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ΣΕΓΜ 2020-21
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/12/19 – 30/11/20

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

17/1/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ DG REGIO
Την 17η Ιανουαρίου 2020, επ’ ευκαιρία της έλευσης στην χώρα μας των κ.κ. Willebrord Sluijters και
Βύρωνα Καμπαράκη επικεφαλής και μέλους αντίστοιχα του αρμόδιου τμήματος G.3 της DG REGIO για
την Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ με θέμα την πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20
και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου 2021-27.
Οι εκπρόσωποι της DG REGIO εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μικρό ποσοστό απορρόφησης και
ζήτησαν την άποψη των εκπροσώπων του ΕΣΒΥΚ για βελτιωτικές παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ
κ. Παναγής Τονιόλος πρότεινε την ευρεία χρήση των συμφωνιών – πλαίσιο και υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών και την επίβλεψη των συμβάσεων μελετών και
έργων και την άμεση χρηματοδότηση για τη σύνταξη μελετών των αρχικών σταδίων (planning) των έργων
της επόμενης περιόδου με στόχο την λήψη των περιβαλλοντικών & λοιπών αδειοδοτήσεων στην έναρξη
ή έστω στα πρώτα δύο χρόνια του νέου ΕΣΠΑ.
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21/1/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Τρίτη 21η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπ. Εξωτερικών του προέδρου κου
Παναγή Τονιόλου, του τέως προέδρου κου Κ. Καλέργη, του πρέδρου του ΣΕΣΜΑ κου Γ. Ραουνά και
εκπροσώπων της εταιρείας REMACO ΑΕ αναδόχου της μελέτης για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας
του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου, με τους Διευθυντές των διευθύνσεων Β1 κο Δ. Χαλεπίδη και
Β8 Α. Κατεπόδη και θέμα την από 30/12/19 υπογραφείσα σύμβαση της μελέτης με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
Λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της εξωστρέφειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο
Εξωτερικών, συμφωνήθηκε να σταλεί ενημερωτικό υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κο Γρηγόρη Δημητριάδη για τον
ορισμό επιτελικής ομάδας από μέλη του Υπουργείου και των Συνδέσμων ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ ως συνέχεια
της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών μελετητικών και
συμβουλευτικών επιχειρήσεων η οποία είχε συσταθεί το 2017, προκειμένου να επικουρεί τον μελετητή και
την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στο έργο τους και να προωθηθούν τα μέτρα και οι δράσεις
που έχουν καταγραφεί.

23/1/20 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ INTERNAL MARKET COMMITTEE (IMC) ΤΗΣ EFCA
Την Πέμπτη 23η Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε η Επιτροπή IMC της EFCA στις Βρυξέλλες, κατά την
διάρκεια της οποίας ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ. κο Θεόδωρο
Δεληγιαννίδη. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι:
Jaap de Koning, Chair (NLingenieurs, the Netherlands)
Klaus Thurriedl (ACA, Austria)
Andras Rev (AHCEA, Hungary)
José Cruz (APPC, Portugal)
Fatma Çölasan (ATCEA, Turkey)
Jaromír Kačena (CACE, Czech Republic)
Helena Dahlberg (FSIC, Sweden)
Theorodos Deligiannidis (HELLASCO, Greece)
Ulla Sassarsson (FRI, Denmark – Τηλεφωνική παρέμβαση)
Jan Van der Putten (EFCA)
Anne Croisiau (EFCA)
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούν περιληπτικά στα παρακάτω:
• Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της συνεδρίασης της 27/09/2019 της Επιτροπής (IMC) μετά από σχολιασμό
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής επιμέρους σημείων των Πρακτικών που αφορούσαν κυρίως στα εξής:
• Ο Οδηγός της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς (ΜΕΑΤ) οριστικοποιήθηκε
στις 4 Νοεμβρίου 2019.
• Είναι πολύ πρόωρο να σχεδιασθεί μια εφαρμογή. Ο Γραμματέας της EFCA σε συνεργασία με τον
εκπρόσωπο του Καναδά στην Best Practice Committee της FIDIC ο οποίος υπέβαλε σχόλιο σχετικά
με την Φιλανδική μέθοδο στην Εκπρόσωπο της Φιλανδίας στην Επιτροπή IMC, θα εξετάσουν την
δυνατότητα σχεδιασμού μιας εφαρμογής.
• Η συλλογή παραδειγμάτων με κριτήρια βιωσιμότητας στην εφαρμογή του ΜΕΑΤ είναι σε εξέλιξη.
Μετά την έγκριση των Πρακτικών ακολούθησαν οι παρακάτω αναφορές:
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• Σχετικά με τον Οδηγό της EFCA που αφορά στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης, αναφέρθηκε ότι
οριστικοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019.
• Σχετικά με τον οδηγό MEAT που οριστικοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 αναφέρθηκε ότι
προωθήθηκε στην Επιτροπή IMCO (Committee on the Internal Market and Consumer Protection) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αξιωματούχους των DG GROW και DG REGIO στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και σε άλλες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες π.χ. (European Construction Forum) που εστιάζει
στην παρούσα φάση στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και στο από το Horizon 2020
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ''DigiPLACE'' στο οποίο περιλαμβάνεται η επαγγελματική ευθύνη.
• Από τους Εθνικούς Συνδέσμους ολοκληρώθηκε η μετάφραση του οδηγού MEAT στα Ρουμανικά και
στα Τσεχικά και αναμένεται η ολοκλήρωση της μετάφρασης στα Πορτογαλικά. Έγινε σύσταση στα μέλη
της IMC να τον προωθήσουν σε εθνικό επίπεδο για να απαλλαγούμε από την επιλογή με βάση την
χαμηλότερη προσφορά.
• Η Επιτροπή IMC παρότρυνε τον Γενικό Γραμματέα της EFCA να προωθήσει τον οδηγό MEAT στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προσεχείς συναντήσεις με Ευρωπαϊκούς
αξιωματούχους σε συνδυασμό με το Φιλανδικό μοντέλο αξιολόγησης. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της
IMC θα τον προωθήσει στον CEO της FIDIC.
• Η Εκπρόσωπος της Τουρκίας ανέφερε ότι η FIDIC ετοιμάζει την αναθεωρημένη έκδοση του 2019 που
αφορά στον Οδηγό επιλογής Συμβούλου ''Selection of Consultants'' με έμφαση στην προεπιλογή και
στην τελική επιλογή είτε μόνο με κριτήρια ποιότητας (Quality – Based Selection/QBS) είτε με άλλες
μεθόδους.
• Σχετικά με το θέμα των πιστοποιημένων κατά FIDIC Μηχανικών ''FIDIC Certified Consulting Engineer''
αναφέρθηκε ότι συζητήθηκε στην σύνοδο της EFCA (Board of Director) τον Νοέμβριο του 2019.
Εκφράστηκαν αντιρρήσεις αφενός γιατί η εκπαίδευση που γίνεται από την FIDIC κοστίζει $20.000,
αφετέρου υπάρχει φόβος ο όρος αυτός να μπαίνει ως απαίτηση σε μελλοντικές διακηρύξεις. Κατά την
άποψη της επιτροπής IMC ο τίτλος αυτός δεν πρέπει να δίνει προστιθέμενη αξία και για τον λόγο αυτό
η EFCA δεν πρέπει να τον προωθεί.
• Σχετικά με την Τεχνική Επιτροπή 447 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN/TC 447) που
επεξεργάζεται τα Οριζόντια Πρότυπα για την Παροχή Υπηρεσίας, αναφέρθηκε ότι εργάζονται 5 ομάδες
με την EFCA να συνδέεται με την Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δόθηκε έμφαση στον διαχωρισμό
των πνευματικών υπηρεσιών από τις εμπορευματικές υπηρεσίες επειδή στην Οδηγία για τις δημόσιες
συμβάσεις δεν γίνεται καθορισμός των πνευματικών υπηρεσιών. Συστήθηκε να γίνει προσέγγιση των
Εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν στις 5 ομάδες εργασίες.
• Σχετικά με την καταδίκη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εξαιτίας του εφαρμοζόμενου
Κώδικα Αμοιβών (Υπόθεση C-377/17) εκδόθηκε η σχετική απόφαση.
• Σχετικά με την παρουσίαση της Ένωσης (State of the Union Report) της EFCA αναφέρθηκε ότι
οριστικοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 και θα προωθηθεί σε Ευρωπαϊκούς αξιωματούχους.
• Σχετικά με τις καινοτομίες και στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) ο Γαλλικός Σύνδεσμος
εξέδωσε Οδηγό που αφορά σε καινοτομίες.
• Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε εισήγηση σχετικά με συμμετοχή κατασκευαστή στην φάση
σχεδιασμού (Early Contractor Involvement/ECI) χαρακτηρίζοντάς την ως θετική και με πιλοτική
εφαρμογή στην Ολλανδία.
• Σχετικά με την εφαρμογή στις χώρες – μέλη, του ESPD (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας)
αναφέρθηκε ότι ζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας από την Γενική Διεύθυνση DG GROW τα
οποία και αναμένονται.
• Σχετικά με την πρωτοβουλία που αφορά σε Διεθνείς Δημόσιες Συμβάσεις αναφέρθηκε ότι θα
συλλέγουν δεδομένα που αφορούν σε υφιστάμενα εμπόδια.
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• Σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο (καλές ή κακές)
έγιναν σχετικές αναφορές από τα μέλη της Επιτροπής.
Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε στις 3 Ιουνίου του 2020 στην Κωνσταντινούπολη και η μεθεπόμενη στις
24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.

24/1/20 – 1η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Παρασκευή 24η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, η 1η συνάντηση
εκπροσώπων των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των
ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία,
προτάσεις πολιτικής», η οποία χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-20» (ΕΠΑνΕΚ). Η μελέτη
είχε προταθεί ως ένα από τα μέτρα ενίσχυσης της εξωστρέφειας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου
που είχε προτείνει η «Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών
μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων» η οποία είχε συσταθεί το 2017 με πρωτοβουλία του τότε
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συναδέλφου μελετητή κου Ηλία
Ξανθάκου μετά από αίτημα του Συνδέσμου.
Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους του μελετητή, μετείχαν μετά από πρόσκληση του
προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, η κα Κάθυ Χρηστίδου, αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ, τ. Γ.Γ. του Υπ.
Ανάπτυξης κος Ηλίας Ξανθάκος, οι κ.κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, Χρίστος
Τσομπανίδης και Κώστας Γαλερίδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, ο κ. Παναγιώτης Τουμπανάκης, μέλος της
Ομάδα Εργασίας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, ο κος Δημήτρης
Κάτσιος, μέλος της ομάδας εξωστρέφειας του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, Νομικός Σύμβουλος
του ΣΕΓΜ - ειδικός σε συμβάσεις FIDIC και οι κ.κ. Νίκος Παπαδάτος, Αγγελική Καρέτσου και Γιώργος
Δάφνος εκ μέρους του μελετητή (οι κ.κ. Κ. Καλέργης, τ. πρόεδρος του ΣΕΓΜ και Σταύρος Δαμιανίδης,
μέλος της Ομάδα Εργασίας, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για λόγους ανωτέρας βίας).
Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική με εύστοχες προτάσεις και παρατηρήσεις για τα θέματα που πρέπει να
εξετασθούν στο πλαίσιο της μελέτης. Αποφασίσθηκε όπως αποκατασταθεί συνεχής συνεργασία μεταξύ
των μερών προκειμένου τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης να βοηθήσουν στην προσπάθεια
εξωστρεφούς δραστηριότητας των μελών των δύο Συνδέσμων. Συμφωνήθηκε δε όπως η επόμενη
συνάντηση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου στα γραφεία του ΣΕΣΜΑ.

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

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

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

4/2/20 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΕΣΜΑ
Την 4η Φεβρουαρίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος παρέστη στην κοπή της πίτας
του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), κατόπιν πρόσκλησης του
προέδρου του κου Γιώργου Ραουνά, όπου είχε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους
του Δ.Σ. και εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ. Επιβεβαιώθηκε και από τα δύο μέρη ότι υπάρχει πεδίο
συνεργειών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τα μέλη των Συνδέσμων καθώς και σε
συνεργασίες σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου τεχνικοοικονομικού αντικειμένου στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

6/2/20 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
Μετά από σχετικό αίτημα στελεχών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου, ο ΣΕΓΜ ανήρτησε τα παρακάτω
σχόλια στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
1. ΘΕΜΑ: « ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ –ΑΡΘΡΟ 24: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ»
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση -προς διαβούλευση- του ν/σ για το «νέο Ασφαλιστικό», ο
Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ο οποίος εκπροσωπεί άνω των
120 μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών και 5.000 εργαζομένων μηχανικών και λοιπών
επιστημόνων στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι οποίοι εκπονούν τις μελέτες και τα αναπτυξιακά
προγράμματα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εκφράζει την αντίρρησή του στις διατάξεις του
άρθρου 24, κατά το μέρος κατά το οποίο, στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, ο
προϊσχύων πίνακας των ποσοστών αναπλήρωσης αριθμείται σε πίνακα υπ’ 1 με ισχύ έως 30-9-2019
και προστίθεται πίνακας 2 με ισχύ από 1-10-2019.
Με τα προβλεπόμενα στον πίνακα 2 μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης από 2,00% σε 0,50% για τα
επιπλέον των 40 ετών ασφάλισης με συνακόλουθη μείωση της σύνταξης από 30% έως 50% σε σχέση
με το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα Ν.4387/2016.

25

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

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

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

12/2/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Σύνδεσμος την 12η/2/20 απέστειλε προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, επιστολή με αίτημα ανάκλησης των διαγωνισμών με τίτλο: 1. «Εργασίες γεωτρήσεων για
την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και γεωτεχνικών προβλημάτων στο Βόρειο οδικό άξονα Ικαρίας» και 2.
«Εργασίες γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και γεωτεχνικών προβλημάτων στο Βόρειο
οδικό άξονα Σάμου», εκ του γεγονότος ότι έχει προκηρύξει τους δύο ως άνω διαγωνισμούς που αφορούν
την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων σε κατολισθήσεις και των αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιμών,
ως εργολαβίες και καλεί να υποβάλουν προσφορά κατασκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (παρ. 21 και 22 της διακήρυξης).
Είναι πρόδηλο ότι οι προσκλήσεις αυτές αναφέρονται σε μελέτες και όχι εργολαβίες και παραβιάζουν
ευθέως τα δικαιώματα των μελών μας τα οποία διαθέτουν πτυχίο κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές έρευνες και
μελέτες) συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο 15 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων
συμβάσεων, τα οποία είναι τα μόνα που έχουν τα προσόντα να εκτελέσουν τέτοιου είδους έρευνες και να
αξιολογήσουν ορθώς τα αποτελέσματα.
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4/2/20 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΕΠΟΧ
Την 17η Φεβρουαρίου 2020 ο ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος παρέστη στην κοπή της πίτας
του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΜΕΔΕ,
κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου του καθ. Σοφίας Αυγερινού Κολώνια, όπου είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει την συζήτηση με θέμα: «Η Χωρική Διάσταση κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο» με
ομιλίες του κ. Αλέκου Κρητικού και της κας Μαρίας Κωστοπούλου.
Ο Αλέκος Κρητικός έχει εργασθεί επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ. Έχει ακόμη υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις
στο δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων ως Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Εσωτερικών και
Ανάπτυξης και Περιφερειάρχης Αττικής. Εργάσθηκε επίσης στον τραπεζικό χώρο, ασχολούμενος κυρίως
με διεθνείς χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π. και κάτοχος D.E.A. Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Η Μαρία Κωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αντικείμενο της είναι
ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027. Είναι
αντιπρόεδρος του Γραφείου της Επιτροπής Χωρικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ. Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επιπλέον διαθέτει σημαντική ερευνητική και διδακτική εμπειρία.
Έχει εισηγηθεί για θέματα του επιστημονικού και επαγγελματικού της πεδίου σε πολλά συνέδρια και εχει
δημοσιεύσει σχετικά άρθρα και εργασίες. Είναι διδάκτορας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales-Paris, στην Οικονομία και Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε η συνεργασία σε έργα και δράσεις κοινού
ενδιαφέροντος.

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

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

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

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

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

⇒ Συμφωνίες – Πλαίσιο για την προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης μελετών & έργων, με
πρόταση κατάλληλων κριτηρίων επιλογής & αξιολόγησης των προσφορών.
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⇒ Επιτροπές Διαγωνισμών από πιστοποιημένα στελέχη με εμπειρία αντίστοιχη των κατηγοριών
μελέτης, ιδιαίτερη αμοιβή και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.
2. Δημοσιότητα και Διαφάνεια:

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

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

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

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

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

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

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

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

26/2/20 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ BIM
Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του του μέλους του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κου Γιάννη Λαδόπουλου στην
ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα: «Digital Construction and BIM in Greece» την 19η Φεβρουαρίου,
ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κος Ευθύμιος Μπακογιάννης, την
26η Φεβρουαρίου απέστειλε επιστολή στον Σύνδεσμο για συμμετοχή του σε συνάντηση εργασίας. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 27η Φεβρουαρίου και αποτελεί την αρχή της συνεργασίας του ΣΕΓΜ
με την Εθνική Επιτροπή για το BIM.

27/2/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΤΕΠ
Ο Σύνδεσμος την 27η/2/20 απέστειλε στον Πρόεδρο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας
(ΕΣΥΠ) κο Αδριανό Παυλόπουλο με κοινοποίηση στους Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κο Κώστα
Καραμανλή και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κο Γιώργο Καταπόδη, επιστολή με αίτημα ανάκλησης της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Α’ Φάση Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία (3) συμβάσεων για
την «Αναθεώρηση 1ης Έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)» με κωδικό CPV:
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73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης», παρότι αφορούν υπηρεσίες
μηχανικού για τεχνικά έργα, υδραυλικά, λιμενικά, φράγματα, κλπ (παρ. Α.2.2 του Παραρτήματος Α της
Διακήρυξης: Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου).
Συνεπεία αυτού, στην παρ. Α.3.2 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου», το χρονικό όριο υλοποίησης του
έργου των 18 μηνών δεν συνοδεύεται από πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού και
χρονοδιάγραμμα απασχόλησης καθώς και καθορισμό του ποσού αμοιβής των ζητούμενων υπηρεσιών,
με χρήση του άρθρου ΓΕΝ.4 του ισχύοντος «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών». Είναι πρόδηλο, ότι χωρίς πίνακα
ελάχιστου προσωπικού, η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα εκτελεστεί με προσωπικό «κατά το
δοκούν».
Λόγω των ανωτέρω, ζητείται η ανάκληση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών αυτών ως παροχή
τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, με την ίδια (κλειστή) διαδικασία και πρόβλεψη του
κατάλληλου κωδικού CPV (713ΧΧΧΧΧ-Χ), προκειμένου να προσκληθούν οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών στις ζητούμενες κατηγορίες
συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων με την
απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, συνοδεία από πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού, ώστε
να αξιολογούνται οι χρονικές και οικονομικές υποχρεώσεις και να βαθμολογείται συμφώνως με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του Νόμου η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων.

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

27/2/20 – 2η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Πέμπτη 27η Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΣΜΑ, η 2η συνάντηση
εκπροσώπων των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των
ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία,
προτάσεις πολιτικής.
Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους του μελετητή, μετείχαν μετά από πρόσκληση του
προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κος Γιάννης Ραουνάς και το μέλος του Δ.Σ. κα
Νατάσα Κουρμπουρέλου, ο τέως πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κώστας Καλέργης, οι κ.κ. Σπύρος
Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, Παναγιώτης Τουμπανάκης και Δημήτρης Κάτσιος, μέλη της
ομάδας εξωστρέφειας του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, Νομικός Σύμβουλος του ΣΕΓΜ - ειδικός
σε συμβάσεις FIDIC και οι κ.κ. Νίκος Παπαδάτος και Γιώργος Δάφνος εκ μέρους του μελετητή. Οι κ.κ.
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, Χρίστος Τσομπανίδης, Κώστας Γαλερίδης και Σταύρος Δαμιανίδης, μέλη
της Ομάδα Εργασίας, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για λόγους ανωτέρας βίας.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η παρουσίαση από τον μελετητή και ο σχολιασμός από τους
συμμετέχοντες, του σχεδίου ερωτηματολογίου εξωστρέφειας των τεχνικών, μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάλυσης του κλάδου που εκπροσωπούν ο ΣΕΓΜ και ο
ΣΕΣΜΑ ως βασικό εργαλείο για την περιγραφή και ανάλυση του κλάδου των Ελληνικών Τεχνικών,
Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, ως τη πρώτη φάση της πλήρους ανάλυσης και
κατάθεσης προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29 η-5-20 (2ο παραδοτέο της μελέτης).
Έγιναν εποικοδομητικά σχόλια σε όλες τις ερωτήσεις με προτάσεις βελτίωσης, τα οποία καταγράφηκαν
από τον μελετητή. Συμφωνήθηκε όπως ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ συγκεντρώσουν και κωδικοποιήσουν και
όποιες άλλες παρατηρήσεις τους επί του ερωτηματολογίου και τις αποστείλουν στον μελετητή μέχρι την
ερχόμενη Πέμπτη 5-3-20. Στόχος είναι το τελικό ερωτηματολόγιο αποσταλεί στα μέλη των συνδέσμων
μέχρι την 9η-3-20 με προθεσμία συμπλήρωσης δύο εβδομάδων (22-3-20).
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3/3/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ κο ΗΛΙΑ ΓΙΑΤΣΙΟ
Την 3η Μαρτίου 2020 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος, το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Ντούλης
και ο εκπρόσωπος εταιρείας μέλους μας κος Βαγγέλης Παππάς συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της
ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) κο Ηλία Γιάτσιο κατ’ εντολή του
Υπουργού Εσωτερικών κου Τάκη Θεοδωρικάκου μετά την από 21/2/20 συνάντησή μας. Στη συζήτηση η
οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παραβρέθηκε και ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κος Αθανάσιος
Λέκκας. Το θέμα συζήτησης αφορούσε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των ΟΤΑ.
Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, οι προβλεπόμενες διατάξεις του σ/ν για την εταιρεία και τις
λοιπές αναπτυξιακές εταιρείες, θα περιορισθούν στους ΟΤΑ που θα το ζητήσουν και οι οποίοι δεν
διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές θα διαχειρίζονται,
επιβλέπουν αλλά δεν θα εκπονούν μελέτες, το δε έκτακτο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις
έργου που δεν θα ξεπερνούν τις 20.000€ χωρίς ΦΠΑ.
Η ΕΕΤΑΑ βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την χορήγηση
δανείου ύψους 50 εκ.€ για το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο θα διαχειρισθεί ως Αναθέτουσα Αρχή και
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος και τα μέλη του είναι στην
διάθεση της εταιρείας για την υποβοήθηση στη διαχείριση του προγράμματος, στην υποβολή προτάσεων
για τον τρόπο ανάθεσης, στη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και στην επίβλεψη μελετών και έργων.

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

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

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

5/3/20 – 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΒΥΚ
Την 5η Μαρτίου 2020, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του ΕΣΒΥΚ ομότιμου καθηγητή Σέργιου
Λαμπρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η 1η κοινή συνεδρίαση των ομάδων εργασίας του ΕΣΒΥΚ για τα
βασικά θέματα ενδιαφέροντος της μελετητικής – κατασκευαστικής βιομηχανίας. Οι ομάδες εργασίας (Ο.Ε.)
και τα μέλη τους έχουν διαμορφωθεί εξής:
Ο.Ε. 1: ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Βλάχος
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Ζ. Αθουσάκης
Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Χρ. Κωνσταντινίδης
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Ο.Ε. 2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4412/2016
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Γ. Βλάχος, Τ. Μαυροδάκος, Δημήτρης Κάτσιος
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Π. Τονιόλος, Κ. Γαλερίδης
Προτεινόμενοι από ΣΤΕΑΤ: Αθ. Σίψας, Κ. Λυσσαρίδης, Γ.Συριανός, Χρ. Κωνσταντινίδης
Προτεινόμενοι από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Πέτρος Σταθάς, Παναγ. Γιαννούλας
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς
Ο.Ε. 3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4413/2016
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Μ.Βράιλας
Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής
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Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Αγησίλαος Κοντέσης
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Κώστας Παπανδρέου, Μάνος Ζωζωνάκης
Ο.Ε. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Σ. Λαμπρόπουλος
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Γ. Σμπώκος
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Λ. Ρουχωτάς, Κ. Γαλερίδης, Γ. Ξανθοπούλου
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Γ.Συριανός,
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς, Β. Χαλκιάς
Λοιποί Προτεινόμενοι: Μαρίνα Μαρινέλη
Ο.Ε. 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ευάγγελος Σαπουντζάκης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Αθανάσιος Κοντιζάς
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Σ. Σταθόπουλος, Γ. Σπινάσας, Γιάννης Σιγάλας
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Αστέριος Σιμόπουλος, Κωνσταντίνος Καλογήρου
Ο.Ε. 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ανδρέας Γερακάκης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Φίλιππος Αβρανάς
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Γ. Λαδόπουλος, Γ. Μακατσώρης
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ, Μάριος Πατσός
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Κονδύλης
Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ι. Σιούτης, Λευτέρης Ζαμπέτας
Ο.Ε. 7: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Οικονομίδης
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Λήδα Παπαγεωργίου, Ιλιάνα Πανάγου
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Γ. Ντούλης, Δ. Κάτσιος
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Ζησόπουλος
Προτεινόμενη από HELLASTRON: Ναταλία Μανάρα
Ο.Ε. 8: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ : Τσόντος Μ. , Δ. Τσουρέκας
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Δ. Καλλιδρομίτου, Γ. Λαδόπουλος, Σπ. Παπαγρηγορίου
Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ροδιανός Αντωνακόπουλος
Ο.Ε. 9: ΧΡΗΜΑΤΟOIΚΟΝΟΜΙΚΑ
Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης
Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Σπ. Μουντρουίδης
Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Π. Τονιόλος, Θ. Τσιάλας
Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Π. Καζαντζής
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Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος
Προτεινόμενος από HELLASTRON: Κ. Κωνσταντινίδης
Συμφωνήθηκε ο ακόλουθος τρόπος λειτουργίας των ομάδων εργασίας:
1)

Ορισμός Συντονιστή.

2)

Προτάσεις εμπλουτισμού Ομάδων Εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ (1) – (2).
3)

Προσδιορισμός εύρους – βάθους αντικειμένου ενασχόλησης.

4)

Περιγραφή παραδοτέων ανά θεματικό αντικείμενο.

5)

Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ (3) – (5).
6)

Καθορισμός υποομάδας συλλογής στοιχείων σύνταξης αρχικών κειμένων (draft) / Ανά θεματικό
αντικείμενο εάν απαιτείται.

7)

Καθορισμός υποομάδας ελέγχου αρχικών κειμένων – υποβολή προτάσεων / Ανά θεματικό
αντικείμενο εάν απαιτείται.

8)

Κοινή συνεδρίαση των δύο υποομάδων για την οριστικοποίηση των παραδοτέων.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ (8).
Τέλος συμφωνήθηκε όπως τα μέλη των Ο.Ε. μετέχουν σε μόνο μία Ομάδα. Οι Σύνδεσμοι θα ορίσουν νέα
μέλη για την κάλυψη των κενών θέσεων και επιπλέον μέλη όπου κριθεί σκόπιμο.

11/3/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (4) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος την 11η/3/20 απέστειλε στον Περιφερειάρχη κο Κώστα Αγοραστό, στους Περιφερειακούς
Συμβούλους Θεσσαλίας και στον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. κο Κων/νο Αλεξόπουλο επιστολή, με
κοινοποίηση στους Υπουργό Ανάπτυξης, κο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο
Κώστα Καραμανλή, Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ, κο Γιώργο Καταπόδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ανταγωνισμού, κο
Ιωάννη Λιανό, Υπεύθυνο Ελλάδας – Κύπρου της DG REGIO κο W. Sluijters, Προϊσταμένη της DG GROW
(Dir G), κα Marzena Rogalska και την εκπρόσωπο του ΟΟΣΑ για τις Δημόσιες Συμβάσεις, κα Βάϊα
Στεργιοπούλου, με αίτημα την άμεση απόσυρση (4) διακηρύξεων για την ανάθεση μελετών με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με την καλύτερη αναλογία τιμής – ποιότητας.
στις οποίες η βαρύτητα τιμής (οικονομική προσφορά) έχει ορισθεί στο 80% και της ποιότητας (τεχνική
προσφορά) στο 20%, αντί του αντιθέτου που είναι το σύνηθες.
Η επιλογή αυτή αποτελεί ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ, επιβάλλοντας ουσιαστικά, με πλάγιο τρόπο, ως
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, παραβιάζοντας ευθέως και ευτελίζοντας το πνεύμα του Ν.4412/16,
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, την διακηρυγμένη βούληση της Ε.Ε. να μπει τέλος στη «δικτατορία της
χαμηλότερης τιμής», (Καθημερινή 16-01-2014) και τις προτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Συμβούλων Μηχανικών
(EFCA), κ.λπ. Για τον λόγο αυτό κρίνεται ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει ευθέως τα
συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου, του συνόλου των υγιών μελετητικών και κατασκευαστικών
επιχειρήσεων αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου καθόσον κανείς από τους υποψηφίους δεν θα εντρυφήσει
στην τεχνική προσφορά, καθότι δεν συμβάλλει ουσιαστικώς στην επιλογή του αναδόχου, με αποτέλεσμα
την παραγωγή αμφιβόλου ποιότητας μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν μαθηματικώς σε σοβαρά
προβλήματα δημοπράτησης, κατασκευής των έργων, τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και αδυναμίας
απορρόφησης κονδυλίων.
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11/3/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 17η/3/20 ο Σύνδεσμος απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή
επιστολή, με κοινοποίηση στους Υπουργό Ανάπτυξης, κο Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υπουργό
Εσωτερικών, κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με προτάσεις μέτρων άμεσης απόδοσης για τον μετριασμό των
προβλημάτων από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη δραστηριότητά μας, στους εργαζομένους και
στις επιχειρήσεις μας.
Α. Σε ότι αφορά νέους διαγωνισμούς μελετών, να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος υποβολής των
προσφορών σε αντιστοιχία με τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων. Στους εν εξελίξει διαγωνισμούς,
να δοθεί εύλογη παράταση όπου ζητηθεί.
Β. Αναφορικά με τις μελέτες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει
υπογραφεί η σχετική σύμβαση, να παραταθεί η υπογραφή των συμβάσεων μετά το πέρας των
εκτάκτων μέτρων, μετά από σχετικό αίτημα του υποψηφίου Αναδόχου.
Γ. Σε ότι αφορά τις μελέτες σε εξέλιξη:
1. Να γίνονται δεκτά τα αιτήματα παράτασης στην υποβολή συμβατικών παραδόσεων λόγω του
κορωνοϊού, ως μη εμπίπτοντα στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να πραγματοποιούνται με χρήση ψηφιακής
υπογραφής.
3. Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να πραγματοποιείται ψηφιακά.
4. Οι προκαταβολές να χορηγούνται χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.
5. Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών
μέρους συμβατικών παραδοτέων, για την υποβολή των οποίων έχει ζητηθεί παράταση.
6. Οι πληρωμές των λογαριασμών να πραγματοποιούνται χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων, με υπεύθυνη δήλωση επιστροφής των χρημάτων σε
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να τις προσκομίσουν μετά το τέλος των εκτάκτων μέτρων.
Δ. Μέτρα οικονομικής στήριξης των οικονομικών φορέων:
1. Καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους Αναδόχους για την αποζημίωση των μελών των ομάδων
μελέτης, τα οποία είναι εργαζόμενοι γονείς.
2. Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ μέχρι το πέρας των εκτάκτων μέτρων. Η πληρωμή του να
πραγματοποιηθεί στη συνέχεια με άτοκες δόσεις σε χρονικό διάστημα όσο και ο χρόνος ισχύος των
εκτάκτων μέτρων.
3. Παράταση απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για ένα τρίμηνο τουλάχιστον.
4. Αύξηση των ορίων δανειοδότησης και εγγυοδοσίας των επιχειρήσεών μας.
Είναι κρίσιμης σημασίας, να παραμείνει ζωντανός ο τομέας εκπόνησης των μελετών στη δύσκολη αυτή
συγκυρία, προκειμένου να υποβοηθηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια και η απορρόφηση των κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων.

18/3/20 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

Σ/Ν:

Την 18η/3/20 ο Σύνδεσμος απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη
επιστολή, με κοινοποίηση στους Υφυπουργό κο Γεράσιμο Θωμά, Υφυπουργό κο Δημήτρη Οικονόμου,
Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κο Κωνσταντίνο Αραβώση, με απόψεις – προτάσεις
επί των προβλεπόμενων διατάξεων. Η επιστολή συντάχθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του
Αντιπροέδρου κου Σπύρου Παπαγρηγορίου.
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Στο τέλος της επιστολής περιελήφθη ειδική παρέμβαση για την προσθήκη διάταξης σχετικά με τις
περιβαλλοντικές μελέτες που κρίθηκε αναγκαία από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. για τη διευκόλυνση
των Αναθετουσών Αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με περιβαλλοντικό
αντικείμενο, δεδομένου ότι με βάση τα αναφερόμενα στο Ν.4412, δεν είναι σαφές αν οι περιβαλλοντικές
μελέτες (αυτές της κατηγορίας 27) υπάγονται συνολικά ή κατά περίπτωση στις διατάξεις περί μελετών ή
σε αυτές περί «τεχνικών υπηρεσιών» ή/και «λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».

20/3/20 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΣΒΥΚ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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 φορέωνμέλη 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
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).

24/3/20 – ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ FIDIC: «Coronavirus (COVID-19): FIDIC Guidance for Global
Consulting Engineering Businesses» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η FIDIC (International Federation of Consulting Engineeers), της οποίας ο ΣΕΓΜ αποτελεί μέλος και
επίσημο εκπρόσωπό της στη χώρα μας, εξέδωσε επίκαιρο Οδηγό με τίτλο «Coronavirus (COVID-19):
50

FIDIC Guidance for Global Consulting Engineering Businesses», τον οποίο ο Σύνδεσμός μας διακινεί
αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Ο εν λόγω Οδηγός είναι ιδιαιτέρως υποβοηθητικός στον τρόπο και στις μεθόδους αντιμετώπισης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μας από την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε,
με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

24/3/20 – Υ.Α. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 24η Μαρτίου 2020 εκδόθηκε Υ.Α. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αναβάλλεται
η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, κατά το
χρονικό διάστημα από την 24η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 30η Απριλίου 2020, στις περιπτώσεις
δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2)
μήνες, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία
που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων με αναθέτουσα αρχή το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και, τέλος, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου
2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.

26/3/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 26η Μαρτίου 2020 ο Σύνδεσμος εξέδωσε συγκεντρωτικό ενημερωτικό σημείωμα στο συνοψίζονται, με
παραπομπές στα πρωτότυπα κείμενα, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι χθες σχετικά με την
αντιμετώπιση των συνεπειών στους οικονομικούς φορείς από τον κορωνοϊό.
Καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να προστεθούν στους Κ.Α.Δ. των πληττομένων
επιχειρήσεων, αυτοί που αφορούν τις μελετητικές – συμβουλευτικές δραστηριότητες ενώ αυτό δεν
επετεύχθη για τις κατασκευαστικές.

27/3/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Την 27η Μαρτίου 2020 εκδόθηκε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου σχετικά με την από 24-3-20
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:
1) Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του
Υπουργείου, κατά το χρονικό διάστημα από την 24η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 30η Απριλίου 2020 και
2) Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου 2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την
εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η άποψη του Συνδέσμου όσον αφορά τους διαγωνισμούς δεν είναι η οριζόντια αναβολή όλων, αλλά όπου
αυτό ζητείται από υποψηφίους, λόγω δυσκολιών (π.χ. ανάγκη μετακινήσεων), που προκύπτουν από την
εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού.

30/3/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Την 30η Μαρτίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου κωδικοποίηση των μέτρων στήριξης
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αφορούν τις επιχειρήσεις μας ανά θεματική ενότητα ως εξής:
1. Αναστολή συμβάσεων εργαζομένων.
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2. Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης.
3. Διατήρηση προσωπικού.
4. Αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων.
5. Οικειοθελής αποζημίωση πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
6. Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων.
7. Μέτρα στήριξης εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί είτε με οικειοθελή
αποχώρηση είτε με καταγγελία.
8. Μέτρα στήριξης των συνεργατών ελευθέρων επαγγελματιών.

31/3/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-3-20 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Την 30η Μαρτίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου την από 30-3-20 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». Στην εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνονται διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Συνοπτικά, οι κυριότερες που αφορούν
τα μέλη του Συνδέσμου, είναι οι ακόλουθες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
2. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 μέρες.
3. Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
4. Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων για 3 μήνες.
5. Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
6. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63
του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020
αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον καταβάλλουν
εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης , Φεβρουαρίου και Μαρτίου
του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό (25%) και να
αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή
δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται
σημαντικά, λόγωτων αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την
από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο όχι πέραν της 30ης
Ιουνίου 2020.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί
να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη μέχρι τις 30/6/20 για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με
σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως
στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την
προμήθεια αγαθών αι υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και
ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Οι Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να συνομολογούν
δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έναν (1)
υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης και δύο (2)
εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους
αναπληρωτές τους.
Η εξειδίκευση της εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων,
Εγκυκλίων, κλπ. Σε μία από αυτές που έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις μας (Εγκύκλιος της 31-3-20 του
Υπουργείου Εργασίας), καθορίζονται οι όροι παροχής τηλεεργασίας από εργαζομένους επιχειρήσεων των
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

1/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 1η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter του Δικηγορικού
Γραφείου ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ, στο οποίο καταγράφεται με εύχρηστο τρόπο μία πλήρης συλλογή των
εκτάκτων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό, ανά
θεματική ενότητα, ως εξής:
1. Γενικές Ρυθμίσεις – Μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
2. Μέτρα περιορισμού λειτουργίας της Δικαιοσύνης.
3. Φορολογικά Μέτρα.
4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
5. Ζητήματα Εταιρικού Δικαίου.
6. Εργατικές και Ασφαλιστικές Ρυθμίσεις.
7. Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων.
8. Ειδικά για τους Παρόχους Υγείας.
a. Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων & ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επίταξης κινητών
πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, δωρεές.
b. Ζητήματα συνταγογράφησης φαρμάκων και εκκαθάρισης δαπανών.
c. Λοιπά Ζητήματα – Επιστημονικές Εκδηλώσεις.
9. Κρατικές Ενισχύσεις και COVID-19.
10. Ζητήματα Διαχείρισης Συμβατικού Κινδύνου – Ανωτέρα Βία.
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2/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ
Την 2η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ανακοίνωση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ με τίτλο: «Ανακοίνωση ΔΕ ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου
κορωνοϊού», στην οποία περιλαμβάνονται άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού και των επιπτώσεών του στην επαγγελματική
ζωή των μηχανικών και στην ελληνική οικονομία.

3/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Στο πλαίσιο υποβοήθησης του Συνδέσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των
επιχειρήσεών μας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου
συνέταξε “ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ” για τα μέλη μας, με βάση το λογισμικό Microsoft Teams. Οι οδηγίες
αυτές αναρτήθηκαν στην στήλη «ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας» της
ιστοσελίδας του Συνδέσμου.

