για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και στρατηγικά σχέδια (κλιματική αλλαγή, νερά, κ.λπ.). 

Το Δ.Σ. την νέα χρονιά θα συζητήσει τρόπους παραγωγικής λειτουργίας της Ομάδας με συνδρομή 

στελεχών από τα μέλη μας, συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τον ΣΕΣΜΑ προκειμένου 

ο ΣΕΓΜ συνθέσει και να δημοσιοποιήσει τεχνοκρατικές θέσεις και απόψεις. 

Το Δ.Σ. παρακολουθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου σημαντικά νέα που σχετίζονται με 

το θέμα προς ενημέρωση των μελών. Ενδεικτικά: 

• Την 21η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η πρώτη λίστα με 459 έργα 

του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 625 εκ.€., εκ των οποίων 77 έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 185 εκ.€ (με μπλε χρώμα) είναι ώριμα για δημοπράτηση, που έδωσε στη 

δημοσιότητα ο Υπουργός Εσωτερικών. Με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 2,5 δισ. ευρώ, 

θα πραγματοποιηθούν 5.000 έργα σε κάθε γωνιά της Χώρας. Καινοτομία του προγράμματος 

αποτελεί η χρηματοδότηση μελετών για των ωρίμανση των έργων με 100 εκ.€. 

• Την 21η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ανακοίνωση τύπου της ΕΕ 

σχετικά με τον προϋπολογισμό για την ανάκαμψη. 

Το REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης), 

περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στα προγράμματα για 

την περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ). Τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια θα χορηγηθούν την περίοδο 2021-2022 από το 

πρόγραμμα «Next Generation EU» και το 2020 μέσω μιας στοχευμένης αναθεώρησης του 

τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. 

Το REACT-EU θα προσθέσει επιπλέον πόρους στα υπάρχοντα προγράμματα της πολιτικής για τη 

συνοχή και δεν θα είναι σε βάρος οποιουδήποτε άλλου προγράμματος ή πόρων που προβλέπονται 

για τα προσεχή χρόνια. Συνεπώς, οι εν λόγω πόροι προστίθενται στα υπάρχοντα κονδύλια της 

περιόδου 2014-2020 και είναι επιπλέον των προτεινόμενων κονδυλίων για την περίοδο 2021-2027. 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά αυτά θα διατεθούν γρήγορα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της 

πραγματικής οικονομίας, προτείνεται να διατεθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση το 2020 μέσω μιας 

στοχευμένης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020. 

https://drive.google.com/file/d/1zDEffwzMdOOP7bG6O64RL77Ae3spRR3e/view?usp=sharing
file:///C:/Users/execadmin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UQBORMSB/REACT-EU
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Το REACT-EU θα χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τους πλέον σημαντικούς τομείς που είναι 

καίριας σημασίας για να τεθούν οι βάσεις μιας υγιούς ανάκαμψης. Η στήριξη αυτή θα είναι διαθέσιμη 

ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα. Η πρόσθετη στήριξη θα χρησιμοποιηθεί επίσης για επενδύσεις 

στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση, σε ενίσχυση των σημαντικών 

επενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σ' αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 

συνοχή. 

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια πώς ακριβώς θα διοχετεύσουν τα 

κονδύλια. Η μέγιστη ευελιξία που προτάθηκε στο πλαίσιο των δεσμών μέτρων της Πρωτοβουλίας 

Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του κορωνοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 

Αντιμετώπιση του κορωνοϊού θα διατηρηθεί και τα κράτη μέλη θα μπορούν είτε να κατευθύνουν τα 

κονδύλια προς μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) είτε να στηρίξουν 

τα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ). 

• Την 25η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση ότι εκδόθηκε από 

τον ΣΕΒ στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, ειδικό τεύχος 

για το Νέο ΕΣΠΑ με τίτλο: «Σπαταλάμε ευρωπαϊκούς πόρους για δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, πάντα 

περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί ευκαιρία για μεγάλη αλλαγή 

πορείας», το οποίο φαίνεται ότι απηχεί τις απόψεις της νέας ηγεσίας του Συνδέσμου για την κατά 

προτεραιότητα ενίσχυσης της μεταποίησης ως στρατηγικής επιλογής για την ανάπτυξη της Χώρας. 

• Την 18η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το τεύχος Ιουλίου της μηνιαίας έκδοσης 

«Οικονομία και Επιχειρήσεις» του ΣΕΒ στο οποίο δημοσίευσε μία σημαντική μελέτη με τίτλο «Η 

σημασία της βιομηχανίας στο ελληνικό παραγωγικό πρότυπο: Μια ιστορία χαμένων ευκαιριών και 

μεγάλων προσδοκιών», η οποία περιέχει σημαντικά διαχρονικά στοιχεία για τον τρόπο που έχει 

διαμορφωθεί το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. 

• Την 28η Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η 7η στη σειρά Έκθεση 

Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και της ενισχυμένης εποπτείας σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (EU) No 472/2013. Στην έκθεση καταγράφονται ενέργειες της Κυβέρνησης που 

ενδιαφέρουν άμεσα τον κλάδο μας όπως η ψήφιση των αλλαγών του Ν.4412/16 οι οποίες θα 

αντιμετωπίσουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του συχνού φαινομένου των 

υπερβολικά χαμηλών προσφορών, ο σχεδιασμός μιας νέας στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 

για την περίοδο 2021-2025 με στόχο την πιο βιώσιμη και αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων, η 

ίδρυση μίας Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Μεγάλων Έργων προϋπολογισμού άνω των 10 εκ.€ 

υπό την εποπτεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης μέχρι τον Γενάρη του 2021, η ανάπτυξη ενός 

Μηχανισμού Προετοιμασίας Έργων μέχρι τον Μάρτιο του 2021 κλπ. 

• Την 6η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά με την πολύ 

ενδιαφέρουσα μελέτη που ανέθεσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική 

Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής 

https://drive.google.com/file/d/18s0iQaGND79tgj-j5utOPfn-I8cDCuRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18s0iQaGND79tgj-j5utOPfn-I8cDCuRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18s0iQaGND79tgj-j5utOPfn-I8cDCuRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mvcg6MfgcYbWFo0C-FChqYxLktQxQh89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N857qIsFNq44owpPgOjCTpjRh9mlCt9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N857qIsFNq44owpPgOjCTpjRh9mlCt9f/view?usp=sharing
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Πολιτικής του Οργανισμού. Η μελέτη παρουσιάσθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020 και περιλαμβάνει 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. 

• Την 8η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση για το διαδικτυακό 

forum που θα διοργάνωνε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise 

Greece) και η Συντονιστική Επιτροπή για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) που έχει τεθεί 

σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος μέχρι την 10η 

Νοεμβρίου 2020. 

• Την 23η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ανακοίνωση της EBRD για τη 

νέα επενδυτική στρατηγική της για τα επόμενα πέντε χρόνια στη χώρα μας. Κατά την περίοδο έως 

το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας στην Ελλάδα θα 

βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες: 

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα, 

• υποστήριξη βιώσιμης ενέργειας και υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω περιφερειακών 

δεσμών, 

• περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

• Την 8η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση ότι με βάση τις 

προβλέψεις του Κεφαλαίου Ε του Ν.4738/ΦΕΚ207Α/27-1-20 συστάθηκε αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό τον συντονισμό 

της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης 

των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου που θα 

διατεθούν στην Ελλάδα. 

• Την 24η Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρόταση της ομάδας εργασίας του ΕΣΒΥΚ, στην οποία μετείχε 

ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλος, για την Ανάπτυξη κύριων συγκοινωνιακών έργων στην 

Αττική (εκτός ΜΕΤΡΟ), στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομών ενόψει και των 

αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, συνολικού 

προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), 3,22 δις €. 

• Την 26η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση για την έναρξη 

διαβούλευσης μέχρι την 20/12 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη 

για διαβούλευση μέχρι την 20/12, η έκθεση με τίτλο: «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

• Την 26η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση ότι την 25/11/20 

κατατέθηκε στη βουλή, μετά από μακρά διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της 

χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, με το οποίο επιχειρείται να επιταχυνθεί ο χωρικός 

σχεδιασμός και συγκεκριμένα η κατάρτιση των τοπικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων - και 

μέσω αυτών ο καθορισμός χρήσεων γης – σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα κατάρτισης των Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, με διαδοχικές 

(ανά τρίμηνο) δέσμες μελετών που θα περιλαμβάνουν, κάθε μία, περί τις 200 δημοτικές ενότητες, 

μέχρι την κάλυψη όλης της χώρας (1.135 δημοτικές ενότητες). Οι απαιτούμενες 500 μελέτες για το 

σύνολο της χώρας θα έχουν ανατεθεί σε αναδόχους μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2023. Μέχρι το Β’ 

τρίμηνο του 2023 θα έχουν εγκριθεί ΤΠΣ σε περίπου 350 δημοτικές ενότητες, δηλ. περίπου στο 32% 

https://drive.google.com/file/d/1AlHTq3uO724BR41wbGcbHQA0eJI-a2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14YCNM6g5UNuqDp7PphWNjrae9MgTBrKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5_aNdg9eBcb6VmbtiklcQcFiRPiqmJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sr2e9tCRMfif78doNztSzzCaNtkBT4nC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_PnBmizUEtKw5iwV4u_i9xz2Q35YY7Ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kP1MnNuXWz0P11u1cgVRlqz-fuLKSqR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kP1MnNuXWz0P11u1cgVRlqz-fuLKSqR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1P663G3OMZzv-ZEbwztHChg6768wp3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1P663G3OMZzv-ZEbwztHChg6768wp3C/view?usp=sharing
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της χώρας. Μέχρι το 2028 θα έχει καλυφθεί όλη η χώρα με ΤΠΣ (συμπεριλαμβανόμενων και αυτών 

που θα αντικαταστήσουν σήμερα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια). 

5.4. Προγράμματα, έργα και δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας  

Το προηγούμενο Δ.Σ. είχε θέσει ως στόχο για το εν ενεργεία Δ.Σ. την επιδίωξη συστηματικής και γόνιμης 

συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για όλα τα σημαντικά θέματα που 

πραγματεύεται (νερό και περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία, κτιριακά έργα, ενέργεια, εθνικό 

κτηματολόγιο, κ.λπ.) και καλύπτουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων των εταιρειών-μελών του 

Συνδέσμου. 

Το παρόν Δ.Σ. καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Συγκροτήθηκε ομάδα από τους αντιπροέδρους κ. Παπαγρηγορίου και την κα Καλλιδρομίτου, τον κ. 

Καραμπλιά και τον κ. Τσομπανίδη οι οποίοι σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, συνέταξαν περιλήψεις 

σε επτά γενικά θέματα προς συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου: 

Α. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Ο ν. 4685/2020 για το περιβάλλον, το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 δημιουργούν νέα 

δεδομένα  στον σχεδιασμό και υλοποίηση της προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, τα κείμενα 

στρατηγικής που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται, δύναται και πρέπει να συμβάλλουν στον απαραίτητο 

συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων. Η τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής των 

στρατηγικών αποτελεί καθοριστική παράμετρο ωρίμανσης και υλοποίησης των επιμέρους 

προγραμμάτων και έργων. 

Με βάση την εδραιωμένη διεθνή εμπειρία, η συμβολή του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου προς τη 

κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας γι’ αυτό προτείνουμε να συζητηθεί ένα πλαίσιο δράσεων 

υποστήριξης της ωρίμανσης, εφαρμογής, διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους 

στρατηγικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, τα Σχέδια 

Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο ενεργειακός σχεδιασμός και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ο χωροταξικός σχεδιασμός,  ο στρατηγικός σχεδιασμός για το Φυσικό Περιβάλλον, η 

Κλιματική Αλλαγή, οι Πράσινες Υποδομές. 

Για επίτευξη των παραπάνω στόχων θεωρούμε ως απολύτως απαραίτητη την άμεση ανάθεση 

συμβάσεων τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη σε όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στάδια, 

όπως για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των επιμέρους έργων και δράσεων, παράλληλα με την 

σύσταση αντίστοιχων ομάδων έργου που θα υποστηρίζουν τον κατά περίπτωση τεχνικό σύμβουλο. 

Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Ο ν. 4685/2020 για το περιβάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται όμως μία σειρά 

βελτιώσεων σε επιμέρους ζητήματα. 

2. Η τροποποίηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δημιουργεί καθυστερήσεις αντίθετα 

από την πρόθεση του νομοθέτη. Απαιτείται τροποποίηση. 