6/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Την 6η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Οδηγός του ΣΕΒ για Εργασιακά
Θέματα, ο οποίος εκδόθηκε την Παρασκευή 3/4/20 με απαντήσεις στις 27 ακόλουθες ερωτήσεις που
ενδιαφέρουν και τις επιχειρήσεις μας:
1. Έχουν αλλάξει οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων λόγω της
κρίσης του κορωνοϊού;
2. Τι ισχύει τώρα για τις καθημερινές – εβδομαδιαίες τροποποιήσεις ωραρίου, υπερεργασία, υπερωρίες
ή αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας; Πώς δηλώνονται και μέχρι πότε ισχύουν τα νέα μέτρα;
3. Έχουν αλλάξει τα ανώτατα όρια υπερωριακής εργασίας και ο τρόπος έγκρισης της υπέρβασής τους ή
μόνο η υποχρέωση της εκ των προτέρων δήλωσης των υπερωριών;
4. Τι ισχύει για την τηλεργασία;
5. Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων έως 15 ετών;
6. Πώς συσχετίζεται το δικαίωμα του εργοδότη να θέσει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας με το
δικαίωμα του τελευταίου να λάβει άδεια ειδικού σκοπού;
7. Πως αντιμετωπίζεται η άδεια ειδικού σκοπού στην εκ περιτροπής απασχόληση; Δικαιούται ο / η
εργαζόμενος να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού, όταν ο έτερος σύζυγος εργάζεται εξ αποστάσεως;
8. Μπορούν να παρεκκλίνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις από την απαγόρευση της λειτουργίας τις Κυριακές
και αργίες, εν μέσω της έκτακτης κατάστασης;
9. Τι ισχύει με τις συμβάσεις εργασίας και την καταβολή των μισθών επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας αρχής καθώς και επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά από
τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού (βάσει ΚΑΔ);
10. Πώς ορίζονται οι επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού προκειμένου να
υπαχθούν στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης;
11. Ποια νέα μέσα έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις που πλήττονται και συνεχίζουν να λειτουργούν;
12. Τι ισχύει στην περίπτωση των ήδη υφισταμένων, πριν τα προσφάτως θεσπισθέντα, μέτρων της
μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας και της διαθεσιμότητας;
13. Τι σημαίνει «αναστολή της σύμβασης εργασίας», σε ποιες επιχειρήσεις τυγχάνει εφαρμογής και για
ποιους εργαζόμενους;
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14. Είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια αναστολής της σύμβασης εργασίας, να γίνει διακοπή της από τον
εργοδότη – αν εμφανιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες – προκειμένου να επιστρέψει ο
εργαζόμενος στη εργασία του;
15. Τι σημαίνει λειτουργία με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας»;
16. Τι σημαίνει η «μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου»; Ποιες οι προϋποθέσεις;
17. Στις επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών πλήττονται, υπάρχει
δυνατότητα συνδυασμού των νέων μέσων προσαρμογής της λειτουργίας τους στις έκτακτες συνθήκες;
18. Αν μία επιχείρηση έχει αναστείλει μέρος της λειτουργίας της, μπορεί να δηλώσει μέρος του προσωπικού
της με αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους και τους λοιπούς σε διαθεσιμότητα;
19. Στην περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής,
υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας;
20. Μπορούν οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν στους εργαζόμενους τους που είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού επιπλέον ποσό;
21. Στην περίπτωση εργαζόμενου απασχολούμενου σε δύο εργοδότες, αν έχει ανασταλεί με κρατική
εντολή η δραστηριότητα του ενός εκ των δύο, ο εργαζόμενος δικαιούται την αποζημίωση ειδικού
σκοπού;
22. Όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας και πληρούν τα κριτήρια
δικαιούνται την ίδια αποζημίωση των 800€, σε όποια χρονική στιγμή κι αν τεθούν σε αναστολή; Π.χ.
30/3 ή 10 /4 ή 20/4;
23. Τι ισχύει σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία
ανεστάλη με κρατική εντολή; Στις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει
οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ;
24. Τι ισχύει σχετικά με την αμοιβή εργαζομένων μετά το διάστημα των 14 ημερών αποχής από την εργασία
λόγω υποψίας κρούσματος ή άλλης αιτίας;
25. Τι ισχύει με τη Βεβαίωση κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους – Οδηγούς ; Πώς θα αναγράφεται στη
Δήλωση από τον εργοδότη, από τη στιγμή που εκδίδονται εφάπαξ οι υπερωρίες, οι αλλαγές των
ωραρίων, και η παροχή εργασίας των οδηγών που έχουν καθημερινά διαφορετικά δρομολόγια και
διαφορετικές ώρες;
26. Τι ισχύει σχετικά με την καταβολή του Δώρου Πάσχα;
27. Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες;

6/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Την 6η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση για τη ψήφιση Κοινής
Υπουργικής Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος
& Ενέργειας και Επικρατείας (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/ ΦΕΚ 1173 Β’) για τις «Διαδικασίες σύνταξης,
διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και
λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη», η ανάπτυξη, τήρηση και ενημέρωση του οποίου, ανατίθεται
στο ΤΕΕ.
Οι υποδομές του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα εγκατασταθούν σε ισοδύναμες ενεργές διατάξεις (activeactive) α) Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και β) Στο Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες GCloud),υπό την ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». Τα δεδομένα που περιέχονται
στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα παρέχονται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον ν.
3882/2010 (Α’ 166) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις».
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6/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ WEBMINARS ΤΗΣ FIDIC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Η FIDIC διοργανώνει το επόμενο χρονικό διάστημα σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (Webminars) τα οποία
μπορούν να τα παρακολουθήσουν χωρίς κόστος οι Σύνδεσμοι μέλη της και τα μέλη των Συνδέσμων, για
καταγραφή και τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν τις μελετητικές – συμβουλευτικές
επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού.
Για τον μήνα Απρίλιο έχουν προγραμματισθεί τα ακόλουθα:
1. 7-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Developing appropriate corporate activities and best practice
response to the COVID-19 crisis.
2. 9-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – and its impact on contracts, supply and labour, activities on site and
dealing with Force Majeure.
3. 14-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Impact on JV transactions.
4. 16-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Consultancy agreements and the role of engineers within projects.
5. 20-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Insurance coverage, what security it provides for liability, business
interruption, etc.
6. 22-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – ADR and the role of dispute avoidance.
7. 24-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Work from home using BIM tool and collaborative work: how to
adapt?
8. 27-4-2020, ώρα 13:00: Managing employment relationships, employees and health & safety
requirements.
9. 29-4-2020, ώρα 13:00: How do you defend your balance sheet, secure your business financial position
and ensure liquidity.

7/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «COVID 19 – Developing appropriate
corporate activities and best practice response to the COVID-19 crisis»
Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC έλαβε χώρα την Τρίτη 7 Απριλίου και είχε εξαιρετική επιτυχία
με περίπου 500 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Απευθυνόταν στου Συνδέσμους των μελών της FIDIC
(MAs) και στα μέλη τους για να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι επιχειρήσεις τους πρέπει να
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κρίση και πώς να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στο μέλλον,
δεδομένων των επιπτώσεων του COVID-19.
Υπό την προεδρία του CEO της FIDIC Nelson Ogunshakin, οι ομιλητές του webinar ήταν ο John Gamble,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ACEC Καναδά, η Nicola Grayson, διευθύνων σύμβουλος, του
Συνδέσμου της Αυστραλίας CONSULT, ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard, ο Maurizio Boi, αντιπρόεδρος
του Ιταλικού Συνδέσμου OICE και ο Prashant Kapila, επικεφαλής των Διηπειρωτικών Συμβούλων &
Τεχνοκρατών της Ινδίας. Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από όλο τον κόσμο και προσέφεραν
βοήθεια και καθοδήγηση στις ενώσεις και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την πρόκληση
αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης.
Η σοβαρότητα της κρίσης COVID-19 αποκαλύφθηκε από όλους τους ομιλητές καθώς ο κάθε ένας
περιέγραψε την κατάσταση στις αντίστοιχες χώρες τους, τονίζοντας τον τρέχοντα αριθμό κρουσμάτων και
θανάτων από τον κορωναϊό.
Ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard και ο Διευθύνων Σύμβουλος Νέλσον Ogunshakin άνοιξαν το webinar
επαινώντας το προσωπικό FIDIC για την οργάνωση ενός μεγάλου αριθμού webinars σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα. Η FIDIC κάνει ότι μπορεί για να παράσχει στα μέλη της και στον ευρύτερο μελετητικό
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κλάδο, όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες σχετικά με την κρίση και να βοηθήσει τον
τομέα των συμβούλων μηχανικών να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Ξεκινώντας το webinar, η Nicola Grayson, Διευθύνων Σύμβουλος της Consult Αυστραλία τόνισε τη
σημασία του πακέτου μέτρων 320bn A$ από την αυστραλιανή κυβέρνηση που έχει διατεθεί για να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους μέσα από την κρίση. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το
16,34% του ΑΕΠ της χώρας και είναι ένα άνευ προηγουμένου βοηθητικό πακέτο από την κυβέρνηση.
Ανέφερε επίσης ότι τα εργοτάξια στην Αυστραλία εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά και ότι κάποιοι
δημόσιοι πελάτες, όπως το υπουργείο Άμυνας, πληρώνουν μέσα σε μια ημέρα, γεγονός που δίνει μεγάλη
ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα δεδομένου ότι οι πληρωμές της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απολύτως
κρίσιμες στην τρέχουσα κρίση.
Ο Σύνδεσμος της Αυστραλίας CONSULT έχει φέρει σε επαφή τους επικεφαλής των μελών της για να
συζητήσουν τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, η οποία έχει αποδώσει καρπούς. Είναι πιο
σημαντικό από ποτέ, οι Σύνδεσμοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και συμβουλές στα μέλη
τους γιατί τα μέλη τώρα χρειάζονται πραγματικά τις ενώσεις τους.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο John Gamble, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου ACEC
του Καναδά, ο οποίος περιέγραψε τη κατάσταση στον Καναδά και τις προσπάθειες της ένωσής του να
θεωρηθούν από την Κυβέρνηση, οι μελετητικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουσιαστικής σημασίας.
Τόνισε επίσης τη σημασία των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναφέροντας ότι είναι ζωτικής
σημασίας οι επιχειρήσεις μέλη να συνεργασθούν με κυβερνητικές και λοιπές επιχειρηματικές οργανώσεις.
Ο Prashant Kapila αναφέρθηκε σχετικά με την κατάσταση στην Ινδία και τις προκλήσεις ενός 21 ημερών
απομόνωσης ενός έθνους 1,3 δισεκατομμυρίων. Είπε ότι υπήρξε μία ιδιαίτερη πρόκληση γύρω από την
εργασία των μεταναστών σε δύο από τα μεγαλύτερα κράτη της Ινδίας, όπου οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί
να επιστρέψουν στις περιοχές καταγωγής τους λόγω της έλλειψης εργασίας, της απασχόλησης και των
χρημάτων στους τόπους όπου εργάζονταν που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το υπόλοιπο 80% της χώρας.
Οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην αγροτική Ινδία από τους χώρους εργασίας τους, χωρίς χρήματα ή
δομή για την προστασία τους, δημιουργούν ζητήματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του εργατικού
δυναμικού γεγονός που έχει επιπτώσεις στον τομέα των συμβούλων και των κατασκευαστών. Ο κ. Kapila
είπε επίσης ότι η κρίση έχει αποκαλύψει ότι η Ινδία δεν διαθέτει αρκετά νοσοκομεία και είναι πιθανό ότι ο
κατασκευαστικός τομέας θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον απόηχο του COVID-19 καθώς όπως η χώρα
θα κοιτάξει να αναβαθμίσει την κοινωνική υποδομή της.
Ο Maurizio Boi, αντιπρόεδρος της Ιταλικής ένωσης OICE, έδωσε έναν απογοητευτικό απολογισμό της
τρέχουσας κατάστασης στην Ιταλία, όπου έχουν αναγνωρισθεί 130.000 περιπτώσεις λοίμωξης από τον
coronavirus με 16.000 θανάτους. Η Ιταλία είναι στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού αγώνα κατά του ιού
και μετά από περισσότερο από ένα μήνα εργασίας από το σπίτι των συμβούλων μελετητών, έχει αποκτηθεί
σημαντική εμπειρία για το πώς μπορούν να προσαρμοσθούν οι δραστηριότητες των μηχανικών στο νέο
περιβάλλον που προκαλείται από τον COVID-19.
Η «έξυπνη και συνεργατική μηχανική» είναι η ανάγκη της ημέρας είπε και αυτό ήταν κάτι που αποκάλεσε
«μία επανάσταση προς όφελος της ανθρωπότητας». Η έξυπνη συνεργασία βελτιστοποιεί το κόστος
έρευνας και πληροφόρησης και μειώνει το κόστος που απαιτείται για διαχείρισης με τη χρήση έξυπνων
συμβάσεων. Η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης και κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,
έχει οδηγήσει σε μια «ψηφιακή διασύνδεση» που είναι ένα εξαιρετικό όργανο διαχείρισης των εργασιών
μας από απόσταση.
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η μελετητική – συμβουλευτική βιομηχανία, ως αποτέλεσμα της
παγκόσμιας κρίσης, δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard επεσήμανε ότι υπάρχει
ευκαιρία να πεισθούν τελικά οι πελάτες μας ότι τα υφιστάμενα συστήματα αναθέσεων δεν ήταν κατάλληλα
γιατί είναι πολύ δύσχρηστα και χρονοβόρα. «Αυτή η κρίση έχει δείξει ότι μπορεί να επιτύχουμε ποιοτικές
και αποδοτικές προκηρύξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Ολοκληρώνοντας το webinar, ο κ. Howard είπε ότι οι επενδύσεις στις υποδομές επηρεάζουν το σύνολο
της οικονομικής δραστηριότητας και οι Σύνδεσμοι και η FIDIC οφείλουν να βοηθήσουν στην προετοιμασία
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ποιοτικής τεκμηρίωσης και συμβουλών οι οποίες να αναδεικνύουν την ανάγκη για επενδύσεις στις
υποδομές.
Έγιναν πάνω από 50 ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες στο webinar που οδήγησαν σε ενδιαφέρουσες
τοποθετήσεις.

7/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Στο πλαίσιο υποβοήθησης του Συνδέσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των
επιχειρήσεών μας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου
συνέταξε “ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ” για τα μέλη μας, με βάση το λογισμικό Microsoft Teams. Οι οδηγίες
αυτές αναρτήθηκαν στην στήλη «ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας» της
ιστοσελίδας του Συνδέσμου.

7/4/20 – ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
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.

8/4/20 – 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Την 8η Απριλίου 2020 ο τ. πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κων/νος Καλέργης συμμετείχε ως εκπρόσωπος του
Συνδέσμου στην 2η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της υποομάδας αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου
των μελετών που συνέστησε ο Υπουργός Υποδομών. Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη της
υποομάδας όπως στην από 5-3-20 1η συνεδρίαση εκτός από τον κο Θ. Πρέσβελο εκπρόσωπο του ΣΜΕ
στην θέση του οποίου παρέστη ο νέος πρόεδρος κος Αργύρης Πλέσιας.
Στην δεύτερη αυτή συνάντηση, ο κ. Κων/νος Καλέργης παρέδωσε και παρουσίασε στα λοιπά μέλη, τεύχος
με τίτλο: «1η Δέσμη Μεταρρυθμιστικών Προτάσεων Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης & Εκτέλεσης
Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με την εργασία που έχει γίνει στο πλαίσιο του ΕΣΒΥΚ όσον
αφορά τις μελέτες, η οποία κατά την άποψη του ΣΕΓΜ πρέπει να ενσωματωθεί ως έχει και σε κάθε
περίπτωση γιατί αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ολιστική προσέγγιση.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στα κρίσιμα θέματα, όπως η σύσταση και λειτουργία της επιτροπής
διαγωνισμών, η εγγύηση καλής εκτέλεσης να υπολογίζεται με βάση την προεκτιμώμενη και όχι τη
συμβατική αμοιβή, η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 20%, ο
τρόπος βαθμολόγησής της, η συμμετοχή ιδιωτών στην επίβλεψη των μελετών και τέλος η διακοπή του
φαινομένου ανάθεσης κατηγοριών δημόσιων συμβάσεων μελετών (περιβαλλοντικών, οικονομικών,
πληροφορικής) ως συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, με την διαγραφή το τελευταίου εδαφίου της
παρ.1.9.(β) του άρθρου 2 του του Ν.4412/16 που δημιουργεί ασάφεια και παρερμηνείες.
Τέλος, συμφωνήθηκε ότι η επόμενη συνεδρίαση της υποομάδας θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη 14
Απριλίου.

58

9/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «COVID 19 – and its impact on contracts,
supply and labour, activities on site and dealing with Force Majeure»
Το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC που έλαβε χώρα την Πέμπτη 9 Απριλίου με περισσότερους
από 850 συμμετέχοντες, διερεύνησε πως το Covid-19 επηρεάζει διάφορες πτυχές των εργασιών,
συμπεριλαμβανομένων των προσφορών και του προσωπικού, των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας,
των επιτόπου δραστηριοτήτων και της απόδοσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διάρκειας 90 λεπτών,
συζητήθηκαν επί μακρόν ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών ανωτέρας βίας, καθώς και άλλων
σχετικών ρητρών στις μορφές συμβάσεων της FIDIC.
Ομιλητές στο webinar ήταν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Aisha Nadar, ο Vincent Leloup,
πρόεδρος της Επιτροπής Συμβάσεων της FIDIC, ο Clare Marshall, νομικός διευθυντής στο Arup Group, ο
Angus Rankin, εταίρος στην Hogan Lovells, ο Charles Kim, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ACEC
των ΗΠΑ και ο Daduna Kokhreidze, επικεφαλής της νομικής και συμμόρφωσης στην FIDIC υπό την
προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου της FIDIC Nelson Ogunshakin. Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις
εμπειρίες τους από όλο τον κόσμο και προσέφεραν βοήθεια και καθοδήγηση στις ενώσεις μελών και στις
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της τρέχουσας κρίσης.
Ο πρώτος ομιλητής κ. Vincent Leloup είπε ότι το θέμα της ανωτέρας βίας είναι ένα από τα πρώτα
πράγματα που σκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας, δεδομένης της προοπτικής των
έργων που καθυστερούν ή έχουν σταματήσει. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εκφρασμένα
δικαιώματα αποζημίωσης στο πλαίσιο των ρητρών ανωτέρας βίας στις συμβάσεις FIDIC και το πιο πιθανό
είναι να δοθεί παράταση στις συμβάσεις. Ο κ. Leloup επεσήμανε τις διαφορές μεταξύ των τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών κυβερνητικών κανονισμών, σε σχέση με το ποιος μπορεί να εργαστεί και πότε,
και τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στις συμβάσεις μας και στην επίκληση συνθηκών
ανωτέρας βίας. Ανέφερε ότι οδηγίες για την ανωτέρα βία, θα δημοσιευθούν τις επόμενες δύο ημέρες από
την επιτροπή συμβάσεων της FIDIC.
Ο Clare Marshall, νομικός διευθυντής στην Arup Group, τόνισε ότι το προσωπικό της εργάζεται τώρα εξ’
αποστάσεως. Προφανώς υπάρχουν προκλήσεις σε αυτό αλλά και ευκαιρίες. Η υγεία, η ασφάλεια και η
καλή κατάσταση του προσωπικού είναι κομβικής σημασίας σε όλα όσα η Arup κάνει, αλλά οι πελάτες και
τα έργα είναι επίσης πολύ σημαντικά και η ανάγκη να διατηρηθούν στη ζωή είναι καθοριστική σε μια εποχή
όπως αυτή. «Το προσωπικό μας παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εργοταξίων και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας».
Τόνισε επίσης ότι στην τρέχουσα κρίση, η τεχνολογία βρέθηκε στο προσκήνιο. Η τεχνολογία είναι
αποφασιστικής σημασίας στη διασύνδεση της Arup με το προσωπικό, τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Η εταιρεία εξακολουθεί να εργάζεται στα τρέχοντα έργα και να κερδίζει νέα, τονίζοντας πόσο
σημαντικές είναι οι συνεργασίες στο τρέχον κλίμα. «Κανείς μας δεν έχει βρεθεί ποτέ σε μία κατάσταση
όπως αυτή και πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους συμμετέχοντες». «Σε περιόδους κρίσης, για να
αποφευχθεί το χάος χρειάζονται κανόνες. Η τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, είναι ζωτικής
σημασίας. Λάβετε μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ζητημάτων που ανακύπτουν. Είναι
μία περίπλοκη κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά η συνεργασία και η επικοινωνία είναι το κλειδί», ανέφερε.
Ο Angus Rankin, εταίρος στη Hogan Lovells, μίλησε για τις πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
μελετητική – συμβουλευτική βιομηχανία στο σημερινό κλίμα. «Καμία σύμβαση στη γη δεν θα μπορούσε
να έχει προβλέψει τις δυσμενείς συνθήκες που ζούμε τώρα», είπε. Η FIDIC προσφέρει πεδίο εφαρμογής
και πλαίσιο για την αντιμετώπιση των τρεχουσών συνθηκών, ωστόσο μία καθαρά συμβατική προσέγγιση
αντιπαράθεσης με τον πελάτη, ενδέχεται να μην οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμ. «Πρόκειται για μία
περίπτωση όπου θα πρέπει να διατηρηθούν διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων
των συζητήσεων "χωρίς προκαταλήψεις"». Χωρίς μία τέτοια ειλικρινή προσέγγιση, είναι δύσκολο να
καταλάβουμε με τι θα μπορούσε να μοιάζει η καλύτερη λύση».
Ο Rankin είπε ότι εάν όλες οι πλευρές συνεργασθούν, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν παράθυρα
ευκαιριών που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στείλουμε έγκαιρη
προειδοποίηση για πιθανές αξιώσεις αλλά μπαίνουμε σε μία φάση όπου τα μέρη πρέπει να σκεφτούν την
αιτιώδη συνάφεια και ότι η τήρηση αποδεικτικών αρχείων είναι ζωτικής σημασίας». «Εμείς ως βιομηχανία
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έχουμε καλή θέση καθώς ήδη χρησιμοποιούμε την ανάλυση των επιπτώσεων του χρόνου και του κόστους.
Έτσι, χρησιμοποιείστε τα σημερινά δεδομένα και υποστηρίξετε οποιαδήποτε αξίωση αλλά συγχρόνως μην
αμελήσετε τα παράλληλα επίπεδα επικοινωνίας», δήλωσε ο Rankin. «Δεν κάνει σε κανέναν καλό να
ακολουθήσει την καθαρά συμβατική διαδικασία».
Ο Charles Kim, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ACEC μοιράστηκε τις σκέψεις του από τις ΗΠΑ σχετικά
με την ανωτέρα βία στο πλαίσιο του Covid-19. Η διαβούλευση με νομικό σύμβουλο είναι προφανώς
ζωτικής σημασίας. Αφού ανέλυσε τις προβλέψεις για την πανδημία που έχουν αντίκτυπο στον
κατασκευαστικό κλάδο, είπε ότι θα είναι δύσκολο να προκύψουν σταθερά επιχειρηματικά σχέδια από μία
κατάσταση όπου η ένταση της πανδημίας αυξάνεται και μειώνεται με άνισο τρόπο. Όπως και άλλοι
ομιλητές, ο Κιμ τόνισε ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί «μία συνεργασία καλή τη πίστει μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών» και να έχουμε υπόψη ότι «ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την
κατανόηση ότι όλα τα μέρη βρίσκονται στην ίδια πλευρά».
«Η αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής θα απαιτήσει κάθε ομάδα δεξιοτήτων που οι επιχειρήσεις μας
διαθέτουν» είπε ο Kim. «Χρειάζεται να εκπαιδευτούμε στην επιδημιολογία και στα δημογραφικά
δεδομένα». Η ACEC κυκλοφορεί πληροφορίες στα μέλη της σε ημερήσια βάση ώστε να παραμένουν
ενημερωμένα.
Ο Angus Rankin από την Hogan Lovells έκανε μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με το τι θα
μπορούσε να συμβεί όταν τα έργα τελικά τελειώσουν και παραδοθούν σε μια εποχή οικονομικής
αναταραχής. «Θα λειτουργήσουν τα ολοκληρωμένα έργα; Θα μπορούσαν να είναι ήδη παρωχημένα; Είναι
περίπλοκη κατάσταση», ανέφερε.
Ο Clare Marshall είπε ότι η ανωτέρα βία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία «να βγούμε από τη φυλακή
με δωρεάν κάρτα». «Είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλα τα ζητήματα και να διατηρήσουμε ανοικτά τα
κανάλια επικοινωνίας», ανέφερε. Όπως και όλοι οι ομιλητές, είπε ότι η συνεργασία και η συζήτηση είναι το
κλειδί για την πορεία στην τρέχουσα κρίση.
Υπήρξαν εκατοντάδες ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες στο webinar που οδήγησαν σε περαιτέρω
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.

9/4/20 – ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ COVID-19
Την 9η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η παρουσίαση της 1ης Έρευνας που
διεξήγαγε η EFCA στους συνδέσμους μέλη της από την 2η-4-20 έως την 6η-4-20, σχετικά με τις
επιπτώσεις του κορωνοϊού στην λειτουργία ευρωπαϊκών μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων.
Στην έρευνα συμμετείχε και ο ΣΕΓΜ.
Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι δεν παρατηρούνται προς το παρόν μόνιμες απολύσεις
προσωπικού αλλά μόνο προσωρινές διακοπές εργασίας. Παρατηρείται πάντως μείωση εργασιών και
σημαντικά μικρότερος αριθμός νέων προκηρύξεων.

10/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 10η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το από 9-4-20 ενημερωτικό σημείωμα
που εξέδωσε η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα από τους
Συνδέσμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εργοληπτικές οργανώσεις και μελέτη της McKinsey & Company:
Coronavirus: Leading through the crisis.
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14/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Impact on JV transactions»
Το 3ο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου
και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 550 συμμετέχοντες και εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο το
Covid-19 επηρεάζει και ασκεί επιπλέον πίεση και πιέσεις στις συμφωνίες κοινής επιχείρησης.
Με πρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο της FIDIC Nelson Ogunshakin, οι ομιλητές του διαδικτυακού
σεμιναρίου περιλάμβαναν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Anthony Barry από την
Αυστραλία, τον Anthony Bouchard, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του CDM Smith στις ΗΠΑ, Jafa
Khan, επικεφαλής νομικού τμήματος της Μέσης Ανατολής, Mott Macdonald Group, Rob Morson, εταίρος,
Pinsent Masons, Νότια Αφρική και Husni Madi από την επιτροπή συμβάσεων της FIDIC.
Παρουσιάζοντας το διαδικτυακό σεμινάριο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Anthony Barry
είπε ότι είναι σημαντικό στο τρέχον κλίμα να συνεργαζόμαστε στενά και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά
με υα μέλη της κοινοπραξίας. «Σημαντικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένου
του κατά πόσον διάφορα μέρη της κοινοπραξίας μπορούν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους και
αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια ανοιχτή συζήτηση δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο των
προκλήσεων που θέτει ο Covid-19», είπε. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο όταν, δεδομένης της τρέχουσας
κρίσης, ορισμένες εταιρείες είναι επικεντρωμένες στην επιβίωση, δήλωσε ο Barry.
Ο συνεργάτης του Pinsent Masons, Rob Morson επεσήμανε ορισμένα από τα ζητήματα που θα
μπορούσαν να προκύψουν στις κοινοπραξίες ως αποτέλεσμα του Covid-19. Η συνεργασία είναι το κλειδί,
είπε και είναι σημαντικό για τα μέλη να έχουν ουσιαστική σχέση μεταξύ τους σε αυτές τις μεταβαλλόμενες
συνθήκες. Ο Morson τόνισε ότι ήταν σημαντικό η τρέχουσα κρίση να μην χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή
συμφωνιών με στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ο Anthony Bouchard, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CDM Smith, δήλωσε ότι οι εταιρείες θα
πρέπει να δείξουν με σαφήνεια πώς η Covid-19 επηρέασε το κόστος και το χρόνο βάσει των συμβάσεών
τους. Η γλώσσα των συμφωνιών είναι το κλειδί για το εάν μπορεί να ζητηθεί εγκαίρως βοήθεια, είπε, αλλά
η επικοινωνία μεταξύ των μερών είναι κρίσιμη. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι πιθανές και γι’ αυτό
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης και ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί και τα τα
τιμολόγια θα υποβάλλονται εγκαίρως.
Ο Bouchard είπε επίσης ότι είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι υπεργολάβοι και οι λοιποί εταίροι
πληρώνονται. Όπως και με άλλους ομιλητές, είπε ότι η ανοιχτή επικοινωνία με τους πελάτες είναι ζωτικής
σημασίας για την πλοήγηση στις τρέχουσες προκλήσεις.
Ο Jafa Khan, επικεφαλής του νομικού τμήματος Μέσης Ανατολής στο Mott Macdonald Group, δήλωσε ότι
η πρόκληση με τον Covid-19 είναι η νέα φύση ενός γεγονότος που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο και
οδήγησε σε δραστικές μειώσεις στις ροές εσόδων όλων των μερών. Η λύση δεν μπορεί να είναι να μη
επιμερίζεις τον κίνδυνο, είπε, επειδή όλα τα μέρη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και απαιτείται κοινή
προσέγγιση. Είναι πολύ καλύτερο να ανοίξουμε έναν διάλογο με τον πελάτη για να βρούμε μια λύση για
το πώς μπορούν να ολοκληρωθούν τα έργα. Οι πελάτες μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν λίγο
περισσότερο στο έργο για να ξεπεράσουν τις τρέχουσες δυσκολίες, αλλά τελικά αυτή θα είναι η πιο
επωφελής προσέγγιση για όλους τους ενδιαφερόμενους, δήλωσε ο Khan. Όσον αφορά τις πληρωμές, είπε
ότι μπορεί να χρειαστεί να παραταθούν τα χρονικά πλαίσια για να βοηθηθεί ο πελάτης επειδή «τελικά είναι
καλύτερο να πληρώνεται παρά να μην πληρώνεται καθόλου».
Ο Husni Madi από την επιτροπή συμβάσεων της FIDIC μίλησε για τις ρυθμίσεις των κοινοπραξιών και τη
δομή διακυβέρνησης στο πλαίσιο των συμβάσεων FIDIC και τόνισε τον σημαντικό ρόλο του διαχειριστή
του έργου. Το πιο δύσκολο πρόβλημα στις τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσε να είναι προκλήσεις που
σχετίζονται με τις οικονομικές δυσκολίες των μερών, έως και την πτώχευση. Ο τρόπος με τον οποίο τα
μέρη αντιμετωπίζουν την αποτυχία των επιχειρήσεων σε μια εποχή που οι ταμειακές ροές είναι εξαιρετικά
σφιχτές είναι μια τεράστια πρόκληση, είπε. Οι περισσότερες συμφωνίες δεν παρέχουν σαφείς λύσεις σε
άνευ προηγουμένου περιστάσεις και έτσι ο διάλογος μεταξύ των μερών ήταν πιο σημαντικός από ποτέ.
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Απαντώντας σε μια ερώτηση από τους συμμετέχοντες, ο Anthony Bouchard τόνισε την επείγουσα ανάγκη
για συνομιλίες με τους εταίρους κοινοπραξίας για να προσπαθήσουν και να επιτύχουν τον ταχύτερο
δυνατό διάλογο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα κρίση. Είναι
ξεκάθαρο ότι στην τρέχουσα κρίση, οι πρώιμες και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ όλων των μελών
της κοινοπραξίας είναι απολύτως απαραίτητες.

15/4/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΠ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 15η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η από 13-4-20 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές
διευκολύνσεις που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών μας. Τα άρθρα αμέσου ενδιαφέροντος
είναι:
1. Το άρθρο 38ο: «Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης», στο οποίο
προβλέπεται ότι τα δικαιολογητικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα που λαμβάνονται με
ψηφιακή υπογραφή, γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τις δημόσιες αρχές και
2. Το άρθρο 41ο: «Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο,
μπορεί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την υπογραφή σύμβασης, να αντικαθίστανται από
υπεύθυνη δήλωση εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της εν λόγω
ΠΝΠ.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη
και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

16/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Consultancy agreements and the role of
engineers within projects»
Το 4ο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16
Απριλίου το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 παρευρισκόμενοι και εξέτασαν τα διάφορα
θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι σύμβουλοι μηχανικοί κατά την εκτέλεση των συμβάσεων με
τους πελάτες τους και την εκτέλεση του ρόλου του μηχανικού κατά την τρέχουσα πανδημία COVID-19.
Με πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FIDIC Nelson Ogunshakin, οι ομιλητές του διαδικτυακού
σεμιναρίου ήταν ο Vincent Leloup, πρόεδρος της επιτροπής συμβάσεων της FIDIC, το μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Liu Luobing από την Κίνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Systra Pierre
Verzat από τη Γαλλία, ο James Mwangi, πρόεδρος της FIDIC στην περιοχή της Αφρικής GAMA, ο Andrew
Read, συνεργάτης της Pederson Read στη Νέα Ζηλανδία και ο David Brown συνεργάτης της Clyde & Co
από τη Γαλλία.
Ο Vincent Leloup μίλησε για το ρόλο του μηχανικού στις μορφές συμβάσεων της FIDIC, επισημαίνοντας
το ευρύ φάσμα των εξουσιών που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων υγείας και ασφάλειας,
τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με τα επιπλέον προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για την προστασία από την εξάπλωση του Covid-19. Ο Leloup περιέγραψε επίσης μερικές από τις
εξαιρέσεις και παραλλαγές των όρων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις FIDIC που θα μπορούσαν να
62

είναι σχετικές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Παρά την ανάγκη οι σύμβουλοι να είναι πλήρως
εξοικειωμένοι με τους όρους της σύμβασής τους, η κυριολεκτική ερμηνεία της σύμβασης δεν είναι η
καλύτερη οδός στις τρέχουσες συνθήκες, ειδικά εάν αυτό οδηγεί σε περισσότερες διαφορές και πιθανές
χρεοκοπίες. Ο διάλογος είναι το κλειδί επί του παρόντος.
Ο συνεργάτης της Clyde & Co, David Brown είπε ότι θα υπάρξουν κάποια ενδιαφέροντα επιχειρήματα
σχετικά με τις ρήτρες των συμβάσεων που θα προχωρήσουν στο πλαίσιο του Covid-19. Εξήρε τις νέες
μορφές συμβάσεων της FIDIC για την πιο ευέλικτη και συνεργατική τους προσέγγιση παρέχοντας στον
μηχανικό τη δύναμη να φέρει κοντά τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό προσφέρει πολύ περισσότερα
περιθώρια για να να συνεργαστούν και να ελαχιστοποιήσουν τα μελλοντικά προβλήματα. Αυτά ήταν
σημαντικά σχόλια από έναν δικηγόρο επίλυσης διαφορών με πολυετή πείρα, επισημαίνοντας την
επιτακτική ανάγκη διαλόγου και αποτελεσματικής επικοινωνίας για την επίλυση τυχόν δυσκολιών που
προκύπτουν από την κρίση του κορωναϊού.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Systra, Pierre Verzat δήλωσε ότι η τρέχουσα εστίαση της εταιρείας του
βρίσκεται στη συνεργασία με τους πελάτες της προκειμένου να παραδώσει συμβόλαια σε δύσκολες
συνθήκες. Τόνισε τους νέους τρόπους με τους οποίους εργάζεται το προσωπικό του με τις ψηφιακές
συναντήσεις και την τεχνολογία στο προσκήνιο. Για όσους εργάζονται επιτόπου, η υγεία και η ασφάλεια
είναι πιο σημαντική από ποτέ. Προχωρώντας προς τα εμπρός, ο Verzat πιστεύει ότι θα μπορούσαν να
ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η γρήγορη επιστροφή στην εργασία στο χώρο η οποία θα επέτρεπε
στη βιομηχανία να επιστρέψει στα πόδια της πιο γρήγορα μετά την υποχώρηση της κρίσης. Εξήρε τα
κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη της βιομηχανίας που είχαν θετικό αποτέλεσμα και ήταν
απαραίτητα για να αποφευχθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις.
Ο James Mwangi, πρόεδρος της περιοχής GAMA της Αφρικής, τόνισε το γεγονός ότι πολλές εταιρείες
στην Αφρική είναι μικρές και όχι τόσο καλά εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της
πανδημίας. Οι μηχανικοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να εξηγήσουν στα συμβαλλόμενα μέρη πώς
εκδηλώθηκαν τα γεγονότα και ποιες ήταν οι επιλογές τους για την επίλυση δυσκολιών που προέκυψαν. Ο
Mwangi έθεσε επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα σχετικά με την ανακατανομή των προϋπολογισμών των
κατασκευαστικών έργων στην προσπάθεια καταπολέμησης του Covid-19. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί
υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιες ανακατανομές συμβαίνουν σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Ο συνεργάτης της Pederson Read, Andrew Read μίλησε για την αβεβαιότητα στον κλάδο αυτήν τη στιγμή.
Αυτό είναι φυσιολογικό δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης, είπε. «Πρέπει να επικοινωνήσουμε
περισσότερο με τα συμβαλλόμενα μέρη από ό,τι πριν», είπε. Η ηγεσία είναι κρίσιμη στο τρέχον κλίμα.
Πολλοί μηχανικοί είναι έμπειροι στην ανάλυση δεδομένων και αυτές οι δεξιότητες θα αποδειχθούν κρίσιμες
για το μέλλον καθώς η βιομηχανία βγαίνει από την τρέχουσα κρίση και αναδύεται σε έναν κόσμο μετά τον
Covid-19 που θα είναι πολύ διαφορετικός από εκεί που είμασταν προηγουμένως και είναι πιθανό να
παραμείνει έτσι για αρκετά χρόνια.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC, Liu Luobing, μίλησε για τη συνεργατική προσέγγιση που
υιοθετήθηκε στις συμβάσεις στην Κίνα, η οποία αποδείχθηκε μια πολύ πιο αποτελεσματική προσέγγιση
στα έργα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο χειρισμός γεγονότων κρίσης γίνεται πάντα ευκολότερος
με την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών. Ο Liu τόνισε επίσης τον σημαντικό
ρόλο της υπεράσπισης της FIDIC κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Είναι σημαντικό όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν συνεπείς και τακτικές ανακοινώσεις για ενημέρωση και τα τελευταία
μέτρα που έχει λάβει η FIDIC για να βοηθήσει τον κλάδο σε μια δύσκολη περίοδο.
Ο Pierre Verzat επεσήμανε ότι όλοι είναι «στο ίδιο χάος» ως αποτέλεσμα του Covid-19 και ως εκ τούτου
τα μέρη θα αναγκαστούν να συνεργαστούν επειδή είναι ο μόνος τρόπος να βγουν από την κρίση σε
βιώσιμη θέση, τόσο για την πλανήτη και για την ίδια τη βιομηχανία. Η ηγεσία είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή
και δίνει καλή κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσης. Ο σύμβουλος μηχανικός θεωρείται ως «τρίτο μέρος
εμπιστοσύνης» και περισσότερο από ποτέ θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο.
Συνοψίζοντας το διαδικτυακό σεμινάριο, ο πρόεδρος της FIDIC Μπιλ Χάουαρντ τόνισε την ανάγκη για
περισσότερη συνεργασία και αποτελεσματικό διάλογο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Μίλησε για
τον βασικό ρόλο του συμβούλου μηχανικού και τον ειλικρινή και ανεξάρτητο ρόλο που παίζει, έναν ρόλο
που είναι πιο σημαντικός στο τρέχον κλίμα από ό, τι ίσως ήταν ποτέ.
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17/4/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΠ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 17η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η από 15-4-20 εκδοθείσα
Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο: «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων
συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID 19 καθώς και των
μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».
Στα κεφάλαια «Γ. Συμβάσεις που ΔΕΝ σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού», «Δ.
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης)» και «Ε. Έννομη προστασία
(προδικαστική και δικαστική)», θα βρείτε απαντήσεις που αφορούν στην διαχείριση των δημοσίων
συμβάσεων που δεν σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

17/4/20 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΗΣ EFCA
Την 17η Απριλίου 2020 διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης η εαρινή συνεδρίαση των Διευθυντών και
Γραμματέων της EFCA, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Π. Τονιόλος. Τα βασικά
συμπεράσματα από την συζήτηση και οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
1. Η Γενική Συνέλευσης (GAM) της 5ης Ιουνίου 2020 στην Κωνσταντινούπολη αναβάλλεται για το επόμενο
έτος (3-4 Ιουνίου 2021) και για εφέτος προετοιμάζεται συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη 4η Ιουνίου 2020.
2. Προτάθηκε τροποποίηση στο καταστατικό της EFCA (άρθρο 5) προκειμένου να μπορούν να
εγγραφούν και Επιμελητήρια Μηχανικών όπου δεν υφίστανται Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.
3. Ο Ρωσικός Σύνδεσμος Μελετητικών – Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων (NACEC) υπέβαλε αίτηση
εγγραφής στην EFCA.
4. Η θητεία του νυν προέδρου Kevin Rudden (Ιρλανδία) λήγει τον Ιούνιο και την θέση του για την επόμενη
τριετία αναλαμβάνει ο Benoît Clocheret (Γαλλία).
5. Ο Kevin Rudden ενημέρωσε για τη συμφωνία μεταξύ FIDI – EFCA που υπεγράφη στις 5 Δεκεμβρίου
2019 κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC στη Γενεύη. Το σχέδιο δράσης το
οποίο καθορίζει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η EFCA για λογαριασμό της FIDIC είναι αρκετά
ανεπτυγμένο. Εξαλείφει κάθε πιθανή επικάλυψη και στοχεύει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας
μεταξύ των δύο ομοσπονδιών. Ο Benoit Clocheret εξήγησε τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου
δράσης του Οργανισμού. Με την υποστήριξη της FIDIC, η EFCA θα διοργανώνει το περιφερειακό
ευρωπαϊκό συνέδριο υποδομών της FIDIC κάθε δεύτερο έτος και το συνέδριο FIDIC με τα HoPs. Και
οι δύο ομοσπονδίες μοιράζονται πληροφορίες μέσω διαφόρων καναλιών και μέσων ενημέρωσης (π.χ.
ειδική σελίδα FIDIC στην ιστοσελίδα του EFCA). Η FIDIC αποφάσισε να συστήσει τη δική της Επιτροπή
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η διαδικασία μετάβασης της FIDIC περιελάμβανε ανασκόπηση των
προτεραιοτήτων, των στόχων και των δραστηριοτήτων όλων των επιτροπών της. Η Επιτροπή
Βιώσιμης Ανάπτυξης της FIDIC, η οποία έχει και ευρωπαίους εκπροσώπους, στοχεύει σε παγκόσμια
ζητήματα, η Επιτροπή Πράσινης Συμφωνίας της EFCA θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή agenda.
6. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί αύξηση των συνδρομών το 2021. Ωστόσο, δεδομένου ότι όλες οι εθνικές
ενώσεις αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προτάθηκε να διατηρηθούν στο επίπεδο των
συνδρομών του 2020.
7. Υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα για την ΕΦΚΑ: (1) να ενημερώνονται όλα τα μέλη σχετικά μετην
κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες και (2) να επικεντρωθούν στην ατζέντα της ΕΕ, ιδίως, να ζητήσουν
τη συνέχιση των υφιστάμενων σχεδίων και προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι σε ορισμένες χώρες, οι
διαγωνισμοί και τα έργα αναστέλλονται και τα κονδύλια διοχετεύονται προς τον COVID-19.
8. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθυστερούν δύο μήνες στη Ρουμανία. Οι διεθνείς εταιρείες δεν
παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον για συμμετοχή τους σε προσφορές.
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9. Η φθινοπωρινή συνεδρίαση των Διευθυντών και Γραμματέων της EFCA θα πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες.

21/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Insurance coverage, what security it
provides for liability, business interruption, etc.»
Το 5ο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου
το οποίο παρακολούθησαν περίπου 700 συμμετέχοντες και εξέτασαν πώς μπορούν να λειτουργούν τα
ζητήματα ασφάλισης και επαγγελματικής ευθύνης στις μορφές συμβάσεων της FIDIC κατά τη διάρκεια της
πανδημίας Covid19 και ποια ασφάλεια παρέχει η ασφάλιση στους συμμετέχοντες στο έργο.
Με πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FIDIC Nelson Ogunshakin, οι ομιλητές του διαδικτυακού
σεμιναρίου περιελάμβαναν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Anthony Barry από την
Αυστραλία, τον Peter Tunnicliffe, πρόεδρο της CDM Smith Construction, τον Michael Earp, αντιπρόεδρο
και εκτελεστικό διευθυντή στο τμήμα εμπορικού κινδύνου της AON, τον ειδικό σύμβουλο της επιτροπής
συμβάσεων FIDIC Dr Nael Bunni και τον Michael Salau, συνεργάτη της Beale and Co.. Συμμετείχαν επίσης
ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard και η Daduna Kokhreidze, επικεφαλής νομικής συμμόρφωσης της
FIDIC.
Οι ομιλητές κάλυψαν μια σειρά θεμάτων, όπως τους κινδύνους στις συμβάσεις λόγω του Covid-19 και την
πιθανή ευθύνη των μερών, ασφάλειες βάσει συμβάσεων FIDIC και πιθανή κάλυψη για τις συνέπειες του
Covid-19 και τις ασφάλειες που διατίθενται σε διάφορους συμμετέχοντες στον κλάδο και την πιθανή
κάλυψη για συνέπειες που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση κρίσης που επηρεάζει τον
κατασκευαστικό τομέα.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Anthony Barry ξεκίνησε βάζοντας την κρίση Covid-19 στο
πλαίσιο ενός γεγονότος που έχει λάβει χώρα σε μια ήδη σκληρή αγορά ασφάλισης. Είπε ότι αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει απώλεια κεφαλαίων από την ασφαλιστική αγορά και η απόκτηση κάλυψης είναι πολύ πιο
δύσκολη από ό, τι στο παρελθόν. «Είχαμε μια αγορά όπου η ασφαλιστική βιομηχανία ήταν υπό πίεση και
στη συνέχεια είχαμε την προσγείωση Covid-19 μέσα σε αυτό», είπε. Ο Μπάρι τόνισε ότι η ασφάλιση δεν
πρέπει να θεωρείται ως «πρώτη λύση» και ότι οι σύμβουλοι μηχανικοί δεν πρέπει να κοιτάζουν τους
ασφαλιστές και να χρησιμοποιούν τον Covid-19 ως αιτία για αξιώσεις. Ο Covid-19 είναι μια πανδημία που
θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε περιληφθεί στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αλλά δεν πρέπει
να θεωρηθεί σωτήρας για την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων στις συμβάσεις με τη διακαιολογία
της τρέχουσας κρίσης.
Ο Peter Tunnicliffe, πρόεδρος της CDM Smith Construction, τόνισε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η
εταιρεία του ως αποτέλεσμα της κρίσης Covid-19 και υπογράμμισε την ανάγκη οι εταιρείες να
συνεργαστούν με τους ασφαλιστικούς μεσίτες τους για να κατανοήσουν την ερμηνεία των πολιτικών τους.
Λόγω των πολλών γκρίζων περιοχών, η συνεργασία είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν νομικές
διαμάχες που δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Ανέφερε επίσης ότι είναι σημαντικό να τηρούνται ακριβή αρχεία
όλων των επιπτώσεων στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, καθώς είναι πολύ πιο
δύσκολο να συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες αργότερα.
Ο Μάικλ Έρπ, ανώτερος αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής για λύσεις εμπορικού κινδύνου στην
AON, υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι πρέπει να υπάρχει ακριβής και μετρήσιμη σχέση μεταξύ
των ζημιών που έχουν υποστεί και των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όσον αφορά τη διακοπή
των επιχειρήσεων, ο Earp είπε ότι κάθε «κίνδυνος» σε αυτήν την πολιτική θα πρέπει να καθοριστεί με
σαφήνεια και είναι ζωτικής σημασίας για τους συμβούλους μηχανικούς να εξετάσουν προσεκτικά τους
όρους κάθε πολιτικής «όλων των κινδύνων» για να δουν εάν ιοί και πανδημίες έχουν εξαιρεθεί από τις
καλύψεις. Η καλή τήρηση αρχείων ήταν απαραίτητη, ειδικά όσον αφορά τις διακοπές στην αλυσίδα
εφοδιασμού και οι σύμβουλοι μηχανικοί πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες τους όταν
προκύπτουν προβλήματα.
Ο ειδικός σύμβουλος της επιτροπής συμβάσεων FIDIC, Dr Nael Bunni, συζήτησε για το ποιος φέρει τους
κινδύνους που συνδέονται με τον Covid-19 στο πλαίσιο των συμβάσεων FIDIC 1999 και 2017 και τις
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προϋποθέσεις για το σύνολο των συμβάσεων. Τόνισε τις διάφορες ρήτρες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
και πώς θα μπορούσαν να καταστούν σχετικές υπό το φως της τρέχουσας κρίσης. Αυτές οι ρήτρες, για
παράδειγμα, μπορούν να επιτρέψουν στον σύμβουλο μηχανικό να υποστηρίξει ότι επιτρέπεται η αναστολή
των υπηρεσιών του για λόγους υγείας και ασφάλειας. Είναι επίσης απαραίτητο να μελετήσει τους ακριβείς
όρους του συμβολαίου FIDIC που χρησιμοποιεί και πώς αυτοί σχετίζεται με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις,
ιδίως όσον αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλους τους κινδύνους και την ασφάλιση διακοπής των
επιχειρήσεων και τους αποκλεισμούς που απορρέουν από αυτές.
Ο Beale και ο συνεργάτης του Michael Salau έδωσαν τη νομική προοπτική για την τρέχουσα κατάσταση.
Οι εξαιρέσεις Covid-19 είναι πιθανό να εμφανιστούν στο μέλλον και ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες
καθυστερήσεις στη διασφάλιση της ανανέωσης των πολιτικών στο μέλλον ως αποτέλεσμα, είπε.
Απηχώντας τις απόψεις και άλλων ομιλητών, παρότρυνε τους μηχανικούς να εξετάσουν προσεκτικά τη
διατύπωση των πολιτικών και παρότρυνε επίσης τις επιχειρήσεις να τηρήσουν ακριβή και ενημερωμένα
αρχεία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο διαδικτυακό σεμινάριο αναφέρθηκαν ορισμένα ζητήματα,
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η ασφαλιστική κάλυψη έναντι του Covid-19 θα ήταν διαθέσιμη στο
μέλλον. Ο Μάικλ Σαλάου πιστεύει ότι αυτό ήταν απίθανο και ακόμη και αν διατεθεί, θα είναι εξαιρετικά
ακριβή. Ο Anthony Barry είπε ότι το ζήτημα τυχόν μελλοντικής κάλυψης για πανδημίες δεν είναι τόσο
σημαντικό όσο η συνολική παροχή κάλυψης επαγγελματικής αποζημίωσης για ορισμένες από τις πιο
ακραίες εγγυήσεις ασφάλειας και επαχθείς όρους που απαιτούν οι πελάτες. Ακούσθηκαν επίσης ανησυχίες
για τη μελλοντική διαθεσιμότητα ασφαλιστικής κάλυψης, δεδομένου ότι οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί
αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της αξίας των αξιώσεων που έχουν υποβληθεί.
Συνοψίζοντας το διαδικτυακό σεμινάριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FIDIC Nelson Ogunshakin είπε ότι
δεδομένης της εστίασης σε αυτό και των προηγούμενων διαδικτυακών σεμιναρίων στον διάλογο, την
επικοινωνία και τη συνεργασία, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για ολόκληρη τη βιομηχανία των συμβούλων
μηχανικών να ενωθεί για να βρει λύσεις στην τρέχουσα κρίση. Από αυτή την άποψη, η εναλλακτική
επίλυση διαφορών (ADR) θα έρθει στο προσκήνιο ως πιθανή λύση στις συμβατικές προκλήσεις που θέτει
ο Covid-19.

23/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «ADR and the role of dispute avoidance»
Το 6ο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23
Απριλίου το οποίο παρακολούθησε αριθμός ρεκόρ 996 συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι στα προηγούμενα
webinars που εξέτασαν τις συμβάσεις στο πλαίσιο της κρίσης Covid-19 είχε σε όλα τεθεί το θέμα της
αποφυγής νομικών και συμβατικών διαφορών και την αποφυγή των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας περιόδου, η δημοτικότητά του δεν ήταν έκπληξη.
Η εκδήλωση εποπτεύθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FIDIC κο Nelson Ogunshakin και στους
ομιλητές περιλαμβάνονταν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Aisha Nadar από τη Σουηδία,
ο William Godwin QC, συνήγορος στην Arnold Porter, ο Nicholas Gould, εταίρος στην Fenwick Elliott, ο
διεθνής δικαστής και διαιτητής Sir Vivian Ramsey, ο Mario Marti, διευθύνων σύμβουλος στην ελβετική
ένωση της FIDIC Usic και ο James Perry πρόεδρος Επίλυσης Διαφορών στην Περιοχή 2. Όπως πάντα, ο
πρόεδρος της FIDIC Μπιλ Χάουαρντ και η Νταντουά Κοχρρέιτζε, επικεφαλής της FIDIC για τη νομική και
τη συμμόρφωση ήταν επίσης παρόντες.
Ξεκινώντας την εκδήλωση, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Αΐσα Ναντάρ δήλωσε ότι οι
μοναδικές και πρωτοφανείς εποχές καλούν για καινοτόμες λύσεις και αυτό συνέβη σίγουρα με την
εναλλακτική επίλυση διαφορών. Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των συμβάσεων FIDIC για
πιθανούς δημιουργικούς διακανονισμούς και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια να
βρουν έναν τρόπο που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και των δύο μερών μιας σύμβασης. Η Ναντάρ
τόνισε επίσης το σημαντικό ρόλο των Συμβουλίων Επίλυσης Διαφορών.
Ο πρώτος ομιλητής, διεθνής δικαστής και διαιτητής Sir Vivian Ramsey, είπε ότι αν και τα μέρη μιας
σύμβασης έχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, η
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βιομηχανία κινείται σε μια εποχή αποφυγής των διαφορών και όλο και περισσότερο αυτή η διαδικασία
λαμβάνει χώρα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Τα μέρη έχουν συνηθίσει σε αυτή την ψηφιακή διαδικασία
και διεξάγονται επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Εικονικές ακροάσεις γίνονται όλο και πιο συχνά και είναι
πιθανό ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να ταξιδεύουν σ τον κόσμο για διαιτησίες.
Ο συνήγορος στην Arnold Porter, William Godwin τόνισε τη σημασία των άτυπων συζητήσεων και
διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα, στην προσπάθεια να διευθετηθούν οι διαφορές εν τη γενέσει
τους. Η επίλυση διαφορών είναι όλο και πιο σημαντική στις συμβάσεις της FIDIC και είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς μια πιο πιεστική στιγμή για να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα, είπε. Η έλλειψη
επικοινωνίας είναι συχνά η βασική αιτία των διαφορών και είναι πιο σημαντικό από ποτέ στο τρέχον κλίμα
να έχουμε αποκαταστήσει διάλογο και συζήτηση μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών.
Ο Nicholas Gould, συνεργάτης της Fenwick Elliott, τόνισε επίσης τον κρίσιμο ρόλο των καλών
επικοινωνιών στις συμβάσεις και αναφέρθηκε επίσης στο έγγραφο Golden Principles της FIDIC, το οποίο
τονίζει τη σημασία του ρόλου των συμβουλίων επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο των συμβάσεων της
FIDIC. «Οι μηχανικοί πρέπει να διαβάσουν τις Golden Principles εάν δεν το έχουν κάνει δεδομένου ότι
υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες εκεί». Ανέφερε επίσης ότι είναι σημαντικό οι διαπραγματευτές
να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις.
Ο Mario Marti, διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής ένωσης USIC της FIDIC δήλωσε ότι ο
κατασκευαστικός τομέας εξακολουθεί να εργάζεται στην Ελβετία, αν και με αυστηρούς κανονισμούς υγείας
και ασφάλειας που τηρούνται επί τόπου. «Οι δικαστικές διαφορές και η διαιτησία είναι οι χειρότερες
επιλογές για την επίλυση διαφορών», ανέφερε, και ο χρόνος είναι σημαντικός με τα «γρήγορα χρήματα»
που χρειάζονται τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για την εναλλακτική επίλυση
διαφορών υπό τις παρούσες συνθήκες και είναιο σημαντικό να έχουμε μια έγκαιρη και εξορθολογισμένη
διαδικασία. Η αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας θα βοηθήσει στο θέμα αυτό και είναι προς το
συμφέρον των μερών να καταλήξει σε επιτυχή έκβαση η διαφορά γιατί διαφορετικά οι επιχειρήσεις
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν και τα έργα να μην ολοκληρωθούν και αυτό δεν θα ωφελήσει κανέναν.
Ο James Perry, πρόεδρος του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών του Ιδρύματος της Περιφέρειας 2, είπε
ότι μόλις πριν από έξι εβδομάδες τα εργοτάξια λειτουργούσαν και τώρα όλα έχουν αλλάξει. Η νέα αυτή
κατάσταση έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις και ζητήματα για στις συμβουλευτικές εταιρείες. Οι
διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή σε όλο τον κόσμο που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις
περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση. Τόνισε την πρωταρχική σημασία των συμβουλίων επίλυσης
διαφορών και το σημαντικό ρόλο τους στη διευκόλυνση των συζητήσεων, αν και πολλές από αυτές θα
λαμβάνουν χώρα σε εικονικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο διάλογος αυτός συνεχίστηκε κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης και η οργάνωσή του ήταν έτοιμη να βοηθήσει και να συμβουλεύσει τα
μέρη σχετικά με τις καλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν. «Μην αμαλήσετε να
χρησιμοποιήσετε τα συμβούλια διαφορών για να υποβάλετε μη δεσμευτικές απόψεις», προέτρεψε ο Πέρι,
καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχή εξαγωγή συμπερασμάτων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου ρόλου
της ψηφιακής τεχνολογίας στην αποφυγή διαφορών, ο οποίος ήταν πιθανόν να είναι ακόμη πιο
διαδεδομένος δεδομένης της τρέχουσας πανδημίας και των συνεπειών της. Στο μέλλον, οι συμβάσεις
ενδέχεται να περιλαμβάνουν άδειες για να διεξάγονται ψηφιακές συζητήσεις σχετικά με τις συζητήσεις και
αυτό θεωρήθηκε όφελος της τρέχουσας κρίσης.
Συνοψίζοντας το webinar, η Aisha Nadar ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές για την εξαιρετική συμβολή
τους και τον αριθμό ρεκόρ των 996 συμμετεχόντων για τις ερωτήσεις τους. Ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις
της αναφέροντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να ελπίζουν για το καλύτερο αλλά να
προετοιμάζονται για το χειρότερο, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ακριβή αρχεία σε όλες τις περιπτώσεις για
να εξασφαλίσουν ότι είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
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23/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 23η Απριλίου 2020, η EFCA ανήρτησε στο site της επικαιροποιημένο ενημερωτικό σημείωμα με
χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως
σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.λπ.

24/4/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25%
ΣΤΟΝ ΦΠΑ
Την 14η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η από 23-4-20 εκδοθείσα από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εγκύκλιος η οποία καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες
για την παροχή της έκπτωσης 25% του ΦΠΑ στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Απαιτείται πλήρης εξόφληση
του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Απρίλιο προκειμένου να καρπωθούν τη φορολογική έκπτωση 25% από
μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% δικαιούνται:
– οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του
ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου.
– οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του
ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου.
– οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τον ΦΠΑ
φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου σε δύο δόσεις, θα πρέπει να εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ
έως το τέλος Απριλίου. Ανάλογη προϋπόθεση εξόφλησης οφειλών της προηγούμενης φορολογικής
περιόδου δεν υφίσταται για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

24/4/20 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης που ελήφθη στο Διοικητικό Συμβούλιο της 13ης-4-20, προετοιμάσθηκε
ερωτηματολόγιο προς τις εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ σχετικά με τον κορωνοϊό το οποίο ολοκληρώθηκε την
23η-4-20 και εστάλη για συμπλήρωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (5-5-20) ανταποκρίθηκαν 43
εταιρείες.
Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν στο επόμενο Δ.Σ. προκειμένου να συμφωνηθούν τα θέματα σχετικά με
τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό στα οποία πρέπει να εστιασθούν οι δράσεις του Δ.Σ. κατά
προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών μας.

30/4/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 30η Απριλίου 2020, η EFCA ανήρτησε στο site της νέο ενημερωτικό σημείωμα με χρήσιμες
πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές
αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.λπ.

30/4/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25%
ΣΤΟΝ ΦΠΑ
Την 14η Απριλίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η από 23-4-20 εκδοθείσα από το
Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
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30/4/20 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΣΤΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΤΟΥ

Σ/Ν:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Την 30η/4/20 ο Σύνδεσμος απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωνσταντίνο Αραβώση επιστολή 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» στο
πλαίσιο της κατάθεσης απόψεων των ενδιαφερομένων φορέων. Η φυσική παρουσία δε κατέστη εφικτή
λόγω των περιορισμών χρόνου και των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
Για την σύνταξη της επιστολής υπό την εποπτεία του Προέδρου, συνεργάσθηκαν ο αντιπρόεδρος κος Σ.
Παπαγρηγορίου στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ A (άρθρα 1 έως 9): Επανακαθορισμός του θεσμικού πλαισίου
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων», ο κ. Γ. Μακατσώρης στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
(άρθρα 10 έως 25): Θέματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)», ο κ. Β. Παππάς στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (άρθρα 44 έως 47): Τροποποίηση διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας σχετικά με τις χρήσεις γης (π.δ.59/2018) και την προστασία του περιβάλλοντος
(Ν.1650/1986)», ο κ. Ν. Χλύκας στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (άρθρα 48 έως 49): Τροποποίηση διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών (ν.998/1979 και ν.889/2010)» και στο
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (άρθρα 50 έως 55): Επανακαθορισμός του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις οικιστικές
πυκνώσεις», ο κ. Γ. Λαδόπουλος στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ (άρθρα 56 έως 70): Τροποποίηση διατάξεων της
εθνικής νομοθεσίας σχετικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (ν.4122/2013), προκειμένου να
εναρμονισθεί με την ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγίες 2018/844/ΕΕ, 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ)» και ο κ.
Β. Καραμπλιάς στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ (άρθρα 96 έως 129): Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «How lockdown is enabling more digital and
remote working»
Το 7ο επεισόδιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5
Μαΐου. Οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις εργάζονται ήδη σε λογισμικό και πλατφόρμες BIM (PaaS) από
διακομιστές cloud, επιτρέποντας τη συνεργατική εργασία από οπουδήποτε (συμπεριλαμβανομένου του
σπιτιού). Η ανάδραση του ιστότοπου διερευνάται / δοκιμάζεται περαιτέρω χρησιμοποιώντας drone και όλη
την RFID / ψηφιακή παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού κ.λπ.
Δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης ψηφιακών πλατφορμών και επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας κρίσης και με περισσότερους επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών που εργάζονται από
το σπίτι, αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο διερευνά πώς η βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να
συνεργαστεί καλύτερα με τέτοια εργαλεία στο μέλλον.
Μία κορυφαία σειρά από ειδικούς ομιλητές που θα αντιμετωπίσουν τα βασικά ζητήματα σχετικά με τη
συνεργατική εργασία και την προσαρμογή στη χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Με την ανταλλαγή
εμπειριών βέλτιστων πρακτικών από όλο τον κόσμο, αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο προσφέρει βοήθεια
και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις μας που αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αντιμετωπίσουν την
τρέχουσα κρίση.

6/5/20 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
Μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ορίσθηκαν εκπρόσωποι του
ΣΕΓΜ στο Τεχνικό Συμβούλιο και το Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ) για τα έτη 2020 και 2021, ο κ. Ελευθέριος Διγώνης ως τακτικό και ο κ. Γεώργιος Ντούλης, ως
αναπληρωματικό μέλος.
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7/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ «FIDIC COVID-19: ON-SITE WORKING AND PROJECT TEAM
ORGANISATION»
Ένας αναγνωρισμένος γενικός κίνδυνος είναι ότι το προσωπικό δεν γνωρίζει πλήρως τους κινδύνους που
υπάρχουν και έτσι μπορεί να εκτεθεί ακούσια σε ασθένειες, με απρόβλεπτες συνέπειες που αντανακλούν
και στη λειτουργία της επιχείρησης.
Για τον λόγο αυτόν, η FIDIC εξέδωσε τον Οδηγό “FIDIC COVID-19: On-site working and project team
organisation” για την οργάνωση των επιτόπου εργασιών κατά τη διάρκεια και μετά το COVID-19, με σκοπό
να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο ανάπτυξης ενός μητρώου κινδύνων των επιχειρήσεών μας δεδομένου ότι
οι συνεργάτες μας είναι το πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας και το πιο δύσκολο να αντικατασταθεί. Ο οδηγός
αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου την 7η Μαΐου 2020.

7/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 7η Μαΐου 2020, η EFCA ανήρτησε στο site της νέο ενημερωτικό σημείωμα με χρήσιμες πληροφορίες
και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ,
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και παραδείγματα από χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες χωρών της ΕΕ
για την ενίσχυση του τομέα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η απόφαση της Δανικής κυβέρνησης να αναστείλει
το όριο των προϋπολογισμών κατασκευής έργων από τους Δανικούς δήμους. Η απόφαση αυτή επιτρέπει
δράσεις ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας π.χ. σε αθλητικές εγκαταστάσεις που μένουν κενές λόγω του
κλειδώματος. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σκοπεύει να δαπανήσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ για
την ανακαίνιση των δημόσιων κατοικιών στη χώρα.

7/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Managing employment relationships,
employees and health & safety requirements»
Το 8ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου. Το διαδικτυακό
αυτό σεμινάριο διερεύνησε τι κάνουν διάφορες εταιρείες και τι μπορεί να γίνει για να προστατεύσουν τους
υπαλλήλους σας από τον ιό, ενώ εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Η τρέχουσα πανδημία ανέδειξε τη σημασία του τομέα των υποδομών για την παγκόσμια κοινότητα και το
είδος των υποδομών που απαιτούνται στο μέλλον που θα αλλάξει αναπόφευκτα.

8/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 8η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα
της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ενισχύει τη ρευστότητα επιχειρήσεων. Οι πόροι του Ταμείου
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό
Δημόσιο και προέρχονται από τη συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ).
Η Δράση «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» συμβάλλει ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, λόγω της
ιδιαίτερα ευνοϊκής τιμολόγησης που προκύπτει από την άτοκη συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Ειδικότερα, αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων για:
1. Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί (Υποπρόγραμμα 1).
2. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 2).
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3. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 (Υποπρόγραμμα 3).
Καλύπτει δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα και το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ
είναι επιλέξιμος ως δαπάνη. Εξασφαλίζεται κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα
πρώτα 2 χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η
χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000€.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 είναι
από 2 έως 5 χρόνια.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα του στο www.ependyseis.gr και στη συνέχεια προσέρχεται στο
Κατάστημα της Τράπεζας που συνεργάζεται προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο, το οποίο επιβαρύνει τον δανειολήπτη, αποτελεί εφάπαξ
ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του
δανείου, με ανώτατο ποσό τα 4.000€ και κατώτατο τα 100€.
Λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του προγράμματος (3,5x), από τις 6/5/2020, η υποβολή νέων
αιτήσεων δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
νέες αιτήσεις θα μπορούν υποβάλλονται μετά την μερική αξιολόγηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες
των ήδη υποβεβλημένων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.

8/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19
Την 8η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η απόφαση 2500/6 (ΦΕΚ 1768 Β) που
υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία
«Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ) για τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή
του Δημοσίου θα ανέλθει σε 1,25 δισ. € από το ΠΔΕ και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να μοχλευτούν
από τις τράπεζες συνολικές πιστώσεις 7 δισ. ευρώ.
Άμεσα προγραμματίζεται να αναρτηθεί η πρόσκληση προς τις τράπεζες και το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ταμείο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι
χρηματοδοτήσεις θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε
δανείου.
Οι τράπεζες και οι τελικοί αποδέκτες θα διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής
ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα όπως προσδιορίζουν οι
Κανονισμοί των ΕΔΕΤ και των Κρατικών Ενισχύσεων, βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.

8/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25%
ΣΤΟΝ ΦΠΑ
Την 8η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η από 6-5-20 εκδοθείσα Εαρινή
Οικονομική Πρόβλεψη της Οικονομικής Επιτροπής. Η πανδημία κορωνοϊού αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο
σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές
συνέπειες. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό
επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει τη φετινή χρονιά ύφεση ιστορικών διαστάσεων.
Η Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη προβλέπει ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά
7,75% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 6% το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά
7% το 2020 και να αυξηθεί κατά περίπου 6% το 2021. Οι προβλέψεις για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ
έχουν αναθεωρηθεί κατά περίπου εννέα εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την οικονομική πρόβλεψη
του φθινοπώρου 2019.
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Το σοκ για την οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρικό, εκ του γεγονότος ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα
κράτη μέλη, αλλά τόσο η πτώση της παραγωγής το 2020 (από -4,25% στην Πολωνία σε -975% στην
Ελλάδα) όσο και η ισχύς της ανάκαμψης το 2021, θα διαφέρει σημαντικά. Η οικονομική ανάκαμψη κάθε
κράτους μέλους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα αυτή, αλλά και από τη
δομή των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε σταθεροποιητικές πολιτικές.

11/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Την 11η Μαΐου 2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου δύο αποφάσεις του Υπουργείου
Εργασίας που δημοσιεύθηκαν στο ίδιο ΦΕΚ (1775/Β) την 9η Μαΐου. Με την πρώτη απόφαση
(Δ.15/Δ’/οικ.16484/499) δίνεται παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
μηνός Απριλίου 2020 για του εργοδότες. Με τη δεύτερη απόφαση (Δ.15/Δ’/οικ.16486/500) δίνεται
παράταση στην ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και στη ρύθμιση καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

12/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Protecting balance sheets will protect staff
during Covid crisis»
Το 9ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου και διερεύνησε
πώς οι εταιρείες μπορούν να υπερασπιστούν καλύτερα τους ισολογισμούς τους απέναντι στην οικονομική
αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα του κορωνοϊού.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Luis Villarroya Alonso δήλωσε: «Το να προστατεύσουμε
το προσωπικό μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την
προστασία των εταιρειών μας». Τα σχέδια υποδομής θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάκαμψης
σε πολλές επιχειρήσεις, δήλωσε ο Αλόνσο, ωστόσο οι επιχειρήσεις θα επηρεαστούν βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα λόγω των ταμειακών ροών και των μειώσεων των εσόδων καθώς τα έργα επιβραδύνονται
ή σταματούν. Ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να εξεταστεί ήταν η αύξηση των πιθανών απαιτήσεων που
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα ασφάλιστρα και αυτό έπρεπε να αποφευχθεί, ανέφερε.
Ο Ryuichi Arimoto, πρόεδρος της Nippon Koei Co, δήλωσε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας
των συμβούλων μηχανικών στην Ιαπωνία είχε αλλάξει δραστικά από το ξέσπασμα του ιού, με μόνο το
15% του προσωπικού να εργάζονται σε γραφεία και το υπόλοιπο από το σπίτι. Προχωρώντας προς τα
εμπρός, θα υπάρξει ανάγκη για καλύτερες τεχνολογίες και υποδομές για τους ανθρώπους να εργάζονται
μακριά από το σπίτι, καθώς οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία θα έχουν μόνιμη επίδραση στη
βιομηχανία. Ο κλάδος θα πρέπει να αποδεχθεί υψηλό βαθμό αβεβαιότητας μεσοπρόθεσμα και αυτό θα
έχει επιπτώσεις στα οικονομικά των επιχειρήσεων.
Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι ο τομέας των συμβούλων μηχανικών που είναι
ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τις χώρες να ανακάμψουν από την τρέχουσα κρίση, αλλά παράλληλα,
η νέα κανονικότητα στη μετά covid εποχή, θα σημάνει μία αλλαγμένη βιομηχανία που θα κάνει διαφορετικά
τα πράγματα διαφορετικά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό.

14/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Planning effective responses to the Covid
crisis»
Το 10ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου και
διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην τρέχουσα κρίση και τα μέτρα που
έχουν λάβει για την προετοιμασία της απάντησής τους στην τρέχουσα κρίση.
Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η αξία που οι σύμβουλοι μηχανικοί φέρνουν στις
υποδομές και στη κοινωνία, δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Αυτή η κρίση έχει αλλάξει πολλά πράγματα,
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αλλά ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει, είναι η ανάγκη αντιμετώπισης των σοβαρών ζητημάτων υποδομής
που υπήρχαν πριν από την πανδημία. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα
με πιο επείγοντα τρόπο.

14/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ EFCA: «European financial architecture for
development»
Την 14η Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα την υπό ανάπτυξη
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Το σεμινάριο παρακολούθησε ο
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κος Σπύρος Παπαγρηγορίου.

15/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 15η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το από 14-5-20 ενημερωτικό σημείωμα
που εξέδωσε η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα από τους
συγγενείς Συνδέσμους, εργοληπτικές οργανώσεις κλπ.

15/5/20 – 3η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΓΜ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την Παρασκευή 15η Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 3η συνάντηση εκπροσώπων των
ΣΕΓΜ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις πολιτικής.
Στην συνάντηση αυτή, εκ μέρους του μελετητή μετείχε ο κ. Νίκος Παπαδάτος και από τον ΣΕΓΜ ο τέως
πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κώστας Καλέργης και ο πρώην πρόεδρος Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, οι κ.κ.
Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Κάτσιος, Χρίστος Τσομπανίδης, Κώστας Γαλερίδης
και Σταύρος Δαμιανίδης. Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδα Εργασίας δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για
λόγους ανωτέρας βίας.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η παρουσίαση από τον μελετητή και ο σχολιασμός από τους
συμμετέχοντες των βασικών συμπερασμάτων από την επεξεργασία των απαντήσεων στο
ερωτηματολόγιο και οι κατ’ αρχήν προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Έγιναν εποικοδομητικά σχόλια τα οποία καταγράφηκαν από τον μελετητή. Συμφωνήθηκε όπως
αναζητηθούν από τον ΣΕΓΜ στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά και θα ζητήσει ο μελετητής και θα
κατατεθούν τα βασικά μέτρα ενίσχυσης της εξωστρέφειας κατά την κρίση του ΣΕΓΜ με βάση τις
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

18/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «The crucial role of communications in a
crisis»
Το 11ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου και εξέτασε
τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν επικοινωνήσει αποτελεσματικά, εσωτερικά και
εξωτερικά, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης Covid-19.
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18/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ
Την 18η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής
Δραστηριότητας (Απρίλιος) του ΣΕΒ με στοιχεία για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό. Οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυσμενέστερες από τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020. Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει την ύφεση να
κυμαίνεται μεταξύ -4,7% (βασικό σενάριο) και -7,9% το 2020, με την οικονομία να ανακάμπτει και να
καλύπτει πλήρως το χαμένο έδαφος το 2021, με την υπόθεση ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα
εξασθενήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Στη μετά τον κορωνοϊό εποχή, φαίνεται ότι δυσχεραίνεται η προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών
επενδυτικών κεφαλαίων, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η αλλαγή καταναλωτικών προτύπων,
εργασιακών συνθηκών, η διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, κ.ο.κ. Είναι γνωστή η εξάρτηση της
χώρας μας από τις αποταμιεύσεις του εξωτερικού, δεδομένης της αρνητικής αποταμίευσης των
νοικοκυριών στην Ελλάδα. Συνεπώς, διαμορφώνεται ένα δύσκολο αναπτυξιακό τοπίο, που απαιτεί ισχυρή
αναπτυξιακή ώθηση.

20/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ
Την 20η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ενημερωτικός Οδηγός για διαγωνισμούς
δημοσίων έργων, από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της βιομηχανίας,
σε όλο το φάσμα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και για χρηματοδοτικά
προγράμματα, εκ των οποίων θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να επωφεληθούν.
Ο Οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εταιρείες που
ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε συγκεκριμένες χώρες,
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των
οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό), προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.

20/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Kickstarting the post-Covid economy»
Το 12ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου και εξέτασε
την επανέναρξη της οικονομίας μετά την κρίση covid-19 και τα διδάγματα από το τι κάνουν οι κυβερνήσεις
σε όλο τον κόσμο.
Ο Πρόεδρος της FIDIC Bill Howard επεσήμανε ότι παρά την έλευση του Covid-19, οι ανάγκες για υποδομές
είναι ακόμη οξείες και έπρεπε να επιλυθούν και, ως εκ τούτου, ο ρόλος της βιομηχανίας, ιδίως των
συμβούλων μηχανικών, θα είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας επιτυχούς
ανάκαμψης από την τρέχουσα κρίση.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος της FIDIC, Anthony Barry, μιλώντας από την
Αυστραλία είπε ότι τόσο η χώρα του, αλλά και η Νέα Ζηλανδία έχει επηρεαστεί λιγότερο από Covid-19 σε
σχέση άλλες χώρες, αν και η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης για τη
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Η κατασκευαστική βιομηχανία χαρακτηρίστηκε ως βασική βιομηχανία από
την αυστραλιανή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό είναι ένα μεγάλο συν για τον τομέα.
Ο Graham Pontin, επικεφαλής οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής της FIDIC, δήλωσε ότι το οικονομικό
κόστος του Covid-19 θα είναι μεγαλύτερο από αυτό της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τον
ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται να είναι χαμηλότερος και την αβεβαιότητα σημαντικά υψηλότερη.
Σύμφωνα με την υπηρεσία εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ, η επιβράδυνση που προκλήθηκε από το
Covid-19 είναι πιθανό να κοστίσει τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε και το ΔΝΤ προβλέπει
ότι η παγκόσμια οικονομία είναι πιθανό να συρρικνωθεί απότομα κατά 3% το 2020. Ο Pontin
προειδοποίησε επίσης ότι ένα "καταστροφικό σενάριο" στο οποίο η παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί μόλις
0,5%, θα περιλαμβάνει "χτύπημα 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων" στο ΑΕΠ. Ανέφερε επίσης ότι οι δαπάνες
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υποδομής και τα χαρτοφυλάκια θα προσαρμοστούν στην τρέχουσα κρίση. "Τα πρώτα σημάδια είναι ότι
αυτή η μετατόπιση θα συμβεί προς την πράσινη οικονομία, τους τύπους υποδομής, υγείας, τεχνολογίας
και στέγασης".
Ο Richard Threlfall, παγκόσμιος επικεφαλής υποδομών στην KPMG, δήλωσε ότι υπήρξε γενική
αναγνώριση από τις κυβερνήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. ότι ο κλάδος των υποδομών ήταν ένας
κρίσιμος τομέας και αυτό είχε οδηγήσει αρκετές κυβερνήσεις να διατηρήσουν μεγάλα έργα σε καλό δρόμο.
Καθώς τα έθνη εξέρχονται από τον covid-19, είναι πιθανό να υπάρξει μια επανεστίαση στις βιομηχανίες
που θα μπορούσαν να ωθήσουν την οικονομική ανάκαμψη και ότι αυτή η εστίαση είναι πολύ πιθανό να
είναι στραμμένη στα περιβαλλοντικά προγράμματα, δεδομένου ότι υπήρξε ένα αυξανόμενο συναίσθημα
ότι έπρεπε να φροντίσουμε τον πλανήτη πολύ καλύτερα απ’ ότι μέχρι τώρα. Μια "πράσινη επανάσταση"
είναι στα χαρτιά, είπε, μαζί με μια κίνηση προς την κατεύθυνση της ύπαρξης μιας πολύ πιο οικονομικά
βιώσιμης βιομηχανίας με αυξημένη συγκέντρωση στην τεχνολογία και τα δεδομένα. Αυτό θα έχει μεγάλες
επιπτώσεις για τη βιομηχανία και οργανισμούς όπως η FIDIC οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για
αυτό το μέλλον.
Ο διευθύνων σύμβουλος Real Estate και Υποδομών Exchange Mark Worrall είπε ότι οι υποδομές θα
πρέπει να θεωρηθούν ως ένα καλό σπίτι για τις κυρίαρχες ομάδες πλούτου, αν ήταν διατεθειμένοι να
πληρώσουν για αξιοπρεπείς υποδομές, αλλά η βιομηχανία πρέπει επίσης να δείξει μέσα από τα δεδομένα
ότι είναι πιο αξιόπιστη και σε θέση να παραδώσει τα έργα στην ώρα τους και εντός του προϋπολογισμού.
Προγράμματα έργων πρέπει να συγκεντρωθούν, όπως αυτά που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα,
για να ξεφύγουν από μεμονωμένα έργα. Η βιομηχανία πρέπειε να σκεφτεί περισσότερο σε παγκόσμιο και
περιφερειακό επίπεδο παρά να έχει μια έθνο-κεντρική προσέγγιση. Ο Worrall βλέπει επίσης μια κίνηση
προς την πιο περιφερειακή και υποπεριφερειακή αυτονομία ώς αποτέλεσμα της κρίσης του covid-19. Η
τάση αυτή θα έχει επιπτώσεις στη βιομηχανία και στον τρόπο λειτουργίας της, ανέφερε.
Στη συζήτηση, ο Anthony Barry επεσήμανε ότι το πρόβλημα του τομέα των υποδομών δεν ήταν η
χρηματοδότηση ήταν η έλλειψη χρηματοδοτήσιμων από τις τράπεζες έργων (bankable) και η πολιτική
βούληση για την επίτευξή τους, η οποία pr;epei να αντιμετωπιστεί στο μέλλον. "Πρέπει να δημιουργήσουμε
ενέργεια γύρω από τη μελλοντική συζήτηση σχετικά με το είδος των υποδομών που χρειαζόμαστε, αλλά
δεν θέλουμε μόνο συζήτηση, πρέπει να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της", ανέφερε. Ο Graham Pontin
ανέφερε ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί διάλογος με τις κυβερνήσεις σχετικά με το είδος των υποδομών
που απαιτούνται στον κόσμο μετά τον covid-19, ο οποίος θα είναι σαφώς βασικός ρόλος για την FIDIC και
τις παρόμοιες οργανώσεις.
Ο Richard Threlfall τόνισε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος.
"Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η κρίση να οδηγήσει τις χώρες πίσω στα σύνορά τους με επικέντρωση στον
εαυτό τους, ωστόσο αυτό θα ήταν λάθος", ανέφερε. Μια πολυμερής παγκόσμια απάντηση είναι απολύτως
απαραίτητη, έτσι ώστε οι λύσεις να κατευθυνθούν προς τα εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο.

21/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Την 21η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου οι αποφάσεις ΔΝΣα/οικ. 25825/Φ.2.5.
και ΔΝΣα/οικ. 25824/Φ.2.5του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών οι οποίες εκδόθηκαν την 6η Μαΐου
2020 για τη συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών και του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων, αντιστοίχως.
Στο Τμήμα Μελετών, πρόεδρος του οποίου ορίσθηκε ο Γενικός Διευθυντής Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Βαλαβάνης, μετέχει κατά πάγια τακτική, ο τέως πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κωνσταντίνος
Καλέργης ως εκπρόσωπος των Πανελληνίων Οργανώσεων Μελετητών, με αναπληρωτή του τον κο
Ιωάννη Πρέσβελο Γενικό Γραμματέα του ΣΜΕ.
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21/5/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΗ
Την 21η Μαΐου 2020 ο Σύνδεσμος απέστειλε ευχετήριες επιστολές προς τον Υπουργό Υποδομών και
μεταφορών κο Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή
Χατζηδάκη, ευχετήριες επιστολές για την ονομαστική τους εορτή, οι οποίοι απάντησαν με ευχαριστήριο
μήνυμα.

22/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 22η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα
της έρευνας που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος στα μέλη του για τον κορωνοϊό. Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά
με ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με ικανοποιητική συμμετοχή (43 μέλη). Τα πλήρη
αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην περιοχή της ιστοσελίδας για χρήση από τα μέλη μας.
Οι βασικοί τομείς, που το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ καλείται να συνδράμει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνας είναι:
1. Επαναλειτουργία σε κανονικούς ρυθμούς του Δημόσιου Τομέα για μείωση των καθυστερήσεων στις
πληρωμές, εγκρίσεις και στους νέους & και στους εν εξελίξει διαγωνισμούς.
2. Διευκόλυνση δανειοδότησης και καταβολής ασφαλιστικών & φορολογικών υποχρεώσεων.
3. Εξ’ αποστάσεως εργασία, η οποία διαφαίνεται ότι θα αποτελέσει μέρος της νέας κανονικότητας και στη
μετά κορωνοϊό εποχή.

25/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την 25η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου προς ενημέρωση των μελών
συγκεντρωτικός πίνακας με τις αλλαγές προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια την Παρασκευή 22-5-20.