3. Η υπάρχουσα πρόβλεψη Φακέλου Συμμόρφωσης χρειάζεται συμπλήρωση με πρόνοια έκδοσης 

διοικητικής πράξης αποδοχής ή παραπομπής του σε άλλη υφιστάμενη πρόβλεψη. Επιπλέον 

απαιτείται διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του. 
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4. Η δυνατότητα νομιμοποίησης περιβαλλοντικά μη αδειοδοτημένων κατασκευών δεν μπορεί να 

σταματάει το 2011 και ότι μη νόμιμο έχει γίνει έκτοτε για εύλογους λόγους, συχνά απροβλέπτους, 

να παραμένει εσαεί εκτός νομιμότητας από περιβαλλοντική άποψη. 

5. Στην εφαρμογή της προστασίας περιοχών NATURA πρέπει άμεσα να αντιστραφεί η σειρά των 

πραγμάτων και να προηγείται το Π.Δ. προστασίας των ΚΥ/ΥΑ των Σχέδιων Διαχείρισης. Εναλλακτικά 

και στην περίπτωση που επιλεχθεί να προηγείται το Σχέδιο Διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρχει 

σχετική αναφορά και προσαρμογή των αντικειμένων. Το επείγον έγκειται στο ότι 23 Ειδικές και μία 

συνολική μελέτες και υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη οι οποίες εκπονούνται από μελετητικά 

γραφεία. 

6. Για τις παραπάνω περιοχές πρέπει να εισαχθεί η διαδικασία προέλεγχου κατ’ εφαρμογή της DIR 

92/43 art. 6.1 EU που αφορά την δέουσα εκτίμηση οικολογικών επιπτώσεων. Αυτό θα επιταχύνει τις 

διαδικασίες αδειοδότησης. 

7. Στις αρμοδιότητες των επιθεωρητών περιβάλλοντος, είναι παρακινδυνευμένο να μπορεί ένας 

επιθεωρητής να στέλνει την παράβαση που διέγνωσε κατ’ ευθείαν στον εισαγγελέα, οδηγώντας σε 

μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες, πριν η διάγνωσή του γίνει αποδεκτή από τον φορέα του έργου 

και την αδειοδοτούσα αρχή. 

8. Ο Σύνδεσμός μας σας έχει αποστείλει πλήρως επεξεργασμένο Σχέδιο Π/Δ για τους Αξιολογητές 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο συγκεκριμένος θεσμός είναι σημαντικός για την 

ουσιαστική υλοποίηση των στόχων του νόμου και συγκεκριμένα την επίσπευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης μέσω της θεσμικής ασφάλειας των ΑΕΠΟ και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο που ετοιμάζετε και να έχουμε σχετική 

συνεργασία πριν αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση δεδομένου ότι η εφαρμογή του θα γίνει κυρίως 

από μέλη μας και οι προτεινόμενες επί παραδείγματι αμοιβές θα πρέπει να αντιστοιχούν στις 

πραγματικές απαιτήσεις. 

9. Για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) απαιτείται πρόβλεψη Δέουσας 

Εκτίμησης Οικολογικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΣτΕ. Η 

έλλειψη εγείρει θέματα νομιμότητας των σχετικών ΚΥΑ. Επιπλέον πρέπει να καθοριστεί σχετικό 

άρθρο προεκτίμησης των αμοιβών το οποίο να προστεθεί στις λοιπές ήδη θεσμοθετημένες από το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα, ελλείψει κώδικα αμοιβών, οι αμοιβές καθορίζονται 

από την κάθε αναθέτουσα αρχή αυθαίρετα και είναι στην πράξη εξευτελιστικές, αποτρέποντας τα 

οργανωμένα γραφεία μας να συμμετάσχουν. 

10. Στις 24 Οκτωβρίου 2020 έληξε η θητεία των μελών της επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των 

αποβλήτων, η οποία συστάθηκε στις 24/10/2018 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος. Η απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην επιτροπή αυτή έδινε αρμοδιότητες πέραν 

των προβλεπομένων στην νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον, πάσχει 

νομικά διότι παρότι αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης, δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ως 

όφειλε. Είναι σκόπιμο να εκδοθεί νέα απόφαση αρμοδιοτήτων για την επιτροπή χαρακτηρισμού 

αποβλήτων με ορθό τρόπο και τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία και στη συνέχεια να 

οριστούν τα νέα μέλη της. 
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Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 

Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (Prioritised Action Framework - PAF) προβλέπεται στο άρθρο 8 

της Οδηγίας 92/ 43 (Οδηγία Natura). Είναι στρατηγικό κείμενο που συνοδεύει το αντίστοιχο ΕΣΠΑ και 

στο οποίο περιλαμβάνονται οι δράσεις και τα έργα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των περιοχών 

Natura 2000 και τις Πράσινες Υποδομές. 

Αρχικό σχέδιο του PAF για το Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-27 έχει αποσταλεί στην ΕΕ χωρίς να έχει 

τεθεί σε διαβούλευση. Προτείνουμε την ουσιαστική εμπλοκή των εταιρειών μας οι οποίες διαθέτουν 

σημαντικότατη εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την 

σχετική ομάδα του Υπουργείου. 

Λόγω του μεγέθους των περιοχών ενδιαφέροντος που υπερβαίνουν το 30% της χερσαίας και το 20% 

της θαλάσσιας έκτασης της χώρας, η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη είναι κρίσιμη ώστε να 

σχεδιαστούν, ωριμάσουν και υλοποιηθούν τα προγράμματα και έργα που θα προταθούν. Θα συμβάλλει 

επίσης στο να ενταχθούν και να υποστηριχθούν στην ωρίμανση αποτελεσματικά και άλλες 

χρηματοδοτήσεις. Αυτό αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, επιχειρησιακά προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΕΠ), άλλες ευρωπαϊκές δημόσιες ή μη χρηματοδοτήσεις (π.χ. LIFE, NCFF - 

Natural Capital Financial Facility) αλλά και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και πρωτοβουλίες. 

Δ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΤΠΣ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 90/2018, ακόμη και μία κατεπείγουσα αναθεώρηση υφισταμένου ΓΠΣ 

ή ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να γίνει μόνο με βάση το άρθρο 7 του ν. 4447/2016. Το ίδιο ισχύει και για την 

έγκριση νέου ΤΠΣ. Όμως, το άρθρο 10 του σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας» εισάγει πολλές και σοβαρές τροποποιήσεις στον ν. 4447/16 και συνδέει 

άρρηκτα το σύνολο της εκτός σχεδίου δόμησης με την ύπαρξη εγκεκριμένου ΤΠΣ. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι βρισκόμαστε σε "κενό νόμου", τόσο στο επίπεδο του χωρικού όσο και 

του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρέπει συνεπώς να προωθηθεί άμεσα η αναθεώρηση του ν. 4447/16. 

Περαιτέρω, όπως από την πρώτη στιγμή (2017) που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, επισημάναμε στο 

Υπουργείο, ότι η άμεση προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής είναι πολύ σημαντική τόσο γιατί η 

εκπόνηση σύγχρονων ΤΠΣ για τους ΟΤΑ της χώρας συνιστά πρόδηλη αναγκαιότητα, όσο και γιατί το 

πρόγραμμα θα τονώσει τη μελετητική αγορά, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε, πάντως, την παράλειψη συμμετοχής/συνεργασίας μας στις διαδικασίες 

κατάστρωσης του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος, ως βασικός κοινωνικός εταίρος και 

ενδιαφερόμενος σύνδεσμος, καθόσον οι μελέτες των ΤΠΣ θα εκπονηθούν από τα μελετητικά γραφεία 

και όχι από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Με βάση τη σημαντικότατη εμπειρία των μελών μας από την εκπόνηση των μελετών χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού (εθνικού, περιφερειακού και τοπικού) στη χώρα μας, επισημαίνουμε τα 

κάτωθι σημαντικά θέματα για τη διασφάλιση της άρτιας, ποιοτικής και έγκαιρης υλοποίησης του 

προγράμματος: 

Για την εκπόνηση σύγχρονων, ρεαλιστικών και σύμφωνων με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ΤΠΣ 

απαιτείται πολυεπιστημονική προσέγγιση, η οποία δεν εξαντλείται στις βασικές ειδικότητες των 

μηχανικών με ειδίκευση στη χωροταξία-πολεοδομία. Η εκπόνηση των ΤΠΣ πρέπει να διασφαλιστεί ότι 

θα πραγματοποιηθεί από οργανωμένα μελετητικά σχήματα, τα οποία θα διαθέτουν και θα 
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απασχολήσουν κάθε εμπλεκόμενη επιστημονική ειδικότητα (Χωροτακτών-Πολεοδόμων, Επιστημόνων 

Περιβάλλοντος, Μηχανικών έργων υποδομής, Συγκοινωνιολόγων, Γεωλόγων, Γεωπόνων, 

Οικονομολόγων, GIS experts, κ.ά.) και θα έχουν την απαιτούμενη σχετική χρηματοοικονομική, τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία 

του προγράμματος η ομαδοποίηση των προς εκπόνηση ΤΠΣ σε κατάλληλο αριθμό συμβάσεων και η 

ενιαία προκήρυξη αυτών με ένα διαγωνισμό (κατά τα πρότυπα των προκηρύξεων των μελετών του 

Κτηματολογίου και των ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000). 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών ΤΧΣ, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού, πρέπει να 

προβλεφθούν μέτρα πρόληψης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων που κυριαρχεί, 

δυστυχώς, στον μελετητικό κλάδο (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των μελετών και, 

συνακολούθως, το δημόσιο συμφέρον). 

Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την έκδοση Υ.Α. για την εκτίμηση του προϋπολογισμού κάθε μελέτης 

ΤΠΣ. 

Τέλος, για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας πρέπει 

να προβλεφθούν μέτρα για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών, με μέλη που να έχουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών. 

Για όλα τα παραπάνω θέματα κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία μας, έστω και προς διατύπωση απόψεων 

και προτάσεων, καθόσον ουδείς επιστημονικός σύλλογος ή ακαδημαϊκός μπορεί να γνωρίζει καλύτερα 

τις ανάγκες παραγωγής των μελετών από τους οικονομικούς φορείς που θα κληθούν να τις εκπονήσουν. 

Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η επιτυχής έκβαση της κτηματογράφησης εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, για την 

οποία απαιτείται συνδυασμός μέτρων που θα περιλαμβάνει ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα ανάλογο του 

μεγέθους και της σημασίας του έργου, με καθαρό μήνυμα και μία νομοθετική ρύθμιση, μέσω τις οποίας 

θα γίνει άμεση εφαρμογή των κλιμακωτών προστίμων, ενδεχομένως και με τη μορφή αύξησης του 

τέλους κτηματογράφησης. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί η απροθυμία των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν 

έχει υποβάλλει ακόμη δήλωση ιδιοκτησίας παρά τις προσπάθειες των Αναδόχων να συνδράμουν τις 

υπηρεσίες στις διαδικασίες υποβολής. 

Λόγω της μειωμένης προσέλευσης των πολιτών αλλά και των δηλώσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

που στερούνται εντοπισμού, υπάρχει σημαντικός όγκος φερόμενων ιδιοκτητών για τη ταυτοποίηση των 

οποίων απαιτείται ΑΦΜ. Για τη πληρότητα της κτηματογράφησης και με δεδομένο το μεγάλο όγκο 

φερόμενων ιδιοκτητών, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα ελεγχόμενης χρήσης των κωδικών ΑΦΜ 

σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στη Χώρα εκτιμάται σε 100.000 GWH. Το 40% αφορά σε κτίρια. 

Εταιρείες -μέλη μας ειδικεύονται στον τομέα αυτόν και έχουν εκπονήσει πληθώρα σχετικών ερευνών 

και μελετών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Απαιτείται κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση των 

δράσεων με στόχο την μεγιστοποίηση της σχέσης ωφελειών  - κόστους. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα νοσοκομεία τα οποία εκτιμάται ότι ευθύνονται για το 2% της 

συνολικής κατανάλωσης και ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά θα είχε 

πολλαπλασιαστικά οφέλη δεδομένου ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εθνικού συστήματος υγείας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, τα Νοσοκομεία έχουν επιφάνεια περίπου 2.500.000m² και 

καταναλώνουν ετησίως ενέργεια 2.000 GWH, κόστους 300 εκατ. €. Το κόστος κατασκευής των έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης δεν ξεπερνά τα 500 εκατ. €, ήτοι η απόσβεση θα γίνει σε 3 χρόνια περίπου. 