26/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «The role of international finance
institutions and the exit from Covid-19»
Το 13ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου και εξέτασε το
ρόλο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την έξοδο από τη κρίση του Covid-19.
Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης,
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοδότηση υποδομών και κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ως εκ τούτου,
είναι μοναδικά τοποθετημένα για να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομική και διαρθρωτική βοήθεια με
την έξοδο από τον Covid-19.
Το σεμινάριο διερεύνησε τις τρέχουσες δραστηριότητες αυτών των οργανισμών, τις προγραμματισμένες
δραστηριότητες και τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει για την υποστήριξη χωρών και έργων σε όλο τον
κόσμο, καθώς ο κόσμος αναδύεται από την πανδημία του κοροναϊού και ξεκινά το ταξίδι της ανάκαμψης.
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28/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Clients, investors and developers’
perspectives on the fragility of the construction and infrastructure sector»
Το 14ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου και
διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο τα κρατικά οικονομικά κίνητρα τροφοδοτούν τα μελλοντικά σχέδια των
επενδυτών και των πελατών και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κλάδο των κατασκευών και των
υποδομών.
Ο Jason Zhengrong Lu, επικεφαλής της Global Infrastructure Facility, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις απαιτείται
να εξισορροπήσουν την ποιότητα και τη ταχύτητα κατά την εξέταση ανάπτυξης των υποδομών. Η εξέταση
του κινδύνου των επενδυτών είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση επιτυχημένων έργων και η δέουσα
επιμέλεια είναι απαραίτητη, με πολλά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την προηγούμενη
χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, όπου ίσως υπήρχε μίια βιασύνη για την ανάπτυξη χωρίς επαρκείς
προετοιμασίες. Ο Λου ανέφερε ότι η Global Infrastructure Facility έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ταμείο για
τη στήριξη των υποδομών και συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να εξασφαλίσει ότι γνωρίζουν τις
βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη υποδομών και μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από την
προηγούμενη ανάπτυξη.
Ο Solomon Asamoah, Διευθύνων Σύμβουλος της Ghana Infrastructure Investment Fund (GIF), δήλωσε
ότι είναι σε θέση να δώσει σιγουριά στους επενδυτές, ότι κατανοούν τον επιμερισμό του κινδύνου με τον
ιδιωτικό τομέα. Η επιτυχία τους υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι για κάθε 1 δολάριο που έχουν
επενδύσει έχουν προσελκύσει 10 δολάρια από αλλού - μια επένδυση 250 εκατομμυρίων δολαρίων που
έχει φέρει σε 2,5 δις δολάρια, είναι σημαντικό επίτευγμα.
Η Rebecca Zofnass, διευθύνων εταίρος σε Περιβαλλοντική Οικονομική συμβουλευτική εταιρεία, δήλωσε
ότι ιστορικά ο τομέας των κατασκευών και των υποδομών ήταν ένας ανθεκτικός τομέας και είναι σημαντικό
να το θυμόμαστε. Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της εταιρείας της, η πλειονότητα του κλάδου
πιστεύει ότι ο τομέας θα ανακάμψει πλήρως το 2021.
Ο Søren Adamsen, εκτελεστικός διευθυντής αγοράς στην COWI, δήλωσε ότι η Δανία ήταν μία από τις
χώρες που είχαν πληγεί λιγότερο από την πανδημία και, ως εκ τούτου, βρισκόταν σε λειτουργία των
αγορών της. Ανέφερε ότι οι αγορές αυτές θα υπαγορεύονται από κυβερνητικά πακέτα κινήτρων, καθώς
αναμένει ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα θα είναι "πιο αμυντικού χαρακτήρα" στο μέλλον. Ο
Adamsen είπε ότι περιμένει η βιομηχανία να συρρικνωθεί στο μέλλον με την ανταγωνιστική τιμολόγηση
να αυξάνεται. Στη Σκανδιναβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύει ότι θα υπήρχε μια αυξανόμενη εστίαση
σε έργα πράσινου μετασχηματισμού, καθώς αυτό θεωρείται ως μια πιο γόνιμη περιοχή για επενδύσεις.
Είπε ότι ήταν πιθανό να υπάρξει μια έκρηξη στα έργα πράσινης ενέργειας, αλλά είναι ακόμα αβέβαιο εάν
τα πράσινα προγράμματα μεταφορών θα απογειωθούν. Οι επενδυτές στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ήταν πιο δραστήριοι από ό,τι στον τομέα των κτιρίων, ένα σημάδι για το τι θα
ακολουθήσει.
Ο José María Viñals, εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Squire Patton Boggs, δήλωσε ότι η νέα
πραγματικότητα για τις χώρες μετά το Covid-19 θα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που είναι τώρα.
Υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα λόγω της καραντίνας που θα έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία, όπως
και οι προκλήσεις με τις αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως για εκείνες που εξαρτώνται από την κινεζική αγορά.
Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν νομικές επιπτώσεις από αυτές τις καθυστερήσεις και κάποιες
αναπόφευκτες δικαστικές υποθέσεις. Οι κυβερνητικές ενέσεις χρηματοδότησης ήταν ευπρόσδεκτες, αλλά
δεν ήταν σε θέση όλες οι χώρες να το κάνουν αυτό και συνεπώς η ανάκαμψη ενδέχεται να είναι άνιση σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ανέφερε. Ωστόσο, οι υποδομές θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως
βασική οικονομική κινητήρια δύναμη, η οποία θα πρέπει να είναι θετική για τη βιομηχανία. Όπως και άλλοι
ομιλητές, είδε την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή υποδομή ως "έργα καταφύγιο" για τις κυβερνήσεις
και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ,ως ασφαλέστερα καταφύγια για επενδύσεις.
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28/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 28η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το από 28-5-20 ενημερωτικό
σημείωμα που εξέδωσε η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των
εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,
νέα από τους συγγενείς Συνδέσμους, εργοληπτικές οργανώσεις κλπ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
συνημμένος οδηγός από τη Νέα Ζηλανδία για «Μοντέλα ταχείας κινητοποίησης του κατασκευαστικού
τομέα για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά τον COVID-19».

28/5/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ18 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την 28η Μαΐου 2020 μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ο Σύνδεσμος απέστειλε στην Δ/νση
Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με
κοινοποίηση στον Υπουργό και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, επιστολή διαμαρτυρίας 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» στην οποία έχουν τεθεί όροι επιλογής ιδιαιτέρως προβληματικοί και
καταχρηστικοί, οι οποίοι περιορίζουν υπερβολικώς τον ανταγωνισμό, μερικοί από τους οποίους
ευρίσκονται στα όρια της νομιμότητας.

29/5/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 29η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η έκδοση φυλλαδίου του
2020 για τις μελλοντικές τάσεις στον κλάδο των Συμβούλων Μηχανικών, με την βασική διαπίστωση ότι η
μόνη σταθερά είναι η αυξανόμενη ανεξέλεγκτα αλλαγή. Με την υιοθέτηση σωστού συνδυασμού
τεχνολογιών και τεχνικών που καταγράφονται στο φυλλάδιο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τους
πελάτες της εταιρείας μας, θα προετοιμασθούμε προς την «Industry 4.0» όπως οι κλάδοι της
πληροφορικής των δικτύων και της επαυξημένης πραγματικότητας.
Το φυλλάδιο αυτό είναι το τρίτο στην σειρά και έρχεται ως συνέχεια του φυλλαδίου του 2018 που
κατέγραψε τις νέες τεχνολογίες και επαναστατικές διαδικασίες και προσδιόρισε πιθανά εκθετικά μοντέλα
εξέλιξης στον κλάδο της συμβουλευτικής μηχανικής και του φυλλαδίου του 2019 το οποίο επικεντρώθηκε
σε καινοτόμες και προληπτικές στρατηγικές, νέα μοντέλα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων με ανάλυση
δεδομένων και πληροφοριών για χρήση μαζί με τη γνωστική συνεργασία μεταξύ των μελών της εταιρείας
και των συνεργατών της.

30/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ: «ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19»
Την 30η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το έκτακτο δελτίο του ΣΕΒ για την κρίση
του COVID-19. Από τα μέτρα και τους νέους κανόνες λειτουργίας, μέχρι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
εργαζομένων και εργοδοτών, το τέταρτο κατά σειρά δελτίο του ΣΕΒ για την κρίση του κορονοϊού, συνεχίζει
την προσπάθεια καταγραφής των μέτρων και διάχυσής τους στις επιχειρήσεις-μέλη. Ο κοινός στόχος
παραμένει ο ίδιος: να βγούμε οικονομικά, κοινωνικά και παραγωγικά όρθιοι από την περιπέτεια.
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30/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: « Doing
Business with the Arab World» (Tunisia – Saudi Arabia – United Arab Emirates)»
Την 30η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η είδηση για την διοργάνωση του
δεύτερου διαδικτυακού σεμιναρίου “Doing Business with the Arab World” στις 17 Ιουνίου στις 14:00 (τοπική
ώρα Ελλάδος), το οποίο θα παρουςιάσει τις αγορές της Τυνησίας, της Σαουδικής Αραβίας και των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι τρεις εν λόγω αραβικές χώρες διαθέτουν μεγάλες και δυναμικές αγορές και προσφέρουν εξαιρετικές
επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Οι
παρουσιάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως από τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων στις αντίστοιχες χώρες: τον κ. Γεώργιο Σακουφάκη από την Τυνησία, τον κ. Νικόλαο
Θωμόπουλο από την Σαουδική Αραβία και την κα Μαρία Κωστοπούλου από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.
Το webinar μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Η
διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν
στους ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους.

30/5/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΖΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Την 30η Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση από το Υπουργείο
Εξωτερικών, τμήμα Β8 της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, το οποίο μας κοινοποίησε έγγραφο
σχετικά με την επιβολή εγχώριου προτιμησιακού καθεστώτος στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη.

3/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Engineering the future of the ‘new normal»
Το 15ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου και
διερεύνησε πώς θα είναι ο τομέας των κατασκευών και των υποδομών στην νέα κανονικότητα.
Ξεκινώντας την εκδήλωση, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Tony Barry είπε ότι μετά από μήνες
κλειδώματος και περιορισμούς στην κυκλοφορία, οι άνθρωποι τώρα θέλουν να μιλήσουν για την
οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν θα εργάζονται με τον ίδιο τρόπο στη νέα κανονικότητα,
καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση στον χώρο εργασίας και τον
περιορισμένο αριθμό εργαζομένων στα γραφεία. Αυτό θα είναι πρόκληση. Θα χρειαστούν επενδύσεις σε
υποδομές στέγασης και ευρυζωνικότητας οι οποίες θα επιτρέψουν στον κατασκευαστικό τομέα και σε
άλλες βιομηχανίες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά χρήματα στο
οικονομικό σύστημα και είναι ζωτικής σημασίας η βιομηχανία υποδομών να εμπλακεί σε συζητήσεις με τις
κυβερνήσεις σχετικά με τις προτεραιότητες που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, είπε.
Η Karin Sluis, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Witteveen + Bos είπε ότι είναι πεπεισμένη ότι οι εργαζόμενοι
"εν μέρει θα εργάζονται από το σπίτι" και για το λόγο αυτό οι επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές θα είναι
ζωτικής σημασίας. Η Ευρώπη θα προσπαθήσει να "θέσει το παράδειγμα" σε μια σειρά τομέων για την
ανάκαμψη από την πανδημία Covid. Η Sluis επεσήμανε την ψηφιακή τεχνολογία, την πολυμορφία και την
ένταξη καθώς και τη βιωσιμότητα ως τους βασικούς τομείς στους οποίους η ΕΕ επιδιώκει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στον κλάδο των υποδομών και ο τομέας πρέπει να αποτελέσει
μέρος της συζήτησης σχετικά με το τι απαιτείται για να προχωρήσουμε, ειδικά γύρω από τον βιώσιμο
σχεδιασμό που περιελαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. "Θα πρέπει να κατασκευάσουμε το
μέλλον και να δημιουργήσουμε περισσότερη αξία με λιγότερα χρήματα και με αυτόν τον τρόπο να
δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη στέγαση και περισσότερη ευημερία για την
κοινωνία", ανέφερε.
Η Αικατερίνη Καρακατσάνη, διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Morrison Hershfield, δήλωσε ότι ο covid19 και η απειλή του θα είναι μέσα στην κοινωνία για το άμεσο μέλλον και οι εταιρείες θα πρέπει να
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συνηθίσουν να εργάζονται με αυτή την απειλή στο «νέο φυσιολογικό». Υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες του
προσωπικού σχετικά με τα ταξίδια και την κοινωνική αποστασιοποίηση, έτσι μια ισορροπία πρέπει να
επιτευχθεί μεταξύ της παραγωγικότητας και της ασφάλειας. "Η εμπειρία των εργαζομένων θα πρέπει να
αναπαραχθεί με πιο ψηφιακό τρόπο και μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι έχουν ήδη προσαρμοστεί σε αυτόν
τον νέο τρόπο εργασίας".
Ο επικεφαλής οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής της FIDIC Graham Pontin προειδοποίησε να μην
θεωρηθεί η τεχνολογία πανάκεια στη νέα κανονικότητα. Υπάρχει μια πληθώρα θεμάτων για τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των νέων εργασιακών πρακτικών, των
περιορισμών στις μεταφορές, στις δημόσιες μετακινήσεις και τις εκδηλώσεις και το πιο σημαντικό, η
απάντηση στο ακανθώδες ερώτημα του "ποιος θα πληρώσει για όλα όσα να προχωρήσουν;".

3/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
Την 3η Ιουνίου ο πρόεδρος απέστειλε στα μέλη του Συνδέσμου email ενημερώνοντας ότι ζητήθηκε
αρμοδίως από τον Σύνδεσμό μας, η διατύπωση σχολίων και απόψεων επί των σχεδίων: 1. Μητρώου
Γεφυρών και 2. Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών, για την εφαρμογή του «Κανονισμού
Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών», τα οποία έχουν αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Επειδή το αντικείμενο που δημιουργείται αφορά σημαντικό αριθμό εταιρειών του Συνδέσμου,
κοινοποιήθηκε το υλικό που έχει σταλεί ζητήθηκε η κατάθεση απόψεων μέχρι την 21η του μηνός,
προκειμένου να αποσταλεί μία συνολική τεκμηριωμένη γνωμοδότηση επί του θέματος η οποία να απηχεί
τα μέλη.

3/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
Την 3η Ιουνίου εστάλη στα μέλη μας πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου Εμπορίου & Ανάπτυξης κου Rashad Mabger για την παρακολούθηση στις 17 Ιουνίου τ.ε.
στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), του δεύτερου διαδικτυακού σεμιναρίου της σειράς “Doing Business with
the Arab World” με θέμα τις αγορές της Τυνησίας, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. Οι παρουσιάσεις έγιναν εξ αποστάσεως από τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων στις αντίστοιχες χώρες: τον κ. Γεώργιο Σακουφάκη από την Τυνησία, τον κ.
Νικόλαο Θωμόπουλο από την Σαουδική Αραβία και την κα Μαρία Κωστοπούλου από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.

4/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «Learning lessons from how countries and
governments have dealt with the Covid-19 pandemic»
Το 16ο διαδικτυακό σεμινάριο της FIDIC Covid-19 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου και
διερεύνησε πώς θα αντληθούν διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες και οι κυβερνήσεις
αντιμετώπισαν την πανδημία Covid-19.
Η παγκόσμια πανδημία Covid-19 ανέδειξε τομείς στους οποίους οι κυβερνήσεις έχουν λάβει παρόμοιες
και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας. Υπάρχει, ωστόσο, μια
αυξανόμενη οικονομική απάντηση στα ζητήματα που προκαλεί ο Covid-19 όσον αφορά την επιχειρηματική
δραστηριότητα, τους μισθούς, την οικονομική στήριξη κ.λπ.
Αυτή η απάντηση είναι παρόμοια, αν όχι μεγαλύτερη σε κλίμακα, από την απάντηση στη
χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 και δείχνει πόσο σοβαρή είναι η τρέχουσα κρίση και οι πιθανές
επιπτώσεις της στον κόσμο. Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο διερεύνησε τι έχουν κάνει διαφορετικές χώρες,
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τόσο ως απάντηση στην εξάπλωση του ιού όσο και στην επακόλουθη οικονομική ανταπόκριση και εξέτασε
τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν για μελλοντικές κρίσεις και για το πώς λειτουργούμε ως κοινωνίες
και κλάδοι που προχωρούν μπροστά.
Μία εξαιρετική σύνθεση εμπειρογνωμόνων συζήτησε αυτά τα θέματα και εξέτασε τις παγκόσμιες
επιπτώσεις των κυβερνητικών παρεμβάσεων με σκοπό να κατανοήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τις
επιχειρήσεις κατασκευών και υποδομών. Με την ανταλλαγή εμπειριών από όλο τον κόσμο προσφέρθηκε
βοήθεια και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αντιμετώπισης της
τρέχουσας κρίσης.

4/6/20 – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (GAM) 2020 ΤΗΣ EFCA
Την 4η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η ετήσια γενική συνέλευση της EFCA για το 2020 στην
οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος.
Τα θέματα συζήτησης και ψηφοφορίας ήταν η έγκριση των πρακτικών της GAM του 2019, η παρουσίαση
από τον πρόεδρο των δραστηριοτήτων της EFCA την τελευταία χρονιά, η έγκριση τροποποίησης του
άρθρου 5 του καταστατικού της ένωσης με την προσθήκη σημείωσης που επιτρέπει την αποδοχή ως
τακτικών μελών της EFCA επιμελητηρίων συμβούλων μηχανικών σε χώρες που δεν υφίστανται σύνδεσμοι
μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων (όπως η Κύπρος), η έγκριση της νέας σύμβασης
συνεργασίας FIDIC-EFCA με την πρόβλεψη αντιπροσώπευσης της πρώτης από τη δεύτερη στην
Ευρώπη, η έγκριση του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου έτους και του προϋπολογισμού του
επομένου, την επιβεβαίωση της εκλογής του Benoît Clocheret ως νέου προέδρου της EFCA για τα
επόμενα τρία χρόνια, η παρουσίαση και έγκριση του προγράμματος της EFCA για την περίοδο 2020 – 23
από τον νέο πρόεδρο, την έγκριση διορισμού του Denis Lohest ως νέου αναπληρωτή ταμία και των
Roberto Carpaneto, Inés Ferguson, Marcin Mikulewicz και Magnus Höij ως νέων διευθυντών καθώς και
την αποδοχή της εισόδου του Ρωσικού Συνδέσμου NACEC ως μέλους – παρατηρητή στην EFCA.

4/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΜ «BIM & DIGITALISATION ROADMAP» ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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.

5/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4690/2020
Την 5η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην στήλη «ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών
μας» της ιστοσελίδας του Συνδέσμου ενημερωτικό σημείωμα του Λογιστικού Γραφείου «TZIGKOS |
BANTRAS» (www.tzigkos-bantras.gr) σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά μέτρα όπως ρυθμίζονται
στον N.4690/2020:
1. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.
Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε
ρύθμιση του συνόλου των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και των ασφαλισμένων
προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, και δύναται αυτή να υποβληθεί έως 30.9.2020
(αντί της 31.5.2020) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
2. Θεσπίζεται, για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020, μηχανισμός ενίσχυσης της
απασχόλησης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
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Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
δύνανται να προβαίνουν για έναν ή περισσότερους μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος του
μηχανισμού, σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Καταβάλλεται στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό,
οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των
εργαζομένων που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται καθώς και αναλογία του
επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των
εργαζομένων.
Εξαιρούνται της κάλυψης του μηχανισμού οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της
οικονομικής ενίσχυσης.
Αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η διαφορά, που προκύπτει, σε περίπτωση που οι
καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου
κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.
Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση του μηχανισμού, η υποχρέωση να μην
προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν καθώς
και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς αυτών κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους.
3. Μέτρα ενίσχυσης των εποχιακά εργαζομένων προκειμένου να αντιμετωπισθεί τόσο το ζήτημα της
απασχόλησης αυτών όσο και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους
στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα των μεταφορών, λειτουργίας
ξενοδοχείων και του τουρισμού γενικότερα.
Συγκεκριμένα:
α. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά
το έτος 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά
καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 έχουν
δικαίωμα από 1.06.2020 έως 30.09.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή
του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, του δέκατου τρίτου άρθρου
της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
β. Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται i) να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή
συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία και ii) να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών, που δεν θα
επαναλειτουργήσουν τίθενται σε αναστολή και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 534 ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της
σύμβασης εργασίας.
γ. Για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης προβλέπονται τα
εξής:
Καταβάλλεται μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας
που έλαβαν, στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που
απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και για τους οποίους δεν
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, εφόσον έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας
τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, εντός του διαστήματος από τον Σεπτέμβριο 2019 και έως το
Φεβρουάριο 2020.
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δ. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι
ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για το αντίστοιχο διάστημα.
ε. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή
θα προσληφθούν έως τις 30.09.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από το κρατικό
προϋπολογισμό για το διάστημα 01.06.2020-30.09.2020.
ζ. Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται
ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και λοιπούς φορείς και δεν προσμετράται
στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.
4. Οργάνωση του χρόνου εργασίας και κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
για τα χρονικά όρια εργασίας, για εργαζόμενους γονείς με σκοπό την διευκόλυνσή τους για τη φροντίδα
των παιδιών τους.

5/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Την 5η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, το Ενημερωτικό Σημείωμα Ιουνίου 2020
του γνωστού νομικού Δημοσίου Δικαίου και συμβούλου – υποστηρικτή του Συνδέσμου κου Δημήτρη
Κουρκουμέλη.
Τα θέματα που πραγματεύεται είναι τα ακόλουθα (με έντονο χρώμα τα αμέσου ενδιαφέροντος μας):
1. Απολογισμός και Διλήμματα της Πανδημίας.
2. Θερμομέτρηση, Παρακολούθηση, Πιστοποιητικά Ανοσίας και Εμβολιασμός.
3. Η Ανωτέρα Βία στο Δημόσιο Δίκαιο.
4. Δημόσιες Συμβάσεις.
5. Μισθώσεις τύπου Airbnb και Χρήσεις Γης.
6. Η από 05.05.2020 Απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.
7. Διατάξεις Νέου Περιβαλλοντικού Νόμου.
8. Πρόσφατη Νομολογία.
9. International Construction COVID-19 and Standard Contracts.

5/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την 3η Μαΐου 2020 συστάθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ 91Α/3-5-20) η οποία θα λειτουργεί 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.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται και αποτελείται από α) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως
Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον
προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, δ) τον
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ε) τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή,
στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των
διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των
συναρμόδιων Υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
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Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου,β) ο
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και
Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προχώρησε
στη σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΦΕΚ 1686Β/4-5-20) με αντικείμενο τη
μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για
την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις
έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Μέλη της ορίσθηκαν οι 1. Γεώργιος Δελλής του Ιωάννη, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, 2.
Αλέξανδρος Ροϊλός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής του
Προέδρου της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Χρυσούλα Τσιαβού, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, 3. Δημήτριος Πυργάκης του Θεοδώρου, Πάρεδρος τουΣυμβουλίου της Επικρατείας ως
τακτικό μέλος, 4. Γεώργιος Ντραντάς του Νικολάου, Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Δημοσίου
Δικαίου ΑΣΕΙ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΔΗΣΥ, ως τακτικό μέλος με
αναπληρώτρια την Μίνα Καλογρίδου του Σπυρίδωνα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, 5. Δημήτριος Ράικος του Γεωργίου, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ και
Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή
τον Ορέστη Καβαλάκη του Πλάτωνα, Δικηγόρο Αθηνών, 6. Νικόλαος Σαββίδης του Σπυρίδωνος, Μέλος
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα
Κουρή του Δημητρίου, Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 7. Γεώργιος Κροκίδας του
Στεφάνου, Δικηγόρος Αθηνών, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Ιωάννη-Παναγιώτη Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, Μηχανικό, Προϊστάμενο του
Τμήματος Κατασκευών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών, 8. Πέτρος Τάσσης του Ευαγγέλου, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος
τον Κυριάκο Λυράκο του Νικολάου, Υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών, 9. Βασιλική Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, Σύμβουλος της Γενικής
Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, με αναπληρωματικό μέλος την
Σταυρούλα Αγγελίδη του Θεοφάνη, Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και
Αναπτυξιακών Πολιτικών, 10. Γεώργιος-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου του Αναστασίου, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ισμήνη-Πολυξένη
Κωστίκα του Παναγιώτη, Π.Ε. Μηχανικών, Υπάλληλο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., 11. Παναγιώτης Πετρόπουλος του
Παντελή, Δικηγόρος Πειραιώς ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δάφνη - Ελένη Νικολάου του
Χρυσοστόμου, Δικηγόρο Αθηνών και Σύμβουλο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 12.
Σωτήριος Μπρέγιαννος του Νικολάου, Δικηγόρος Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο
Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου, Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 13. Λεωνίδας Σιδηρόπουλος του Ιωάννη,
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Λαμπροπούλου του
Θεοδώρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Κατόπιν αυτών, αποφασίσθηκε όπως κατατεθεί από το ΕΣΒΥΚ και κάθε μέλος του ξεχωριστά (ΣΕΓΜ,
ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, κλπ) οι προτάσεις τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που έχουμε επεξεργασθεί από
κοινού με επίσημες επιστολές στις οποίες θα ζητείται η πρόσκλησή μας για συμμετοχή στις συνεδριάσεις
της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
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Πράγματι, την 5η Ιουνίου 2020 ο Σύνδεσμος μας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο, τα τακτικά και
αναπληρωματικά Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων με τις προτάσεις
αυτές, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα για συμμετοχή εκπροσώπων μας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
ή/και των υποεπιτροπών - ομάδων εργασίας που τυχόν θα συγκροτηθούν, επισημαίνοντας παράλληλα
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%.

9/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «How the infrastructure industry can
improve its resilience to deal with future global pandemics»
Η 17η στη σειρά των τηλεσεμιναρίων της FIDIC πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και εξέτασε
πώς ο τομέας των κατασκευών και των υποδομών μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός και να είναι σε καλύτερη
θέση να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι πριν
από την πανδημία, μιλούσαμεγια την ανθεκτικότητα στη βιομηχανία όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και
ήταν σημαντικό να τονίσουμε ότι τα ζητήματα που είχαν τεθεί εξακολουθούν να υφίστανται.
"Εξακολουθούμε να έχουμε δισεκατομμύρια ανθρώπους χωρίς αποχέτευση ή πόσιμο νερό και οι μηχανικοί
είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων", ανέφερε. "Καθώς βγαίνουμε από
την πανδημία, τα ζητήματα αυτά θα αυξηθούν σε σημασία μαζί με αυξημένη πίεση για επιτάχυνση της
υλοποίησης των έργων που χρειάζεται ο κόσμος. Αυτές θα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις υγείας και άλλες
κοινωνικές υποδομές που είναι τόσο σημαντικές για τη βελτίωση της ετοιμότητάς μας για μελλοντικές
κρίσεις», δήλωσε ο Howard.
Ο Manuel Valencia, αντιπρόεδρος της Técnicas Reunidas Internacional στην Ισπανία, δήλωσε ότι ήταν
στην ευχάριστη θέση να αναφέρει ότι κανένα από τα έργα της εταιρείας δεν είχε σταματήσει κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, μόνο καθυστέρηση παρατηρήθηκε σε κάποια από αυτά. "Η πανδημία ήταν μια
συνεχής διαδικασία μάθησης", είπε και διάφορα μέρη του κόσμου εξακολουθούσαν να επηρεάζονται με
διαφορετικούς τρόπους. Ο Βαλένθια είπε ότι πιστεύει ότι η αποκατάσταση των ταξιδιών και πάλι θα είναι
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις ώστε να επιστρέψουν σε κάτι που πλησιάζει την κανονικότητα.
Ο Tracey Ryan από τη Νέα Ζηλανδία ,διευθύνων σύμβουλος της Aurecon είπε ότι κατά την κρίση εκεί
ευπήρξε πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας. Ο Covid-19 δοκίμασε
τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας αλλά αύξησε την καινοτομία. "Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούμε να
είμαστε δημιουργικοί και πειραματικοί και η χρήση της ψηφιακής μας εργασίας έχει αυξηθεί μαζικά," είπε
ο Ryan. Η τρέχουσα κρίση έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ο οποίος ήταν
καλός στον τομέα, ανέφερε. "Η αίσθηση του επείγοντος έχει επίσης οδηγήσει την καινοτομία στη
βιομηχανία μας και έχουμε δει περισσότερη δημιουργικότητα και έχουμε έναν πιο ευέλικτο τομέα ως
αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο πώς ήμασταν πριν,. πρέπει να βασιστούμε
στα οφέλη που αποκομίσαμε για το μέλλον».
Ο Dan Saville, επικεφαλής του τομέα υποδομών της Arup στο Ηνωμένο Βαςίλειο, δήλωσε ότι η
ανθεκτικότητα της βιομηχανίας είναι σημαντική όχι μόνο σε περιόδους κρίσης αλλά και σε κανονικές
εποχές. Είπε ότι η κρίση είχε αποκαλύψει τις αδυναμίες της συνδεδεμένης ζωής μας σε πυκνές συνθήκες
διαβίωσης σε όλες τις κοινωνίες που είχαν δημιουργήσει ένα γόνιμο έδαφος για την εξάπλωση της
πανδημίας. Η απάντηση στον Covid θα πρέπει να είναι καλύτερος σχεδιασμός και "απο-συμπύκνωση"
των πόλεων με μεγαλύτερη ευελιξία για τη διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας και μια πιο
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αποτελεσματική χρήση των μεταφορών. Από την άποψη του χώρου εργασίας, τόνισε επίσης ότι υπάρχει
επείγουσα ανάγκη να εξετάσουμε σε τι θα επιστρέψουμε όλοι όταν επιστρέψουμε στην εργασία μας.
"Θέλουμε έναν υπολογιστή γραφείου ή κάτι διαφορετικό εντελώς; ρώτησε. Η ηγεσία ήταν επίσης ζωτικής
σημασίας για την ανθεκτικότητα και υπάρχουν διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από τον τρόπο που
διαφορετικές χώρες είχαν ανταποκριθεί στην πανδημία, δήλωσε ο Saville, ο οποίος τόνισε ότι στη νέα
Ζηλανδία η πρωθυπουργός Jacinda Adern ήταν παράδειγμα ηγέτη κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Ο Cosmin Tombolcea, γενικός διευθυντής της Pro Toby από τη Ρουμανία, σκέφτηκε ότι οι σύμβουλοι
μηχανικοί είχαν να αντιμετωπίσουν την ανθεκτικότητα σε μια νέα περίσταση ως αποτέλεσμα του ιού. Ως
πρόεδρος της FIDIC Future Leaders, είπε ότι συμμετείχε σε συζητήσεις με νέους επαγγελματίες από όλο
τον κόσμο σχετικά με το πώς η βιομηχανία έπρεπε να αλλάξει στο μέλλον. Ένα μελλοντικό αποτέλεσμα
από αυτές τις συζητήσεις θα βοηθήσει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση της βιομηχανίας για
μελλοντικές προκλήσεις, ανέφερε. Ο Tombolcea τόνισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τους
ανθρώπους, «ανθρώπινο μας αγαθό», ως ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία στο μέλλον. "Το καλό
προσωπικό θα βοηθήσει τη βιομηχανία να γίνει πιο ανθεκτική στο μέλλον και να έχει τους κατάλληλους
ανθρώπους στη θέση τους που είναι έμπιστοι και που εμπιστεύονται την επιχείρησή σας είναι ο καλύτερος
τρόπος για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας", είπε.
Η συζήτηση έθεσε ορισμένα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ζητήματος της διατήρησης της
ασφάλειας των ανθρώπων και της αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινωνίας στο μέλλον. Η χρήση του
χώρου είναι κρίσιμη από αυτή την άποψη και οι συνεισφέροντες στην online συζήτηση ανέφεραν ότι τα
οχήματα μεταφοράς, οι δημόσιοι χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι γραφείων θα πρέπει να
αναδιαμορφωθούν. Για να παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς ταυτόχρονα, η υγεία και η ασφάλεια πρέπει
να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή – στο σπίτι, νηπιαγωγεία, σχολεία, γραφεία, εμπορικές περιοχές
– τα οποία είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν νέα πρότυπα μετακίνησης, ποιο ανθεκτικές υποδομές,
ανασχεδιασμένα βιομηχανικά και εμπορικά σχέδια συμπεριλαμβανομένου του κοινού εξοπλισμού και των
συσκευών.
Συνοψίζοντας το webinar, ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard, είπε ότι η βιομηχανία και FIDIC πρέπει να
κάνει ό, τι μπορεί για να ενθαρρύνει τις συζητήσεις συνεργασίας με βασικούς παράγοντες σε όλο τον τομέα
των υποδομών, μεταξύ άλλων με τις κυβερνήσεις και τους διαχειριστές γνώμης, για να εξασφαλιστεί ότι η
βιομηχανία που θα προκύψει από την πανδημία θα είναι στην καλύτερη δυνατή μορφή για να
αντιμετωπίσει το μέλλον και το νέο φυσιολογικό.

9/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Την 9η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
που εκδόθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, με την οποία αναθεωρούνται οι «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Μεταξύ άλλων προβλέπονται:
1. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν πλέον σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά
προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (άρθρο 19, παρ. 2).
2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης
φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
εργαζομένων (άρθρο 1, παρ. 2).
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των
αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να
φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας (άρθρο 9, παρ. 1).
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4. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από
ειδική διάταξη της εν λόγω ΚΥΑ, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
(άρθρο 19, παρ. 3).

9/6/20 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΜ κ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΝΙΟΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ»
Την 9η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στο γνωστό site «ypodomes.com» άρθρο του προέδρου του
Συνδέσμου κου Παναγή Τονιόλου με τίτλο: «Οι μελέτες ως προϋπόθεση ανάκαμψης και αξιοπιστίας» το
οποίο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου:
«Η δεκαετία 2010 – 2019 θα μείνει στην ιστορία της Χώρας ως περίοδος οικονομικής χρεοκοπίας από τις
πολλές στη σύγχρονη ιστορία της, αλλά όχι μόνο. Στα χρόνια αυτά αναδείχθηκαν παθογένειες της
ελληνικής οικονομίας και της διοίκησης οι οποίες κατά την προηγούμενη δεκαετία 2000 – 2009 είχαν
καλυφθεί από την ανάπτυξη που έφερε η είσοδος στη ζώνη του ευρώ των χαμηλών επιτοκίων και της
κατασκευής μεγάλων έργων. Το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Αττική
Οδός, η Εγνατία Οδός, το Μετρό της Αθήνας, τα Ολυμπιακά Έργα, το Μουσείο της Ακρόπολης, η
πεζοδρόμηση της Διονυσίου Αεροπαγίτου και πολλά ακόμη, άλλαξαν το πρόσωπο της Ελλάδας.
Ευτυχώς, μέχρι το 2009 είχαν ωριμάσει μελετητικά, αδειοδοτηθεί και υπογραφεί οι συμβάσεις
παραχώρησης των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, Ιονίας οδού, Ε65, Ολυμπίας Οδού και Μωρέα, οι οποίοι παρά
τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης και τις επαναδιαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, κατασκευάσθηκαν στο
μεγαλύτερο μέρος τους ως το 2019. Το γεγονός αυτό διέσωσε τον κλάδο των υποδομών από την
κατάρρευση και του έδωσε χρόνο για μετάβαση σε νέα αντικείμενα όπως είναι τα ενεργειακά έργα,
αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μοντέλων όπως είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα και
επέκταση της δραστηριότητας του στο εξωτερικό.
Δυστυχώς όμως, η εστίαση της πολιτείας στην προσπάθεια υλοποίησης των ήδη συμβασιοποιημένων
έργων, απέσπασε την προσοχή της από τον σχεδιασμό των έργων της επόμενης γενιάς. Η πραγματική
και αναγνωρισμένη έλλειψη μελετών αποτελεί βασικό παράγοντα της χαμηλής απορρόφησης στο τρέχον
ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνέχισή της δε, θα οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις και στη νέα Προγραμματική
Περίοδο. Το πιο ανησυχητικό όμως, τόσο για την αξιοποίηση των πόρων αλλά και για το ίδιο το
αναπτυξιακό αποτέλεσμα, είναι η υποβάθμιση του ρόλου των μελετών, αθέλητη θέλω να ελπίζω, στο
βωμό της επιτάχυνσης. Ως οι μελέτες να αποτελούν μία τυπική on – off διαδικασία και όχι επιστημονική
προσέγγιση σχεδιασμού και αξιολόγησης με βάση τις αρχές του value engineering και στόχο την επίτευξη
του βέλτιστου τεχνικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά, έργου.
Η νοοτροπία του «αχρείαστου» όσον αφορά στις μελέτες παράγει ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες στα έργα
και στις επενδύσεις και βλάπτει το κοινωνικό σύνολο. Δύο παραδείγματα:
Το πρώτο αφορά το ξενοδοχείο που αναγέρθηκε πρόσφατα κοντά στην Ακρόπολη και κρύβει την θέα της
με συνέπεια να μην λειτουργεί, η πολιτεία να έχει ανακοινώσει ότι θα αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για την
αφαίρεση των δύο πάνω ορόφων και ο υπουργός ότι θα μειώσει τα επιτρεπόμενα ύψη στην περιοχή. Τι
έχει πάει λάθος δεδομένου ότι τo ξενοδοχείο είναι κτισμένο νόμιμα με όλες τις αδειοδοτήσεις; Ο ισχύων
ΝΟΚ εγκρίθηκε το 2012 χωρίς να έχει προηγηθεί η σύνταξη κάποιων μελετών περίπτωσης (case studies)
για να προληφθούν οι αστοχίες εν τη γενέσει τους. Και παρότι αυτό δεν έγινε, δεν ζητήθηκε, λόγω
προφανώς του επείγοντος, η υποβολή από τον μελετητή του επενδυτή τρισδιάστατων προοπτικών του
κτίσματος από κρίσιμες θέσεις θέασης προς τον ιερό βράχο, ενέργεια που θα ανεδείκνυε αμέσως το
πρόβλημα και θα επέτρεπε τη μελέτη κατάλληλων τροποποιήσεων στα σχέδια του ξενοδοχείου πριν την
αδειοδότηση του.
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το τμήμα της Εγνατίας Οδού Κοζάνη – Γρεβενά όπου μετείχα στην ομάδα
μελέτης ως νέος μηχανικός. Το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων, μας χορήγησε μελέτη του 1970 της
βρετανικής McDonald, η οποία διερχόταν ανατολικά της Κοζάνης μακριά από κατοικημένες περιοχές, με
οδηγία για επικαιροποίηση της. Ευτυχώς στη σύμβαση είχε προβλεφθεί η σύνταξη αναγνωριστικής
μελέτης από την οποία προέκυψε εναλλακτική διαδρομή βόρεια και δυτικά της Κοζάνης ίδιου μήκους,
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οικονομικότερη, η οποία όμως παράλληλα, συνέδεε τα Γρεβενά και την Καστοριά, μέσω της Σιάτιστας, με
την Εγνατία Οδό με προφανή αναπτυξιακά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Ύστερα από την παρουσίαση
της στον τότε Υπουργό, και πατέρα του σημερινού, κ. Αχιλλέα Καραμανλή, έγινε αποδεκτή παρά την
καθυστέρηση που συνεπαγόταν. Με τη σημερινή λογική, η λύση αυτή δεν θα είχε καν μελετηθεί.
Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών στη χώρα μας
αναλίσκεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχουμε προτείνει στην ομάδα εργασίας για την τροποποίηση
του Ν.4412/16 που έχει συστήσει ο Υπουργός Υποδομών μία κοινή με τους κατασκευαστές, στο πλαίσιο
του Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών και Κατασκευών, ολιστική προσέγγιση με στόχο τη διαφάνεια, τη
μείωση των χρόνων ανάθεσης και εκτέλεσης και τη βελτίωση της ποιότητας, τα κύρια σημεία της οποίας
είναι:
1. Υποστήριξη Αναθετουσών Αρχών στην προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης μελετών και έργων.
2. Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών από πιστοποιημένα στελέχη με ιδιαίτερη αμοιβή, για την τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων έκδοσης των πρακτικών.
3. Υποχρεωτική προδημοσίευση όλων των προκηρύξεων άνω των ορίων.
4. Ανάθεση των μελετών με προεπιλογή 5 - 8 υποψηφίων, τεχνική αξιολόγηση των προσφορών με
αντικειμενικά κριτήρια και περιορισμός της βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς κατά τη διεθνή
πρακτική.
5. Σύνταξη σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών με ενσωμάτωση του BIM.
6. Εξωτερικοί Ελεγκτές Μελετών και Σύμβουλοι Επίβλεψης Έργων με συνυπογραφή και συνευθύνη.
Το 2010 δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα «ypodomes», πάλεψε και πέτυχε να αναγνωρισθεί απ’ όλους τους
επαγγελματίες του κλάδου ως σημείο αναφοράς, λόγω της άμεσης και ακριβούς καταγραφής των
γεγονότων και του αμερόληπτου σχολιασμού τους.
Εύχομαι να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και τα άρθρα και οι συνεντεύξεις που θα φιλοξενήσει στη
δεκαετία που αρχίσαμε να διανύουμε, να αποτυπώσουν το 2030 μία εικόνα ευημερούσας χώρας με
σύγχρονες και άρτια συντηρημένες υποδομές.»

10/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την 10η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η είδηση ότι αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ,
ανακοίνωση με το οποίο ενημερώνουν ότι διαχειριστής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ θα
είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Υποδομών.
Επειδή το υποσύστημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 12-06-2020 έως τις 22-06-2020 προκειμένου
να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του
λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud), οι καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής προσφορών, αποσφράγισης, υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών
κλπ, θα παρατείνονται με σχετικές αποφάσεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων.

11/6/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WEBMINAR ΤΗΣ FIDIC: «A pandemic that changed the world lessons to be learned by the global infrastructure sector»
Η 18η και τελευταία εκδήλωση της σειράς των webinars της FIDIC για τον Covid-19 πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 με μια εκδήλωση που αντικατοπτρίζει όλα τα διδάγματα που έχουν αντληθεί
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 17 εκδηλώσεων που έχουν προσελκύσει χιλιάδες συμμετέχοντες
από όλο τον κόσμο, ανέφερε ο σύμβουλος επικοινωνίας της FIDIC Andy Walker.
"Μια πανδημία που άλλαξε τον κόσμο - τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από τον παγκόσμιο τομέα
των υποδομών" παρακολούθησαν 413 συμμετέχοντες και ξεκίνησε με μια ανασκόπηση της σειράς των
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webinars. Ανοίγοντας το webinar, ο Δ/νων Σύμβουλος της FIDIC, Nelson Ogunshakin ανέφερε ότι
συνολικά τα 18 γεγονότα της σειράς έχουν προσελκύσει περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες από
όλο τον κόσμο για να ακούσουν μια διεθνή σειρά εμπειρογνωμόνων από όλα τα μέρη της βιομηχανίας
κατασκευής και υποδομής.
Ο πρώτος ομιλητής, πρόεδρος της FIDIC Bill Howard, ανέφερε ότι "Το μέλλον, όπως όλοι γνωρίζουμε,
είναι αβέβαιο, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στο νέο φυσιολογικό", είπε. "Κατά
τη διάρκεια αυτών των webinars έχουμε ακούσει για τη σημασία της ηγεσίας, της συνεργασίας και της
επικοινωνίας και πρέπει να κατανοήσουμε τα ζητήματα όλων στη βιομηχανία και να προσπαθήσουμε να
αποκτήσουμε μια win-win κατάσταση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι καθώς προχωρούμε
προς τα εμπρός".
Ο αντιπρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIDIC Tony Barry, είπε ότι ήταν σημαντικό για
τη βιομηχανία να προβληματιστούν και να λάβουν επιτόπου διδάγματα από την εμπειρία της πανδημίας.
«Η ετοιμότητα από προηγούμενες πανδημίες είχε θέσει ορισμένες χώρες - και επιχειρήσεις - σε καλύτερη
θέση να αντιμετωπίσουν το Covid-19, ειδικά στον τομέα της ψηφιακής υποδομής, ο οποίος είναι πιθανό
να είναι όλο και πιο σημαντικός στο μέλλον», δήλωσε ο Barry, ο οποίος τόνισε επίσης μια εταιρική
κουλτούρα ευελιξίας, ευελιξίας και πρόσβασης σε καλές ταμειακές ροές ως ζωτικής σημασίας για την
οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε μελλοντικές κρίσεις. Η ηγεσία ήταν επίσης κρίσιμη είπε ο Barry και οι
καλύτεροι ηγέτες έχουν έρθει μπροστά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Η ηγεσία στις εταιρείες ήταν
ζωτικής σημασίας για την απάντηση του κλάδου "φέρνοντας μαζί την ηγετική ομάδα για να ανταποκριθεί
στα γεγονότα". Τελείωσε επαινώντας το προσωπικό που εργάζεται στη βιομηχανία για την τεράστια
ικανότητά τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Ο Barry σκέφτηκε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία
για την FIDIC να οικοδομήσει ένα νέο "σώμα της γνώσης" εργαζόμενη με τις ενώσεις μελών για την
υποστήριξη της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και των χρηματοδοτών να κάνει τα σωστά πράγματα να
προχωρήσουν. «Μην αφήνετε αυτή την κρίση να περάσει χωρίς να επενδύσετε στο να κάνουμε τη
βιομηχανία μας ακόμα καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον», κατέληξε ο Barry.
Ο Chituwa Chulu, Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Συμβούλων Μηχανικών της Ζάμπια, δήλωσε ότι η
κρίση είχε εγκαινιάσει μια νέα κανονική η οποία επηρεάζει όλες τις πτυχές των επιχειρήσεών τους. "Το
κόστος είναι πιθανό να αυξηθεί σε ολόκληρη τη βιομηχανία και θα χρειαστεί να οικοδομήσουμε νέες
συνεργασίες και να τις κρατήσουμε υπό έλεγχο", ανέφερε. Η ένωσή θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο
στην online εκπαίδευση και εκδηλώσεις στο μέλλον και αυτή ήταν μια ευκαιρία να αυξηθεί το προφίλ της
ACEZ στον κλάδο, δήλωσε ο Chulu. "Είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να γίνουν ανθεκτικές και
ευκίνητες και να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στην αλλαγή", ανέφερε. "Πρέπει επίσης να
διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε ένα κβαντικό άλμα στο μετασχηματισμό των υποδομών της χώρας, ειδικά
στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, προκειμένου να οικοδομήσουμε την
ετοιμότητα της βιομηχανίας.
Ο πρόεδρος της επιτροπής συμβάσεων της FIDIC, Vincent Leloop, τόνισε τη σημασία των συμβάσεων
της FIDIC κατά τη διάρκεια της κρίσης του covid-19 καθότι αυτές περιείχαν πολύ χρήσιμες διατάξεις και
ρήτρες για να βοηθήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόσφατα δημοσιευμένο και
πολύ δημοφιλές υπόμνημα καθοδήγησης της FIDIC, το οποίο περιέχει μια περιγραφή των διατάξεων των
διαφόρων γενικών όρων της FIDIC για τη σύναψη συμβάσεων έργων, οι οποίες μπορεί να είναι σχετικές
με πιθανά σενάρια που προκύπτουν ως συνέπεια του Covid-19. Το έγγραφο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί
ευρέως από τη βιομηχανία και με τη δημοσίευσή του από την FIDIC προσέφερε μια μεγάλη υπηρεσία στη
βιομηχανία. Ο Leloop ανέφερε ότι στο μέλλον, ελπίζει ότι η βιομηχανία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο όπως
τον περιγράφει η FIDIC στις συμβάσεις της και θα γίνει λιγότερο αντιφατικός και πιο συνεργατικός. Τόνισε
επίσης τον "κεντρικό ρόλο του μηχανικού" αλλά και τους "πίνακες διαφορών" για την αποφυγή δαπανηρών
και μακροχρόνιων διαφορών στο μέλλον. Το μέλλον θα είναι διαφορετικό, είπε, με περισσότερη
αλληλεπίδραση, συναντήσεις και δραστηριότητα που θα λαμβάνουν χώρα σε απευθείας σύνδεση, αν και
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση εξακολουθεί να είναι σημαντική.
Ο επικεφαλής οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής της FIDIC, Graham Pontin, δήλωσε ότι παρά τις
προφανείς δυσκολίες που είχε προκαλέσει η τρέχουσα κρίση, ο Covid-19 είχε επίσης αποδείξει ότι οι
χώρες μπορούν να επενδύσουν σε βασικούς τομείς όταν αυτό απαιτείται. Ορισμένα βασικά διδάγματα
από την κρίση, περιελάμβαναν την ανάγκη να επενδύσουν σε υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο
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στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την αύξηση των GDP σε αυτούς
τους τομείς. Οι επενδυτικές αποφάσεις και οι δημόσιες συμβάσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον,
και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα θεσμικό περιβάλλον που δεν θα λειτουργεί ως
εμπόδιο στις επενδύσεις. Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας είναι επίσης απολύτως ζωτικής σημασίας για τη
βιομηχανία προκειμένου να είναι σε θέση να αντέξει μελλοντικές κρίσεις και να ανθίσει στο μέλλον.
Η Daduna Kokhreidze, επικεφαλής του νομικού τμήματος της FIDIC, είπε ότι υπήρξαν πολλά ερωτήματα
σχετικά με τις συμβάσεις FIDIC όταν η κρίση ξέσπασε για πρώτη φορά. "Προέκυψαν πολλά ερωτήματα
σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς webinar και πώς οι
συμβάσεις μας θα ανταποκριθούν στην κρίση", ανέφερε. "Πολλές από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που
έχουν τεθεί μπορούν να βρεθούν στα έγγραφα καθοδήγησης των συμβάσεων μας, καθώς και στην ειδική
καθοδήγηση που έχουμε εκδώσει, οι οποίες έχουν μια μεγάλη βοήθεια για τη βιομηχανία", δήλωσε η
Kokhreidze. Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, αυτή ότι η FIDIC θα λάβει όλα τα διδάγματα από τη σειρά των
webinars για να εξασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις η τεκμηρίωση καθοδήγησης θα είναι ακόμη καλύτερα
εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
Ο σύμβουλος επικοινωνιών της FIDIC Andy Walker τόνισε το βασικό ρόλο που η FIDIC έχει διαδραματίσει
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η σειρά των webinars ήταν πρωτοφανής στην ιστορία της οργάνωσης.
"Οι ενώσεις μελών της FIDIC έχουν επίσης διαδραματίσει ηγετικό ρόλο κατά τη διάρκεια της κρίσης,
επικοινωνώντας με τις κυβερνήσεις για να εξασφαλίσουν ότι αναγνώρισαν ή όρισαν τις κατασκευές και τις
υποδομές ως βασικές βιομηχανίες", δήλωσε ο Γουόκερ. Ανέφερε επίσης ότι οι υποδομές θα αλλάξουν ως
αποτέλεσμα της πανδημίας. Τα μοντέλα σχεδίων, προμηθειών και χρηματοδότησης θα πρέπει να
προσαρμοστούν στο νέο κανονικό και η FIDIC, οι ενώσεις μελών της και οι επιχειρήσεις μέλη τους θα
διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, στην παροχή συμβουλών σε κυβερνήσεις,
χρηματοδότες και πελάτες στον καλύτερο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας το webinar, ο πρόεδρος της FIDIC Bill Howard τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία της
συνεργατικής ηγεσίας και της επικοινωνίας στη διαμόρφωση της απάντησης της βιομηχανίας σε αυτή την
κρίση, αλλά και σε ό,τι έρχεται από την άποψη του πώς οι υποδομές αναπτύσσονται στο μέλλον.
Συνοψίζοντας την εκδήλωση και το σύνολο της σειράς webinars, ο Νέλσον Ogunshakin είπε ότι η FIDIC
θα σκιαγραφήσει έναν οδικό χάρτη για τις μελλοντικές υποδομές. "Η επικοινωνία και οι πληροφορίες δεν
σταματούν εδώ", ανέφερε, διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκόμενους ότι η FIDIC είναι εδώ για να μείνει
και ότι προσβλέπει σε "ένα νέο κεφάλαιο" για τον οργανισμό και τη βιομηχανία όσον αφορά τις μελλοντικές
προκλήσεις και νέες ευκαιρίες.

14/6/20 – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2025
Την 14η Ιουνίου 2020 εστάλη στα μέλη email ειδοποίηση ότι δημοσιεύθηκε για διαβούλευση το «Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025», (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11187), το οποίο καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς
στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που
επιδιώκονται με την εφαρμογή του και ζητήθηκαν οι απόψεις τους προκειμένου ο ΣΕΓΜ να εκφράσει
συγκεκριμένες θέσεις.

14/6/20 – 2020-2023 FORWARD PLAN της EFCA
Την 14η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το «2020-2023 FORWARD PLAN» της
EFCA όπως αυτό παρουσιάσθηκε από τον νέο πρόεδρο κο Benoît Clocheret μετά την επιβεβαίωση της
εκλογής του στην ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης.
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15/6/20 – ΕΡΕΥΝΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 15η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκαν στην μόνιμη θέση «ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των
εταιρειών μας», τα συμπεράσματα της τρίτης έρευνας της EFCA στα μέλη της σχετικά με τον κορωνοϊό
που διεξήχθη από την 27η Μαΐου μέχρι την 2η Ιουνίου 2020 καθώς και Ενημερωτικό Σημείωμα της 11ης
Ιουνίου με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές από ειδήσεις της ΕΕ που αφορούν τη λειτουργία των
εταιρειών μας, πληροφορίες για την σειρά ηλεκτρονικών σεμιναρίων «buildingSMART» καθώς και έναν
χρήσιμο οδηγό για «Virtual Conferences».

15/6/20 – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ
Την 15η Ιουνίου 2020 διεξήχθη η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ με τηλεδιάσκεψη και με βασικό μήνυμα
«Επιμένουμε. Πετυχαίνουμε. Μαζί». Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε ο πρόεδρος κος Π. Τονιόλος.
Τα μέλη του ΣΕΒ εξέλεξαν ως νέο Πρόεδρο του ΣΕΒ τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, ο οποίος
παραλαμβάνει τη σκυτάλη στην ηγεσία του ΣΕΒ, από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα, ο οποίος διετέλεσε
πρόεδρος του Συνδέσμου, επί τρεις συνεχείς θητείες (2014-2020). Τη θέση του Προέδρου της
Εκτελεστικής Επιτροπής ανέλαβε ως νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης. Στη Γενική Συνέλευση
εξελέγησαν, επίσης, νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και νέο Γενικό Συμβούλιο, με εκπροσώπηση των
πιο δυναμικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τη διαδικασία εγκατάστασης του Προέδρου της Συνέλευσης κου Κωνσταντίνου
Μπίτσιου, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΕΒ για τη συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της θητείας του,
από τη θέση του εκτελεστικού Αντιπρόεδρου του Συνδέσμου.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τα Μέλη του ΣΕΒ εκλήθησαν, μεταξύ των άλλων, να εγκρίνουν, μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2019, τον Ετήσιο
Απολογισμό για την οικονομική χρήση που έληξε (2019), καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2020.
Στην ομιλία του στα μέλη ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος έκανε τον απολογισμό του
έργου για τη χρονιά που πέρασε. Ο κ. Χατζόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχιση της ουσιαστικής
συμμετοχής του ΣΕΒ στο δημόσιο διάλογο, με στόχο τη δημιουργία ενός προβλέψιμου, ευέλικτου και
ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στα ορόσημα της χρονιάς που πέρασε για τον
ΣΕΒ, αναφέρθηκε στις δράσεις για την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού, στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, στην ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης και στις
πρωτοβουλίες για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης.
Ο κ. Φέσσας στην ομιλία του δήλωσε υπερήφανος για όσα πέτυχε ο ΣΕΒ την τελευταία εξαετία και την
πεποίθηση του ότι όλοι στον ΣΕΒ έκαναν το καθήκον τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε όλους για
τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και
στον Ευθύμιο Βιδάλη, δηλώνοντας «θα είμαι με κάθε τρόπο δίπλα σας, πάντοτε φανατικός υποστηρικτής
του ΣΕΒ!». Ο κ. Φέσσας ολοκληρώνει σήμερα με επιτυχία την τρίτη θητεία του στην προεδρία του ΣΕΒ
(2014-2020) και αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο, που χαρακτηρίζεται από:
•

Τη σθεναρή στήριξη του ορθού λόγου και της Ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

•

Τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων.

•

Το «δόγμα»: μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις, ευημερία και δουλειές.

•

Τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός πιο φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος.

•

Την ανάδειξη των προκλήσεων του μέλλοντος : Στη βιομηχανία, στην εργασία, στην καινοτομία, στην
τεχνολογία και στην εκπαίδευση.

•

Την ενίσχυση της παρουσίας του ΣΕΒ στο δημόσιο λόγο και στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
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•

Τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του Συνδέσμου και της συνεργασίας του με τους περιφερειακούς
εργοδοτικούς συνδέσμους.

Κεντρικός στόχος και σύνθημα του απερχόμενου Προέδρου ήταν «…για την Ελλάδα των άξιων και των
αξιών», ενώ σε κάθε ευκαιρία προβάλει το όραμα του για τη χώρα μας: «Να γίνει η Ελλάδα η χώρα που
κάθε πολίτης του κόσμου θα θέλει να εργασθεί, να επενδύσει και να ζήσει…».
O νέος Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στην έναρξη της ομιλίας του ευχαρίστησε τον
Θεόδωρο Φέσσα για την διαρκή προσφορά του και τη συμβολή του στη δημιουργία ενός οργανισμού
δυνατού, δυναμικού και με στραμμένη τη ματιά στο μέλλον. Απευθύνθηκε, επίσης, στα μέλη του
Συνδέσμου ευχαριστώντας για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του και προς τον νέο Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευθύμιο Βιδάλη.
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 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».
Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έκλεισε με τη μυστική ψηφοφορία για
την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου, την έγκριση των Πεπραγμένων για
το 2019 και του Προϋπολογισμού για το 2020.
Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης μίλησε στα Μέλη του ΣΕΒ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας. Η Απογευματινή Εκδήλωση που ακολούθησε, περιελάμβανε τις
ομιλίες του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του νέου Προέδρου του ΣΕΒ.
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15/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2ης ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ18 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μετά την από 28-5-20 επιστολή διαμαρτυρίας του Συνδέσμου 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», την
9η Ιουνίου λάβαμε απάντηση από την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία επιμένει στον όρο, η υδραυλική και
η περιβαλλοντική μελέτη εκπονηθούν από τον ίδιο ανάδοχο με βάση την παρ. 2 του άρθρου 78 του
Ν.4412/16.
Επειδή η άποψη αυτή μεταβάλλει τον πάγιο τρόπο υποβολής προσφορών από ενώσεις (συμπράξεις)
μελετητικών γραφείων που αθροιστικά καλύπτουν τις ζητούμενες κατηγορίες μελετών, αποστείλαμε
δεύτερη επιστολή επικεντρωνόμενοι στην παράθεση επιχειρημάτων που ανατρέπουν τη θέση αυτή με τη
συμβολή της νομικής συμβούλου του Συνδέσμου κας Άννας Χασάπη, αιτούμενοι σχετικής γνωμοδότησης
από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και την ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου
αυτή κοινοποιήθηκε.

16/6/20 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΖΝΙΑ
Την 16η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ειδοποίηση για προκήρυξη
διαγωνισμού για μελετητικές εταιρείες, σχετικά με τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες κατασκευής
των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Vc Ovcari – Tunnel Prenj – Mostar North και Mostar North – Mostar
South μετά από έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ στο Σεράγεβο που λάβαμε από τη Δ/νση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Β8 του Υπουργείου Εξωτερικών.

18/6/20 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ INTERNAL MARKET COMMITTEE (IMC) ΤΗΣ EFCA
Την 18η Ιουνίου 2020 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή IMC της EFCA παρουσία του νέου
προέδρου της EFCA κ. Benoît Clocheret, κατά την διάρκεια της οποίας ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον
αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.
Στην συνεδρίαση επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης (Action plan) 2020 – 2021 σύμφωνα με τον
Οδικό Χάρτη 2020-2023 της EFCA που εγκρίθηκε στην πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Στο
πρόγραμμα αυτό προβλέπεται:
• Η προώθηση εφαρμογής του οδηγού MEAT για τον καθορισμό των βέλτιστων ποιοτικών κριτηρίων
στις αναθέσεις με κριτήριο βέλτιστη από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά.
• Η προώθηση της μεθόδου ECL (early contractor involvement).
• Η παρακολούθηση και διαβούλευση με την EU για την αναθεώρηση των οδηγιών το 2024.
• Η ανάπτυξη μοντέλων απόφασης των αναθετουσών αρχών στην επιλογή της πλέον αρμόζουσας
μεθόδου ανάθεσης και
• Η ανάπτυξη ενός οδηγού για την επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης στο πλαίσιο
των προσπαθειών επανόδου στη νέα κανονικότητα.

21/6/20 – ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
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
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προϋπολογισμού 185 εκ.€ (με μπλε χρώμα) είναι ώριμα για δημοπράτηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο
Υπουργός Εσωτερικών κος Τάκης Θεοδωρικάκος.
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.€.

21/6/20 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: React-EU
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 20142020 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 20142020 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.
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 Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 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).

22/6/20 – Webinar ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την 22η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση ότι το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, προσαρμοζόμενο στην εποχή που διανύουμε, η
οποία βασίζεται στην επικοινωνία εξ αποστάσεως, και εναρμονισμένο με την ανάγκη για επάνοδο των
επιχειρήσεων και ενίσχυση της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, διοργάνωσε ένα webinar με
θέμα «Doing Business with Africa», με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για την
κατάσταση των αγορών στις αφρικανικές χώρες και τον τρόπο εισόδου τους σε αυτές με τελικό στόχο την
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τα αφρικανικά κράτη σε όλους τους τομείς στην μετά-covid-19
εποχή.
Το webinar θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 με ομιλητές τους κ.κ.: Γιάννη Κουρκουτά,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της MrExportToAfrica, Αντώνη Μαυρίδη, Μέλος Δ.Σ. Eλληνο-Αφρικανικού
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Επιμελητηρίου και Απόστολο Μιχαλόπουλο, Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στην Νότιο Αφρική.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το τηλε-σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ και να
θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές πριν και κατά τη διάρκεια του webinar, το οποίο θα διεξαχθεί στην
ελληνική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές πληροφορίες θα
δοθούν στους ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους.

22/6/20 – Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Την 22η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ» (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – REAL ESTATE- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ).
Ο τομέας των κατασκευών είναι ιδιαίτερης σημασίας στη Ρουμανία. Η κατασκευαστική δραστηριότητα,
συνδεόμενη με συγγενείς και συμπληρωματικούς τομείς επιχειρηματικότητας, όπως αυτός των μελετών,
του αρχιτεκτονικού σχεδίου, της παρασκευής και εμπορίας δομικών υλικών, αλλά και της δημιουργίας
υποδομών για επενδύσεις στον τομέα τουρισμού και ενέργειας, για βελτίωση δικτύων μεταφορών και
αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, αποκτά πολλαπλασιαστική αξία για την οικονομία της χώρας.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τομέα των κατασκευών στη Ρουμανία είναι πολυποίκιλοι και
συνέχονται με οικονομικές, γεωπολιτικές και ρυθμιστικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, στις
οικονομικές συγκυρίες συγκαταλέγεται ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, (το 2019 ανήλθε σε 4,1%,
σε παρόμοια επίπεδα με 2018), που αφ' ενός είναι πόλος έλξης για επενδυτές και αφ' ετέρου ευνοεί την
κατανάλωση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Στους θεσμικούς - ρυθμιστικούς παράγοντες υπάγεται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που
ευνοεί τη σύσταση εταιριών και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με αποτέλεσμα επίσης
να προσελκύει το ενδιαφέρον εγχωρίων και ξένων επενδυτών στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και
κατασκευών. Επίσης, το πρόγραμμα χρηματοδότησης πρώτης κατοικίας της ρουμανικής κυβέρνησης,
συνέβαλε στην αύξηση της ζήτησης για κατοικίες.
Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων προς βελτίωση των
υποδομών της χώρας. Η πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για τη βελτίωση δικτύου οδικών και
σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς επίσης και για οικιστική και χωροταξική αναβάθμιση τόσο της
πρωτεύουσας όσο και της περιφέρειας της χώρας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω
ανάπτυξης του τομέα των κατασκευών. Μέχρι στιγμής, τα ποσοστά απορροφητικότητας των κοινοτικών
κονδυλίων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά (μόλις 36%, σύμφωνα με την Eurostat/στοιχεία Μαρτίου 2020),
στοιχείο το οποίο ευθύνεται για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση έργων υποδομών.

22/6/20 – EUROPEAN SEMESTER E-CONFERENCE ON GREECE - 2020
Την 22η Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του ΙΟΒΕ που
συνδιοργανώνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 1 και 2 Ιουλίου 2020 με θέμα: «Stimulating a resilient
recovery through investments, digital transformation and green economy».
Τα βασικά σημεία του συνεδρίου περιλαμβάνουν (draft agenda):
• Κεντρικές ομιλίες των Επιτρόπων Gentiloni και Schmidt και Υπουργών Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά
με τις πολιτικές οικονομικής και ανάκαμψης της ΕΕ.
• Παρουσιάσεις από ανώτερους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ειδικές συστάσεις ανά
χώρα για την ελληνική ανταγωνιστικότητα και κοινωνική ένταξη και τη λειτουργία των προτάσεων της
Επιτροπής για τη διευκόλυνση της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ και τον νέο προϋπολογισμό
της ΕΕ 2021-27.
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Το συνέδριο θα εξετάσει επίσης βασικά ζητήματα ανάκαμψης μέσω μιας σειράς επιτροπών πολιτικής με
προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς εμπειρογνώμονες και Έλληνες υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, δημοσιογράφους, ομάδες προβληματισμού και ακαδημαϊκούς:
• Πράσινη συμφωνία για την Ελλάδα: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.
• Ευκαιρίες από ψηφιακό μετασχηματισμό.
• Χρηματοδότηση της οικονομίας: προκλήσεις και βασικοί επιταχυντές ανάκαμψης.
• Δεξιότητες και απασχόληση στην εποχή μετά την κρίση.
• Καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κατασκευής.

23/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
Την 23η Ιουνίου αποστείλαμε με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή
Χατζηδάκη, σχέδιο Π.Δ. του άρθρου 7 του ν. 4685/ 2020 για τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές το οποίο
επεξεργάσθηκε οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. κος Σπύρος Παπαγρηγορίου και Δέσποινα Καλλιδρομίτου καθώς
και το υποψήφιο μέλος κος Βαγγέλης Παππάς.
Με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. καθορίζονται τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, η θέσπιση των
κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη
διαδικασία πιστοποίησης για την εγγραφή στο Μητρώο καθώς και ο τρόπος αμοιβής τους. Στο μητρώο
αυτό θα μπορούν να εγγραφούν και μελετητικές εταιρείες οι οποίες πρέπει να διαθέτουν στο στελεχιακό
τους δυναμικό επιστήμονα ή επιστήμονες με τα προβλεπόμενα προσόντα, οι οποίοι έχουν δηλώσει με
Υ.Δ. ότι εντάσσονται στο στελεχιακό δυναμικό της εν λόγω εταιρείας.

25/6/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΕ
Την 25η Ιουνίου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ σε ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με ομιλίες του
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής κ. Μαργαρίτη
Σχοινά και του Προέδρου του ΣΕΒΕ κ. Γεώργιου Κωνσταντόπουλου. Την εκδήλωση παρακολούθησε εκ
μέρους το Συνδέσμου, το μέλος του Δ.Σ. κος Θ. Δεληγιαννίδης.

25/6/20 – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Την 25η Ιουνίου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στα Σκόπια, το οποίο πληροφορεί
ότι από σήμερα ανοίγουν όλα τα σύνορα της χώρας, από την 1η Ιουλίου 2020, αποκαθίσταται η
κυκλοφορία στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και από την 26η Ιουνίου 2020, οι επιχειρήσεις του τομέα
εστίασης επιτρέπεται να λειτουργούν τους εσωτερικούς τους χώρους.

25/6/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ
Την 25η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ανανεωμένος Ενημερωτικός Οδηγός
για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών
και της βιομηχανίας για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και
της βιομηχανίας, σε όλο το φάσμα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και (β)
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ο Οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εταιρείες που
ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε συγκεκριμένες χώρες,
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μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των
οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό), προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.

25/6/20 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Την 25η Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση ότι εκδόθηκε από πρεσβεία
μας στο Βελιγράδι Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Σερβία με χρήσιμες πληροφορίες για το επιχειρηματικό
περιβάλλον στην γειτονική χώρα και στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών.

25/6/20 – SPECIAL REPORT ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ
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.

29/6/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (4) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος σε συνέχεια της από 11-3-2020 1ης επιστολής, την 29η/-6-2020 απέστειλε στον
Περιφερειάρχη κο Κώστα Αγοραστό, στους Περιφερειακούς Συμβούλους Θεσσαλίας και στον
Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. κο Κων/νο Αλεξόπουλο 2η επιστολή, με κοινοποίηση στους Υπουργό Ανάπτυξης,
κο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή, Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ,
κο Γιώργο Καταπόδη, Υπεύθυνο Ελλάδας – Κύπρου της DG REGIO κο W. Sluijters, Προϊσταμένη της DG
GROW (Dir G), κα Marzena Rogalska και την εκπρόσωπο του ΟΟΣΑ για τις Δημόσιες Συμβάσεις, κα Βάϊα
Στεργιοπούλου, με αίτημα την άμεση απόσυρση πλέον των (4) αρχικών, (2) νέων διακηρύξεων για την
ανάθεση μελετών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με την καλύτερη
αναλογία τιμής – ποιότητας, στις οποίες η βαρύτητα τιμής (οικονομική προσφορά) έχει ορισθεί στο 80%
και 70% αντί του αντιθέτου που είναι το σύνηθες.
Επιπλέον ζητούμε την αναπομπή στην Επιτροπή Διαγωνισμού προς επαναβαθμολόγηση των
προσφορών, το από 30-4-2020 Πρακτικό Ι για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Νότιας
Παράκαμψης Λάρισας: Τμήμα από Α/Κ Τρικάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων» προϋπολογισμού 805.516,83€
πλέον ΦΠΑ, στο οποίο οι τεχνικές προσφορές των δέκα (10) συμμετεχουσών μελετητικών συμπράξεων
έλαβαν την ίδια ακριβώς βαθμολογία και παρακαλούμε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στον οποίο απεστάλη η
επιστολή, να λάβει θέση και να προβεί στις απαραίτητες συστάσεις προς την εκπρόσωπο του τοπικού
επιμελητηρίου που μετέχει στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

30/6/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Την 30η Ιουνίου αποστείλαμε με επιστολή προς την Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών τα σχόλια μας επί των σχεδίων Μητρώου και Εγχειριδίων Επιθεώρησης και
Αξιολόγησης Γεφυρών για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών
(Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)» τα οποία συντάχθηκαν από την Υπηρεσία αυτή και αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση.
Στα σχόλια αυτά ενσωματώθηκαν οι απόψεις των μελών που εστάλησαν εγκαίρως στον Σύνδεσμο κατόπιν
σχετικής κοινοποίησης.
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2/7/20 – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΕΣΠΑ)
Την 2α Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για
τη συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4014/11 (Α΄209)», όπως ισχύει.

2/7/20 – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EFCA
Την 4η Ιουλίου εστάλησαν από την EFCA τα επίσημα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 4-6-20 και παρακολούθησε ο
Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος.

2/7/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 3η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες,
2 Ιουλίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (2021 EU budget,
κλπ), νέα από εργοληπτικές οργανώσεις καθώς και ανακοίνωση για την διοργάνωση ενός Webminar την
27η Αυγούστου με θέμα τη «MEAT» (μεθοδολογία καθορισμού των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης
στους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά).

9/7/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΣΜΑ
Την 7η Ιουλίου ο Σύνδεσμος 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.

14/7/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ALBA ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50% ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ
Την 4η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και εστάλη ενημέρωση στα μέλη ότι ο ΣΕΒ
προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate
Business School (http://bit.ly/AlbaSEVscholarhips). Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και
απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις - μέλη του Συνδέσμου. Δεδομένου ότι ο ΣΕΓΜ
είναι μέλος του ΣΕΒ, τα μέλη κλήθηκαν όπως εκδηλώσουν τυχόν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο
πρόγραμμα στελέχους της επιχείρησής τους.
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15/7/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Την 15η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση από την Πρεσβεία μας στα
Τίρανα ότι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου για την σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του νέου αυτοκινητόδρομου Milot-Fier.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, ανέρχεται σε 1,188
δις ευρώ και η υποβολή των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 28 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 12:00.

15/7/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦ/ΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κο ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Την 15η Ιουλίου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Π. Τονιόλος και το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κος
Β. Καραμπλιάς είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υφ/γό Περιβάλλοντος κο Δημήτρη Οικονόμου
με θέματα τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) και την πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Ο Υφ/γός ενημέρωσε κατ’ αρχήν ότι εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση των μελετών για τα ΤΠΣ. Οι πρώτες
80 μελέτες που θα προκηρυχθούν από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα αφορούν 200 δημοτικές ενότητες
(πρώην καποδιστριακούς δήμους) σε όλη τη χώρα με πρόσληψη ιδιωτών συμβούλων για την επίβλεψη –
διαχείριση τους. Η Υπουργική Απόφαση με τις προδιαγραφές θα μας κοινοποιηθεί για παρατηρήσεις. Ο
κος Τονιόλος εξέφρασε την πάγια άποψη του Συνδέσμου ότι ο κατακερματισμός των μελετών δεν θα
βοηθήσει στην ομαλή εξέλιξη του έργου. Επέμεινε δε ιδιαιτέρως ότι οι σύμβουλοι επίβλεψης πρέπει να
είναι λίγοι κατά το πρότυπο των Μελετών Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας της Εγνατίας Οδού προκειμένου
να συμβάλουν και στον συντονισμό μεταξύ των μελετητών γειτονικών ενοτήτων.
Στη συνέχεια ο κος Καραμπλιάς ενημέρωσε για την πορεία των προγραμμάτων κτηματογράφησης του
Εθνικού Κτηματολογίου προϋπόθεση επιτυχίας των οποίων είναι η συμμετοχή των πολιτών με την
ανάπτυξη στοχευμένου επικοινωνιακού προγράμματος από πλευράς του Υπουργείου και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σε συνδυασμό με την άμεση θεσμοθέτηση και την επιβολή κλιμακωτών προστίμων.
Προς υποβοήθηση, μετά το τέλος της συνάντησης εστάλη στον κο Οικονόμου σχέδιο ενημέρωσης των
πολιτών.

16/7/20 – ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Την 16η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση ότι η EFCA εξέδωσε Οδηγό
με τίτλο: «European Consulting Engineers’ contribution to Sustainable Development and a Greener
Economy in low and middle-income countries», με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την πιο πράσινη
οικονομία σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα.
Τον Οδηγό έχει επιμεληθεί η Επιτροπή European External Aid Committee της EFCA στην οποία μετέχει
ενεργά ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Σπύρος Παπαγρηγορίου.

16/7/20 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ FIEC ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Την 16η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση ότι την 26 η Ιουνίου η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC) οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο
«Διασφάλιση μιας σαφούς και δίκαιης σχέσης με τις εταιρείες λογισμικού», στο οποίο μετείχε και η EFCA,
η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της στις θέσεις της FIEC προς τις εταιρείες λογισμικού και τόνισε δύο
επιπλέον θέματα: (1) πρόσβαση και έλεγχος των δεδομένων, των εργαλείων και των διαδικασιών και (2)
διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
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17/7/20 – DOING BUSINESS WITH AFRICA
Την 17η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Δελτίο Τύπου του 1ου Διαδικτυακού
Σεμιναρίου του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου με θέμα: “Doing Business with Africa” που
πραγματοποιήθηκε στις 14-7-20.

17/7/20 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ WORLD BANK
Την 17η Ιουλίου, και σε συνέχεια του σεμιναρίου που διεξήχθη την 14η Ιουλίου 2020, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
την ακόλουθη καταχώρηση:
«Over 15 months, the World Bank Group will be providing up to $160 billion in financing tailored to the
health, economic and social shocks countries are facing, including $50 billion of IDA resources on grant
and highly concessional terms. On April 2, the first group of projects using the dedicated COVID-19 FastTrack Facility, amounting to $1.9 billion and assisting 25 countries, was rolled out. On April 2, the first
group of projects using the dedicated COVID-19 Fast-Track Facility, amounting to $1.9 billion and assisting
25 countries, was rolled out. In addition, the World Bank is working worldwide to redeploy resources in
existing World Bank financed projects, including through restructuring and use of projects’ emergency
components as well as contingent financing instruments designed for catastrophes, including pandemics.
On May 19, the Bank Group announced its emergency operations to fight COVID-19 have reached 100
developing countries – home to 70% of the world’s population. To learn more about the International
Finance Corporation's, the World Bank Group's private sector arm, COVID-19 response, please click here.
In addition, here are links to the resources that he cited during the session:
• World
Bank
Group’s
operational
response
to
COVID-19
website
(https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid19-coronavirus-projects-list): information about approved World Bank projects related to COVID-19 can
be found on this website.
• United Nations Development Business website (https://devbusiness.un.org/): tender notices for
procurement opportunities related to the Bank’s COVID-19 response can be found on this website.
Please note that tender notices may often be found on the websites of the relevant implementing agencies,
as well. So, if there are projects on the World Bank COVID-19 project list that are of interest to you, please
be sure to monitor the websites of the relevant implementing agencies.»

18/7/20 – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
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.

22/7/20 – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ
Την 22η Ιουλίου, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, έγινε αποδεκτό το αίτημα της
διοργανώτριας εταιρείας να τεθεί η διοργάνωση των “Aluminium in Architecture Awards 2020” υπό την
Αιγίδα του ΣΕΓΜ.
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Τα “Aluminium in Architecture Awards 2020”, είναι τα πρώτα ελληνικά βραβεία που επιβραβεύουν την
καινοτομία στη χρήση αλουμινίου σε κτήρια, προβάλλοντας πρωτοποριακές ιδέες και έργα υψηλής
αισθητικής, με απώτερο στόχο την παρουσίαση νέων βιώσιμων λύσεων στην κατασκευή.
Ο θεσμός των βραβείων, καθώς και τα έργα που θα βραβευθούν στην τελετή απονομής, θα έχουν εκτενή
προβολή και δημοσιογραφική κάλυψη στις εκδόσεις της Boussias Communications, σε online καμπάνιες,
στην ιστοσελίδα των βραβείων και στα μέσα των χορηγών επικοινωνίας. Εφόσον έχουμε τη θετική σας
απάντηση, θα υπάρξει προβολή του ΣΕΓΜ σε όλη την επικοινωνία των βραβείων και απονομή βραβείου
από τον πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

22/7/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Την 22α Ιουλίου 2020 μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ο Σύνδεσμος απέστειλε στην Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με κοινοποίηση στον Υπουργό και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,
επιστολή διαμαρτυρίας με αίτημα ανάκλησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο:
«Στατική Ενίσχυση του Κεντρικού Κτιρίου του Υπουργείου Υγείας επί της οδού Αριστοτέλους 17 στην
Αθήνα», στην οποία έχουν τεθεί όροι επιλογής ιδιαιτέρως προβληματικοί και καταχρηστικοί, οι οποίοι
περιορίζουν υπερβολικώς τον ανταγωνισμό, μερικοί από τους οποίους ευρίσκονται στα όρια της
νομιμότητας.

23/7/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 23η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε
χθες, 2 Ιουλίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας
την περίοδο αυτή, όπως την επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της τετραήμερης συνόδου των
ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία των επομένων ετών [Multiannual Financial
Framework (MFF) και Next Generation EU (NGEU)].

30/7/20 – ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ EFCA – feaco ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την 30η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου κοινή επιστολή που απέστειλαν οι EFCA και
feaco απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση της διαδικασίας των
διαγωνισμών και της εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, στον αντίκτυπο της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Η άνευ προηγουμένου αυτή κρίση αφήνει σημαντικά διδάγματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης
ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Η ψηφιακή μετάδοση είναι πιο φιλική
προς το περιβάλλον και παρέχει αυξανόμενη ανθεκτικότητα για μελλοντικές πανδημίες και φυσικές
καταστροφές. Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνεται η DG DEVCO να συνεχίσει τις προσπάθειές της για
ψηφιοποίηση, όχι μόνο στη διαδικασία των διαγωνισμών αλλά και στην εφαρμογή των συμβάσεων.
Η αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων για εκδήλωση ενδιαφέροντος και προσφορών, η ανταλλαγή
σαρωμένων αντιγράφων συμβάσεων σε μορφή pdf και η αποδοχή τιμολογίων και συνοδευτικών εκθέσεων
και υποστηρικτικών εγγράφων μέσω e-mail, δεν θα πρέπει να αποτελούν έκτακτα μέτρα, αλλά να
παραμείνουν σε ισχύ. Επίσης, η εφαρμογή των συμβάσεων θα πρέπει να γίνει περισσότερο ψηφιακή,
αποφεύγοντας περιττά ταξίδια και χρησιμοποιώντας λύσεις και πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων για τη
διεξαγωγή συναντήσεων όποτε είναι δυνατόν. Τέλος, η κατ΄ οίκον εργασία πρέπει να ενθαρρυνθεί σε
μεγαλύτερο βαθμό, μαζί με νέες προσεγγίσεις διαχείρισης έργων.
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30/7/20 – SPECIAL REPORT ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ GDPR
Την 30η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ειδικό Τεύχος του ΣΕΒ της 27ης Ιουλίου
2020, το οποίο αναφέρεται στα «Δύο χρόνια εφαρμογής GDPR στις επιχειρήσεις: τι μάθαμε και τι πρέπει
να αλλάξουμε». Στο ιδιαιτέρως κατατοπιστικό άρθρο γίνεται μία ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και προτάσεις βελτίωσης.

30/7/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Την 30η Ιουλίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση από τη Δ/νση
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Β8 του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 29
Απριλίου ανακοίνωση σχετικά με την “ στα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την
ανάκαμψη μετά την πανδημία”.
Το Σχέδιο αυτό αναμένεται να δημοσιευθεί περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 και στοχεύει:
-

Στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με
έμφαση στους πλέον παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

-

Στην ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου επενδυτικού περιφερειακού χώρου.

-

Στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την προσέγγιση και την προσαρμογή των χωρών
της περιοχής στην Ενιαία Αγορά της Ένωσης.

Τα ανωτέρω αναμένεται να εξειδικεύονται περαιτέρω στο Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο:
α) θα περιλαμβάνει ενα ουσιαστικό επενδυτικό πακέτο για την περιφέρεια των Δυτ. Βαλκανίων.
Ειδικότερα, εκτιμάται η διάθεση τουλάχιστον € 10 δις για την περίοδο 2021-2027 από τον Μηχανισμό
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ ΙΙΙ). Παράλληλα, η Ευρ. Επιτροπή προαναγγέλει τον διπλασιασμό των
χορηγήσεων μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτ. Βαλκανίων (WBIF) για την υποστήριξη της
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, της Συνδεσιμότητας, της Ψηφιοποίησης, του Πράσινου Θεματολογίου
και κοινωνικών ζητημάτων καθώς και την υπαγωγή των Δυτ. Βαλκανίων στο Σύστημα Εγγύησης
Επενδύσεων.
β) θα αποδίδει κεντρικό ρόλο σε θέματα μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία καθώς και στην Ψηφιακό
Εκσυγχρονισμό, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Θεματολογίου 2019
της Ευρ. Επιτροπής, αλλά και λαμβανομένων υπόψιν των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τομείς
αυτοί για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση των νέων. Σημειώνεται, επίσης, ο
σημαντικός ρόλος της Αειφόρου Οικονομίας για την περιφερειακή ολοκλήρωση της περιοχής.
γ) θα επικεντρώνεται σε ζητήματα μεταφορών και ενέργειας. Η Επιτροπή επισημαίνει τους τομείς αυτούς,
στους οποίους πρόκειται να συνεχίσει τις επενδύσεις (ως μοχλό ανάπτυξης) και στο επόμενο διάστημα.
Για την Ελλάδα, οι τομείς αυτοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων για την χάραξη οδεύσεων,
την μεταφορά ενέργειας και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας μας στις ΑΠΕ.
δ) θα προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση των νέων, ιδίως την αντιστροφή του brain drain, μέσω της
δημιουργίας θέσεων εργασίας στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας (ιδίως περιβάλλον και
ψηφιοποίηση) και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προς τον οποίο θα κατευθυνθούν επενδύσεις.
Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να εξετασθούν οι δυνατότητες εμπλουτισμού των προτεραιοτήτων με
στόχους στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού, που διαθέτουν την δυναμική δημιουργίας
θέσεων εργασίας.
ε) θα υπογραμμίζει την αξία της ενιαίας αγοράς και την ανάγκη ένταξης σε αυτήν των οικονομιών των
Δυτικών Βαλκανίων.
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30/7/20 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 30η Ιουλίου ο πρόεδρος του Συνδέσμου απέστειλε στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο εκπροσώπησης στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20». Εκπρόσωπος
ορίσθηκε η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου.