Ένας τεχνικός σύμβουλος από έμπειρες εταιρείες μέλη μας στις αρχιτεκτονικές και ΗΜ μελέτες θα 

μπορούσε να ασχοληθεί με ένα νοσοκομείο της Αθήνας ως μελέτη βάσης, το αποτέλεσμα της οποίας 

στη συνέχεια, θα διαβιβασθεί στις 7 υγειονομικές περιφέρειες προκειμένου η κάθε μία να δημοπρατήσει 

μία ή περισσότερες μελέτες. 

Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές (μέσω σχετικής εγκυκλίου σας ή προσθήκης σχετικών όρων στις 

εκάστοτε χρηματοδοτικές προσκλήσεις) ότι για να προσδιορισθεί και συγκεκριμενοποιηθεί με ασφάλεια 

και αρτιότητα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ενεργειακής αναβάθμισης οποιουδήποτε 

δημοσίου κτιρίου, απαιτείται η ανάθεση και η εκπόνηση τεχνικών μελετών σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) 

Πολύ πρόσφατα, με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39/31.08.2020 (ΦΕΚ Α’185/29.09.2020) 

εγκρίθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο 2020-2030, το οποίο 

είναι εναρμονισμένο με τις αρχές τα κυκλικής οικονομίας, κινούμενο προς τις κατευθύνσεις του πλέον 

πρόσφατου θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Το ΕΣΔΑ αφορά το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται στη 

χώρα, και για κάθε ρεύμα αποβλήτων περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων και δράσεων για 

την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. 

Από το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων, τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) παρουσιάζουν 

παραδοσιακά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της αμεσότητάς τους με τον πολίτη, αλλά επίσης 

και λόγω των πολύ απαιτητικών στόχων που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία της ΕΕ για το ρεύμα αυτό. 

Διαχρονικά η χώρα μας εμφανίζει σημαντικές υστερήσεις στο θέμα της διαχείρισης των ΑΣΑ, με 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν καταβληθεί και ακόμα συνεχίζουν να καταβάλλονται πρόστιμα, ως συνέπεια 

καταδικαστικών αποφάσεων από το ΔΕΕ. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι το ΥΠΕΝ προωθεί ταχέως τις 

σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την πλήρη εναρμόνιση με το δίκαιο της ΕΕ και για 

την εφαρμογή του ΕΣΔΑ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ειδικά στο θέμα των ΑΣΑ η χώρα μας καλείται να κάνει άλματα. 

Άλματα, που για να καταστούν εφικτά απαιτείται ένα σύνολο μέτρων, δράσεων, μελετών, υπηρεσιών, 

ανάπτυξης συστημάτων, δικτύων και υποδομών, άμεσης υλοποίησης με δεσμευτικό χρονικό ορίζοντα 

για το μεγαλύτερο μέρος αυτών έως και το 2025, και με επιδίωξη τη μεγιστοποίηση απορρόφησης 

οικονομικών πόρων της ΕΕ. Και όλα αυτά, με την εμπλοκή πολλών αρμόδιων φορέων, υπό τον γενικό 

συντονισμό του ΥΠΕΝ. 

Είναι προφανές, ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται εξαιρετικά αποτελεσματικός 

συντονισμός, διαρκής προγραμματισμός, συνεχής παρακολούθηση. έγκαιρη ανάδραση, στοχευμένες 

διορθωτικές παρεμβάσεις και πολλές άλλες συνακόλουθες ενέργειες. Για όλους τους παραπάνω λόγους 

θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την άμεση ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου που θα 

συνδράμει το ΥΠΕΝ στις σχετικές ενέργειες και διαδικασίες. 
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Οι παραπάνω απόψεις του Συνδέσμου υποβλήθηκαν ως Παράρτημα στην επιστολή για συνάντηση με 

τον Υπουργό που αποστείλαμε την 10η Νοεμβρίου. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και η συνάντηση με 

τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την 25η Νοεμβρίου παρουσία, εκτός του Υπουργού, και των 

υφυπουργών υφυπουργούς κ.κ. Ταγαρά και Οικονόμου. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ παρέστησαν ο πρόεδρος 

κ. Παναγής Τονιόλος, οι Γενικοί Γραμματείς κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου και η κ. Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Καραμπλιάς και Τσομπανίδης. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική. Ανεδείχθη ο κομβικός ρόλος 

των εταιρειών του κλάδου στην επιτυχία των πολιτικών και προγραμμάτων του Υπουργείου και ο ρόλος 

του Συνδέσμου στην αποκατάσταση συνεχούς επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και υποβολή 

προτάσεων επί των διαφόρων δράσεων και έργων. 

Τα κύρια συμπεράσματα ανά ενότητα έχουν ως εξής: 

1. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ 

Οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας, έχοντας ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή 

μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνικών 

και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, αποτελούν κομβικό παράγοντα προς την επίτευξη της 

αξιοποίησης των πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20, του επόμενου ΕΣΠΑ 2021-27 και του Ταμείου 

Ανάκαμψης.   

Ο κλάδος μας μπορεί να αξιοποιηθεί και το ΥΠΕΝ μπορεί να προχωρήσει στα ακόλουθα: 

• Ανάθεση Στρατηγικών Μελετών για την εφαρμογή των πολιτικών προτεραιότητας του ΥΠΕΝ. Οι 

Στρατηγικές Μελέτες αποτελούν τον πολυετή οδηγό για σειρά επιμέρους δράσεων. Αντικείμενα 

Στρατηγικής μπορεί να αφορούν τον χωρικό σχεδιασμό, το Κτηματολόγιο, τα Δασικά θέματα, τον 

έλεγχο και μείωση της ρύπανσης, την προστασία της φύσης και των τοπίων, την ενέργεια κατά 

τομείς, την κλιματική αλλαγή, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και τις 

αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές κατά τομέα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΥΠΕΝ. 

• Ανάθεση σε Τεχνικούς Συμβούλους του συντονισμού, καθοδήγησης, επίβλεψης και προετοιμασίας 

νομικών και διοικητικών πράξεων, ως υποβοήθηση της δημόσιας διοίκησης για τη διαχείριση 

μεγαλύτερων ενοτήτων έργων και μελετών.  

• Αξιοποίηση των εργαλείων των Συμφωνιών Πλαίσιο για την επιτάχυνση της ωρίμανσης έργων με 

ελαχιστοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και αντίστοιχου φόρτου των υπηρεσιών. 

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Ο ν. 4685/2020 για το περιβάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται όμως μια σειρά 

βελτιώσεων σε επιμέρους ζητήματα.  

• Η τροποποίηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δημιουργεί καθυστερήσεις αντίθετα 

από την πρόθεση του νομοθέτη. Απαιτείται τροποποίηση του νόμου. 

• Για τις περιοχές NATURA πρέπει να εισαχθεί η διαδικασία προελέγχου κατ’ εφαρμογή της DIR 92/43 

art. 6.1 EU που αφορά στο screening και την δέουσα εκτίμηση οικολογικών επιπτώσεων. Αυτό θα 

επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Απαιτείται προσθήκη στο νόμο.  

• Η παράταση ισχύος των ΑΕΠΟ μέχρι 15ετία (αρ. 1 παρ. 2 ν. 4685/20) είναι πιθανό να μην μπορεί 

να εφαρμοστεί αυτοδικαίως, λόγω αντιρρήσεων του ΣτΕ, όπως συνέβη στο παρελθόν κατά παρόμοια 

https://drive.google.com/file/d/14hvJAYASbkwvxY2iyt-CdY4ed-KCNZ5b/view?usp=sharing
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νομοθετική ρύθμιση χρονικής παράτασης των ΑΕΠΟ. Τότε επεβλήθη στην Διοίκηση να εφαρμόζει 

κάποια διαδικασία επιβεβαίωσης ότι δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές δεδομένων βάσει των 

οποίων εκδόθηκαν. Απαιτείται ρύθμιση νομικά ασφαλής.  

• Η νομιμοποίηση περιβαλλοντικά μη αδειοδοτημένων κατασκευών σταματάει το 2011 (ν.4014/11) 

και ότι μη νόμιμο έχει γίνει έκτοτε για εύλογους λόγους, συχνά απροβλέπτους, παραμένει εσαεί εκτός 

νομιμότητας από περιβαλλοντική άποψη. Απαιτείται επανεξέταση. 

• Η υπάρχουσα πρόβλεψη Φακέλου Συμμόρφωσης (ν. 4014/11) χρειάζεται συμπλήρωση με πρόνοια 

έκδοσης διοικητικής πράξης αποδοχής ή παραπομπής του σε άλλη υφιστάμενη πρόβλεψη του ν. 

4685/20. Επιπλέον απαιτείται διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του. Απαιτείται η τροποποίηση του 

νόμου.  

• Στις αρμοδιότητες των επιθεωρητών περιβάλλοντος, είναι παρακινδυνευμένο να μπορεί ένας 

επιθεωρητής να στέλνει την πράξη βεβαίωσης παράβασης που διέγνωσε κατ’ ευθείαν στον 

εισαγγελέα, οδηγώντας σε μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες, πριν η διάγνωσή του γίνει 

αποδεκτή από τα ανώτερα του ιεραρχικά επίπεδα. Απαιτείται τροποποίηση του νόμου. 

• Ο Σύνδεσμός μας σας έχει αποστείλει πλήρως επεξεργασμένο Σχέδιο Π/Δ για τους Αξιολογητές 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Δεδομένου ότι η εφαρμογή του θεσμού θα γίνει κυρίως από 

μέλη μας, οι προτεινόμενες αμοιβές αξιολογητών θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματικές 

απαιτήσεις της αγοράς προκειμένου να προσελκυσθούν αξιόπιστα και έμπειρα στελέχη και γραφεία. 

• Για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) απαιτείται πρόβλεψη Δέουσας 

Εκτίμησης Οικολογικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΣτΕ. Η 

έλλειψη εγείρει θέματα νομιμότητας των σχετικών ΚΥΑ. Επιπλέον πρέπει να καθοριστεί σχετικό 

άρθρο προεκτίμησης των αμοιβών το οποίο να προστεθεί στις λοιπές ήδη θεσμοθετημένες από το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αμοιβές μελετών. Σήμερα, ελλείψει κώδικα αμοιβών, οι 

αμοιβές καθορίζονται από την κάθε αναθέτουσα αρχή αυθαίρετα και είναι στην πράξη 

εξευτελιστικές, αποτρέποντας τα οργανωμένα γραφεία μας να συμμετάσχουν. 

• Στις 24 Οκτωβρίου 2020 έληξε η θητεία των μελών της επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των 

αποβλήτων, η οποία συστάθηκε στις 24/10/2018 με απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος. Η απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην επιτροπή αυτή έδινε αρμοδιότητες πέραν 

των προβλεπομένων στην νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον, πάσχει 

νομικά διότι παρότι αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης, δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ως 

όφειλε. Είναι σκόπιμο να εκδοθεί νέα απόφαση αρμοδιοτήτων για την επιτροπή χαρακτηρισμού 

αποβλήτων με ορθό τρόπο και με τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία και στη συνέχεια να 

οριστούν τα νέα μέλη της. 

3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

• Το Κεφάλαιο Α’ του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας» κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

• Η ενημέρωση σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων συμφωνεί για το στόχο ολοκλήρωσης τους για το σύνολο της χώρας εντός 

των προθεσμιών, που συνδέονται με τις νέες ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.  
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• Ο σύσταση θέσης και γραμματείας συντονιστή του Άρθρου 14 σε συνδυασμό με την ανάθεση 

συμβάσεων συντονιστών ανά ομάδα Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων κρίνεται απόλυτα λειτουργική, 

αναμένοντας και τις σχετικές διαδικασίες για την υλοποίησή τους. 

• Η διατύπωση των διατάξεων του νομοσχεδίου για το τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων δίνει 

μεγάλη ευελιξία στο τρόπο και τις διαδικασίες ανάθεσης και θα τοποθετηθούμε, όταν ενημερωθούμε 

σχετικά. 

• Το αίτημα για διαδικασίες αναθέσεων, που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του μελετητικού 

δυναμικού με προκήρυξη, σε ένα διαγωνισμό, συμβάσεων  μεγάλου προϋπολογισμού, άρα και 

λιγότερων σε αριθμό με τα επιχειρήματα που αναπτυχθήκαν και εν μέρει έγιναν αποδεκτά από την 

ηγεσία του Υπουργείου, εξετάζεται μάλλον σε δεύτερη φάση. 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

• Το Άρθρο 133 με τίτλο «Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο - Τροποποίηση περ. 

α παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995» κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ως προς το περιεχόμενό 

του και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

• Η πρότασή μας για σύνδεση της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, πέραν της κατάρτισης 

εμπράγματης δικαιοπραξίας και τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

και όλες εκείνες τις ενέργειες που αποφέρουν πρόσοδο στο ακίνητο (π.χ. ενοίκιο, επιδοτήσεις μέσω 

προγραμμάτων όπως το «εξοικονομώ – αυτονομώ) αντιμετωπίσθηκε θετικά. 

• Μας δόθηκε η δέσμευση για σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένου και ευρέως προγράμματος 

δημοσιότητας, ώστε να κατανοήσουν οι πολίτες, ότι η ανέξοδη χρονικά υποβολή δηλώσεων 

ιδιοκτησίας έχει αυστηρό ορίζοντα ενός εξαμήνου από τη ψήφιση του νομοσχεδίου. 

• Τα θέματα που θέσαμε (Φερόμενοι, Χρονοδιαγράμματα συμβάσεων και τροποποίηση του άρθρου 

6α του Ν.2308/95) και θα εξειδικεύσουμε , όπως δεσμευθήκαμε σε σχετική επιστολή μας, αποτελούν 

πεδίο προβληματισμού της πολιτικής ηγεσίας, η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε σχετικές 

ρυθμίσεις. 

5. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA  

Αναφορικά με τις περιοχές NATURA και καθώς αυτές υπερβαίνουν το 30% της χερσαίας και το 20% 

της θαλάσσιας έκτασης της χώρας, ετέθη στον Υπουργό και στους συνεργάτες του το θέμα του 

στρατηγικού σχεδιασμού των προτεινομένων έργων που θα προκύψουν από τις εκπονούμενες μελέτες 

ΕΠΜ καθώς και η θέσπιση προτεραιοτήτων ανάλογα με την αναγκαιότητα των έργων και τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό με στόχο τον συγκερασμό του φυσικού περιβάλλοντος με τον κοινωνικό 

οικονομικό χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε περιοχής.  

• Ανάθεση Στρατηγικών Μελετών  

Επίσης αναφέρθηκε το θέμα εμπλοκής των μελετητικών Γραφείων του ΣΕΓΜ στην τεχνική 

συμβουλευτική υποστήριξη ώστε να σχεδιαστούν, να ωριμάσουν και να υλοποιηθούν τα 

προγράμματα και τα έργα που θα προταθούν από τις τρέχουσες μελέτες ΕΠΜ καθώς και η ανάθεση 

μελετών για τα έργα αυτά .  

• Ανάθεση σε Τεχνικούς Συμβούλους του συντονισμού, καθοδήγησης, επίβλεψης και προετοιμασίας 

των προτεινομένων  έργων και μελετών. και 
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• Ανάθεση μελετών  

Τέλος αναφέρθηκε ότι η ένταξη και χρηματοδότηση αυτών των έργων μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο 

χρηματοδότησης πράσινων έργων από το  Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από επιχειρησιακά 

προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΕΠ), άλλες ευρωπαϊκές δημόσιες ή μη 

χρηματοδοτήσεις (π.χ. LIFE, NCFF - Natural Capital Financial Facility) αλλά και ιδιωτικές 

χρηματοδοτήσεις και πρωτοβουλίες.  

Επιπλέον αναφέρθηκε και το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (Prioritised Action Framework - PAF) 

που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 92/ 43 (Οδηγία Natura). Αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό 

κείμενο που συνοδεύει το αντίστοιχο ΕΣΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνονται οι δράσεις και τα έργα που 

είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και τις Πράσινες Υποδομές. Έχει 

αποσταλεί ήδη ένα κείμενο στην ΕΕ το οποίο είναι αναγκαίο να δημοσιοποιηθεί και ενδεχομένως να 

επικαιροποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τις νέες εξελίξεις σχετικά το Ταμείο Ανάκαμψης. 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τονίστηκε η σοβαρότητα και αναγκαιότητα αυτής 

της δράσης καθώς η συνολική κατανάλωση ενέργειας στη Χώρα εκτιμάται σε 100.000 GWH και το 40% 

αφορά σε κτίρια.  

Σαν πρώτο βήμα ετέθη στον Υπουργό και το επιτελείο του η κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση των 

κτιρίων που ενέχουν ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο την μεγιστοποίηση της σχέσης ωφελειών  - 

κόστους. Τέτοια κτίρια είναι σε άμεση προτεραιότητα τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Το βήμα αυτό 

μπορεί να γίνει μέσω υπηρεσιών συμβούλου. 

Σαν δεύτερο βήμα ετέθη η εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης με συγκεκριμένη μεθοδολογία 

και iso διαδικασίες καθώς Εταιρείες -μέλη μας ειδικεύονται στον τομέα αυτόν και έχουν εκπονήσει 

πληθώρα σχετικών ερευνών και μελετών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με αποτέλεσμα να υπάρχει όλη 

η απαραίτητη εμπειρία και υποδομή για την εκπόνηση τέτοιων μελετών . Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε και 

έγινε σαφές  ότι μέσω σχετικής εγκυκλίου σας ή προσθήκης σχετικών όρων στις εκάστοτε 

χρηματοδοτικές προσκλήσεις θα πρέπει να προσδιορισθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί με ασφάλεια και 

αρτιότητα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ενεργειακής αναβάθμισης οποιουδήποτε δημοσίου 

κτιρίου, και να απαιτείται η ανάθεση και η εκπόνηση τεχνικών μελετών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.(μελέτες και όχι απλή προμήθεια υλικών πχ τζαμιά, λαμπτήρες κλπ). 

Προτάθηκε η προκήρυξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης 

Τέλος και με δεδομένη την δυσμενή τωρινή κατάσταση λόγω COVID-19  οπού τα νοσοκομεία 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος και για τα οποία εκτιμάται ότι ευθύνονται για το 2% της 

συνολικής κατανάλωσης ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά θα είχε πολλαπλασιαστικά 

οφέλη δεδομένου ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εθνικού συστήματος υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία, 

τα Νοσοκομεία έχουν επιφάνεια περίπου 2.500.000m² και καταναλώνουν ετησίως ενέργεια 2.000 

GWH, κόστους 300 εκατ. €. Το κόστος κατασκευής των έργων ενεργειακής αναβάθμισης δεν ξεπερνά 

τα 500 εκατ. €, αρά η απόσβεση μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια περίπου.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προτάθηκε η εκπόνηση μιας πιλοτικής feasibility μελέτης για ένα 

νοσοκομείο της Αθήνας ως μελέτη βάσης, το αποτέλεσμα της οποίας στη συνέχεια, θα διαβιβασθεί στις 

7 υγειονομικές περιφέρειες προκειμένου η κάθε μία να δημοπρατήσει μία ή περισσότερες μελέτες. 



 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

75 

Ο υπουργός είπε ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και πρότεινε συνεργάτη του ως αρμόδιο για 

περαιτέρω συνεργασία. 

Ήδη έχουμε επιστολή για το μεγάλο εν εξελίξει πρόγραμμα του εθνικού κτηματολογίου, το οποίο 

αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της μειωμένης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες εξ’ 

αιτίας του κορωνοϊού και επιστολή με πρόταση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα 

νοσοκομεία ως παράδειγμα οργάνωσης προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων 

κτιρίων. 

5.5. Δράσεις για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των μελών  

5.5.1. Μελέτη ανάπτυξης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, 

Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων 

Κατόπιν των συντονισμένων και συνεχών προσπαθειών του προηγούμενου Δ.Σ., με την καθοριστική 

συμβολή του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Η. Ξανθάκου ο 

οποίος είχε αναλάβει και τον συντονισμό της νεοσυσταθείσας (2016) Εθνικής Επιτροπής 

Εξωστρέφειας, εγκρίθηκε από την Επιτροπή η συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την 

προώθηση και την υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων. 

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ΣΕΓΜ, καθόσον για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε, 

επισήμως, ο μελετητικός κλάδος στους ανταγωνιστικούς εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας που 

απαιτούν αυτόνομη προσέγγιση και ειδικό πρόγραμμα δράσεων ενίσχυσης και προώθησης. 

Η πρόταση που είχε γίνει προς το ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα») για τη χρηματοδότηση κλαδικής μελέτης ενεκρίθη, ο διαγωνισμός διεξήχθη με 

επιτυχία, ανάδοχος ανεδείχθη η συμβουλευτική εταιρεία REMACO ΑΕ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 

30/12/2019 με διάρκεια 6 μηνών. Και μόνον η εκπόνηση μιας άρτιας και ποιοτικής κλαδικής μελέτης, 

στοχευμένης στις δυνατότητες και στις απαιτούμενες θεσμικές και εταιρικές μεταρρυθμίσεις για την 

προώθηση και την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, κρίνεται ως πολύ σημαντική τόσο για 

τον Σύνδεσμο όσο, κυρίως, για τις εταιρείες-μέλη. 

Η μελέτη διαθέτει την απαιτούμενη πληρότητα με τα ακόλουθα περιεχόμενα: 

1. Κλαδική Ανάλυση. 

1.1. Πλαίσιο Αναφοράς του Κλάδου των Τεχνικών Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων. 

1.1.1.  Η σημασία του Τομέα των Υπηρεσιών για το Παγκόσμιο Εμπόριο και οι Διεθνείς 

Τάσεις. 

1.1.2.  Η σημασία των Εξαγωγών Υπηρεσιών των Εταιρειών του Κλάδου για την Ελληνική 

Οικονομία. 

1.2. Περιγραφή του Κλάδου. 

1.2.1.  Υπό-κλάδος Τεχνικών Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών. 

1.2.2. Υπό-κλάδος Υπηρεσιών Συμβούλων Μάνατζμεντ. 

1.3. Έρευνα Πεδίου στις Εταιρείες του Κλάδου. 

1.3.1. Δομή και Διάρθρωση των Εταιρειών του Κλάδου (Ενότητα Ερωτήσεων Α του 

Ερωτηματολογίου). 

1.3.2. Παράμετροι και Χαρακτηριστικά Δραστηριοποίησης των Εταιρειών του Κλάδου στις 

Αγορές του Εξωτερικό (Ενότητα Β του Ερωτηματολογίου). 

https://drive.google.com/file/d/1oriURpDACrag7bkgJvGcEEjPN3cukikB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsrRmQkmVLVM25DS_etxUwsBnqxLTpIX/view?usp=sharing
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1.3.3. Εμπόδια και Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Εταιρείες του Κλάδου που 

Δραστηριοποιούνται στο Εξωτερικό (Ενότητα Γ του Ερωτηματολογίου). 

1.3.4. Συνδυαστική Ανάλυση Απαντήσεων Επιμέρους Ερωτήσεων Ερωτηματολογίου 

Έρευνας Πεδίου. 

1.4. Καταγραφή Πεπραγμένων των Ελληνικών Εταιρειών του Κλάδου. 

1.5.  Σύνοψη Κλαδικής Ανάλυσης Συμπερασμάτων Έρευνας Πεδίου για τον Κλάδο Τεχνικών-

Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων. 

1.5.1. Συμπεράσματα από την Κλαδική Ανάλυση. 

1.5.2. Κύρια Ευρήματα / Συμπεράσματα της Έρευνας Πεδίου. 

2. Ενέργειες / Δράσεις Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

2.1. Δράσεις σχετικές με Αγορές Στόχους. 

2.2. Δράσεις σχετικές με Θεσμικά Εμπόδια. 

2.3. Δράσεις σχετικές με την Ενίσχυση της Δικτύωσης των Επιχειρήσεων. 

2.4. Δράσεις σχετικές με την Βελτίωση της Πρόσβασης σε Οργανισμούς Χρηματοδότησης. 

2.5. Μελέτες Περιπτώσεων Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς / RFPs. 

2.5.1. Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης Τεχνικών Συμβουλευτικών και Μελετητικών 

Υπηρεσιών. 

2.5.2. Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων (ΛΔΚ). 

2.5.3. Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης Υπηρεσιών Συμβούλων Μάνατζμεντ. 

2.5.4. Συμπεράσματα - Οδικός Χάρτης Επιβίωσης. 

2.6. Σύνοψη Ενεργειών / Δράσεων Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

2.6.1. Δράσεις σχετικές με Αγορές Στόχους. 

2.6.2. Δράσεις σχετικές με Θεσμικά Εμπόδια. 

2.6.3. Δράσεις σχετικές με την Ενίσχυση της Δικτύωσης των Επιχειρήσεων. 