30/7/20 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Την 30η Ιουλίου ο πρόεδρος του Συνδέσμου απέστειλε στον Προϊστάμενο του τμήματος Κτιριακών
Υποδομών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απαντητικό μήνυμα σε σχετικό αίτημά
του, με το οποίο όρισε ως εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ στο Τεχνικό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε. τον Γενικό
Γραμματέα του Δ.Σ. κο Ελευθέριο Διγώνη.

3/8/20 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την 3η Αυγούστου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την
Οικονομία» – GRe+1, μέσω του οποίου καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των
επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της
οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην
επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει το ειδικό θέμα «COVID 19: Η
διάρκεια της κρίσης, οι διανοιγόμενες ευκαιρίες».

7/8/20 – ΕΚΔΟΣΗ PRAG 2020
Την 7η Αυγούστου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 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.

10/8/20 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Την 10η Αυγούστου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου προς ενημέρωση των μελών, η
Περίληψη της Διακήρυξης 36235/2020 του Υπουργείου Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την
ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού
πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς», που εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με κωδικό ΟΠΣ 5007764 και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 194/1 του
ΠΔΕ.
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει δύο Φάσεις. Φάση Ι : Μελέτη καθορισμού και ανάπτυξη
ενός μεθοδολογικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα καθίσταται εφικτή η ανεύρεση της σημαντικότητας και
η ιεράρχηση των κλάδων και προϊόντων, ανά ξένη αγορά, που κατεξοχήν ενδιαφέρουν τις ελληνικές
εξαγωγικές εταιρείες. Φάση ΙΙ : Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν - Εκπόνηση ερευνών αγοράς
για κλάδους και προϊόντα που αξιολογούνται ως σημαντικά, βάσει της κατάταξής τους στο ανωτέρω
μεθοδολογικό πλαίσιο.
Οι επιχειρηματικοί οδηγοί και οι έρευνες αγοράς περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
• πληροφορίες για το θεσμικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο συνοπτικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον,
• τις προοπτικές ανάπτυξης,
• το εισαγωγικό καθεστώς εταιριών,
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• τις απαιτήσεις έναρξης λειτουργίας, ιδίως υποκαταστημάτων ή γραφείων εκπροσώπησης ξένης
εταιρίας,
• την απεικόνιση των καταναλωτικών
διαστρωμάτωση, συνήθειες),

τάσεων

(ανερχόμενα

αστικά

κέντρα,

εισοδηματική

• τα κανάλια διανομής,
• την προβολή και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου,
• τους φορείς και τις διαδικασίες πιστοποίησης,
• τα δικηγορικά γραφεία,
• την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ,
• τις πηγές πληροφόρησης,
• τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και της κατανάλωσης,
• τις τάσεις τιμών καταναλωτή,
• τη συμμετοχή σε πολυμερείς συμφωνίες και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές.

18/8/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
Την 18η Αυγούστου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το οποίο κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για
τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών με
παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή τους.

18/8/20 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ EFCA – feaco
Την 18η Αυγούστου η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής απέστειλε προς τις EFCA και feaco απαντητική επιστολή στην από 23-7-20 επιστολή που
απέστειλαν οι δύο Σύνδεσμοι με προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση της διαδικασίας των διαγωνισμών
και της εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στην απάντηση επισημαίνεται ότι οι κύριες ιδέες πίσω από την ψηφιοποίηση είναι πράγματι η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης έχει
επίσης αντίκτυπο στο περιβάλλον καθώς μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα και τη χρήση χαρτιού.
Η επιστολή ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος OPSYS με στόχο έναν
πιο αποτελεσματικό, διαφανή και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σχεδιασμό, διαχείριση και
παρακολούθηση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ. Ήδη, η διαχείριση συγκεκριμένων διαδικασιών βάσει
συμβάσεων-πλαισίων έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως και είναι πλέον διαθέσιμη στην παραγωγή. Οι υπόλοιπες
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο νέο αυτό σύστημα αναμένεται να είναι έτοιμες στις αρχές του
επόμενου έτους, με δυνατότητες όπως η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, η αυτόματη δημιουργία
βασικών εγγράφων (οικονομικές προσφορές, συμβάσεις, τροποποιήσεις κ.λπ.), ηλεκτρονική υπογραφή
και ηλεκτρονική υποβολή παραδοτέων και τιμολογίων.

27/8/20 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ WEBINAR ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ MEAT
Την 27η Αυγούστου η EFCA διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο «Good MEAT criteria and successful
projects – Good practices from Holland». Μετά την εισαγωγική επεξήγηση όλων των σχετικών
επιχειρημάτων για τη χρήση επιλογής ποιοτικών κριτηρίων ανάθεσης με χρήση της μεθοδολογίας MEAT,
παρουσιάστηκε μια σειρά πρακτικών και πραγματικών παραδειγμάτων. Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε
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στη νομική προοπτική, υπογραμμίζοντας τις γενικές έννοιες των δημοσίων συμβάσεων και την αρχή της
αναλογικότητας. Το τρίτο μέρος εξέτασε τη μεθοδολογία των πέντε βημάτων για την εξαγωγή κριτηρίων
MEAT.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο drs. Ινγκ. J. de Koning της μελετητικής εταιρείας Witteveen + Bos και
η κα LLM A. Chao της κατασκευαστικής εταιρείας Simmons & Simmons με σχετικές παρουσιάσεις.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν σχεδόν 50 συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Συνδέσμου
κος Π. Τονιόλος και ο αν. γενικός γραμματέας και αντιπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην Internal Market
Committee κος Θ. Δεληγιαννίδης.

27/8/20 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ D&S MEETING ΤΗΣ EFCA
Την 27η Αυγούστου διεξήχθη το «EFCA Extraordinary D&S meeting». Στη συζήτηση συμμετείχε εκ μέρους
του ΣΕΓΜ ο αντιπρόεδρος κος Σπύρος Παπαγρηγορίου.

3/9/20 – ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ L3Pilot ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Την 3η Σεπτεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση για το Θερινό Σχολείο του
Ευρωπαϊκού έργου L3Pilot που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λάβει χώρα στην Αθήνα όμως, λόγω
τον εξελίξεων με τον κορωνοϊό πήρε διαδικτυακή μορφή - θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9 και
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των αυτονόμων
οχημάτων, αλλά και τις εκτεταμένες δοκιμές αυτοματοποιημένων συστημάτων οδήγησης που ήδη
πραγματοποιούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.
Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπρόσωποι του χώρου της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων στο κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον κλάδο θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο που σκοπό έχει να αναδείξει τις προκλήσεις και τις
προοπτικές και να παρουσιάσει πρόσφατες εργασίες σχετικές με πληθώρα ανοιχτών τεχνικών θεμάτων,
οι οποίες αναδεικνύουν την αυτόνομη οδήγηση ως μια ασφαλή, εναλλακτική πραγματικότητα στους
δρόμους του αύριο.

3/9/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 4η Σεπτεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε
την 3η Σεπτεμβρίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών
μας την περίοδο αυτή και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία του ταμείου ανάκαμψης από τον
κορωνοϊό.
10/9/20 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Doing Business with the Arab World»
Την 10η Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου για την διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) της σειράς “Doing Business with the
Arab World” στις 23 Σεπτεμβρίου με θέμα τις προοπτικές που προσφέρουν στους Έλληνες επιχειρηματίες
η Σομαλία και το Τζιμπουτί.
Οι δύο αυτές αραβικές χώρες αποτελούν «παρθένες αγορές» για την Ελλάδα, γεγονός που
αντικατοπτρίζεται στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των τριών χωρών. Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
στοχεύει στο να προβάλει μία αναξιοποίητη αγορά στους Έλληνες επιχειρηματίες, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις Σομαλών και Τζιμπουτιανών ειδικών,
επιχειρηματιών και υψηλά ιστάμενων προσωπικοτήτων, αναφορικά με ευκαιρίες δραστηριοποίησης στους
τομείς του τροφίμου και της φαρμακοβιομηχανίας, των υποδομών και δομικών υλικών, της λιμενικής
βιομηχανίας και της τεχνολογίας της πληροφορίας, καθώς και γενικότερες τοποθετήσεις επί του
επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στις χώρες τους.
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14/9/20 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Την 14η Σεπτεμβρίου, μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου και με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης
«Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων:
Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις πολιτικής», εστάλη κοινή επιστολή των Συνδέσμων
ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ στον Πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα: «Ο Ρόλος των Συμβουλευτικών
Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας», με κοινοποίηση στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Θ. Σκυλακάκη και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Σύνταξης του
Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία Δρ. Χριστόφορο Πισσαρίδη, προκειμένου οι προτάσεις
της να ενσωματωθούν στις δράσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ώστε να τύχουν
της απαιτούμενης χρηματοδοτικής και κανονιστικής υποστήριξης.

14/9/20 – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019-20 ΤΗΣ FIDIC
Την 14η Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Annual Report 2019-20 της FIDIC,
στο οποίο περιγράφονται τα πεπραγμένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών κατά
τους προηγούμενους 12 μήνες.

14/9/20 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 ΤΗΣ FIDIC
Την 14η Σεπτεμβρίου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση της FIDIC για το 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, την οποία
παρακολούθησε το μέλος του Δ.Σ. κος Γιώργος Ντούλης.

22/9/20 – ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ 1η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ergo.tec / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ»
Την 22η Σεπτεμβρίου αποφασίσθηκε όπως ο Σύνδεσμος θέσει υπό την αιγίδα του την 1η Διεθνή Έκθεση
«Ergo.tec / Μηχανήματα Έργων» που θα διοργανώσει η εταιρεία «Tεχνοεκδοτική / T-Press».

28/9/20 – ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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 μέχρι το τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου 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.

1/10/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 1η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε
η EFCA με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο διάστημα 1-7 Σεπτεμβρίου από την EFCA
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Industry Barometer Task Force σχετικά με την πορεία των εταιρειών μας σύμφωνα με την οποία φαίνονται
τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης. Στο σημείωμα υπάρχουν επίσης χρήσιμες πληροφορίες και
παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως και η έρευνα της PwC «2020
Future of Remote Work survey».

3/10/20 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 3η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη
διεθνούς διαγωνισμού από την ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για τον σχεδιασμό ενός φιλικού προς το περιβάλλον
και υπερσύγχρονου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου, που θα πρέπει να ακολουθήσει τα υψηλότερα
πρότυπα, σε συνδυασμό με ένα αστικό πάρκο πρασίνου για χρήση από τους πολίτες και την ιστοσελίδα
της ΔΕΘ για περισσότερες πληροφορίες.

4/10/20 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
Την 4η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά για την πρόθεση της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) να προχωρήσει σε μία δέσμη προκηρύξεων (ITTs) για την
προμήθεια και εκτέλεση μελετών και έργων στο πλαίσιο του εκμοντερνισμού του Γαλλικού Διαστημικού
Κέντρου στη Γουιάνα. Όλες οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών,
της ενεργειακής διαχείρισης, του κλιματισμού, της παραγωγής ενέργειας, της υλοποίησης κέντρων
δεδομένων (data center), δικτύων, λογισμικού και νέου κέντρου επιχειρήσεων, μπορούν να
συμμετάσχουν. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «2020 CSG Industry Days» στις
8 έως τις 9 Οκτωβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ESA
(http://emits.sso.esa.int).

5/10/20 – SHAPING THE FUTURE OF NEW MOBILITY
Την 5η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά για την Διαδικτυακή
εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο: «Shaping the Future of New Mobility» στις 14/10/20.
Η εμφάνιση νέων προτύπων και μοντέλων κινητικότητας (αυτόνομη, συνδεδεμένη, βιώσιμη, ήπια και
αστική κινητικότητα κλπ) αποτελεί πρόκληση και ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα των οδικών
υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ERF (Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοσπονδία Γορέων Οδοποιίας), η FIEC (Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Κατασκευαστών), η Γαλλική Ομοσπονδία Οδοποιίας (Routes de France), η Γαλλική
Ομοσπονδία Δημοσίων Έργων (FNTP) και η Συνομοσπονδία Διεθνών Συνδέσμων Κατασκευαστών
(CICA), ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2019 μια διεθνή μελέτη αναφοράς για τον προσδιορισμό του αντικτύπου
των νέων προτύπων κινητικότητας και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η οδική
υποδομή.
Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη αυτή με τίτλο: «New Mobility & Road Infrastructure – International
Benchmark 2020» κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, τα αποτελέσματα της οποίας συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια συνεδρίου που φιλοξένησε ο ευρωβουλευτής Dominique Riquet από την Επιτροπή
Μεταφορών και Τουρισμού. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους τομείς
για να διαλύσει τα υπάρχοντα στεγανά και να προωθήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος όλων
των χρηστών, με στόχο να διαμορφώσει το μέλλον της οδικής υποδομής.
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6/10/20 – ΜΕΛΕΤΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-27
Την 6η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά με την πολύ
ενδιαφέρουσα αυτή 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
Πολιτικής του Οργανισμού.
Η μελέτη παρουσιάσθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020 και περιλαμβάνει ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

8/10/20 – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
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.
Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί σημαντική τομή στον εθνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα είναι μια
τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Μέσω αυτής της διαδικασίας προωθείται η στροφή σε καθαρές μορφές
ενέργειας και σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον, θα ακολουθεί τις
σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς της οικονομίας,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τοπικών
κοινωνιών.
Στο φόρουμ απεύθυναν χαιρετισμό οι κκ Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας και Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Ο κος Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director and Senior Partner BCG, Regional Leader of Financial
Institutions in CEMA και ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Principal, Head of Business Consulting, Grant
Thornton, παρουσίασαν εναλλακτικές προτάσεις για τη μεταλιγνιτική εποχή, ενώ το σχέδιο της Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας Μεγαλόπολης ανέπτυξαν οι κκ Κωστής Μουσουρούλης, Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης & Πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και ο κος Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.
Ο κος Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος του Enterprise Greece & Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας
ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή μετάβαση και την προσέλκυση επενδύσεων σε σημαντικούς
οικονομικούς τομείς στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος
είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές και η δημιουργία θέσεων εργασίας
με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ύψους 5 δισ. ευρώ και ειδικά φορολογικά
κίνητρα. Ήδη υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχουν τουλάχιστον 80 επενδυτικά σχέδια που
θα αξιολογηθούν, εκ των οποίων έχουμε ξεχωρίσει τα 16 ως εμβληματικά.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δήλωσε ότι η απολιγνιτοποίηση στην
Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Μεταξύ 2010 – 2020, το ποσοστό ενέργειας παραγόμενο από
λιγνίτη στην Ελλάδα, έπεσε κατά 50% και έως το 2023 θα έχουν κλείσει όλες οι λιγνιτικές μονάδες
παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδας, πλην μίας. Απαιτείται μεταστροφή της οικονομίας της Δυτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλοπόλεως με οικονομία στηριζόμενη στον άνθρακα, σε μία οικονομία βιώσιμη,
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αγροτική παραγωγή, με έρευνα για την τεχνολογία.
108

Ο κ. Κωστής Μουσουρούλης, Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης & Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
(Steering Committee) δήλωσε ότι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα εξασφαλίσει ισχυρή
χρηματοδότηση για την προσέλκυση επενδύσεων με προβλέψεις για αποκατάσταση των εδαφών και για
χωροταξικό σχεδιασμό.
Η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) αποτελεί βασικό
προαπαιτούμενο του σχεδίου και έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτόν, η
Κυβερνητική Επιτροπή έχει αποφασίσει την επίσπευση των αναγκαίων πολεοδομικών παρεμβάσεων, ενώ
τα ΕΠΣ θα ξεκινήσουν παράλληλα με τη θεσμική δημόσια διαβούλευση και θα εκπονηθούν με διαδικασίες
επίσπευσης.

8/10/20 – ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Την 8η Οκτωβρίου ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο και τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων του Υπ. Υποδομών (ΥΑ/ΔΝΣα/οικ.556/ΦΝ466/9-920) η οποία έχει ως
έργο την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων και μελετών (άρθρα 134 έως και 199
του Ν. 4412/2016).

12/10/20 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την 12η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση του ερευνητικού κέντρου
ΑΘΗΝΑ για την παρακολούθηση (3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων στις 19/10, 26/10 και 2/11 για την κυκλική
οικονομία για επιχειρήσεις και επενδυτές. Τα σεμινάρια αυτά παρασχέθηκαν δωρεάν κάτω από το έργο
CL Hub, το οποίο χρηματοδοτείται από το Climate-KIC.

16/10/20 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Την 16η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου την από 14/10/20 δημοσίευση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική της με τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων», με στόχο να
υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις
θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Με τον τρόπο
αυτό, έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και
160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα.
Μεταξύ των δράσεων προβλέπεται και η δημιουργία ενός Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, ενός
διεπιστημονικού εγχειρήματος που συντονίζεται από μια συμβουλευτική επιτροπή εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων, στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες, αρχιτέκτονες, μελετητές, καλλιτέχνες,
πολεοδόμοι, και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Από τώρα έως το καλοκαίρι του 2021, η Επιτροπή θα
διευθύνει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία συνδιαμόρφωσης και στη συνέχεια, το 2022, θα συστήσει ένα
δίκτυο πέντε ιδρυτικών Μπάουχαους σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

17/10/20 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 17η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση ότι την 16η Σεπτεμβρίου
2020 εγκρίθηκε από την EBRD δάνειο 50 εκ.€ ως οδηγός για συνολική δυνητική επένδυση 500 εκ.€ για
την έκδοση προνομιούχων πράσινων ομολόγων. Η συναλλαγή σηματοδοτεί το πρώτο πράσινο ομόλογο
καθώς και το πρώτο προνομιούχο ομόλογο που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα. Τα ομόλογα έχουν
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διάρκεια 6 ετών με δυνατότητα προαίρεσης στο πέμπτο έτος και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου.
Το δάνειο υποστηρίζει την πρώτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου (ευθυγραμμισμένου με τις αρχές των
πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Αγοράς Κεφαλαίων) από ελληνική τράπεζα, με σημαντική
επίδραση στην περαιτέρω προώθηση της πράσινης ατζέντας στην Ελλάδα.

20/10/20 – THE BUILDING SMART INTERNATIONAL VIRTUAL SUMMIT
Την 20η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου γνωστοποίηση για την διοργάνωση του
διαδικτυακού συνεδρίου αυτού από 26/10 έως 6/11.
Το buildingSMART είναι ο παγκόσμιος φορέας της βιομηχανίας που οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της βιομηχανίας κτιρίων. Το buildingSMART έχει δεσμευτεί να επιφέρει βελτίωση με τη δημιουργία και την
υιοθέτηση ανοικτών, διεθνών προτύπων και λύσεων για υποδομές και κτίρια. Το buildingSMART είναι η
κοινότητα των απασχολούμενων για τη μετατροπή του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και
της συντήρησης των κτιρίων. Το buildingSMART είναι ένας ανοιχτός, ουδέτερος και διεθνής μη
κερδοσκοπικός οργανισμός.

22/10/20 – ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΕΔΕ
Την 22η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με
την οποία από τη Δευτέρα 16.11.2020 για την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα γίνεται
χρήση ψηφιακής υπογραφής, όπως άλλωστε απαιτείται σε όλα τα είδη εγγυητικών επιστολών, που
αφορούν την υλοποίηση των έργων και μελετών, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της συνεχούς αναβάθμισης των διαδικασιών ασφάλειας, της ενίσχυσης της
ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων του Ταμείου.

22/10/20 – 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Την 22η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του ΣΕΓΜ η οποία
συστάθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, αποτελούμενη από την κα Δέσποινα
Καλλιδρομίτου (Αν. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) ως Συντονίστρια, τον κο Παναγή Τονιόλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.,
τους πρώην προέδρους κ.κ. Κώστα Καλέργη και Ανδρέα Λουκάτο, τον κ. Σπύρο Παπαγρηγορίου
(Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) και τον κ. Βαγγέλη Παπά, Αν. Μέλος του Δ.Σ.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία - Ενδιάμεση Έκθεση (27/7/20) 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.
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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:
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, κλπ).

23/10/20 – Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ EBRD ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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.

26/10/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Την 26η Οκτωβρίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, το Ενημερωτικό Σημείωμα
Οκτωβρίου 2020 του γνωστού νομικού Δημοσίου Δικαίου και συμβούλου – υποστηρικτή του Συνδέσμου,
κου Δημήτρη Κουρκουμέλη στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Δόμησης,
Δασικών Χαρτών καθώς και ενδιαφέρουσα νομολογία σε μεγάλο εύρος διοικητικών υποθέσεων. Επίσης,
ένα συνοπτικό σχόλιο στα αγγλικά με αφορμή το επίκαιρο θέμα των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας.
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26/10/20 – ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Την 26η Οκτωβρίου 2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου οι τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που εκδόθηκαν την 5η Οκτωβρίου 2020 από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις οποίες περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ειδικότητες της ομάδας
μελέτης καθώς και κώδικας προεκτιμώμενων αμοιβών.

27/10/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Την 27η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ΚΥΑ με τους «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» που άρχισαν να ισχύουν με την κατανομή των νομών της χώρας σε (4)
περιοχές επικινδυνότητας και τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας
Κυκλοφορίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για εργαζομένους, μέλη οργάνων διοίκησης και αυτοαπασχολούμενους –
ελεύθερους επαγγελματίες & επιτηδευματίες για τις Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες ίσχυε η
απαγόρευση κυκλοφορίας.

29/10/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 30η Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε
η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και χρήσιμες παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή.

2/11/20 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝ
Την 2α Νοεμβρίου μετά από σχετικό αίτημα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκπρόσωπος του Συνδέσμου
στο Τεχνικό Συμβούλιο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού δηλώθηκε ο Γενικός Γραμματέας κος Λευτέρης
Διγώνης και αναπληρωτής του το μέλος του Δ.Σ. κος Γιώργος Ντούλης σε αντικατάσταση των κ.κ.
Παναγιώτη Τζάνη και Παναγιώτη Κοτσανόπουλο. Οι ως άνω εκπρόσωποι εγκρίθηκαν την 3η Νοεμβρίου.

2/11/20 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Την 2α Νοεμβρίου μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, εστάλη επιστολή στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή για συνάντηση προκειμένου ενόψει της κατάθεσης του
σχεδίου νόμου 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, προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας σε μία προσπάθεια συνεκτικής
προσέγγισης και ολιστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και να συζητήσουμε τρόπους επιτάχυνσης
των διαδικασιών ωρίμανσης και επιτυχούς υλοποίησης των έργων.

3/11/20 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕΓΜ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 3η Νοεμβρίου μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου εστάλη στη Γεν. Γραμματεία Υποδομών η
πρόταση του Συνδέσμου για την εκπροσώπηση των μελών του στις ομάδες εργασίας στη Διεύθυνση
Μητρώων (Δ15) για την αναθεώρηση – συμπλήρωση και εφαρμογή του Π.Δ.71/2019 για τα Μητρώα
τεχνικών Έργων (ΜΗΤΕ).
Προτάθηκαν ο κ. Κων/νος Καλέργης, τέως πρόεδρος ΣΕΓΜ στην Συντονιστική Επιτροπή, ο νυν πρόεδρος
κ. Παναγής Τονιόλος στην Ομάδα επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ.71/2019 και το μέλος του Δ.Σ. κ.
Ευάγγελος Καραμπλιάς στην Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
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4/11/20 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Την 4η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και εστάλη email στα μέλη με συνημμένη
επιστολή της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ενημερώνει για πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 73 του Ν.4412 που
αφορά στον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις λόγω αθέτησης φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Η βασική τροποποίηση έγκειται στην πρόβλεψη ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δεν θεωρείται
πλέον ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης
με το οποίο ερωτάται εάν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

6/11/20 – EFCA D&S MEETING
Την 6η Νοεμβρίου διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη D&S Meeting της EFCA το οποίο παρακολούθησε ο
αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου. Σε συνέχεια αυτού, τέθηκαν (4) ερωτήματα προς απάντηση
από τους εθνικούς συνδέσμους. Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ διαβουλεύθηκε και απέστειλε την 18η Νοεμβρίου τις
ακόλουθες απαντήσεις στα ερωτήματα:
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 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?
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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.
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.

7/11/20 – ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Την 7η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το
Λογιστικό Γραφείο «TZIGKOS | BANTRAS» (www.tzigkos-bantras.gr) σχετικά με τα τρέχοντα θέματα που
σχετίζονται με το δεύτερο lockdown στην χώρα λόγω του COVID-19 που βιώνουμε από τις 7/11 και
αφορούν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων και τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε όλη
την χώρα.
1) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
•

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ΣΕΓΜ, δύνανται
να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές
εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Ανακοινώθηκε επίσης μία πρόσθετη πολιτική
επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών. Πιο συγκεκριμένα, οι
εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα
Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για
τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι
επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί.

•

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται
η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον
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μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας
ρύθμισης.
•

Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ
Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

•

Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες.

•

Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου.

•

Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου ανά την
επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το
ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,
αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. Επιπλέον, από τον μήνα
Νοέμβριο για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται
με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα
στους δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

•

Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα είχαν εξαγγελθεί στις 31/10 αναφορικά τόσο με τη
μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών
επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων.

2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Για το χρονικό διάστημα από τις 7/11/2020 και ώρα 6:00 έως και τις 30/11/2020, όλες οι Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο Συναγερμού (Γ γκρι). Για τις μετακινήσεις
εργαζομένων υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές (χειρόγραφα και μέσω ΕΡΓΑΝΗ όπου είναι διαθέσιμα
τα νέα έντυπα).
Οι εργοδότες, όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων τους έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές ως
προς τις βεβαιώσεις που θα χορηγούν:
α) χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού που θα παρέχεται με ευθύνη του υπογράφοντος.
β) βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Σημαντική επισήμανση: Η μετακίνηση από και προς την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη
διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον
εργοδότη η οποία εκδίδεται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου
Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη.
Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS
επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

8/11/20 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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.
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10/11/20 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Την 10η Νοεμβρίου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, εστάλη επιστολή στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή Χατζηδάκη για συνάντηση προκειμένου να καταθέσουμε τις
απόψεις μας και να συζητήσουμε σειρά θεμάτων όπως είναι η ανάπτυξη θεματικών και τομεακών
στρατηγικών, ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δράσεις προτεραιότητας στις
περιοχές Natura, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια (ΤΠΣ), το Κτηματολόγιο, την ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε επισυναπτόμενο στην επιστολή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επεξεργάσθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. καταγράφηκαν ενδεικτικά επιμέρους ζητήματα προς
επεξεργασία και διευθέτηση.

17/11/20 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
PRAG
Την 17η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και εστάλη email στα μέλη σχετικά με
διαδικτυακό σεμινάριο που θα διεξαχθεί 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.

22/11/20 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ FIDIC
Την 22α Νοεμβρίου στην 22η συνεδρίαση του Δ.Σ. προσεκλήθη ο νομικός σύμβουλος κ. Δημήτρης
Κουρκουμέλης να παρουσιάσει το πλέγμα συμβάσεων της FIDIC προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη
του Δ.Σ. ενόψει και της εφαρμογής τους στις συμβάσεις της World Bank και από άλλους χρηματοδοτικούς
φορείς. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και έδωσε μία πλήρη εικόνα σε σύντομο χρόνο των
αρχών που διέπουν τις συμβάσεις FIDIC.

22/11/20 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ FIDIC
Την 22α Νοεμβρίου στην 22η συνεδρίαση του Δ.Σ. προσεκλήθη ο νομικός σύμβουλος κ. Δημήτρης
Κουρκουμέλης να παρουσιάσει το πλέγμα συμβάσεων της FIDIC προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη
του Δ.Σ. ενόψει και της εφαρμογής τους στις συμβάσεις της World Bank και από άλλους χρηματοδοτικούς
φορείς. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και έδωσε μία πλήρη εικόνα σε σύντομο χρόνο των
αρχών που διέπουν τις συμβάσεις FIDIC.

23/11/20 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ Σ/Ν
Την 23η Νοεμβρίου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου δύο σημαντικά σχέδια νόμου
ενδιαφέροντος μελών μας. Το πρώτο αφορά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα–
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» και το δεύτερο τη «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
(EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
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24/11/20 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (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 €.

24/11/20 – Σ/Ν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412
Την 24η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και εστάλη με email στα μέλη ειδοποίηση
για την έναρξη διαβούλευσης μέχρι την 7/12 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του σχεδίου
νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων
Συμβάσεων», που αποτελεί την αναμόρφωση του Ν.4412 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το Υπουργείο, με το
προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις
Δημόσιες Συμβάσεις με σκοπό:
α) την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,
β) την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων,
γ) την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των
οικονομικών φορέων,
δ) την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
ε) τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,
στ) την αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,
ζ) στην αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των
υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των
προσφορών των οικονομικών φορέων.

24/11/20 – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ
Την 24η Νοεμβρίου συζητήθηκε στο Δ’ τμήμα του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του Συνδέσμου από τη νομική
μας σύμβουλο κα Άννα Χασάπη, της απόφασης (ΥΑ) με αρ. 14112/Δ1/5070/12.3.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ
149/15.3.2018) 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.)».

25/11/20 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το μεσημέρι της 25ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο
Καραγιάννη. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ παρέστησαν ο πρόεδρος κ. Παναγής Τονιόλος, ο Γενικός Γραμματέας
κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου και ο τ. πρόεδρος κ. Κ. Καλέργης.
Η agenda συζήτησης περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα:
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1. Πρόταση για την ωρίμανση, δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων στην παρούσα συγκυρία
ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2014-20, του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 και του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Να διδαχθούμε από την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων, της Εγνατίας Οδού και την Ευρωπαϊκή
πρακτική:
Τεχνικός σύμβουλος διαχείρισης και υποβοήθησης στην επίβλεψη στις παραγωγικές διευθύνσεις.
Συμφωνίες πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών.
Τρόπος ανάθεσης: (1) διαγωνισμός με lots, προεπιλογή, τεχνική και οικονομική προσφορά.
2. Νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων – Επισημάνσεις κρίσιμων σημείων ενδιαφέροντος στο
υπό κατάθεση στη βουλή σ/ν.
3. Ιδιωτική επίβλεψη.
4. Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
Τα Μητρώα θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο εκσυγχρονισμού και μεγέθυνσης των
οικονομικών φορέων.
Είναι θετική η πρόβλεψη πολλαπλών κριτηρίων, πέραν της στελέχωσης, για την αξιολόγηση των
μελετητικών επιχειρήσεων που αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΓΜ με κωδικοποίηση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής.
Είναι θετική η πρόβλεψη Μητρώου επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων.
Αποτελεί πρόβλημα η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων με δάνεια εμπειρία γιατί θα
δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά. Το δικαίωμα στη δάνεια εμπειρία προβλέπεται μεταξύ
οικονομικών φορέων ανά περίπτωση.
Αποτελεί πρόβλημα η αύξηση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις αν δεν λειτουργήσουν τα
προβλεπόμενα ψηφιακά συστήματα για την αυτόματη συλλογή των δικαιολογητικών. Αν η
γραφειοκρατία είναι υπερβολική για τη εγγραφή σε τάξεις και δεν τυποποιηθούν οι απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής εκτός ειδικών περιπτώσεων, τότε πολλές εταιρείες μέλη μας θα προτιμήσουν τη
λύση αυτή (απλή εγγραφή στο Μητρώο).
5. Θέματα καθημερινής λειτουργίας (αναθέσεις, εγκρίσεις, πληρωμές, ΣΠ, κλπ).
Πρέπει να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις υπογραφές συμβάσεων, εγκριτικών αποφάσεων και
πληρωμών και ΣΠ.
Στη συζήτηση αντηλλάγησαν απόψεις επί των προτάσεων του Συνδέσμου για την ωρίμανση των έργων.
Επειδή δε το σ/ν τροποποίησης του Ν.4412 είχε αναρτηθεί για διαβούλευση την προηγουμένη,
συμφωνήθηκε όπως αποστείλουμε τις απόψεις του συντομότερο ώστε να ακολουθήσει μία δεύτερη
συνάντηση επί των διατάξεών του.

25/11/20 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και τους 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 προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα που είχαμε θέσει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της από
10/11/20 επιστολής μας με το αίτημα συνάντησης (βλέπε ανωτέρω).
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
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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 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
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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.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3.
•

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.

•

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.
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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

•

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
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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.
Ο υπουργός είπε ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και πρότεινε συνεργάτη του ως αρμόδιο για
περαιτέρω συνεργασία.

26/11/20 – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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 μια, 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% της χώρας. Μέχρι το 2028 θα έχει καλυφθεί όλη η χώρα με ΤΠΣ (συμπεριλαμβανόμενων
και αυτών που θα αντικαταστήσουν σήμερα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια).

26/11/20 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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».
Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: (1) Πράσινο, (2)
Ψηφιακό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και
θεσμικός μετασχηματισμός.
Με οικονομικούς όρους, ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε
επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά
την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει
σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας: (α) σε σημαντικό βαθμό Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, (β) Εταιρείες Παροχής
Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα και
(γ) συγχρηματοδοτήσεις μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να συγκεντρώσει
σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις.
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30/11/20 – ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕΓΜ ΣΤΟ Σ/Ν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412
Σε συνέχεια των συμφωνηθέντων στην από 25-11-20 τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό και τον Γ.Γ.
Υποδομών, την 30η Νοεμβρίου αποστείλαμε παρατηρήσεις μας επί του σ/ν «Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» (τροποποίηση του
Ν.4412). Μία παρουσίαση με γενική θεώρηση του νομοθετήματος και βασικές επισημάνσεις καθώς και τις
κατ’ άρθρο παρατηρήσεις μας με νομοτεχνικές προτάσεις τροποποιήσεων, προσθηκών ή / και διαγραφής
παραγράφων και άρθρων στο σύνολο του νέου Ν.4412 όπως αυτός θα διαμορφωθεί.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/12/20 – 30/11/21

1/12/20 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ
Ν.4412 ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σε συνέχεια της από 25ης Νοεμβρίου συζήτησης αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με τον Υπουργό
Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο
Καραγιάννη, αποστείλαμε τις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (γενική παρουσίαση και κατ’ άρθρο προτάσεις νομοτεχνικών βελτιώσεων
στο σύνολο του Ν.4412 όπως διαμορφώνεται).

2/12/20 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Την 2α Δεκεμβρίου αποστείλαμε στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή επίσημη
πρόσκληση για έναν σύντομο χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση του Συνδέσμου.

3/12/20 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ EFCA ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ
Την 3η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε
η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και χρήσιμες παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή.

3/12/20 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS COMMITTEE (IFIC)
ΤΗΣ FIDIC
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 3η Δεκεμβρίου εστάλη απαντητική επιστολή στην από 25/11 επιστολή παρουσίασης της νέας
International Financial Institutions Committee της FIDIC από τον του Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Οργανισμού δηλώνοντας τη διαθεσιμότητά μας για ανταλλαγή απόψεων μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στην απόφαση μας να 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.
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3/12/20 – ARAB-HELLENIC ECONOMIC FORUM
Την 3η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση για τη διεξαγωγή της ετήσιας
εκδήλωσης «9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ», 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020.

7/12/20 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Την 7η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση σχετικά με τη συνδιοργάνωση
εκδήλωσης την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Δεκεμβρίου με δωρεάν συμμετοχή από τo Ελληνικό Παράρτημα του Project
Management Institute και το PMI-Greece Chapter με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΤΑ, ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ, ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ».

8/12/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σε συνέχεια της από 25-11-20 ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου για σειρά θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος, την 8η Δεκεμβρίου αποστείλαμε στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
κο Δημήτρη Οικονόμου Ενημερωτικό Σημείωμα & Προτάσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό να
ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την επιτυχία του σημαντικού αυτού έργου.

8/12/20 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ
Την 8η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ με τον πρόεδρο και μέλη της
ΕΑΑΔΗΣΥ και θέμα την ανταλλαγή απόψεων για το Σ/Ν τροποποίησης του Ν.4412 που έχει καταθέσει η
κυβέρνηση για διαβούλευση. Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και διεφάνη σύγκλιση απόψεων
σε βασικά ζητήματα προσέγγισης. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Π. Τονιόλος. Η
ΕΑΑΔΗΣΥ θα συντάξει και θα αποστείλει τις απόψεις της στην Κυβέρνηση.

9/12/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Σε συνέχεια της από 25-11-20 ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου για σειρά θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος, την 9η Δεκεμβρίου αποστείλαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή
Χατζηδάκη επιστολή με πρόταση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Νοσοκομεία Δυστυχώς, παρά τις
εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες των Διοικητών και των Τ.Υ. των Νοσοκομείων, οι υποδομές των οποίων
λόγω έλλειψης συντήρησης και πόρων τα προηγούμενα χρόνια, βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή
κατάσταση, κυρίως δε οι Ηλεκτρομηχανολογικές κεντρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είτε υπολειτουργούν,
είτε δεν λειτουργούν, είτε χρειάζονται άμεση αντικατάσταση και μεγάλες παρεμβάσεις. Το θέμα ξεπερνά
το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης και εισέρχεται σε ζητήματα αξιοπιστίας, ασφάλειας των ασθενών
και λειτουργίας των νοσοκομείων.

14/12/20 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4412
Την 14η Δεκεμβρίου το ΕΣΒΥΚ απέστειλε στους Υπουργούς Επικρατείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη και Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ.
Καραμανλή καθώς και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γεώργιο Καταπόδη επιστολές με σχολιασμό των
προτεινόμενων βασικών μεταρρυθμίσεων και συνημμένες απόψεις και επεξεργασμένες προτάσεις επί του
«ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
Οι απόψεις αυτές έχουν βαρύνουσα σημασία καθόσον έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των
τακτικών μελών του ΣΕΓΜ (ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, HELLASTRON, HELLAS-LABκαι
HELLAS-CERT) που εκπροσωπούν το μείζον τμήμα (άνω του 85%) της εγχώριας βιομηχανίας υποδομών
και κατασκευών σε επίπεδο παραγωγής έργου, εργαζομένων κ.λπ.
Η ΕΑΑΔΗΣΥ την 17η Δεκεμβρίου ανήρτησε την Γνώμη της (Α45/2020) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ (αα) του ν. 4013/2011, επί του σχεδίου νόμου, η οποία συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις
μας.

14/12/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Την 14η Δεκεμβρίου αποστείλαμε συγχαρητήρια επιστολή στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης κο Νίκο Μαντζούφα δηλώνοντας αρωγοί. Δεδομένου ότι ο μελετητικός
– συμβουλευτικός κλάδος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην
υλοποίηση των δημοσίων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων, ζητήσαμε συνάντηση προκειμένου να
συζητήσουμε τρόπους συμμετοχής των εταιρειών του ΣΕΓΜ στην αξιολόγηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών ωρίμανσης των προτάσεων.

14/12/20 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
Την 14η Δεκεμβρίου αποστείλαμε στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή επιστολή
για την έγκαιρη επέκταση της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α ́116) και των μελετητικών πτυχίων
σε εύλογο χρονικό διάστημα πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί νομικό κενό
στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών και στη λειτουργία των εταιρειών μας καθότι δεν έχει προχωρήσει η
συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα εν
θέματι μητρώα και συνεπώς είναι αδύνατη η έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α ́ 74).

14/12/20 – ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΩΝ
Σε συνέχεια της από 25-11-20 συζήτησης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου για σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, την 14η
Δεκεμβρίου αποστείλαμε στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κο Κωνσταντίνο
Αραβώση επιστολή με αίτημα συνάντησης, προκειμένου να συζητήσουμε το ειδικότερο θέμα των
προκηρύξεων για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων επειδή τα έργα αυτά αφορούν σειρά
μελών μας που αναλαμβάνουν την εκπόνησή τους.

17/12/20 – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΓΜ
Την 17η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μέσω τηλεδιάσκεψης
με θέμα την παρουσίαση και έγκριση των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 1-12-2019 έως 3011-2020.
Μέσα από την παρουσίαση των πεπραγμένων αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των συγκροτημένων
μελετητικών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη των έργων
και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ
2021-27, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια στη χώρα καθώς και οι
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δυνατότητες εξωστρεφούς δραστηριοποίησης που προσφέρουν και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους
(προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργοί, κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους σε νέες
αγορές με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ
Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) κος Γιώργος Ραουνάς ο οποίος δήλωσε ότι προσβλέπει σε συνεργασία των δύο
Συνδέσμων εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι τα μέλη τους επιχειρούν σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες.
Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της LAMDA Development στην Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία και Διευθυντής του
project του Ελληνικού κος Δημήτρης Ζωντανός, παρουσίασε τις εξελίξεις και το πλάνο του έργου.
Σημείωσε δε ότι στην εκπόνηση των μελετών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετέχουν 15
ελληνικά μελετητικά γραφεία σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και αναμένεται η συμμετοχή πολύ
περισσοτέρων στις μελέτες των έργων ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητικές εταιρείες πρέπει να
επενδύσουν σε επιστημονικό δυναμικό στο BIM και να αναπτύξουν συστήματα ποιοτικού ελέγχου και
διαχείρισης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Συνοψίζοντας, ο κος Τονιόλος δήλωσε ότι οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις καλούνται να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΣΕΓΜ θα συνδράμει με όλες του
τις δυνάμεις για την ανάδειξη της σημασίας των μελετών και των μελετητών, τη καθιέρωση ποιοτικών
κριτηρίων στην επιλογή, τη μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων και την υποβοήθηση της υγιούς και
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
Ο κος Νίκος Καραγιάννης υπεύθυνος του site “ypodomes.gr” ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση,
δημοσίευσε την 21η Δεκεμβρίου σχετικό άρθρο.