2.6.4. Δράσεις σχετικές με την Βελτίωση της Πρόσβασης σε Οργανισμούς Χρηματοδότησης. 

3. Πολιτικές και Προτάσεις για την Ανάπτυξη και Βελτίωση της Εξωστρέφειας. 

3.1. Δημιουργία Οράματος και Στρατηγικής: Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση 

της Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

3.2. Διατύπωση Προτάσεων Τροποποίησης του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου, με Στόχο την Άρση 

Εμποδίων και Περιορισμών και Ενίσχυση της Κλαδικής Εξωστρέφειας (Ειδικοί Στόχοι 1 & 2). 

3.2.1.  Καταγραφή Ενδεικτικών Πολιτικών Κρατών της ΕΕ για την Ανάπτυξη της Διεθνούς 

Ανταγωνιστικότητας. 

3.2.2. Ο Ρόλος της Οικονομικής Διπλωματίας στην Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των 

Επιχειρήσεων του Κλάδου. 

3.2.3. Προτάσεις Αντιμετώπισης των Αδυναμιών του Θεσμικού Πλαισίου για την Δημιουργία 

Συνθηκών Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

3.2.4. Προτάσεις Παροχής Κινήτρων και Διευκολύνσεων για τη Στήριξη και Ανάπτυξη της 

Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

3.2.5. Δημιουργία Δομής Προώθησης της Καινοτομίας για την Ενίσχυση της Κλαδικής 

Εξωστρέφειας μέσω της Διασύνδεσης του Κλάδου με Α.Ε.Ι. για την Ανάπτυξη Νέων 

Υπηρεσιών. 

3.3. Διαμόρφωση Προτάσεων για την Στήριξη της Αναδιάρθρωσης και του Εκσυγχρονισμού των 

Οργανωτικών, Τεχνολογικών και Επιχειρησιακών Χαρακτηριστικών, καθώς και την Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων του Κλάδου (Ειδικός Στόχος 3). 
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3.3.1. Προτάσεις Βελτίωσης των Επιχειρησιακών Χαρακτηριστικών. 

3.3.2. Προτάσεις Βελτίωσης των Οργανωτικών και Τεχνολογικών Χαρακτηριστικών. 

3.4. Κατάρτιση Πλαισίου Υποστηρικτικών Συνοδευτικών Ενεργειών για την Προώθηση της 

Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Κλάδου (Ειδικός Στόχος 4). 

3.4.1. Βελτίωσης της Λειτουργίας του Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξωστρέφειας του 

Κλάδου. 

3.4.2.  Ανάπτυξη Συνεργασιών Τυπικού και Άτυπου Χαρακτήρα. 

3.4.3.  Ενέργειες του Κλάδου για την Ενίσχυση της Εξωστρεφούς Δραστηριότητας. 

3.4.4. Αναβάθμιση της Συνεργασίας με την Οικονομική Διπλωματία. 

3.5. Συμπεράσματα - Οδικός Χάρτης προς όλους τους Εμπλεκόμενους. 

3.6. Σύνοψη Πολιτικών και Προτάσεων για την Ανάπτυξη και Βελτίωση της Εξωστρέφειας. 

3.6.1. Δημιουργία Οράματος και Στρατηγικής: Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την 

Υποστήριξη της Εξωστρέφειας του Κλάδου. 

3.6.2. Διατύπωση προτάσεων τροποποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου, με στόχο την 

άρση εμποδίων και περιορισμών και ενίσχυση της κλαδικής εξωστρέφειας. 

3.6.3. Προτάσεις για την στήριξη της Αναδιάρθρωσης και του Εκσυγχρονισμού των 

οργανωτικών, τεχνολογικών και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών, καθώς και την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Επιχειρήσεων του Κλάδου. 

3.6.4. Προτάσεις Υποστηρικτικών/Συνοδευτικών Ενεργειών, για την Προώθηση της 

Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Κλάδου. 

3.6.5. Συμπεράσματα. 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις Υλοποίησης Δράσεων του ΕΣΔΥΕΚ με Αξιοποίηση των Πόρων του 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

4.1. Ο Ρόλος των Τεχνικών Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. 

4.2. Ευρήματα της Έρευνας Πεδίου. 

4.3. Τάσεις Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και Συνεργασιών Διεθνώς στις εταιρείες του Κλάδου. 

4.4. Δράσεις Κρίσιμης Προτεραιότητας για την Ενίσχυση και Προώθηση της Εξωστρέφειας των 

Ελληνικών Συμβουλευτικών Εταιρειών. 

4.5. Προτάσεις Υλοποίησης Δράσεων Υλοποίησης του ΕΣΔΥΕΚ με αξιοποίηση των πόρων του 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

Η μελέτη συνοδεύεται από τα ακόλουθα Παραρτήματα: 

I.  Προφίλ και Στρατηγικές Επέκτασης μεγάλων Εταιρειών Τεχνικών-Μελετητικών και 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. 

II. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Πεδίου. 

III. Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων-Κείμενο Διαβούλευσης με ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ. 

IV. Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Κινδύνων . 

V. Κατάσταση Ελέγχου για Πιθανούς Κινδύνους (checklist). 

VI. Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνων. 

VII. Περιεχόμενο Προγράμματος Δράσης. 

VIII. Σημειώσεις Μεθοδολογίας Προγράμματος. 

IX. Διαδικασίες Σύνταξης Προγράμματος Δράσης. 

X. Ισχύοντες Περιορισμοί Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για αυτό τον Κλάδο για 11 Αγορές - 

Στόχος των Εταιρειών Συμβούλων σύμφωνα με Εργαλείο ΟΟΣΑ "STRI Toolkit". 

XI-α.  Υπόδειγμα Σχεδίου Επικοινωνίας και Προβολής Εταιρείας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. 



 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

78 

XI-β.  Υπόδειγμα Σχεδίου Επικοινωνίας και Προβολής Έργου Εξωτερικού. 

XII.  Διάγραμμα Ροής Οδικού Χάρτη Επιβίωσης. 

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης έχουν ως εξής: 

Οι Τεχνικές Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, είτε αφορούν σε αναπτυξιακού και 

επιχειρησιακού χαρακτήρα ζητήματα, είτε αφορούν σε επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα θέματα, 

αποτελούν βασικό συστατικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο Σχεδιασμού και Εφαρμογής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής, τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. 

Κατά συνέπεια, οι Υπηρεσίες αυτές είναι κατά προτεραιότητα απαραίτητες, τόσο από Κυβερνήσεις 

χωρών (Κεντρικές, Περιφερειακές και Τοπικές), όσο και από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. 

Επίσης, οι Τεχνικές Μελετητικές και Συμβουλευτικές επιχειρήσεις, με βάση τον χαρακτήρα των 

υπηρεσιών τους έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη και απόλυτα επίκαιρη πληροφόρηση, σε σχέση με τις 

προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης επιμέρους τομέων της οικονομίας ενώ το ανθρώπινο 

δυναμικό τους έχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που άλλοι κλάδοι δεν διαθέτουν και επιζητούν. 

Ο ρόλος τους, δε, ενισχύεται έτι περαιτέρω και καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμος σε περιόδους μετάβασης 

και θεμελιωδών μεταβολών, όπως αυτή που διανύουμε λόγω των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19, ενώ ταυτόχρονα και οι ίδιες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις από την 

ύφεση της οικονομίας καλούμενες να εξέλθουν από αυτή την κρίση με ευέλικτες λύσεις και καινοτόμες 

πρακτικές που θα προσδώσουν πλεονεκτήματα τόσο σε αυτές όσο και στους πελάτες τους. 

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις παροχής Τεχνικών Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

αποκτούν ένα ιδιαίτερο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί με 

αποτελεσματικά τρόπο, με την καθοδήγηση και υποστήριξη της ανάπτυξης της εξωστρέφειας του 

συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας μιας χώρας, αφού βέβαια διασφαλιστεί η υποστήριξη της δικής 

τους εξωστρεφούς δραστηριότητας και ανάπτυξης. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις παροχής Τεχνικών Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ως επιχειρήσεις 

Παραγωγής Γνώσης είναι δυνατόν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην προσπάθεια μετάβασης στο νέο 

Παραγωγικό Μοντέλο της χώρας. Η πρόκληση για τις Συμβουλευτικές Εταιρείες είναι να υποστηρίξουν 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών τους, με έμφαση, κυρίως, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, 

στην πράσινη ανάπτυξη, καθώς και στην απαιτούμενη ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. 

Παράλληλα, με δεδομένο ότι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού τους αποτελείται από Μηχανικούς 

και Επιστήμονες, η ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους θα συντελέσει στην δημιουργία 

ποιοτικών, βιώσιμων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην 

προσπάθεια ανάσχεσης της ροής των νέων Μηχανικών και Επιστημόνων της χώρας στο εξωτερικό, 

καθώς, επίσης, της στόχευσης επαναπατρισμού, ή / και βέλτιστης αξιοποίησης όσων ευρίσκονται ήδη 

στο εξωτερικό. 

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, η συστηματική ανάπτυξη και προώθηση της Εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων παροχής Τεχνικών Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι δυνατόν να 

δημιουργήσει σημαντικότητα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της οικονομίας μιας χώρας. 

Οι προτάσεις αξιοποίησης των πόρων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (καθώς και του αντίστοιχου 

Προγράμματος κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε 

λιγότερο από 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της τρέχουσας ΠΠ), για την ενίσχυση και προώθηση της 

Εξωστρέφειας των εταιρειών του Κλάδου, περιλαμβάνουν: 
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• 'Ενα βασικό έργο, με Δικαιούχο την Enterprise Greece, ως καταστατικά αρμόδιο Εθνικό Φορέα για 

την υποστήριξη της Εξωστρέφειας, το οποίο συνιστά και την Κύρια Παρέμβαση. 

• Τρείς Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων με ωφελούμενους τις Εταιρείες του Κλάδου, σε συνεργασία και 

με επιχειρήσεις άλλων Κλάδων, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές. 

Μετά την δημοσίευση της Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, βασικό 

συμπέρασμα της οποίας είναι η συστηματική αύξηση της Παραγωγικότητας και της Εξωστρέφειας και 

η στενότερη διασύνδεση της Παραγωγής με την Τεχνολογία και την Καινοτομία και πρωτοβουλία του 

προέδρου του Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλου, οι δύο Σύνδεσμοι ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ απέστειλαν την                             

14η Σεπτεμβρίου κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό, με αίτημα την κατάρτιση Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εντασσόμενου στο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας και την χρηματοδότηση 

των προτάσεων της μελέτης για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων. 

Την επόμενη χρονιά θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες των δύο Συνδέσμων για την δημοσιοποίηση των 

συμπερασμάτων της μελέτης και την υιοθέτηση των προτάσεών της. 

5.5.2. Λοιπές δράσεις 

Καταβλήθηκε προσπάθεια για την δημοσιοποίηση προς τα μέλη μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Συνδέσμου προγραμμάτων και έργων σε χώρες και αντικείμενα ενδιαφέροντος καθώς και ειδήσεις, 

σεμινάρια κλπ όπως ο νέος Πρακτικός Οδηγός (PRAG) “Procurement and Grants for European Union 

external actions” που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 

2020 και την ανακοίνωση του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη την 26η Νοεμβρίου από την 

European Union External Aid Programmes σχετικά με τις αλλαγές της τελευταίας έκδοσης του “Practical 

Guide (PRAG) for Procurement and Grants for European Union external actions” και τις συνέπειες που 

αυτές επιφέρουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες. 

5.6. Προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις  

Ένα από τα σημαντικά θέματα για τις εταιρείες μας είναι η προσαρμογή στις διεθνείς τεχνολογικές 

εξελίξεις και απαιτήσεις και η προετοιμασία των μελετητικών εταιρειών για τη μετάβαση στη νέα 

ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 4η Βιομηχανική επανάσταση. 

Το Δ.Σ., αντιλαμβανόμενο τις σημερινές προκλήσεις, προγραμμάτισε μια σειρά δράσεων για την 

προώθηση των νέων τεχνολογιών, την ενημέρωση και την υποβοήθηση των εταιρειών για τα θέματα 

αυτά, ξεκινώντας με τη διαδικασία μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building 

Information Modelling, BIM). 

Το BIM βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρύτερου κλάδου των 

κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις και οι αναθέτουσες αρχές στην 

Ευρώπη και στον κόσμο αναγνωρίζουν την αξία της BIM ως στρατηγικού παράγοντα ενεργοποίησης 

για τους στόχους σε επίπεδο κόστους, ποιότητας και πολιτικής. Πολλοί λαμβάνουν προληπτικά μέτρα 

για την ενθάρρυνση της χρήσης της BIM στους κατασκευαστικούς τομείς τους και στην εκτέλεση και 

λειτουργία δημόσιων δομικών έργων με στόχο τη διασφάλιση αυτών των οικονομικών, περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών ωφελειών (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Εσθονία, Δανία, Ολλανδία, 

Αυστρία, Ισπανία, κ.ά.). Σύμφωνα με τη μελέτη του Boston Consulting Group «Digital in Engineering 

and Construction: The Transformative Power of Building Information Modeling» (2016), έως το 2025 

https://drive.google.com/file/d/1NhssynIC06ca3NvgHLHe0trWel6V-8Nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZWF0Rgrkn9UDnVWUaSqLH9AOWSzBl-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Au0tQrGcvodHUkZiUO8qOwHcZakVMQDp/view?usp=sharing
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«η πλήρης ψηφιοποίηση» θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική ετήσια εξοικονόμηση κόστους κατά 13% 

έως 21% στα στάδια της σχεδίασης, των μελετών και της κατασκευής και κατά 10% έως 17% στη φάση 

λειτουργίας». 

Για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και με απώτερο στόχο τη θέσπιση 

υποχρέωσης της εφαρμογής της BIM στον τομέα των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ στο 

εγγύς μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την BIM (EU BIM Task 

Group), με κύριο έργο την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την ευρύτερη υιοθέτηση και τη διατύπωση 

ενός κοινού ορισμού της BIM από τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη. Η EU BIM Task Group έχει εκδώσει 

και Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση του ΒΙΜ από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα σε όλες τις γλώσσες της 

ΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η προετοιμασία της χώρας μας 

και η εξοικείωση του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου στην τεχνολογία BIM (σημειώνεται 

ότι το μοναδικό έργο στην Ελλάδα που εφαρμόστηκε το BIM είναι το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος 

Νιάρχος).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ προσπαθεί να συμβάλει για την έγκαιρη ενημέρωση της πολιτείας και των 

μελών του στην εισαγωγή της διαδικασίας BIM στη χώρα μας, η οποία ζητείται ήδη και εφαρμόζεται 

από αρκετά μέλη μας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (αρκετά κράτη έχουν θεσπίσει 

υποχρεωτική την BIM για έργα ενός προϋπολογισμού και άνω). Κατά συνέπεια, η έναρξη εφαρμογής 

της BIM στη χώρα μας θα υποβοηθήσει και τις προσπάθειες εξωστρέφειας των εταιρειών-μελών. 

Από τον Απρίλιο του 2018 ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στην επιτροπή της ΕFCA Task Force on BIM, 

εκπροσωπούμενη από το μέλος του Δ.Σ., Ιωάννη Λαδόπουλο η οποία το 2020 μετονομάσθηκε σε 

Digitalisation & BIM Committee. 

Το ISO 19650 με τίτλο «Organization and digitalization of information about  buildings and civil 

engineering works, including building information modelling (BIM)» που εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 

2018, θέτει τις αρχές και τις έννοιες για τις επαγγελματικές διαδικασίες στον τομέα κατασκευών σε 

σχέση με το management και την παραγωγή της πληροφορίας κατά τον κύκλο ζωής του έργου όταν 

χρησιμοποιείται το ΒΙΜ. Παράλληλα, εξηγεί πως αυτές οι διαδικασίες μπορούν να έχουν ευεργετικές 

επιπτώσεις στους χρήστες, ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και χρηματοδότες ενός έργου (project), 

συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου ρίσκου και κόστους, μέσω της δημιουργίας και χρήσης «project 

information models». 

Το booklet περιλαμβάνει εισαγωγή στο ΒΙΜ και στα σχετικά ISO standards, περιγραφή εννοιών του ΙSO 

19650 (part 1 and 2), σχετικά θέματα που δεν καλύπτονται από το  ΙSO 19650, αναλυτική περιγραφή 

του BEP (BIM execution plan) και πιθανή επίδραση του ΒΙΜ σε συμβόλαια έργων. Επίσης, για την 

καλύτερη κατανόηση, πιθανώς να δοθούν σαν παραρτήματα αποσπάσματα του ΙSO 19650. 

Μετά την ολοκλήρωση του «e-booklet» το οποίο έχει δοθεί στα μέλη της EFCA ως μια ανάλυση του ΒΙΜ 

ISO 19650 από την οπτική του project management, η επιτροπή ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων 

ψηφιοποίησης της κατασκευαστικής βιομηχανίας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigiPLACE. To 2020 

πραγματοποιήθηκαν (5) συναντήσεις με τηλεδιάσκεψη, η πρώτη στις 16/01/2020, η δεύτερη στις 

03/04/2020, η τρίτη στις 13/05/2020, η τέταρτη στις 17/06/2020 και η Πέμπτη στις 24/11/2020, στις 

οποίες συμμετείχε ο κ. Λαδόπουλος. 

Τα σοβαρά θέματα για τη βιομηχανία κατασκευών σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπή είναι: 

https://drive.google.com/file/d/1oQ_fj9HEBvxOP_fxlR-zCoWNJQ4wTgJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ_fj9HEBvxOP_fxlR-zCoWNJQ4wTgJ1/view?usp=sharing
https://www.iso.org/standard/68078.html
https://drive.google.com/file/d/1UXidRq5ANu7APPJb6p7-Ld7lViNfcowt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQn7J_L1o8n1YsCVmioZqRVvCpBEBUnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EobzG8UALL516rIvFgR89h9lgGv3dnbc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8HEiVOylgsZdNaK1oHeFI-GILWanEXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWaXuhMpQZIvInK3RQN99hph3wWfOn_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCPB3-dcssKzq4EJtghOvKvTan5RMCTt/view?usp=sharing
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• Η χρήση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή ως μια ακόμη ευκαιρία περαιτέρω μείωσης των 

αμοιβών των μηχανικών και των κατασκευαστών. 

• Η κατασκευαστική βιομηχανία «παράγει» τοπικά το «προϊόν» της ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι 

χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους εργοστάσια παγκοσμίως.  

• Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 

• Την ίδια στιγμή το κόστος των υποδομών έχει μειωθεί αισθητά. 

• Το βασικό στοιχείο της τυποποίησης δεν πρέπει να είναι η απλοποίηση του σχεδιασμού ή η 

βιομηχανοποίηση. Πρέπει να έχει στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας των παραδοτέων. 

• Κίνδυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο 

κόστος αγοράς λογισμικού, εκπαίδευσης, κλπ. 

Ο κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ορίσθηκε εκ μέρους του ΣΕΓΜ ομιλητής στην ημερίδα «Digital Construction 

and ΒΙΜ in Greece» που οργάνωσε το ΤΕΕ. 

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. 

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 
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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». 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίασης, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού κ.                                   

Ευθ. Μπακογιάννης ζήτησε την συμμετοχή του στην επιτροπή «Προώθηση Μοντέλου Δομικών 

Πληροφοριών – Building Information Modeling» που έχει συστήσει. 

Την 4η Ιουνίου 2020 ο Σύνδεσμος απέστειλε με επιστολή του προς την Υπεύθυνη της Επιτροπής για το 

BIM του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Καλλιόπη Παπαδάκη τις προτάσεις μας για το 

BIM ROADMAP που έχει επιμεληθεί το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου και της EFCA Digitalisation & 

BIM Task Force, κος Γιάννης Λαδόπουλος. 

  

https://drive.google.com/open?id=1lr9YNj9NUdC3zlv5Avq0O76U2HAcXaKG
https://drive.google.com/file/d/1bLlKdzxLb_k4LL-yNJdLJeQGtJ61CHJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnAfmKsPzipeipZLbJEJ7CNfuRLS76qL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Gq_hDCRYDFgy19fqGSpG5_AaXOwz735/view?usp=sharing
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6. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΣΒΥΚ) 

6.1. Η αναγκαιότητα 

Tο «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών» με τη συντομογραφία «ΕΣΒΥΚ» και 

τον αγγλικό τίτλο «Hellenic Construction Industry Council» (HCIC), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία και ιδρύθηκε, τυπικώς, στις 4 Οκτωβρίου 2019, με την υπογραφή του Καταστατικού του από 

τους Προέδρους των τριών (3) ιδρυτικών Συνδέσμων του ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, οι οποίοι 

συμμετέχουν ισότιμα στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Η 

έδρα του ΕΣΒΥΚ είναι στην Αθήνα, σε ανεξάρτητο γραφειακό χώρο κτιρίου επί της οδού Φειδίου 14-

13. 

Το ΕΣΒΥΚ προέκυψε από την εργώδη και συστηματική προσπάθεια των τριών ιδρυτικών του μελών 

ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 

2018. Στόχος τους ήταν η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και 

Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας 

υποδομών και κατασκευών. 

Η ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, ήλθε να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες: 

• Διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης και έκφρασης των εμπλεκομένων στην κατασκευαστική 

βιομηχανία. 

• Η αδυναμία ή/και η άρνηση εποικοδομητικής συνεννόησης, σύνθεσης και συνεργασίας έχει 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. 

• Εξαφάνιση της δικαιολογημένης ή προσχηματικής απαίτησης «κοινών θέσεων και προτάσεων» από 

την πολιτική ηγεσία και τη δημόσια διοίκηση. 

• Ανάληψη της ευθύνης για τη δημιουργία υγιούς και αξιοκρατικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 

τη νέα και τις μελλοντικές γενιές. 

6.2. Σκοποί - μέλη 

Σκοποί του ΕΣΒΥΚ σύμφωνα με το Καταστατικό του είναι: 

α) η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής 

της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 

β) η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η 

βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 

γ) η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα 

παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα, 

δ) η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών 

και κατασκευών, 

ε) η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του, 
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στ) η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και 

φόρουμ που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, 

ζ)  η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 

η)  η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τα μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι τα τακτικά και τα συνδεδεμένα: 

α)  Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή 

οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν 

ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και 

παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

β)  Ως συνδεδεμένα μπορούν να εγγραφούν δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό ή εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με 

τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την 

ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Στα ιδρυτικά τακτικά Μέλη του ΕΣΒΥΚ ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, ήδη προστέθηκαν η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, η 

HELLASTRON, η HELLAS LAB και η HELLAS CERT και στα συνδεδεμένα η PMI Greece, η ASCE 

Hellas, o ΣΑΤΜ. 

6.3. Κύρια διοικητικά όργανα του ΕΣΒΥΚ 

Τα κύρια Όργανα διοίκησης του ΕΣΒΥΚ είναι: 

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών 

μελών του ΕΣΒΥΚ. Κάθε τακτικό μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Τα συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα λόγου. Η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα του ΕΣΒΥΚ. 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ αποτελείται από επτά (7) έως 

δεκαπέντε (15) μέλη. Αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Επιμελητή 

Οικονομικών, από τρία (3) ex officio μέλη που προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ και από 

κατά μέγιστο οκτώ (8) ex officio μέλη που προέρχονται από τα λοιπά τακτικά Μέλη του ΕΣΒΥΚ. 

Η συγκρότηση του – στο οποίο μετέχουν ως μέλη οι Πρόεδροι των Ενώσεων – Μελών του ΕΣΒΥΚ – 

σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του και αποτελείται από τους: 

1. Σέργιο Λαμπρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ως Πρόεδρο 

2. Εμμανουήλ Βράιλα, ως Αντιπρόεδρο 

3. Κωνσταντίνο Καλέργη, ως Γενικό Γραμματέα 

4. Ανδρέα Γερακάκη, ως Επιμελητή Οικονομικών 

5. Γεώργιο Βλάχο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΑΤΕ) 
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6. Παναγή Τονιόλο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΕΓΜ) 

7. Γεώργιο Συριανό, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ) 

8. Γεώργιο Μπενέκο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 

9. Βασίλειο Χαλκιά, ως Μέλος (πρ. Πρόεδρο HELLASTRON) 

10. Περικλή Αγάθωνος, ως Μέλος  (Πρόεδρο HELLASLAB) 

11. Ιωάννη Καλλιά, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASCERT). 

γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.). Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητής 

Οικονομικών και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΒΥΚ. 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ που καλείται να εκπληρώσει προσδοκίες δεκαετιών στη 

βιομηχανία υποδομών και κατασκευών για ενιαία έκφραση και δημόσια παρέμβαση. 