21/12/20 –
ΜΗΤΡΩΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3669/2008 ΓΙΑ ΤΑ

Την 22η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την
αναστολή της ισχύος της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13 καθώς
και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021
και αντίστοιχη παράτασης επέκτασης της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα
Μητρώα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 144 του Νόμου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς
Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που ψηφίσθηκε την 21η Δεκεμβρίου.

28/12/20 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε.
Την 28η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ)
για την αντικατάσταση των Μελών του Τεχνικού Συμβουλίου της. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Συνδέσμου, εκπρόσωπος μας ορίσθηκε ο Γενικός Γραμματέας κος Ελευθέριος Διγώνης με αναπληρωτή
του το μέλος του Δ.Σ. κο Ιωάννης Λαδόπουλο.

28/12/20 – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ZERO-PLUS
Την 31η Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση σχετικά με το ερευνητικό
πρόγραμμα ZERO-PLUS με χρήσιμες πληροφορίες για τις εταιρείες και του επαγγελματίες του μελετητικού
και κατασκευαστικού κλάδου που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή οικιών.
Το ZERO-PLUS είναι ένα νέο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που κατάφερε να φέρει ως
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του κόστους έως και 26,7% κατά το σχεδιασμό οικισμών. Το έργο
επικεντρώθηκε στη μείωση του κόστους και στην ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας, χρησιμοποιώντας
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βελτιωμένη παραγωγή σε επίπεδο οικισμού αντί για μεμονωμένα κτίρια.
Η προσέγγιση αυτή έφερε σε συνεργασία μια σειρά από επαγγελματίες του κλάδου του μελετητικού και
κατασκευαστικού κλάδου καθώς και ιδιοκτήτες κτιρίων.
Τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου αποδείχτηκαν εξαιρετικά επιτυχημένα σε τέσσερα πιλοτικά
προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη: στο Ηνωμένο Βασίλειο (York), τη Γαλλία (Voreppe), την
Ιταλία (Granarolo dell’ Emilia) και την Κύπρο (Λευκωσία). Η έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε
μετά την κατοίκηση παρουσιάζει την ικανοποίηση των ενοίκων δείχνοντας μείωση κόστους έως ως 26,7%
και έως 123 KWh / m2 / ανά έτος.

7/1/21 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Το μεσημέρι της 7ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ παρέστησαν ο πρόεδρος κ.
Παναγής Τονιόλος, οι Αντιπρόεδροι Σπύρος Παπαγρηγορίου και Δέσποινα Καλλιδρομίτου προκειμένου
να συζητήσουν τα θέματα που είχαμε θέσει στην από 2/11/20 επιστολής μας με το αίτημα συνάντησης
(βλέπε ανωτέρω).
Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική. Τα κύρια συμπεράσματα ανά
ενότητα έχουν ως εξής:
1. Τρόποι ωρίμανσης και επιτάχυνσης της υλοποίησης των προτεινόμενων έργων εν όψει του Ταμείου
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προωθείται η επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του
νέου ΕΣΠΑ με χρήση των συμφωνιών πλαίσιο και παροχή τεχνικών υπηρεσιών.
ΣΕΓΜ: Ο ν.4412 θέτει εμπόδια και περιορισμούς στη χρήση των συμβάσεων αυτών οι οποίοι δεν
απαλείφονται με το σ/ν για τη τροποποίησή του.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ο ΣΕΓΜ θα στείλει στον Υπουργό τις αλλαγές που στα σχετικά άρθρα του νόμου που
θεωρεί σκόπιμες.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παρατηρείται συχνά υπερσχεδιασμός των έργων από τους μελετητές.
ΣΕΓΜ: Προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού του value engineering από ανεξάρτητο μελετητή σύμφωνα
με τη διεθνή πρακτική.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ο ΣΕΓΜ θα στείλει στον Υπουργό σχετική παρουσίαση για την εφαρμογή της μεθόδου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει έλθει σε συμφωνία με την EBRD για να προκηρύξει μελέτες
ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.
ΣΕΓΜ: Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία του εγχειρήματος, η συμμετοχή ελληνικών
μελετητικών εταιρειών που έχουν γνώση των ισχυουσών διαδικασιών, προδιαγραφών και των τρόπων
αντιμετώπισης των προβλημάτων.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Θα γίνει άμεσα επικοινωνία του ΣΕΓΜ με τον Υφυπουργό κ. Ν. Παπαθανάση
προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο των όρων των διαγωνισμών ώστε να διασφαλισθεί η συμμετοχή
ελληνικών μελετητικών εταιρειών.
ΣΕΓΜ: Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μελετών που
προτείνονται για την ωρίμανση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για την εκπόνηση αρχικών σταδίων μελετών με
στόχο την έγκαιρη ωρίμανση και αδειοδότηση των έργων του νέου ΕΣΠΑ, το κόστος των οποίων δεν
υπερβαίνει το 30 – 40% της συνολικής αμοιβής. Στη συνέχεια τα έργα θα μπορούν να δημοπρατηθούν
με όλους τους δυνατούς τρόπους (κλασικά δημόσια έργα, μελέτη – κατασκευή, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Το θέμα θα τεθεί από τον ΣΕΓΜ στην συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Ν. Παπαθανάση.
2. Έργα που προτείνονται κατά προτεραιότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
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ΣΕΓΜ: Απαιτούνται μελέτες ώστε το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ να μην υποβαθμισθεί σε απλή
προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων και λοιπών υλικών χωρίς έλεγχο αποτελέσματος.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχει ολοκληρωθεί από την ΕΜΥ η βαθμονόμηση ανά οικισμό, η οποία πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων προβλέπεται η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων
ώστε να διασφαλισθεί το αποτέλεσμα.
ΣΕΓΜ: Δεν είναι δόκιμη η πολυδιάσπαση των μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των
συμβούλων επίβλεψης σε επίπεδο καποδιστριακών δήμων. Το μέγεθος τους πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον την έκταση ενός καλλικρατικού δήμου.
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί μικρός αριθμός τεχνικών συμβούλων διαχείρισης και επίβλεψης για τον
αποτελεσματικό έλεγχο του προγράμματος και την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργειών.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το θέμα θα συζητηθεί με τον νέο αρμόδιο υφ/γό κ. Ν. Ταγαρά. Υπάρχει σκέψη για την
ανάθεση των μελετών από το ΤΕΕ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ο ΣΕΓΜ θα ζητήσει συνάντηση με τον υφ/γό κ. Ν. Ταγαρά.
3. Πολιτική ενίσχυσης του μελετητικού κλάδου – εξωστρέφεια.
ΣΕΓΜ: Θα πρέπει να υπάρξει υποβοήθηση για την αύξηση του μεγέθους των μελετητικών
επιχειρήσεων οι οποίες είναι πολύ μικρές έως μικρές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον διεθνή
ανταγωνισμό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι πολιτική της κυβέρνησης και βασική πρόταση της Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης
της Ελληνικής Οικονομίας, η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω κινήτρων για
συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις θα πρέπει τα επόμενα τρία – τέσσερα χρόνια, που αναμένεται
μεγάλη αύξηση του αντικειμένου τους στην Ελλάδα λόγω του ταμείου ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και
των ιδιωτικών επενδύσεων, να ενδυναμωθούν και να προετοιμασθούν κατάλληλα για την επόμενη
μέρα. Για τον λόγο αυτό δεν είναι σκόπιμο να δίδονται υπερβολικές εκπτώσεις.
ΣΕΓΜ: Κεντρικός στόχος της πρόσφατα δημοσιοποιηθείσας Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας, είναι η συστηματική αύξηση της Παραγωγικότητας και της Εξωστρέφειας. Οι
Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις, με βάση τον χαρακτήρα των υπηρεσιών τους αποκτούν ένα ιδιαιτέρως
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο
στην καθοδήγηση και υποστήριξη της Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας του συνόλου της Επιχειρηματικής
Κοινότητας της χώρας.
Την 14/9/20 εστάλη κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ στον Πρωθυπουργό για το ρόλο των
Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας με βάση
τη Μελέτη «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών
επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις πολιτικής» που έχει χρηματοδοτηθεί
από το ΕΠΑνΕΚ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί
προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Τα θέματα της εξωστρέφειας μπορούν συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση μετά την υποβολή του
Σχεδίου Ανάκαμψης στην ΕΕ.
Κλείνοντας ο Υπουργός δήλωσε ότι γνωρίζει τον ΣΕΓΜ από τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών και
είναι διαθέσιμος για συνεργασία.
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11/1/21 – ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕΓΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 71/2019 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 11η Ιανουαρίου και σε συνέχεια του από 29-12-20 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου κ. Χρήστου
Μητκίδη, ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στην Προϊσταμένη Δ/νσης Μητρώων (Δ24) Γενικής Γραμματείας
Υποδομών Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κα Ελένη Δημοπούλου με τις απόψεις του Συνδέσμου
σχετικά με τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
Θεωρούμε ότι όσον αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις, οι προβλέψεις του Π.Δ. 71/2019 βρίσκονται γενικά
στη σωστή κατεύθυνση, αφού για πρώτη φορά διαχωρίζεται το μητρώο εμπειρίας μελετητών (Μ.Ε.Μ.) από
το μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), θεσμοθετείται το μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων
διοίκησης - διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) και στα κριτήρια κατάταξης περιλαμβάνονται πέραν της
στελέχωσης και τα λοιπά προβλεπόμενα στον Ν.4412/16 και στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Παραμένουν όμως αρκετές διατάξεις που χρήζουν βελτίωσης – τροποποίησης ή και κατάργησης:
1. Θεσμικές διατάξεις:
• Να καταργηθούν τα άρθρα 29 και 78 που επιτρέπουν την εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων με
επίκληση δάνειας εμπειρίας.
• Να προβλεφθεί σαφώς ότι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων»
(ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) περιλαμβάνεται και η επίβλεψη.
2. Κριτήρια κατάταξης των μελετητικών επιχειρήσεων:
• Τα όρια ανώτατης εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων ανά τάξη δεν πρέπει να είναι κοινά και για τις (3)
ομάδες κατηγοριών μελετών αλλά να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία.
• Ο μέσος κύκλος εργασιών τριετίας πρέπει να διασφαλίζει την βιωσιμότητα των μελετητικών
επειχειρήσεων.
• Οι ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας για την κατάταξη σε τάξεις να συνάδουν, κατά το συνατόν, με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες.
• Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, να επανεξετασθούν τα όρια και οι όροι των ασφαλιστηρίων
κατόπιν συζήτησης με ειδικούς της ασφαλιστικής αγοράς.
3. Μητρώο εμπειρίας των μελετητών:
• Να περιορισθεί ο μέγιστος αριθμός χορήγησης κατηγοριών πτυχίου προκειμένου να διασφαλισθεί
το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και εμπειρίας των στελεχών των ομάδων μελέτης.
• Να μην υπάρχει δυνατότητα χρήσης μελετητικού πτυχίου από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, κατ’ αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τους δημοσίους
υπαλλήλους.
4. Μεταβατικές διατάξεις:
• Να υπάρξει πρόβλεψη για την ομαλή εξέλιξη των εν ενεργεία μελετών εντός του διαμορφωμένου
θεσμικού πλαισίου.
Δεδομένου ότι για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη συμμετοχή των μελών μας σε
δημόσιους διαγωνισμούς, απαιτείται πλέον απλώς και μόνο η εγγραφή τους στην Α’ τάξη, επισημάναμε
ότι καθοριστική σημασία στην επιτυχία του εγχειρήματος, αποτελεί η άμεση και ορθή υλοποίηση του
ηλεκτρονικού μητρώου το οποίο θα επιτρέψει την συγκέντρωση των στοιχείων απ’ ευθείας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και την διευκόλυνση της αξιολόγησης με συνέπεια την απαλλαγή ενός μεγάλου
γραφειοκρατικού φόρτου από τις εταιρείες μας.
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11/1/21 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ
Την 11η Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος διαβίβασε στα μέλη του επιστολή του επιστημονικού υπεύθυνου για την
πρακτική άσκηση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ καθ. Γ. Πανταζή σχετικά με
την πρακτική άσκηση σπουδαστών της σχολής στις εταιρείες μας το 2021.

12/1/21 – ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την 12η Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή προς τον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νικόλαο Ταγαρά με ευχές για
καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και αίτημα για την οργάνωση μίας τηλεδιάσκεψης προκειμένου να
συζητήσουμε θέματα σχετικά εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στους Δήμους της χώρας
(απλοποίηση προδιαγραφών, δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης, προετοιμασία προκηρύξεων της
πρώτης σειράς μελετών, σύμβουλοι επίβλεψης, έκδοση οδηγιών, κ.λπ.).

12/1/21 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΜΟΔ ΑΕ
Την 12η Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή προς Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ με την οποία όρισε ως εκπροσώπους του στο Τεχνικό
Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ, ορίζονται τον κ. Κωνσταντίνο Χατζή ως τακτικό μέλος και την κα Ιωάννα
Ξανθοπούλου ως αναπληρωματικό μέλος.

12/1/21 – ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε συνέχεια της συζήτησης την Πέμπτη 7-1-21 με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη,
επανήλθαμε με νέα επιστολή στο από 2-11-20 αίτημά μας για την οργάνωση μίας τηλεδιάσκεψης
προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που σας έχουμε θέσει στην αρχική επιστολή και, επιπλέον,
τρόπους συμμετοχής των ελληνικών μελετητικών επιχειρήσεων στις μελέτες ωρίμανσης των ΣΔΙΤ στη
χώρα μας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχετε συνάψει με την EBRD.

13/1/21 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΣΚΟΠΙΩΝ
Την 13η Ιανουαρίου διαβιβάσθηκε με email στα μέλη για συμπλήρωση των στοιχείων όσων ενδιαφέρονται
για την επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα
Σκόπια, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθοι κατάλογοι:
o Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εδώ αγορά,
o Ελλήνων στελεχών που απασχολούνται σε εδώ επιχειρήσεις,
o Επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ελληνικές εταιρείες.
Οι εν λόγω κατάλογοι χρησιμοποιούνται από το Γραφείο ΟΕΥ για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων
(ήτοι Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων και Δελτίο τρεχουσών διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία), την
ενημέρωση για δυνητικές, κατά περίπτωση, επιχειρηματικές συνεργασίες, την αποστολή προσκλήσεων
για συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις του Γραφείου ΟΕΥ και εν γένει της Ελληνικής Πρεσβείας στα
Σκόπια.
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14/1/21 – ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την 14η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του ΕλληνοΑφρικανικού
Επιμελητηρίου με άρθρα, webminars και εκθέσεις σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με
την Αφρική.

14/1/21 – 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-27
Την 14η Ιανουαρίου διαβιβάσθηκε με email στα μέλη για αποστολή σχολίων η ανακοίνωση της
προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κας Ζ. Παπασιώπη σχετικά με την έναρξη 1ης διαβούλευσης για
το ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2027:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου σας αποστέλλουμε το Concept Paper του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών 2021-2027» (έκδοση: Δεκέμβριος 2020).
Το Concept Paper αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών
2021-2027», στο οποίο περιγράφονται η στρατηγική, η αρχιτεκτονική και οι βασικοί στόχοι αυτού.
Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για τον Τομέα Μεταφορών και έχει
ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων
μεταφορικών συστημάτων που θα υπηρετούν τον πολίτη και θα συμβάλλουν στην επίτευξη μετρήσιμων
στόχων σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και ΕΕ.
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμμετοχή στην
εν λόγω διαδικασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων στον
σχεδιασμό του Προγράμματος γίνεται μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης που αποσκοπεί στη
συμμετοχή και διατύπωση απόψεων όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκομένων.
Η συμμετοχή σας στον σχολιασμό του συνημμένου Concept Paper θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τον
αποτελεσματικό σχεδιασμό του νέου Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στις 12/1/2021 και θα διαρκέσει μέχρι
22/1/2021 η σχετική διαβούλευση με την αποστολή σχετικών σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ymeperaa@mou.gr, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε επόμενη φάση κατά τον σχεδιασμό του Ε.Π.
Ταυτόχρονα το Concept Paper έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ymeperaa.gr) εδώ
και συνοδεύεται από σχετικό ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από εσάς.

14-/1/21 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΚΑΙ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 14η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη, συζητήσεις μεταξύ των προέδρων ΣΕΓΜ,
ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΕ παρουσία του εκπροσώπου των μελετητών και τέως προέδρου του Συνδέσμου κ.
Κ. Καλέργη, στην Συντονιστική Επιτροπή της Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Σκοπός της συνάντησης είναι η εξεύρεση κοινών θέσεων.

17/1/21 – EU CONSTRUCTION SECTOR OBSERVATORY OF GREECE
Την 17η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου o European Construction Sector
Observatory: Country profile Greece (October 2020).
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18/1/21 – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Την 18η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου επιστολή της Γενικής Δ/νσης
Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας στη χώρα μας τα προσεχή
έτη.
Στην επιστολή περιλαμβάνονται δύο πίνακες με τις μελέτες και τα έργα ύδρευσης - άρδευσης που
εκτελούνται από το Υπουργείο και αυτά που προγραμματίζεται να εκτελεσθούν στα αμέσως επόμενα
χρόνια ανά περιφέρεια με συγκεντρωτικό προϋπολογισμό 1,5 δις ευρώ περίπου.

18/1/21 – ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Την 18η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής
για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος.
Η Έκθεση αυτή αφορά την ανακαίνιση και μετατροπή των κατοικιών και εμπορικών κτιρίων, δημόσιων και
ιδιωτικών, κτίρια σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένα από ανθρακούχες εκπομπές έως το
2050.
Το Σχέδιο της Έκθεσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
η οποία ολοκληρώθηκε την 21/12/20.

18/1/21 – ΒΙΒΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2020-25
Την 18η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους
στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο
διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.
Το σχέδιο της Βίβλου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 17/12/20.

19/1/21 – GREEK EXPORT FORUM 2020
Την 19η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση του ΕλληνοΑφρικανικού
Επιμελητηρίου, στο οποίο ο ΣΕΓΜ είναι μέλος, ότι θα συμμετάσχει στα Greek Exports Forum & Awards
2020 στην παράλληλη δράση “B2B Συναντήσεις με εκπροσώπους Διμερών Επιμελητηρίων” που θα
πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα LiveOn της ETHOSMEDIA στις 21 Ιανουαρίου 2021.
Θα υπάρχει ψηφιακό περίπτερο του Επιμελητηρίου με εκπρόσωπους του οι οποίοι θα ενημερώνουν τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες με πληροφορίες που χρειάζονται για την Αφρική (Β2Β συναντήσεις).

19/1/21 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ
ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
Την 19η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση του Γραφείου Οικονομικών
& Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα πρόσκληση συμμετοχής
ελληνικών κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών στις εργασίες του διαδικτυακού φόρουμ μελλοντικών
έργων της Σαουδικής Αραβίας (Future Projects Forum), περιόδου 2021-2023, στους τομείς των
υποδομών, κατασκευών και ενέργειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του μεγαλεπήβολου επενδυτικού σχεδίου
«Όραμα 2030-Vision 2030» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 22 έως 24 Μαρτίου 2021.
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Θα παρουσιασθούν περίπου 1000 υπό εκτέλεση έργα, εκτιμώμενου συνολικού ύψους 160 δις δολλ., ενώ
η συμμετοχή στις εργασίες του φόρουμ αναμένεται να υπερβεί τους 10.000 εργολήπτες και λοιπούς
ενδιαφερόμενους.

19/1/21 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ19 ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την 19η Ιανουαρίου απεστάη με email στα μέλη η πρόσκληση του έτους 2021 για κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών Δ/νσης Δ19 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

19/1/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Την 19η Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή προς τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη
Βορίδη με ευχές για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και με αίτημα την απόσυρση των άρθρων 58
και 59 του υπό διαβούλευση «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την επιλογή των οικονομικών φορέων επίβλεψης και για τα έργα και μελέτες κάτω των
ορίων, από το μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών (περίπτωση Γ της παραγράφου 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017), με αξιοκρατικά
κριτήρια και τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

21/1/21 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Την 21η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Κων/νο Αραβώση και υπηρεσιακά στελέχη με θέμα προτάσεις σχετικά με την
προκήρυξη των μελετών αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ παρέστησαν
ο πρόεδρος κ. Παναγής Τονιόλος, οι Αντιπρόεδροι Σπύρος Παπαγρηγορίου και Δέσποινα Καλλιδρομίτου
και τα μέλη του Συνδέσμου κ.κ. Σπύρος Μίχας και Γ. Καραβοκύρης.
Ακολουθεί η παράθεση των απόψεών μας επί του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού έργου, δεδομένων της
διάρκειάς του, του ειδικού χαρακτήρα του, της εμβέλειάς του, της κινητοποίησης εξειδικευμένων
επιστημόνων και ομάδων με συγκεκριμένες γνώσεις επί πολλών επιστημονικών πεδίων, των σύνθετων
απαιτήσεων συντονισμού και διαχείρισης, καθώς και του οικονομικού του μέγεθους:
1. Χρηματοοικονομική επάρκεια.
Θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη απαίτησης για χρηματοοικονομική επάρκεια.
Ο Ν.4412 περί δημοσίων συμβάσεων έχει τις σχετικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένου του εύρους
του συνολικού κύκλου εργασιών του προσφέροντος (ενός ή ένωσης οικονομικών φορέων) που μπορεί
να ζητηθεί.
Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απαίτησης ειδικού κύκλου εργασιών συναφούς
υδραυλικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου.
2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Α) Θεωρούμε απαραίτητη την επίκληση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εμπειρίας
εκτέλεσης συμβάσεων ως αναδόχων στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων από την εναρμόνιση
της εθνικής νομοθεσίας (Ν.3199/2003) με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και συγκεκριμένα συμβάσεις για
την κατάρτιση των απαιτουμένων από την Οδηγία, Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε
επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος.
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Η απαίτηση πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη στο ανωτέρω πεδίο, ώστε να μην υπάρχουν
ασάφειες ή δυνατότητα για πολλαπλές ερμηνείες. Την εμπειρία αυτή κατέχει ικανός αριθμός
Ελληνικών εταιρειών, με έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς να αποκλείονται διεθνείς
συμμετοχές.
Πιστεύουμε επίσης ότι η εναλλακτική επίκληση ήσσονος μεγέθους και πληρότητας αντικειμένου ή
μερικής μόνο εμπειρίας, δεν μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα, ταχύτητα και πληρότητα των
έργων.
Β) Για την επίκληση ικανού στελεχιακού δυναμικού, θεωρούμε ότι:
•

Ο Συντονιστής, καθώς και ο αναπληρωτής του, θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση
μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας (Ν.3199/2003)
με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και συγκεκριμένα για την κατάρτιση των απαιτουμένων από την
Οδηγία, Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

•

Τα υπόλοιπα μέλη της ζητούμενης ομάδας, θα πρέπει να έχουν συναφή με την ανωτέρω
εμπειρία σε περιβαλλοντικά, γεωλογικά, οικονομικἀ, γεωργικά, υδραυλικά πεδία.

Γ) Σε ότι αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, θεωρούμε ότι οι προσφέροντες πρέπει να επικαλεστούν
πιστοποίηση συμμόρφωσης με κατάλληλα πρότυπα, ISO9001:2015 ή αντίστοιχα.
Δ) Θεωρούμε σημαντική την επίκληση από τους προσφέροντες ικανότητας ασφαλιστικής κάλυψης του
έργου έναντι επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σε ύψος, ανάλογο με το μέγεθος της σύμβασης.
3. Κριτήρια Ανάθεσης.
Για την εξασφάλιση δίκαιης και εύλογης διαδικασίας αξιολόγησης, προτείνουμε:
•

Υπολογισμό της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, που να συμπεριλαμβάνει τη Βαθμολόγηση
του προτεινόμενου Συντονιστή.

•

Υπολογισμό της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς που να βασίζεται στην οικονομική
προσφορά μόνο του βαθμολογούμενου προσφέροντα σύμφωνα με τα ισχύοντα στις μελέτες και όχι
να σχετίζεται με την ελάχιστη οικονομική προσφορά όλων των προσφερόντων, καθότι η τακτική
αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη στρέβλωση του βάρους της Τεχνικής Προσφοράς στη
συνολική βαθμολόγηση.

4. Φυσικό αντικείμενο.
Από τα λεχθέντα στη τηλεδιάσκεψη αντιλαμβανόμαστε ότι η Υπηρεσία προσανατολίζεται να
συμπεριλάβει στις συμβάσεις για την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και την επικαιροποίηση,
για τα αντίστοιχα υδατικά διαμερίσματα, του συνόλου του λογισμικού, πρωτογενών δεδομένων,
ομοιωμάτων και αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο
‘‘Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων σε 13 Υδατικά Διαμερίσματα της
χώρας’’. Έργο που ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2003 και ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο του 2008.
Είμαστε σύμφωνοι με την άποψη της Υπηρεσίας ότι για τις ανάγκες της αναθεώρησης των Σχεδίων
Διαχείρισης απαιτείται η επικαιροποίηση των υδατικών ισοζυγίων με την αξιοποίηση και νεότερων
υδρολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων.
Ωστόσο, για την συμπερίληψη του έργου της πλήρους επικαιροποίησης των συστημάτων και
εργαλείων που αναπτύχθηκαν με την παραπάνω παλαιότερη σύμβαση είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
λόγω του εύρους των σχετικών εργασιών και, ιδιαίτερα, του χρόνου εκπόνησης που θα απαιτήσουν.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επικαιροποίηση του συνόλου των «συστημάτων και εργαλείων»,
επιπλέον των υδρολογικών/υδρογεωλογικών εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάρτιση
σύγχρονων υδατικών ισοζυγίων, θα απαιτήσει ιδιαίτερα χρονοβόρες εργασίες εκ νέου ανάπτυξης πολύ
μεγάλου αριθμού ομοιωμάτων και προσαρμογής (customization) λογισμικού όπως και κατά την
εκπόνηση του αρχικού έργου κατά τα έτη 2003-2008. Αιτίες, μεταξύ άλλων, είναι η παλαιότητα του
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λογισμικού το οποίο έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί, η μη συνέχεια κάποιου λογισμικού το οποίο θα πρέπει
να αντικατασταθεί με νέο, οι μεγάλες αλλαγές σε λειτουργικά συστήματα, στις εκδόσεις των
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεων Δεδομένων για τα οποία είχαν, σε κάποιες
περιπτώσεις, γραφεί κώδικες λογισμικού για μεταξύ τους διασύνδεση, νέος κώδικας διασύνδεσης με
το οικονομικό μοντέλο κ.α. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί και η ανάγκη εκ νέου ορισμού των
υδρολογικών υπολεκανών των εργαλείων ώστε να αντιστοιχούν με τις νεότερες υπολεκάνες των
υδάτινων σωμάτων.
Ασφαλώς, συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των «συστημάτων και εργαλείων
διαχείρισης». Θα σημειώναμε, επιπλέον, ότι ίσως θα πρέπει και να υπάρξει αποτίμηση του βαθμού
επίτευξης των στόχων των υφιστάμενων «συστημάτων και εργαλείων» και διερεύνηση των αιτιών της
πολύ περιορισμένης αξιοποίησής τους από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ώστε τα όποια προβλήματα να αντιμετωπισθούν στον σχεδιασμό των επικαιροποιημένων
«συστημάτων και εργαλείων». Ωστόσο, εκτιμούμε ότι συμπερίληψή τους στις συμβάσεις αναθεώρησης
των Σχεδίων Διαχείρισης θα αυξήσει κατά πολύ το χρόνο ολοκλήρωσης των Σχεδίων.
Πρότασή μας, συνεπώς στις υπό συζήτηση Συμβάσεις, είναι να ζητηθεί από τους μελλοντικούς
αναδόχους όπως λάβουν υπόψη τους τα νεότερα υδρολογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα και
καταρτίσουν μαθηματικά ομοιώματα για τον υπολογισμό των επικαιροποιημένων υδατικών ισοζυγίων
που απαιτούνται για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης χωρίς να
προβούν σε επικαιροποίηση των «Συστημάτων και Εργαλείων» του παλαιότερου Έργου.
5. Οικονομικό αντικείμενο.
Εξασφάλιση της χρηματοδοτικής ροής όπως απαιτεί το έργο. Η ολοκλήρωση των Προσχεδίων
διαχείρισης αφορά κατά την εκτίμηση και την προηγούμενη συναφή εμπειρία μας, πάνω από το 70%
του συνολικού έργου της σύνταξης των ΣΔΛΑΠ.
Με την επιπλέον εργασία αναθεώρησης των υδατικών ισοζυγίων, το συνολικά εκτελεσθέν έργο μέχρι
τη δημοσίευση των Προσχεδίων ΔΛΑΠ θα ξεπερνά το 85%.
6. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.
Από τη συναφή εμπειρία των μελών μας προκύπτει ότι η προετοιμασία των Προσχεδίων ΔΛΑΠ απαιτεί
χρονικό διάστημα της τάξης των 12 μηνών. Η ενσωμάτωση σε αυτά των προσχεδίων των εργασιών
αναθεώρησης των υδατικών ισοζυγίων θα απαιτήσει πρόσθετο χρόνο 6 έως 8 μηνών ή και
περισσότερο, δεδομένου ότι η εργασία αυτή θα πρέπει στο μεγαλύτερο μέρος της να εκτελεστεί
νωρίτερα και σίγουρα να είναι έτοιμη ως προς τα ισοζύγια κατά την στιγμή ανάπτυξης του αντικειμένου
της ανάλυσης των ανθρωπογενών πιέσεων. Τέλος σημειώνεται ότι επειδή η αναθεώρηση των
ισοζυγίων αποτελεί τμήμα της κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει η Υπηρεσία να
μεριμνήσει για την απρόσκοπτη, διαθεσιμότητα σε ψηφιακή μορφή του συνόλου των δεδομένων από
όλους τους σχετικούς φορείς αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών (χωρίς έξοδα της σύμβασης ή με
αποζημίωση απολογιστικά), συμπεριλαμβανομένων των φορέων που απαιτούν αμοιβή για τη διάθεσή
τους ή παραδοσιακά την αρνούνται.
Είναι σαφές ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των
«Συστημάτων και Εργαλείων» του παλαιού έργου, θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο πρόσθετο χρόνο
και βέβαια τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

21/1/21 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Την 21η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση και τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων κ.
Ορέστη Καβαλάκη. Εκ μέρους του ΣΕΓΜ παρέστησαν ο πρόεδρος κ. Παναγής Τονιόλος, οι Αντιπρόεδροι
Σπύρος Παπαγρηγορίου και Δέσποινα Καλλιδρομίτου. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
1. Επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης, ωρίμανσης και επιτυχούς υλοποίησης των έργων του ταμείου
Ανάκαμψης και του Νέου ΕΣΠΑ:
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ΣΕΓΜ: Το Σ/Ν για τις δημόσιες συμβάσεις αφήνει ως έχουν τα εμπόδια που θέτει ο Ν.4412 για την
πρόσληψη ιδιωτών τεχνικών συμβούλων στις υπηρεσίες δημοπράτησης. Προτείνουμε την κατάργηση
του άρθρου 52 του Ν.4412 που θέτει εμπόδια στη σύναψη συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
Αντίθετα, φαίνεται ότι στη τελευταία έκδοση του Σ/Ν έχουν εξαλειφθεί τα εμπόδια στην ανάθεση
μελετών με συμφωνίες – πλαίσιο.
Προτείνουμε την καθιέρωση της προεπιλογής στην ανάθεση μελετών και τεχνικών υπηρεσιών
(τροποποίηση άρθρων 26 παρ. 1, 28 παρ. 1 και 51 παρ. 1 του Ν.4412).
Τέλος προτείνουμε να περιορισθεί η βαρύτητα του κριτηρίου της τιμής στην ανάθεση μελετών
(τροποποίηση του άρθρου 31, παρ. 6 και 10 του Σ/Ν για τη τροποποίηση του Ν.4412).
Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να στείλουμε τις απόψεις μας. Οι απόψεις μας εστάλησαν στον Γ.Γ. κο Καβαλάκη
στις 25/1/21.
2. Ταμείο Ανάκαμψης & ΕΣΠΑ 2021-27:
ΣΕΓΜ: Να προβλεφθεί άμεσα η χρηματοδότηση 5 – 10 εκ.€ από εθνικούς πόρους για την δημοπράτηση
των έργων που προτείνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης από το Υπουργείο Υποδομών.
Να προβλεφθεί έγκαιρα ειδικό κονδύλι 40 – 100 εκ.€ για την έγκαιρη ωρίμανση των έργων (μέχρι και
την περιβαλλοντική αδειοδότηση) και των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-27.
Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα αιτήματα είναι εύλογα. Θα τα μεταφέρουμε στον Υπουργό που είναι αρμόδιος.
3. Έργα ΣΔΙΤ:
ΣΕΓΜ: Στην προκήρυξη της EBRD για συμβούλους διαχείρισης των έργων ΣΔΙΤ στη χώρα μας
(Framework Consultants for the Greek Project Preparation Facility), τα προαπαιτούμενα για τον
Τεχνικό Σύμβουλο είναι τόσο υψηλά που αμφιβάλλουμε αν θα βρεθούν (6) μεγάλες αλλοδαπές
εταιρείες να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή των ελληνικών μελετητικών επιχειρήσεων, χωρίς τις οποίες
θα είναι αδύνατη η ωρίμανση των έργων στην ελληνική πραγματικότητα, δεν διασφαλίζεται.
Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα γίνει άμεσα επικοινωνία με την EBRD για το θέμα.

25/1/21 – ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την 25η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του ΕλληνοΑφρικανικού
Επιμελητηρίου με άρθρα, webminars και εκθέσεις σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με
την Αφρική.

26/1/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Την 26η Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ με κοινοποίηση στα Μέλη του Προεδρείου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ,
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κο Κώστα Σκρέκα και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κο Κώστα Καραμανλή με αίτημα την απόσυρση της διακήρυξης από το ΤΕΕ του έργου: «Σχεδιασμός,
Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του
Εθνικού Μητρώου Υποδομών» και την πραγματοποίηση μίας τηλεδιάσκεψης για τα επόμενα βήματα.

27/1/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Την 27η Ιανουαρίου και σε συνέχεια της από 21/1/21 τηλεδιάσκεψης ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή
στον Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Κων/νο Αραβώση με κωδικοποιημένες τις
προτάσεις μας σχετικά με την προκήρυξη των μελετών αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ.
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27/1/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ FIDIC
Την 27η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση της FIDIC για τον
επερχόμενο κύκλο των σεμιναρίων για το πρώτο τετράμηνο του 2021:
1. “The PRACTICAL APPLICATION of 2017 FIDIC CONTRACTS” – 8/9 Φεβρουαρίου και 15/16
Φεβρουαρίου.
2. “MANAGEMENT of CLAIMS & DISPUTES under 2017 FIDIC CONTRACTS” – 1/2 Μαρτίου και 8/9
Μαρτίου.

27/1/21 – ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ)
Την 27η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου οδηγία του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών σχετικά με τα Σχέδια Προτύπων ΣΑΕΚ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 10 του
Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων τα οποία πρέπει να τηρούνται μετά τις 30/12/20.

28/1/21 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Την 28η Ιανουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η πολύ ενδιαφέρουσα Ειδική Έκθεση του
ΣΕΒ: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Στόχοι και προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη». Η κλιματική
αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις
την επόμενη περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η απάντηση της Ε.Ε. σε αυτή την πρόκληση,
θέτοντας τον εμβληματικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το
2050.
Στην πράξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων (Δ2), και με ενσωμάτωση της διάστασης της
βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές, αποτελεί τον οδικό χάρτη της Ευρώπης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο στόχος αυτός συνδυάζεται με την πρωτοβουλία για δίκαιη μετάβαση ώστε να μη μείνει πίσω κανένα
μέρος της κοινωνίας. Για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας η Ε.Ε. έχει αναπτύξει το επενδυτικό
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ύψους τουλάχιστον €1 τρισ. για την επόμενη δεκαετία. Με
αυτό τον τρόπο, η Ευρώπη επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού
και συνεχίζει να πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο
επίπεδο, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης, καθώς η αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία καθίσταται πρώτη προτεραιότητα.