6.4. Ομάδες εργασίας 

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: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 
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4. 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 

5. 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 

6. Ο.Ε. 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ανδρέας Γερακάκης 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Φίλιππος Αβρανάς 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Γ. Λαδόπουλος, Γ. Μακατσώρης 

• Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ, Μάριος Πατσός 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Κονδύλης 

• Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ι. Σιούτης, Λευτέρης Ζαμπέτας 

7. 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 

8. 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 

9. Ο.Ε. 9: ΧΡΗΜΑΤΟOIΚΟΝΟΜΙΚΑ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης 
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• 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. 

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. 

6.5. Δράσεις ΕΣΒΥΚ 

6.5.1. Μεταρρυθμιστικές προτάσεις 

Το ΕΣΒΥΚ έχει διαμορφώσει σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων με απόλυτη ομοφωνία των μελών του, 

η υιοθέτηση των οποίων από τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει άμεση θετική απόδοση στην αντιμετώπιση 

χρόνιων παθογενειών του κλάδου. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις αφορούν στη σύνταξη 

τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων 

στις μελέτες, κατασκευές και προμήθειες, όπως η υιοθέτηση πολλαπλών αντικειμενικών και 

ποσοτικοποιημένων κριτηρίων ανάθεσης, στη θέσπιση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών 

Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης, τόσο μέσω της επέκτασης των εγχώριων 

δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της συντονισμένης εξωστρέφειας έχοντας συνάψει ήδη μνημόνια 

συνεργασίας με το Βρετανικό Construction Industry Council (CIC) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΕΜΠ). 

6.5.2. Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και 

κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 

Με πρωτοβουλία (18/3/2020) του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών 

πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό 

την κατάστρωση από την Κυβέρνηση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των 

υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες δεν 

καλύπτονται από τα εξαγγελθέντα μέτρα για τις λοιπές επιχειρήσεις. 

Ενόψει της διασκέψεως συλλέχθηκαν προτάσεις από τις επαγγελματικές ενώσεις οικονομικών φορέων-

μέλη του ΕΣΒΥΚ και συνδιαμορφώθηκε δέσμη προτεινόμενων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, η 

οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών (βλ. αρ. πρωτ. 45/19.3.2020 επιστολή 

ΕΣΒΥΚ), προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίστηκε και 

διενεργήθηκε στις 20.3.2020. 

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου, ο Γενικός 

Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης με τους συμβούλους του και εκ μέρους του ΕΣΒΥΚ ο 

https://drive.google.com/file/d/1Rrkq03LKLi56XVmbou9wYAAFAHPwizhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlCWq-FSdyUCBN6a838ftXXkWHNf6XEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlCWq-FSdyUCBN6a838ftXXkWHNf6XEJ/view?usp=sharing


 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 2020  
 

88 

Πρόεδρος κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάνος Βράϊλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. 

Κωνσταντίνος Καλέργης. 

Ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι οι προτάσεις της επιστολής του ΕΣΒΥΚ εξετάσθηκαν ενδελεχώς από 

τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του, καθώς και ότι όσα μέτρα συμφωνηθούν να εφαρμοσθούν και δεν 

περιληφθούν στην υπό έκδοση –εντός της ημέρας- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), θα 

θεσμοθετηθούν με τις αμέσως επόμενες ΠΝΠ ή/και Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες ήδη 

επεξεργάζονται οι νομικοί του Υπουργείου. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ παρουσίασαν την υφιστάμενη 

κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση 

και ανάλυση της δέσμης προτάσεων μέτρων του ΕΣΒΥΚ. Συνοπτικώς, τα συμπεράσματα της διάσκεψης 

έχουν ως εξής: 

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα παράτασης των διαφόρων προθεσμιών στις διαδικασίες ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 1.1 έως 1.3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι ήδη 

περιλήφθηκαν στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί εντός της ημέρας (βλ. άρθρο 66 της ΠΝΠ/20.3.2020). Κατόπιν 

ειδικής μνείας του ΕΣΒΥΚ για την αναγκαιότητα αναλογικής παράτασης και των προθεσμιών που 

αφορούν τις διατάξεις περί επίλυσης διαφορών (διαγωνιστικές και συμβατικές), αναφέρθηκε ότι στην 

περίπτωση που δεν καλύπτεται από τη γενική διατύπωση της ΠΝΠ θα διευκρινιστεί σε επόμενη. 

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα επίσπευσης των πληρωμών των συμβάσεων με χρήση και ψηφιακών μέσων 

(προτάσεις 1.4, 1.5, 1.7 και 1.8 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε τη σημαντικότητα της ταχείας 

διεκπεραίωσης των διαδικασιών πληρωμών και ενημέρωσε ότι ήδη μελετώνται τρόποι εφαρμογής των 

προτεινόμενων μέτρων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο 

Πιερρακάκη. Επίσης, ενημέρωσε ότι θα συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του μέτρου άμεσης έγκρισης των αιτημάτων πληρωμών από 

τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων (πρόταση 1.6 ΕΣΒΥΚ). 

6.5.2. Οδηγός Λειτουργίας Εργοταξίων Δημόσιων και ιδιωτικών Έργων στην 

περίοδο του COVID-19 

Την 7η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου o «Οδηγός λειτουργίας εργοταξίων 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην περίοδο του COVID-19» που εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο 

Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)  στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του, 

σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 61 της ΠΝΠ/20.3.2020. 

6.5.3. Πρόταση ανάπτυξης κύριων συγκοινωνιακών έργων Αττικής (εκτός 

ΜΕΤΡΟ) 

Την 24η Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρόταση της ομάδας εργασίας του ΕΣΒΥΚ, στην οποία μετείχε ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλος, για την ανάπτυξη κύριων συγκοινωνιακών έργων στην Αττική 

(εκτός ΜΕΤΡΟ), στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομών ενόψει και των 

αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, συνολικού 

προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), 3,22 δις €. 

  

https://drive.google.com/open?id=139GBNVYE_PHKwnwN4-L4MF1uam6pRcB4
https://drive.google.com/open?id=139GBNVYE_PHKwnwN4-L4MF1uam6pRcB4
https://drive.google.com/file/d/11kP1MnNuXWz0P11u1cgVRlqz-fuLKSqR/view?usp=sharing
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                                   

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

7.1. Γενικά 

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, τα Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, με την επικύρωση των Γενικών 

Συνελεύσεων, προέβησαν σε σημαντικές κινήσεις μείωσης των δαπανών λειτουργίας του Συνδέσμου, 

όπως επιβάλλονταν από τη διαρκή συρρίκνωση των εσόδων, η οποία αντικατοπτρίζει και την αντίστοιχη 

μείωση του κύκλου εργασιών πλήθους μελετητικών επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες και ειδικές δράσεις για την καλυτέρευση 

των οικονομικών του Συνδέσμου, με καλά για την εποχή αποτελέσματα, ιδίως τις χρονιές που 

πραγματοποιήθηκαν τα Συνέδρια του ΣΕΓΜ (2017 και 2019). 

  

Έχοντας γνώση των συνεχιζόμενων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες-

μέλη, αλλά και θέλοντας να αποπνεύσει αισιοδοξία μετά το επιτυχημένο συνέδριο, το προηγούμενο Δ.Σ. 

πρότεινε και η προηγούμενη Γενική Συνέλευση (2019) ενέκρινε έναν προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τις 

συνδρομές μελών, ο οποίος προέβλεπε έσοδα 45.000 ευρώ. 

Υπό τα δεδομένα των εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού, το νέο Δ.Σ. κλήθηκε να υλοποιήσει τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, αναζητώντας και λαμβάνοντας 

μέτρα και πρωτοβουλίες, με προτεραιότητα την συγκράτηση των εσόδων σε μία χρονιά χωρίς 

δυνατότητα εξωστρεφών δράσεων και την μέγιστη δυνατή μείωση των δαπανών προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος που είχε προϋπολογισθεί για τα κέρδη της χρήσης, χωρίς να επηρεαστούν, 

βεβαίως, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εύρυθμη, ποιοτική και αποδοτική λειτουργία του Συνδέσμου. 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

2006 245.901,95 € 209.597,03 €

2007 395.156,19 € 275.801,64 €

2008 291.948,16 € 212.811,79 €

2009 248.868,64 € 165.979,54 €

2010 238.085,56 € 154.789,02 €

2011 175.883,30 € 140.231,75 €

2012 112.956,02 € 93.446,76 €

2013 96.466,87 € 79.976,18 €

2014 79.173,95 € 76.049,35 €

2015 45.112,00 € 33.695,27 €

2016 71.928,73 € 39.320,38 €

2017 137.441,88 € 95.105,33 €

2018 106.168,31 € 60.286,98 €

2019 234.014,10 € 156.462,60 €

2020 133.911,50 € 72.981,20 €
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7.2. Λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη Συνδέσμου 

Συνεχίσθηκε η συνεργασία του ΣΕΓΜ, με τη λογιστική εταιρεία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΑΤΡΗ ΚΛΕΙΩ Ο.Ε.»  και συνάφθηκε νέα σύμβαση μέχρι 

και τον Μάρτιο του 2021. 

7.3. Συνδρομές μελών 

7.3.1. Είσπραξη συνδρομών και οφειλών 

Ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και προσπαθειών για την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές 

(κυρίως χορηγίες), η βασική (και μόνη μόνιμη) πηγή εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των 

εταιρειών - μελών. Υπό το δεδομένο αυτό, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες και δράσεις: 

• Συνεχής επικοινωνία (έγγραφη και προφορική) με τα μέλη αφενός για την έγκαιρη καταβολή της 

συνδρομής του 2018, αφετέρου για τον προγραμματισμό τακτοποίησης των οφειλών προηγούμενων 

ετών (για όσα μέλη οφείλουν). 

• Διατήρηση της έκπτωσης (20%) που προβλέπεται για τις περιπτώσεις εξόφλησης της ετήσιας 

συνδρομής μέχρι τον Απρίλιο. 

• Συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ. για εναλλακτικούς τρόπους ρυθμίσεων παλαιών οφειλών. Εν 

συνεχεία, ατομικές επικοινωνίες με τα μέλη που παρουσιάζουν οφειλές προηγούμενων ετών με 

σκοπό την εξεύρεση και τη συμφωνία διακανονισμού σταδιακής καταβολής των οφειλόμενων 

συνδρομών. 

• Εγγραφή νέων μελών στον Σύνδεσμο. Η εγγραφή την χρονιά αυτή (5) νέων εταιρειών (και η αίτηση 

εγγραφής επιπλέον δύο μέχρι σήμερα), πέραν της ανανέωσης του Συνδέσμου, αυξάνει τον αριθμό 

των συνδρομών. 

• Ιδιαίτερη μνεία στις διάφορες προσκλήσεις και ανακοινώσεις για τη διασφάλιση της ίσης 

μεταχείρισης των μελών, της διαφάνειας, αλλά και της δεοντολογίας, ώστε να εξαλειφθούν 

φαινόμενα καταβολής συνδρομών που δεν αντιστοιχούν στο κλιμάκιο υπαγωγής του πραγματικού 

κύκλου εργασιών. Διαχρονικώς (και ορθώς), η υπαγωγή στα υπάρχοντα κλιμάκια διενεργείται με την 

έμμεση δήλωση των μελών και είναι μια διαδικασία ανέλεγκτη από τον Σύνδεσμο. Σήμερα, όμως, 

που οι ισολογισμοί των εταιρειών είναι αμέσως προσβάσιμοι, μέσω του διαδικτύου (βλ. π.χ. 

υποχρέωση ανάρτησης στις ιστοσελίδες των /ίδιων των εταιρειών), η τυχαία ή/και η "από περιέργεια" 

σύγκριση είναι αναπόφευκτη. 

Την επόμενη χρονιά το Δ.Σ. θα εξετάσει την εφαρμογή του μοντέλου άλλων συνδέσμων, οι οποίοι 

υπολογίζουν το ακριβές ποσό της συνδρομής κάθε μέλους με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, 

το οποίο και αναγράφεται απευθείας στο τιμολόγιο χρέωσης. 

7.3.2. Αναθεώρηση ποσών συνδρομών 

Η αναθεώρηση των ποσών και, εν γένει, του τρόπου υπολογισμού των συνδρομών είναι ένα θέμα, το 

οποίο συζητείται ευρέως τα τελευταία έτη της κρίσης, υπό την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των 

οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του ΣΕΓΜ.  

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και σκέψεις είτε περί μείωσης του αριθμού των 

κλιμακίων και των αντίστοιχων ποσών, είτε περί πλήρους απεξάρτησης της συνδρομής από τον κύκλο 

εργασιών των εταιρειών - μελών. Ο προβληματισμός για το ύψος των συνδρομών σε συνδυασμό με την 

παρατεταμένη περίοδο της κρίσης, αλλά και σε σχέση με άλλους συναφείς φορείς, είναι σίγουρα 
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εύλογος και δικαιολογημένος. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο χειρισμός του θέματος και η λήψη της 

οιασδήποτε απόφασης αναθεώρησης των συνδρομών απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή, καθόσον 

ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, προς εκπλήρωση των σκοπών του, εάν τα 

έσοδά του ταπεινωθούν περαιτέρω. 

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύνδεσμος για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτεί κατ’ 

ελάχιστον ποσό 45-50.000 ευρώ, και κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των στοιχείων των συνδρομών 

των τελευταίων ετών, διαπιστώθηκε ότι: 

• Δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάμενων κλιμακίων με ταυτόχρονη μείωση των συνδρομών. 

• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση ή αύξηση) του αριθμού και τους εύρους των κλιμακίων, 

χωρίς να αυξηθούν οι συνδρομές για κάποια ομάδα εταιρειών – μελών. 

• Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενιαίας συνδρομής, όπως έχουν κάποιοι σύνδεσμοι, διότι προϋποθέτει 

σημαντική αύξηση συνδρομών για μεγάλο ποσοστό εταιρειών – μελών. 

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε ότι, προς το παρόν, δεν τίθεται θέμα πρότασης αλλαγής της 

υφιστάμενης πολιτικής παγίου εγγραφής και ετησίων συνδρομών. 

7.4. Αναζήτηση εσόδων από άλλες πηγές 

Η επαύξηση των εσόδων του Συνδέσμου, πέραν αυτών που απαιτούνται για τα βασικά λειτουργικά του 

έξοδα (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, διοικητική και λογιστική υποστήριξη) και τις συνδρομές σε FIDIC, EFCA 

και ΣΕΒ, είναι ιδιαιτέρως σημαντική την παρούσα περίοδο των διαφαινόμενων αλλαγών στο ήδη 

επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον (βλ. θεσμικό πλαίσιο, ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, 

εργασιακά, κ.λπ.), καθόσον θα προσδώσει δυνατότητες στον ΣΕΓΜ για νέες δράσεις (π.χ. στον τομέα 

της εξωστρέφειας), για συχνότερη και αποδοτικότερη επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη (π.χ. διενέργεια 

θεματικών συγκεντρώσεων και εργαστηρίων), καθώς και για καλύτερη και επιτυχέστερη προώθηση των 

θέσεων του ΣΕΓΜ και της αξίας των εταιρειών - μελών του προς την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο 

και την κοινωνία (π.χ. διενέργεια εκδηλώσεων, επαύξηση των πληροφοριών του ιστοτόπου, διενέργεια 

κλαδικών ερευνών και μελετών, συμμετοχή και υποστήριξη εκδηλώσεων άλλων φορέων, κ.ά.). 

Για τον σκοπό αυτόν, συνεχίστηκε η πρακτική του προηγούμενου Δ.Σ. της αναζήτησης κι άλλων πηγών 

εσόδων, με συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται και με τις 

προγραμματιζόμενες δράσεις υποστήριξης των εταιρειών - μελών, όπως: 

• Το Δ.Σ. αποφάσισε να καθιερώσει την αναζήτηση χορηγιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες των μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών σε κάθε είδους 

εκδήλωση του Συνδέσμου. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2016, με την εξασφάλιση χορηγιών για τη Γ.Σ. 

του 2016, και συνεχίστηκε το 2017 (κυρίως για το Συνέδριο) και στις δύο φετινές εκδηλώσεις του 

Συνδέσμου, την κοπή της πίτας και την παρούσα Γενική Συνέλευση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 

ενδιαφέρον που παρατηρείται από πολλές εταιρείες για προβολή τους, μέσω χορηγιών, στα 

δρώμενα του Συνδέσμου είναι ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει το κύρος και τη φήμη, αλλά και 

τις σημαντικές δυνατότητες, που έχει ο ΣΕΓΜ, ως κύριος εκπρόσωπος του μελετητικού-

συμβουλευτικού κλάδου στη χώρα μας και διεθνώς.  

• Διαφημιστικές καταχωρίσεις στον ιστότοπο του Συνδέσμου και απευθείας προώθηση διαφημιστικού 

υλικού στα μέλη, από εμπορικές επιχειρήσεις και κατασκευαστικούς οίκους υλικών, μηχανημάτων, 

λογισμικού, κ.λπ., που σχετίζεται με τις δραστηριότητες των μελετητικών - συμβουλευτικών 
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εταιρειών. Το θέμα αυτό, βλ. και τη σχετική προσθήκη στο Καταστατικό που εγκρίθηκε στη Γ.Σ. 2017, 

εξετάζεται ενδελεχώς από φοροτεχνική άποψη, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές εκπλήξεις και 

προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, θα ξεκαθαριστεί άμεσα ο τρόπος και οι απαιτούμενες ενέργειες 

(π.χ. εγγραφή σε σχετικό ΚΑΔ) για την αξιοποίηση του ιστοτόπου, η οποία σημειώνεται ότι εξαρτάται 

και από την επισκεψιμότητα (βλ. προτροπή εγγραφής και χρήσης του ιστοτόπου από τα μέλη, καθώς 

και προώθησης μέσω των δικτύων facebook και LinkedIn στην παρ. 4.1.1). 

• Οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων ή/και σεμιναρίων σε θέματα 

εκσυγχρονισμού, οργάνωσης και προσαρμογής στις διεθνείς απαιτήσεις, επαύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και υποστήριξης της εξωστρέφειας των εταιρειών – μελών (π.χ. project 

management, συμβάσεις FIDIC, Building Information Modeling - BIM, LEED, SuRe, επιχειρηματικό 

περιβάλλον και πρακτικές χωρών - στόχων, κ.ά.). 

7.5. Παρακολούθηση οικονομικής κατάστασης Συνδέσμου 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι υλοποίησης του προϋπολογισμού, η οικονομική πορεία 

του Συνδέσμου παρακολουθείται σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., έτσι ώστε να καταστρώνονται 

και λαμβάνονται εγκαίρως τα απαιτούμενα προληπτικά ή/και διορθωτικά μέτρα. 

7.6. Απολογισμός διαχειριστικής περιόδου (1/12/19 έως 30/11/20)                                                         

7.6.1. Έσοδα 

Ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και προσπαθειών για την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές 

(κυρίως χορηγίες), η βασική (και μόνη μόνιμη) πηγή εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των 

εταιρειών – μελών, κατά μείζονα δε λόγο τη φετινή χρονιά κατά την οποία δεν ήταν δυνατή η 

διοργάνωση εκδηλώσεων και η προσέλκυση εσόδων από άλλες πηγές. 

Ο στόχος είσπραξης 45.000€ από συνδρομές όπως είχε τεθεί από το προηγούμενο Δ.Σ, ήταν φιλόδοξος 

λαμβάνοντας υπόψη ότι την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2018-19, οι συνδρομές δεν 

υπερέβησαν τις 40.000€. 

  

ΕΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

2012 59.835,00 €

2013 51.480,00 €

2014 51.755,00 €

2015 37.785,00 €

2016 50.057,00 €

2017 42.321,00 €

2018 42.169,00 €

2019 40.611,66 €

2020 41.005,00 €
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Με την συνεχή προσπάθεια που καταβλήθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. την προηγούμενη εκλογική χρονιά 

και την θετική ανταπόκριση των εταιρειών – μελών, οι εισπράξεις από συνδρομές έφθασαν τις 41.005€ 

και με την εγγραφή των (5) νέων μελών τις 42.180€, υπολειπόμενες του στόχου κατά 2.820 € (6,30%). 

Επιπλέον έσοδα εισέρρευσαν στο ταμείο του Συνδέσμου από τις χορηγίες στην εκδήλωση της κοπής 

της πίτας (3.720€), της παρούσας Γενικής Συνέλευσης (6.200€) και αυτής του 2019 (4.260€) που 

τιμολογήθηκαν εντός της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. 

Απολογιστικά, το σύνολο των εσόδων έφθασε τις 56.360€ αντί των προϋπολογισθέντων 60.735€, 

υπολειπόμενα του στόχου κατά 4.375€ (7,20%). 

7.6.2. Έξοδα 

Η απόδοση του φόρου από το συνέδριο του 2019 σε δόσεις, η διεξαγωγή του μεγαλύτερου αριθμού 

Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη και η απουσία ταξιδιών και εκδηλώσεων μέσα στην πανδημία, επέφερε και 

μείωση των εξόδων, από τα προϋπολογισθέντα 84.800€ σε 72.981,20€, ήτοι κατά 11.818,80€ 

(13,90%). 

Η μόνη κατηγορία εξόδων που εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με τον προϋπολογισμό είναι αυτή του 

ΕΣΒΥΚ, όπου ο Σύνδεσμος, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. κατέβαλε πέραν της εγγραφής του 2.554€ kai 

δωρεά 3.000€, όπως αντιστοίχως έπραξαν και οι λοιποί ιδρυτικοί σύνδεσμοι ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και εταιρείες 

μέλη τους, για τη χρηματοδότηση μελέτης σχετικά με τον κλάδο με τίτλο: «Ο ρόλος της Βιομηχανίας 

Υποδομών και Κατασκευών στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας» από το ΙΟΒΕ.   

Συνολικά η παρούσα χρήση εμφανίζει κέρδη 60.930,30€, αυξημένα κατά 7.443,80€ σε σχέση με τα 

προϋπολογισθέντα 53.486,50€ (13,90%). 

7.7. Προϋπολογισμός επόμενης διαχειριστικής περιόδου                                   

(1/12/2020 έως 30/11/2021) 

Τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής: 

• Αναμένοντας σταθεροποίηση των εταιρειών-μελών που συνεχίζουν να στηρίζουν τον Σύνδεσμο και 

καταβάλουν, επιμελώς, τις συνδρομές τους, κρίνεται ρεαλιστική η πρόβλεψη είσπραξης ποσού 

40.000€ από συνδρομές. 

• Προβλέπεται ότι θα εξασφαλιστεί χορηγία και στην επόμενη Γενική Συνέλευση που ελπίζουμε να 

διεξαχθεί με τον παραδοσιακό τρόπο. 

• Το Δ.Σ. θεωρεί σκόπιμο να οργανώσει συνέδριο το 2021 αφ’ ενός μεν ενόψει του επενδυτικού 

πακέτου που αναμένεται στη χώρα μέσω των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου 

ΕΣΠΑ 2021-27 και των ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την καταγραφή των ευκαιριών και των 

ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των μελών μας στην αναπτυξιακή διαδικασία αφετέρου δε και για την 

αποτύπωση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο με έμφαση σε αγορές που δραστηριοποιούνται τα μέλη 

μας. Η πανδημία όμως του κορωνοϊού έχει αναστείλει τη διεξαγωγή συνεδρίων με φυσική παρουσία 

μέχρι τουλάχιστον τον επόμενο Ιούνιο. Το Δ.Σ. θα διερευνήσει άμεσα όλες τις εναλλακτικές λύσεις 

και θα προετοιμασθεί κατάλληλα. Υιοθετώντας μία συντηρητική προσέγγιση για διεξαγωγή του 

συνεδρίου από απόσταση με υβριδικό τρόπο, έχουμε προϋπολογίσει για το 2021 έσοδα 80.000€ 

και έξοδα 60.000€ αντί 130.000€ και  95.000€ του περυσινού συνεδρίου. 
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• Από την πλευρά των εξόδων, αυξάνεται το κονδύλι για τις νομικές υπηρεσίες, με βάση και τις 

προβλέψεις σχετικών αναγκών του νέου έτους για την πληρωμή της αμοιβής για την υπόθεση Στεβή, 

την πληρωμή της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ της απόφασης ορισμού της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ κλπ .  

• Τέλος, ως προς την πρόβλεψη της απόδοσης φόρων και ΦΠΑ έχει εκτιμηθεί λογιστικά ότι θα ανέλθει 

μέχρι το ποσό των 8.000€. 

Με βάση τις ως άνω προεκτιμήσεις, το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο εις νέον στο τέλος του 2021 θα 

ανέλθει σε 77.829,90€, επανερχόμενο στο επίπεδο του 2019 (77.551,50€). 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020 

Για το Δ.Σ. 2019-2020 του ΣΕΓΜ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

  

 

                        Παναγής Τονιόλος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ελευθέριος Διγώνης 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  

Ακολουθεί αντίγραφο του Απολογισμού 2020 – Προϋπολογισμού 2021, όπως εγκρίθηκε στην 25η 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14ης/12/2020 και προτείνεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του 

ΣΕΓΜ της 17ης/12/2020. 

  



 