2/2/21 – ΤΗΛΕ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την 2η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου δελτίο τύπου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σχετικά με τη διοργάνωση την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, τηλε-ημερίδας με θέμα: «Η
διασταύρωση ανάμεσα στον Ανταγωνισμό και στη Ρυθμιστική Πολιτική: Προοπτικές Μεταρρύθμισης».
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των
οποίων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος για τον
Ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Mario Monti, οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ανταγωνισμού της
Ελλάδας, του Βελγίου και του ΟΟΣΑ, Πρόεδροι Ρυθμιστικών Αρχών της χώρας μας αλλά και καθηγητές
Πανεπιστημίου.
Ο κύριος Πικραμμένος σημείωσε ότι όταν μιλάμε για ανεξάρτητες αρχές που έχουν ως αντικείμενο τη
ρύθμιση και εποπτεία λειτουργίας των αγορών, οι κανόνες του ανταγωνισμού αποτελούν αυτονόητο κοινό
παρονομαστή και σημείο διασταύρωσης για τους φορείς που εμπλέκονται, συνέχισε δε λέγοντας πως μια
απλή επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, αναδεικνύει τον
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αποσπασματικό και συχνά αντιφατικό χαρακτήρα των επιμέρους διατάξεων. Τα προβλήματα εντοπίζονται
κυρίως στον διαχρονικό πολλαπλασιασμό των ρυθμιστικών αρχών με διαφορετικές δομές και κανόνες
λειτουργίας, καθώς και την ανομοιόμορφη κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των τομεακών ρυθμιστών
και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υπογράμμισε δε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα διευκρινίσουν και
θα εξορθολογίσουν το τοπίο, ενώ συγχρόνως τόνισε τη σημασία του να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
των ρυθμιστικών αρχών η οποία θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το Υπουργείο
Ανάπτυξης πρωτοστατεί στη δημιουργία των απαραίτητων συνεργιών για τη δημιουργία ενός κρατικού
οικοσυστήματος προστασίας του ανταγωνισμού, τόσο στο επίπεδο της ρύθμισης όσο και στην εφαρμογή
του δικαίου του ανταγωνισμού, στο οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες
τομεακές ανεξάρτητες αρχές θα έχει έναν σημαντικό συντονιστικό ρόλο, με στόχο την καλύτερη προστασία
των συμφερόντων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο πάνελ με συντονιστή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννη
Λιανό, ο τέως Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Mario Monti, ανέλυσε, το θέμα της οργάνωσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών, διακρίνοντας το άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό μέσω
ρύθμισης εκ των προτέρων, και στην εφαρμογή των εθνικών και Ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού από
αρχές ανταγωνισμού εκ των υστέρων, αναφέροντας ότι οι Επιτροπές Ανταγωνισμού και όχι οι τομεακοί
ρυθμιστές πρέπει να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή εκ των υστέρων σε όλους τους
τομείς της εθνικής οικονομίας. Μάλιστα ανέφερε ότι οποιαδήποτε διαφορετική κατανομή αρμοδιοτήτων
δεν συνάδει με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και δεν πρόκειται να φέρει θετικά αποτελέσματα στην
στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, ειδικά στη ψηφιακή εποχή. Συνέστησε
συνεπώς τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής έννομης τάξης, για να δοθούν οι αρμοδιότητες αυτές
αποκλειστικά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις τομεακές ρυθμιστικές αρχές να έχουν αποκλειστική
αρμοδιότητα μόνο στη ρύθμιση εκ των προτέρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ
Frederic Jenny, προχώρησε σε μία συγκριτική ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την κατανομή των
αρμοδιοτήτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και ανέδειξε την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής έννομης τάξης,
αναφέροντας ότι μόνο στην Ελλάδα και στο Μεξικό (από τις χώρες του ΟΟΣΑ) οι αρμοδιότητες για την
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν έχουν δοθεί στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση ανέφερε ότι οποιοδήποτε μοντέλο τελικώς επιλεγεί είναι σημαντικό να
υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Ρυθμιστικών Αρχών όπως με τη
δημιουργία ενός δικτύου ρυθμιστικής συνεργασίας και ανταγωνισμού.
Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου Martin Cave, ανέλυσε τον τρόπο
που αυτή η συνεργασία αυτή συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εξέφρασε τη γνώμη ότι η Επιτροπή
Ανταγωνισμού δεν πρέπει να αποκλείεται από οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, αλλά τουλάχιστον να
έχει συντρέχουσες αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Ανταγωνισμού Jacques
Steenbergen και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Λιθουανίας Sarunas Keserauskas είχαν
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους σχετικά με τη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante
ρυθμιστικής πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας από δικαιοπολιτική σκοπιά, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής κατανομής αρμοδιοτήτων
ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, και τονίζοντας
πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει αρμοδιότητα εφαρμογής των κανόνων
ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Στο δεύτερο πάνελ με συντονιστή τον Ασημάκη Κομνηνό, εταίρο της White&Case και με θέμα "Προς ένα
εθνικό δίκτυο ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών", οι Πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών, Ι.
Αγγελόπουλος (ΡΑΛ), Α. Δαγούμας (ΡΑΕ), Κ. Μασσέλο (ΕΕΤΤ), Ι. Τσιαπαρίκου (ΡΑΣ) και Χ. Τσίτουρας
(ΑΠΑ) και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ι. Λιανός τοποθετήθηκαν στην πρόταση της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής να θεσπιστεί ένα δίκτυο ρυθμιστικής πολιτικής και ανταγωνισμού (κατά
συντριπτική πλειοψηφία θετικά) και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις σκέψεις, τις θέσεις και το όραμά
τους όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα. Οι Πρόεδροι των αρχών ανέπτυξαν τους κοινούς
προβληματισμούς τους για την ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοτέλειας των
αρχών και τη δυνατότητά τους να προσελκύουν εξειδικευμένο προσωπικό.
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Στο τρίτο πάνελ, ο καθηγητής στο Queen Μary University Γιάννης Κόκκορης, συντόνισε τη συζήτηση με
θέμα "Η βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante ρυθμιστικής πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου
ανταγωνισμού από οικονομική σκοπιά: δείκτες επιδόσεων", στην οποία συμμετείχαν ο Καθηγητής στο
Stern School of Business, NYU Νικόλαος Οικονομίδης, ο Αν. Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Γκενάκος, η Πρόεδρος της Ισραηλινής Αρχής Ανταγωνισμού Michal
Halperin, o Καθηγητής στο Imperial College Business School Tommaso Valletti (πρώην Επικεφαλής
Οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και
Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκος Βέττας. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν την
ιδιαίτερη σημασία μίας σωστής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, δίνοντας έμφασηστις βέλτιστες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, οι οποίες
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δίνουν τις αρμοδιότητες εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον
τομέα τηλεπικοινωνιών, όπως και σε κάθε άλλοοικονομικό τομέα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Χωρίς εξαίρεση, όλοι οι ομιλητές ανέφεραν ότι πιο εντατικός ανταγωνισμός, ειδικά εάν οι κανόνες
εφαρμόζονται από μία Επιτροπή Ανταγωνισμού με αρμοδιότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις και καινοτομία.
Εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση της προέδρου της Ισραηλινής Επιτροπής Ανταγωνισμού Michal
Halperin, σύμφωνα με την οποία η είσοδος δύο επιπλέον ανταγωνιστών στην αγορά τηλεπικοινωνιών στο
Ισραήλ (με συνέπεια να δραστηριοποιούνται πλέον πέντε εταιρίες σε μία χώρα με πληθυσμό περίπου 10
εκ κατοίκων) αλλά και οι γενικότερες ενέργειες της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Ισραήλ, οδήγησαν σε
σημαντική πτώση (πλέον του 60%) των τιμών δεδομένων κινητής στο Ισραήλ, χωρίς αυτό να επηρεάσει
αρνητικά τις επενδύσεις στον κλάδο, αντιθέτως παρατηρήθηκε ότι ο πιο έντονος ανταγωνισμός οδήγησε
σε αύξηση των επενδύσεων.
Το τέταρτο πάνελ με θέμα "Από τη διαχείριση του ρυθμιστικού γόρδιου δεσμού προς την ανάπτυξη
ρυθμιστικών συνεργειών; – Ο εξορθολογισμός του ελληνικού ρυθμιστικού τοπίου", συντόνισε ο
Δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου. Ομιλητές ήταν ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Υπουργός
Στέφανος Μάνος, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Δελλής, ο Managing Senior
Partner της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης και Συνεργάτες Ιωάννης Δρυλλεράκης, ο Καθηγητής της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μιχάλης Μαρίνος και ο καθηγητής της Νομικής
Σχολής του ΕΚΠΑ Σπυρίδων Βλαχόπουλος.
Οι ομιλητές συμφώνησαν στην ανάγκη μεταρρύθμισης του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία, όχι
μόνο των τομεακών ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία τους με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την
εκλογίκευση της κατανομής αρμοδιοτήτων, αλλά και γενικότερα όλων των ανεξαρτήτων αρχών, οι οποίες
αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και τόνισαν την ανάγκη μεγαλύτερης θεσμικής συνεργασία
μεταξύ τους, μέσω της θέσπισης δικτύου συνεργασίας, όπως αυτό που προτάθηκε από τη
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του Ν 3959/2011.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός, έκλεισε την ημερίδα αναφέροντας ότι όλοι οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν στην άμεση ανάγκη μεταρρυθμίσεων, ειδικά στο θέμα της κατανομής
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και στη συνεργασία και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας μεταξύ των αρχών ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ τους.
Συνέχισε τονίζοντας την ανάγκη οργάνωσης ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των αρχών και όχι τη
δημιουργία μίας νέα αρχής για τη διευθέτηση ζητημάτων σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, καθώς αυτό δεν θα
είναι οικονομικά αποτελεσματικό, θα μεταθέσει την επίλυση των προβλημάτων στο μέλλον, θα αυξήσει τη
γραφειοκρατία και το κόστος στους φορολογούμενους και θα επηρεάσει αρνητικά τη νομική ασφάλεια για
τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα λόγω των τεχνολογικών αλλαγών.
Τέλος, ανέφερε ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, θα πρέπει να έχει ως στόχευση την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, στους οποίους θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε ποια αρχή μπορούν να
αποταθούν για την επίλυση των προβλημάτων τους, επισημαίνοντας για παράδειγμα ότι το 12% των
επιστολών παραπόνων πολιτών που έλαβε το προηγούμενο έτος η Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα
ανταγωνισμού αφορούσε τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τομέας όμως για τον οποίο δεν έχει τώρα
αρμοδιότητα εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού.
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3/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Την 3η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου απόσπασμα του τεύχους 62/28-1-2021
του ΣΕΒ με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Στόχοι και προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη». Τα
βασικά ευρήματα της έρευνας είναι:
• Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον οδικό χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 σε συνδυασμό με την δέσμευση για κοινωνικά
δίκαιη μετάβαση και την ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων ύψους €1τρισ.
• Η αύξηση της φιλοδοξίας της Ε.Ε. για το κλίμα επιτείνει την ανάγκη διασφάλισης της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος και την εξασφάλιση
ίσων όρων ανταγωνισμού μέσω ενός συστήματος αποτελεσματικής τιμολόγησης άνθρακα. Για τη χώρα
μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο μηχανισμός συνοριακής
προσαρμογής άνθρακα, αφού, λόγω γεωγραφικής θέσης, υπάρχει ιδιαίτερη έκθεση στον κίνδυνο
«διαρροής άνθρακα».
• Είναι σημαντικό και οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη να αναλάβουν παρόμοιες
δεσμεύσεις για το κλίμα, καθώς το επίπεδο των παγκόσμιων προσπαθειών είναι ανεπαρκές για την
εκπλήρωση των παγκόσμιων κλιματικών στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.
• Όσο η Ε.Ε. θα αυξάνει τη διαφορά των κλιματικών στόχων της έναντι των ανταγωνιστικών της
οικονομιών που δεν έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις, ο κίνδυνος μεταφοράς επενδύσεων, νέων
ή και υφιστάμενων εκτός Ε.Ε. θα γίνεται πιο ορατός. Είναι ανάγκη, η χώρα να εισέλθει σε γρήγορη
ανάκαμψη, υιοθετώντας νέα βιώσιμα οικονομικά μοντέλα αξιοποιώντας αποτελεσματικά και χωρίς
καθυστερήσεις τους διαθέσιμους πόρους της Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης.
• Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας αποτελεί στρατηγική
προτεραιότητα για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων.
• Η Ελλάδα καταγράφει χαμηλές επιδόσεις έναντι των ευρωπαϊκών σε σημαντικούς τομείς της κυκλικής
οικονομίας, όπως η διαχείριση αποβλήτων. Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως το
σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της αγοράς,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγή αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία.
• Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την πράσινη συμφωνία, αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες
που εμφανίζονται και τονίζει την ανάγκη στήριξης της μετάβασης. Οι ελληνικές βιομηχανίες μείωσαν τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 29% μεταξύ 1990 και 2018, ποσοστό που υπερβαίνει τη
συνολική μείωση των εκπομπών του βιομηχανικού κλάδου της Ε.Ε. (-22%) για το ίδιο διάστημα.
• Από τα €32 δισ. που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου €12 δισ. θα διατεθούν για
την «πράσινη» ανάπτυξη. Η αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις, αξιοποίηση των πόρων αυτών
είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία.
Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ από το 2008, έχει συσταθεί το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ)
με στόχο την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο διάλογο.

8/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Την 8η Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου τα κύρια σημεία του Cluster on
Sustainability Transition από το ATHENA Research Center.

8/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ISWA WORLD CONGRESS 2021
Την 8η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση για τη διοργάνωση του
παγκοσμίου συνεδρίου ISWA 2021 World Congress “Hybrid from Athens” στις 4 – 7/10/21 με τίτλο: «From
waste management to a circular economy – the road ahead» που θα φιλοξενηθεί από την Ελληνική
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Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Η ΕΕΔΣΑ είναι επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός
οργανισμός στην Ελλάδα και εθνικός αντιπρόσωπος της International Solid Waste Association (ISWA),
που συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

8/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ EFCA
Την 8η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το 17ο Ενημερωτικό Σημείωμα που
εξέδωσε την 8/2/21, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών
μας την περίοδο αυτή.

8/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 8η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης
του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.

9/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ FIDIC
Την 9η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση της FIDIC για
παρακολούθηση ενημερωτικής τηλε-ημερίδας με θέμα την έναρξη λειτουργίας της FIDIC Credentialing Ltd
(FCL) που θα προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε επαγγελματίες που
εργάζονται στον παγκόσμιο κλάδο των υποδομών και αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή
πιστοποίησης για τον τομέα των κατασκευών και των υποδομών. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις πάντως είναι
σκεπτικές στον νέο αυτόν θεσμό.

10/2/21 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Την 10η Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην οποία παρέστη κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Παναγής Τονιόλος.
Στην εκδήλωση απηύθυναν, μεταξύ άλλων, χαιρετισμό ο Υπουργός Υποδομών και μεταφορών κ. Κ.
Καραμανλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Στ. Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κος Απ. Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινός.

11/2/21 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ BIM
Την 11η Φεβρουαρίου και σε συνέχεια του από 8/2/21 αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού
Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη, του αποστείλαμε επιστολή
προτείνοντας το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας και εκπρόσωπό μας στην EFCA Digitalisation & BIM
Task Force κο Ιωάννη Λαδόπουλο στην Υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας για το BIM. Επιπλέον, για την
πληρότητα της ομάδας, προτείναμε όπως συμπεριληφθεί και ο κ. Δήμος Τουλιάτος, διδάσκων του
μαθήματος τεχνολογίας δομικών πληροφοριών (BIM) στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και
επικεφαλής της σχετικής ομάδας εργασίας του ΕΣΒΥΚ.
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11/2/21 – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CONSTRUCTION
Την 11η Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού CONSTRUCTION
συνέντευξη του προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Παναγή Τονιόλου με τίτλο: «Οι προκλήσεις των
Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων»:
Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί τον
βασικό εκπρόσωπο των μελετητικών γραφείων της Χώρας αφού μέλη του είναι πάνω από 120
συγκροτημένες μελετητικές εταιρείες. Στα σαράντα αυτά χρόνια οι εταιρείες που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος
έχουν εκπονήσει και συνεχίζουν να εκπονούν το μεγαλύτερο μέρος των μελετών των έργων που έχουν
υλοποιηθεί και αυτών που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην Ελλάδα. Πολλά μέλη μας
δραστηριοποιούνται με επιτυχία και στο εξωτερικό ανοίγοντας δρόμους και σε άλλους επιχειρηματικούς
κλάδους (προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργούς κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους
σε νέες αγορές. Την χρονιά που πέρασε, επιπλέον πέντε εταιρείες εντάχθηκαν στο δυναμικό του
Συνδέσμου απηχώντας την συνεχώς διευρυνόμενη επιρροή του.
Ο ΣΕΓΜ είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
(ΕΣΒΥΚ), μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Ελληνο-Αφρικανικού
Επιμελητηρίου Εμπορίου Ανάπτυξης. Είναι επίσης μέλος και επίσημος εκπρόσωπος της Χώρας στον
Σύνδεσμο των Ευρωπαϊκών Μελετητικών Εταιρειών (EFCA) και στην Παγκόσμια Ένωση των Συμβούλων
Μηχανικών (FIDIC), μετέχοντας ενεργά με στελέχη του στις συνελεύσεις και επιτροπές,
συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις προς όφελος των ελληνικών μελετητικών εταιρειών και μεταφέροντας τη
διεθνή εμπειρία και πρακτικές στα μέλη του.
Ο ρόλος των μελετητικών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου θα είναι καθοριστικός στην προετοιμασία,
διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν το
επόμενο διάστημα στη Χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, τις αναπτυξιακές
τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα φθάσει τα €72δις τα οποία με
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να πλησιάσουν τα €110δις και θα κατανεμηθούν κατά 37%
σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης και κατά 20% σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Απαιτείται
συνεπώς τριπλασιασμός της ικανότητας απορρόφησης κονδυλίων, από τα σημερινά €2-3δις/χρόνο, στα
€10-12δις/χρόνο.
Ο ιδιωτικός τομέας αποκτά κεντρικό ρόλο, όχι μόνο στην πραγματοποίηση των αμιγώς ιδιωτικών
επενδύσεων αλλά και των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα περισσότερα των οποίων θα υλοποιηθούν
μέσω συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), παραχώρησης, συμπράξεων καινοτομίας και
πρότυπων προτάσεων.
Οι εταιρείες - μέλη μας τα επόμενα 5-7 χρόνια πρέπει να φέρουν εις πέρας πολλαπλάσιο έργο από αυτό
σήμερα διαχειρίζονται, εργαζόμενες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις αναπτυξιακές τράπεζες, σε
συνεργασία με διεθνείς οικονομικούς, μελετητικούς και νομικούς συμβουλευτικούς οίκους. Για να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην πρόκληση αυτή ο ΣΕΓΜ συνεπικουρεί την προσπάθειά τους προκειμένου:
✓ Να περιορισθούν οι υπερβολικές εκπτώσεις και οι πληρωμές να πραγματοποιούνται εγκαίρως
προκειμένου οι μελετητικές εταιρείες να είναι ανθεκτικές οικονομικά, να διαθέτουν δηλαδή ικανά ίδια
κεφάλαια ως ποσοστό του τζίρου τους και να μην παρουσιάζουν ζημιά στις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις.
✓ Να είναι οργανωμένες σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα διοίκησης και διαφανούς εταιρικής
διακυβέρνησης και να είναι πιστοποιημένες στο πρότυπο ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας, στο ISO
21500 για τη διαχείριση έργων (project management) καθώς και στα ειδικότερα πρότυπα που ισχύουν
στους ειδικότερους τομείς δραστηριοποίησής τους.
✓ Να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης (digitization) στην διαχείριση, διαμοιρασμό των
δεδομένων και στην εξ’ αποστάσεως εργασία με βάση το cloud καθώς και στον σχεδιασμό, μελέτη και
επίβλεψη με αιχμή το Building Information Modelling (BIM), τα Geographical Information Systems (GIS)
και τη χρήση drones για την λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Ο Σύνδεσμός μας μετέχει ενεργά μέσω της EFCA BIM Task Force στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών και κοινών
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προτύπων και έχει συνάψει συμφωνία με την Zigurat Global Institute of Technology, πρωτοπόρο στην
εκπαίδευση μηχανικών στις νέες τεχνολογίες, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων της στο
BIM από στελέχη των μελών μας σε προνομιακές τιμές. Ήδη πολλές εταιρείες μέλη μας εκπονούν
μελέτες με ενσωματωμένη την τεχνολογία BIM, τόσο στην Ελλάδα (Ίδρυμα Νιάρχου) όσο και στο
εξωτερικό που η χρήση του αποτελεί πλέον κοινή πρακτική (Μέση Ανατολή, Ευρώπη, κλπ).
✓ Να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω από το 90% των εργαζομένων μας είναι μηχανικοί
και λοιποί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση και εμπειρία, πιστοποιημένη από την
εγγραφή και κατάταξή τους στο εθνικό μητρώο εμπειρίας μελετητών (ΜΕΜ) που τηρεί το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών. Απαιτείται όμως συνεχής μετεκπαίδευση στο τεχνικό τους αντικείμενο, στις
διαδικασίες και στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Ο ΣΕΓΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υποστήριξη της
πρακτικής άσκησης φοιτητών στα γραφεία μας, την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας,
όπως είναι το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ (ΕΜΠ) με το Πολυτεχνείο Μονάχου (TUM) και τίτλο
«Common Teaching and Research on “WaTerResources Management for ClImate Change
AdapTatiON (TRITON)”», στις δραστηριότητες του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή μελών μας σε
συναντήσεις διαμόρφωσης των αντικειμένων αιχμής, σεμινάρια, summer-schools, work-shops,
προσφορά θέσεων εργασίας σε φοιτητές για την πραγματοποίηση study project ή Master Thesis που
καλύπτονται οικονομικά από την DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. - the German
Academic Exchange Service) και στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο από 3-11-20
Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του
Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο ΣΕΓΜ αποτελεί
ιδρυτικό μέλος.
Ανοίγεται επίσης μπροστά μας η δυνατότητα επαναπρόσληψης Ελλήνων μελετητών που τα χρόνια της
κρίσης έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη τεχνογνωσία και τις καλές
πρακτικές που εφάρμοσαν κατά τη θητεία τους σε διεθνείς εταιρείες.
Η πρόκληση για τις ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη όμως
και η ευκαιρία να ενδυναμωθούν επιχειρηματικά ώστε αφ’ ενός να εξακολουθήσουν να αποτελούν πυλώνα
εγγύησης της αναπτυξιακής πορείας και ενσωμάτωσης της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
πραγματικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς όρους και αφ’ ετέρου να αυξήσουν τη
διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

11/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ WORLD TUNNEL CONGRESS 2023 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Την 11η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής
Σηράγγων και Υπογείων ότι, κατόπιν ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων
& Υπογείων Έργων (ΙΤΑ - AITES), ανέλαβε τη διοργάνωση του World Tunnel Congress 2023 (WTC2023).
Η επικράτηση της υποψηφιότητας της ΕΕΣΥΕ στην μυστική ψηφοφορία που συμμετείχαν 47 κράτη μέλη
της ITA-AITES ήταν καθολική. Η ΕΕΣΥΕ έλαβε 33 ψήφους (ποσοστό 70%), έναντι της έτερης Τουρκικής
Υποψηφιότητας που έλαβε 14 ψήφους (ποσοστό 30%).
Το παγκόσμιο συνέδριο WTC2023 αποτελεί ετήσια κορυφαία διοργάνωση της Διεθνούς Ένωσης
Σηράγγων & Υπογείων Έργων (International Tunnelling and Underground Space Association, ΙΤΑ AITES) και πραγματοποιείται εντός/εκτός Ευρώπης εναλλάξ ανά έτος. Οι συμμετοχές στο συνέδριο
ξεπερνούν τους 2000 συνέδρους που προέρχονται από όλον τον κόσμο, ενώ περιλαμβάνει επίσης μεγάλη
Τεχνική έκθεση όπου συμμετέχουν συστηματικά οι μεγαλύτερες, παγκοσμίως, εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης σηράγγων και
υπογείων έργων (κατασκευαστικές, μελετητικές, μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού κλπ).
Πρόκειται για το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο του Τεχνικού Κλάδου που έχει αναληφθεί ποτέ από τη χώρα
μας.
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12/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 12η Φεβρουαρίου εστάλη με email στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η
Εγκύκλιος 1/4-2-21 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)».

12/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Σ. ΑΡΑΒΙΑΣ
Την 12η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του Ελληνο – Αραβικού
Επιμελητηρίου να αδράξουν την ευκαιρία συμμετοχής στο Saudi – Greek e-Business Gathering: Racing
to our Common Future, που προγραμματίζεται για τις 3 Μαρτίου τ.ε. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει υψηλού
επιπέδου ομιλητές από τις δύο πλευρές, εκτεταμένη δικτύωση και εικονικές συναντήσεις Β2Β σε όλους
τους τομείς, μεταξύ Ελλήνων και Σαουδαράβων επιχειρηματιών.

12/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Την 12η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση σε παρουσίαση της
μελέτης του ΙΟΒΕ με θέμα: «Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην
Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018» την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

17/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Την 17η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου επιστολή από τον Προέδρο της
Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων κο Αντώνη Κοτσώνη, με την οποία μας κοινοποιήθηκε η (α) σχετική
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία συμπληρώνεται το άρθρο 21 του
Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ), όπως αυτός εγκρίθηκε με την ανωτέρω Απόφαση Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών.

18/2/21 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΤΠΣ)
Την 18η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος
αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κο Ν. Ταγαρά και τον Γενικό Γραμματέα κο
Ευθύμιο Μπακογιάννη, με θέμα την οργάνωση της εκπόνησης των μελετών των ΤΠΣ όλης της Χώρας τα
οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν από τον
ΣΕΓΜ ο Πρόεδρος κος Π. Τονιόλος, ο Αντιπρόεδρος κος Σπ. Παπαγρηγορίου και το μέλος του ΔΣ κος Β.
Καραμπλιάς.
Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, στην οποία τα μέλη του Συνδέσμου παρουσίασαν συγκεκριμένο
τρόπο οργάνωσης στο πλαίσιο των παγίων θέσεων μας, ο οποίος εγγυάται την εκπόνηση, τον έλεγχο των
μελετών και την έγκριση των σχεδίων με τα μικρότερα ρίσκα. Την 24 η Φεβρουαρίου, απεστάλη επιστολή
στην οποία καταγράφονται και αιτιολογούνται οι προτάσεις μας.
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20/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Την 20η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής
Κυβέρνησης για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Οι τέσσερις βασικές αρχές προς
ένα «Ασφαλές Σύστημα» είναι:
Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα. Λάβε το υπόψη στον
σχεδιασμό και τη λειτουργία του οδικού συστήματος.
Όταν το λάθος συμβεί, το ανθρώπινο σώμα έχει συγκεκριμένα όρια για να απορροφήσει τις δυνάμεις ενός
ατυχήματος, χωρίς να υποστεί τραυματισμό.
Η οδική ασφάλεια θα έλθει μέσα από την ανάληψη κοινής ευθύνης όλων των μερών ενός οδικού
συστήματος και όχι μόνο του χρήστη.
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε το τροχαίο ατύχημα να μην οδηγήσει σε
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Υιοθετείται η θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια που θα αναλάβει το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών. Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα είναι αρμόδιο για την συλλογή, επεξεργασία και την τήρηση
εθνικής βάσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα
δημοσιεύει σε ετήσια βάση ενημερωτικό δελτίο στατιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια, η
εγκυρότητα των οποίων θα επικυρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Προς το σκοπό αυτό η χώρα μας θα
υιοθετήσει τα πιο έγκυρα πρωτόκολλα διεθνώς για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα είναι δεσμευτικά για Δήμους άνω των 30.000 κατοίκων και
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις οδικής ασφάλειας.

20/2/21 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 20η Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου επιστολή της Διεύθυνσης
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών με πίνακα στατιστικών δεικτών
που αφορούν στο πλήθος των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των υποβληθεισών προσφορών του
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, για το Δ’ τριμ. 2020 και για το έτος 2020, και παρακαλούμε για
την ανάρτησή τους στο χώρο «Στατιστικά στοιχεία δημοσίων έργων» της ενότητας ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια
Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

23/2/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 23η Φεβρουαρίου εστάλη με email στα μέλη ενημέρωση σχετικά με το “ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” το οποίο
αποτελείται από 228 άρθρα που τροποποιούν τον υφιστάμενο Ν.4412/16 το οποίο κατατέθηκε σήμερα
στη Βουλή και το κατατεθέν σ/ν.

24/2/21 – UPGRADED BUILDING CONFERENCE 2021
Την 24η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό συνέδριο Upgraded Buildings
2021 στο οποίο ο Σύνδεσμος ήταν τιμητικό υποστηρικτής.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου ήταν πολύ ενδιαφέρον με διακεκριμένους ομιλητές:
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1η συνεδρία: Building Renovation Wave Policy and Financing.
1. “The European Green Deal driving Sustainable Recovery from COVID 19 pandemic” Καθ. Φοίβη
Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος EAERE; Συμπρόεδρος του UN SDSN
Europe και Ελλάδος; Διευθύντρια του EIT Climate KIC Hub Ελλάδος.
2. “The EU Renovation Wave: a key component for the decarbonisation of the building stock and the
recovery of the economy” Dimitrios Athanasiou, Policy Officer in DG ENERGY / European Commission
και Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
3. “Παρουσίαση Προγράμματος Εξοικονομώ- Αυτονομώ και Αποτελέσματα” Αντώνης Μαρίνος,
Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διπλ. Ηλ.Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, ΜΒΑ, PMP.
2η συνεδρία: Upgraded Buildings Categories & Case study.
4. SARS-CoV-2 emerge, sustainability’s rising” Δημήτριος Μαναγούδης, Vice President SBC Greece,
Mechanical Engineer, Sustainability Auditor, SBC Greece Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας.
5. “Advacing Net Zero” Victoria Kate Burrows, Director of Advancing Net Zero, World Green Building
Council.
6. “Reliable and cost-effective solutions to decarbonise existing buildings” Giulia Barbano, StepUP Project
Coordinator, R&D Project Manager, Integrated Environmental Solutions Ltd.
7. “COGEN Europe Creating carbon-neutral buildings for Europe” Thomas Vanhauwaert,
Communications Manager, The European Association for the Promotion of Cogeneration.
3η συνεδρία: Upgraded Buildings Categories & Technology.
8. “Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων” Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια, Iνστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης, INZEB.
9. “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Green Integrated Structural
Elements for Retrofitting and New Construction of Buildings – GreenINSTRUCT (EEB-04-2016, Grant
No. 723825)”, Δημήτριος Κιούπης, Chemical Engineer Ph.D., M.Sc., Senior Researcher at MRDunit,
School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens.
10. “Εξοικονομώ- Αυτονομώ : Ώρα για τολμηρές αλλαγές και υψηλούς στόχους” Στέφανος Παλλαντζάς,
Πολιτικός Μηχανικός, Πιστοποιητής Κτιρίων, Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.
4η συνεδρία: Technologies leading to Upgraded Buildings.
11. “Kαλές Πρακτικές κατασκευής κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης” Ιωάννης Φιλιππίδης,
Μηχανολόγος Μηχανικός -Head of energy efficiency in buildings at Energia Innovation Ltd.
12. “Αερισμός στα πρότυπα του ASHRAE Standard 62.2 για Οικίες και κτίρια Χαμηλής κλίμακας και
ASHRAE Standard 62.1 για Κτίρια Τριτογενή τομέα” Άλκης Τριανταφυλλόπουλος, Mech. Engineer,
BEng Mech Eng, MSc in Energy Engineering, Head of Engineering at Menerga Hellas, ASHRAE
Society HVAC Trainer
13. “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στην Ελλάδα” Κωνσταντίνος Λάσκος, Πρόεδρος Π.Συ.Π.Εν.Επ.
Πολιτικός Mηχανικός Α.Π.Θ. ,Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ τάξης/ Ενεργειακός Ελεγκτής Β τάξης.
14. “Ο ρόλος των Μελετητικών Επιχειρήσεων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση και τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των υφιστάμενων κτιρίων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στόχος; Να τρυπήσουμε
το ταβάνι”, Ioannis Ladopoulos, CEO, LEED AP BD+C, WELL AP, MRICS, MSc in Renewable Energy
Systems Technology, ΜΑ in Lighting Design Architectural lighting and Design Management DEKTIS
CONSULTANT ENGINEERS SA MEMBER OF HELLASCO BOARD.
Η παρουσίαση του μέλους του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ Ιωάννη Λαδόπουλου ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και
ουσιαστική, με σημαντικές προτάσεις επί του πρακτέου.
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25/2/21 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΒΥΚ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 25η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση των μελών του Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ με
θέμα ανάλυση του σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις όπως αυτό κατατέθηκε στην Βουλή την 23η
Φεβρουαρίου σε σχέση με το τελικό προσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και η στάση των εκπροσώπων
των φορέων στην συζήτηση της Βουλής στην ερχόμενη Δευτέρα 1/3/21.
Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, δεν εντοπίσθηκαν σημαντικές διαφορές. Όμως στις λοιπές διατάξεις
περιελήφθησαν αιφνιδιαστικά, χωρίς δημόσια διαβούλευση, σειρά άρθρων για το ΤΕΕ με τις οποίες,
μεταξύ άλλων, καθίσταται αναθέτουσα αρχή δημοσίων συμβάσεων, ιδρύει ξεχωριστό μητρώο για τους
οικονομικούς φορείς που απασχολούνται με τις κατασκευές. Συμφωνήθηκε να ζητηθεί η απόσυρσή τους.
Κατανεμήθηκαν επίσης τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουν οι εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ (Σ.
Λαμπρόπουλος), ΣΕΓΜ (Π. Τονιόλος), ΣΑΤΕ (Γ. Βλάχος) και ΣΤΕΑΤ (Εμ. Βράϊλας) ώστε να καλυφθεί το
σύνολο των επίμαχων διατάξεων στο χρονικό περιθώριο των 3 – 5 λεπτών που θα έχει ο καθένας στη
διάθεσή του.

28/2/21 – ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕΓΜ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 28η Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κος Π. Τονιόλος απέστειλε στα υπόλοιπα μέλη
του Δ.Σ. και στο προεδρείο του ΕΣΒΥΚ κείμενο με τα θέματα που θα εθίγοντο την επομένη στη Βουλή για
σχολιασμό με ιδιαίτερη επισήμανση στις διατάξεις που θα επιθυμούσαμε ιδιαιτέρως ως ΣΕΓΜ να γίνουν
δεκτές και πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να τις επικοινωνήσουμε κατ’ αρχήν στα μέλη της
επιτροπής και στη συνέχεια στους βουλευτές.

2/3/21 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕΓΜ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 2η Μαρτίου ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και Μέλη των Διαρκών Επιτροπών
Παραγωγής & Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με κοινοποίηση στους
Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ.
Καραμανλή, με τις κρίσιμες κατά τη γνώμη μας αλλαγές επί του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»:
1. Στο άρθρο 15, προκειμένου η υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο σύστημα μελέτη –
κατασκευή να έπεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
2. Στα άρθρα 1, 57, 89, και 94 και στη κατάργηση των άρθρων 58 και 90, για την πλήρη ανεξαρτησία των
Ιδιωτών Φορέων Επίβλεψης (ΙΦΕ) από τον κατασκευαστή και την αξιοκρατική επιλογή τους από τον
Κύριο του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
3. Στο άρθρο 30, για τη μείωση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στις μελέτες με ιδιαιτέρως δυσμενείς
συνέπειες στην εκτέλεση των έργων και
4. Στη κατάργηση του άρθρου 91 περί υποχρεωτικής διάλυσης των συμβάσεων μελετών όταν
σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση τους πέραν των δύο (2) ετών, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας
των μελετητών, διότι η μόνη συνέπεια που θα επιφέρει η εφαρμογή του θα είναι περαιτέρω
καθυστερήσεις για τις νέες προκηρύξεις και αναθέσεις που θα απαιτούνται.
Τέλος, θα πρέπει να αποσυρθούν οι διατάξεις των Κεφαλαίων Γ και Δ του Μέρους Γ που αφορούν το ΤΕΕ,
προκειμένου να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση πριν την κατάθεσή τους προς ψήφιση στη Βουλή είτε
αυτοτελώς είτε ως μέρος άλλου σ/ν.
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Προς διευκόλυνσή τους δε, επισυνάψαμε Παράρτημα με τις ως άνω ντροποποιήσεις νομοθετικά
επεξεργασμένες.

2/3/21 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Την 2η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με τον πρόεδρο του
ΤΕΕ κο Γιώργο Στασινό. Από τον ΣΕΓΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Π. Τονιόλος, το μέλος του
Δ.Σ. κος Κώστας Χατζής, το αναπληρωματικό μέλος κος Β. Καραμπλιάς και ο Νέστωρ Ζύγρας ως ειδικός
εμπειρογνώμων για τα θέματα του Ψηφιακού Χάρτη και των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ). Η
συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Συζητήθηκε η προκήρυξη του ΤΕΕ για την υλοποίηση του Ψηφιακού
Χάρτη και η οργάνωση της ανάθεσης και εκπόνησης των ΤΠΣ όπου θα συμμετέχει το ΤΕΕ.
Όσον αφορά τη προκήρυξη για την υλοποίηση του Ψηφιακού Χάρτη, συμφωνήθηκε να περιμένουμε την
απόφαση της ΑΕΠΠ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους όρους της προκήρυξης.
Όσον αφορά τα ΤΠΣ, τον ενημερώσαμε ότι έχουμε επεξεργασθεί ολοκληρωμένο σχέδιο που έχουμε ήδη
παρουσιάσει στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, το οποίο κατά τη γνώμη μας διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή
και εντός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων που θέτει το Ταμείο Ανάπτυξης, εκπόνηση και έγκριση
των σχετικών μελετών. Την επομένη του αποστείλαμε με επιστολή το σχέδιο αυτό.
Τέλος συμφωνήθηκε να καθιερωθεί μία τέτοια συνάντηση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΓΜ σε μηνιαία βάση
προκειμένου να συζητούνται εγκαίρως τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

3/3/21 – SAUDI-GREEK e-BUSINESS GATHERING
Την 3η Μαρτίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, Δελτίο Τύπου του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως σχετικά με το Saudi-Greek e-Business Gathering: “Racing to our
Common Future”, που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 90 Σαουδαράβων ιδιοκτητών,
Διευθύνοντων Συμβούλων και εκπροσώπων εταιριών και 100 Ελλήνων επιχειρηματιών, ανδρών και
γυναικών, από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
Στην τελετή έναρξης, κατόπιν εισαγωγής από τον Rashad Mabger, Γενικό Γραμματέα του ΑραβοΕλληνικού Επιμελητηρίου, ο Χάρης Γερονικόλας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, και ο κ. Ajlan A. Ajlan AlAjlan, Πρόεδρος του Συμβουλίου Σαουδαραβικών Επιμελητηρίων, καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και
σκιαγράφησαν, στις ομιλίες τους, τις προοπτικές των σχέσεων μεταξύ των ιδιωτικών τομέων στις δύο
χώρες και χαιρέτισαν τη συνεργασία των δύο οργανισμών για την πραγματοποίηση της διαδικτυακής
εκδήλωσης. Τους χαιρετισμούς ακολούθησε η ομιλία του κ. Suheil Sabbagh, Αντιπροέδρου του ΑραβοΕλληνικού Επιμελητηρίου και Προέδρου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου της Consolidated Contractors
Company (CCC), ο οποίος κάλεσε τις δύο χώρες να εξερευνήσουν τις πλήρεις δυνατότητές τους και
αναφέρθηκε εκτενώς στις αραβικές εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και τον ρόλο τους στην ενίσχυση
των αραβο-ελληνικών σχέσεων. Ο κ. Αλέξης Κωνσταντόπουλος, Έλληνας Πρέσβης στη Σαουδική Αραβία,
έλαβε στη συνέχεια τον λόγο, και αναφέρθηκε στις υφιστάμενες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές τους ενώ, ο Dr. Saad Alammar, Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας
στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε το κοινό για την θετική στάση της Σαουδικής Αραβίας στην ανάπτυξη των
σχέσεών της με την Ελλάδα και καλωσόρισε την συνάντηση και τον ρόλο του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου στη διοργάνωση παρόμοιων επιτυχημένων εκδηλώσεων.
Η εν θέματι διαδικτυακή εκδήλωση είχε την τιμή να φιλοξενεί τρεις υπουργούς: τον κ. Ahmad bin Aqil Al
Khatib, Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, τον κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού της
Ελλάδος, καθώς και τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως επίτιμο
καλεσμένο. Οι τρεις Υπουργοί στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν στις τεράστιες προοπτικές των σχέσεων
μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας και στην αμοιβαία επιθυμία των δύο πλευρών στην εξέλιξη αυτών
των σχέσεων σε διάφορους τομείς. Έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι δύο χώρες μπορούν να
συμπληρώσουν η μία την άλλη στους τομείς τουρισμού και φιλοξενίας και στις προοπτικές που εμφανίζουν
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για τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών στη Σαουδική Αραβία, καθώς και για μεταφορά τεχνογνωσίας και
εμπειρίας της Ελλάδας στους εν λόγω τομείς. Ο Υπουργός Γεωργιάδης, με τη σειρά του, εξέφρασε την
εκτίμησή του προς το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, που
συγκέντρωσε τις δύο πλευρές στην ίδια πλατφόρμα, ανοίγοντας, έτσι, κανάλια επικοινωνίας.

5/3/21 – FOCUS ON BUSINESS IN UGANDA
Την 5η Μαρτίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, Δελτίο Τύπου του Ελληνο-Αφρικανικού
Επιμελητηρίου σχετικά με τη διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη «Focus on Business in Uganda” που διοργάνωσε
υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εταιρειών με ενδιαφέρον
δραστηριοποίησης στην αγορά της Ουγκάντα. Την τηλεδιάσκεψη παρακολουθήσαν περίπου 50 ελληνικές
εταιρείες.
O κ. Ανδρέας Διαμαντέας συντονιστής της εκδήλωσης, Πρόεδρος της Finartix Fintech Solutions SA και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο- Αφρικανικού Επιμελητήριου Εμπορίου και Ανάπτυξης
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ανέφερε ότι η Ουγκάντα είναι μια χώρα που έχει επισκεφτεί πάνω
από 50 φορές τα 10 τελευταία χρόνια. Είναι μια σταθερή χώρα με πληθυσμό που πλησιάζει τα 45
εκατομμύρια με μια αναπτυσσόμενη οικονομία όπου πιστεύει ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να βρει
πολλές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

5/3/21 – EBRD CORPORATE PRESENTATION
Την 5η Μαρτίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου παρουσίαση της European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) με τίτλο: “The Sustainable Infrastructure Group” (SIG). Το SIG
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 μετά από ενοποίηση των ομάδων “ Energy and Infrastructure” και “
Cross-sector opportunities”. Τα έργα αφορούν στους τομείς της ενέργειας, των δήμων και των μεταφορών.

5/3/21 – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Την 5η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή κοπή της βασιλόπιτας του ΣΕΓΜ για το
2021. Στην επετειακή εκδήλωση που εφέτος συνέπεσε με τα 40 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου. Για
τον λόγο αυτό είχαν προσκληθεί όλοι οι πρώην πρόεδροι. Ανταποκρίθηκαν και μίλησαν οι κ.κ. Δημήτρης
Φεσσάς, Πάνος Παναγόπουλος (ζωντανά από το San Francisco), Πέτρος Πετρακόπουλος, Πέτρος
Πετρακόπουλος και Κωσταντίνος Καλέργης.
Ο Πρόεδρος Π. Τονιόλος προέβη σε μία παρουσίαση των κύριων θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας
(Σ/Ν τροποποίηση του Ν.4412/16 κλπ) και η αντιπρόεδρος κα Δ. Καλλιδρομίτου για τα έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Τυχερό μέλος για το 2021, η εταιρεία ΔΕΚΤΗΣ με παρόντα τον Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας και μέλος
του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κο Ιωάννη Λαδόπουλο.

8/3/21 – Ν.4782/21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/16
Την 8η Μαρτίου εστάλη με email και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η 1η έκδοση κειμένου
εργασίας του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ενημερωμένου με τον νέο νόμο (ΝΝ) για τον
εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, όπως αυτός ψηφίσθηκε στη Βουλή την 4η Μαρτίου 2021. Οι διατάξεις του ισχύοντος
Ν.4412/16 που τροποποιούνται ή καταργούνται εμφανίζονται διαγραμμισμένες οι δε διατάξεις του νέου
νόμου με πράσινο χρώμα. Σε κάθε διάταξη αναγράφεται επίσης η ημερομηνία ισχύος της.
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Την 16η Μαρτίου εστάλη η 2η έκδοση του κειμένου εργασίας με ενσωμάτωση του κειμένου του Ν.4782/21
όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 36/09.03.21).

8/3/21 – Ν.4782/21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/16
Την 8η Μαρτίου εστάλη με email και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση σε
διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, το οποίο
διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) υπό την αιγίδα της Διοικητικής Αρχής
Φραγμάτων.

9/3/21 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΔ
Την 9η Μαρτίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η (αρχική) έγκριση του Ετήσιου Τεχνικού
Προγράμματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

9/3/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EFCA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Την 9η Μαρτίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το από 8-3-21 ενημερωτικό σημείωμα
που εξέδωσε η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την
περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα από τους
Συνδέσμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών κλπ.

12/3/21 – GREECE – NORTH AFRICA E-BUSINESS GATHERING
Την 12η Μαρτίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου για διαδικτυακή εκδήλωση στις 7/4/21 με θέμα την σύσφιξη των εμπορικών και
επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας με πέντε αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής (Αλγερία, Αίγυπτο,
Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία).
Η εν θέματι εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες από τους Άραβες Πρέσβεις και Επιτετραμμένους στην
Ελλάδα και υψηλού επιπέδου ομιλητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Οι ομιλίες θα διεξαχθούν σε ελληνικά και αραβικά, ενώ η δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων
συμμετεχόντων θα γίνει στην αγγλική ή κάποια άλλη γλώσσα κοινής συνεννόησης.

16/3/21 – ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Την 16η Μαρτίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με θέμα την Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ),
ενσωματώνοντας τις πιο καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την αντιμετώπιση αντι-ανταγωνιστικών
πρακτικών που βλάπτουν την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές, προχωρά στη δημιουργία ενός
ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποβολή ανώνυμων πληροφοριών, στα πρότυπα των
αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων (whistleblowing) που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού, αλλά και άλλες Αρχές Ανταγωνισμού στην ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Δανία).
Οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βλάπτουν άμεσα το δημόσιο συμφέρον καθώς επηρεάζουν την
οικονομία και τους καταναλωτές, εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με συνέπεια
τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, την κακή ποιότητα, την λιγότερη καινοτομία και τον
περιορισμό των επιλογών που έχουν οι καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, εάν κάποιος πολίτης διαπίστωνε
μέσω της θέσης του κάποια ενέργεια ή δραστηριότητα απειλητική για την εύρυθμη λειτουργία του
ανταγωνισμού, της οικονομίας και, εν τέλει, του συμφέροντος των πολιτών, δίσταζε να καταγγείλει τις
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πρακτικές αυτές υπό τον φόβο στοχοποίησής του και της πιθανότητας να τεθεί εκτός αγοράς εργασίας. Ο
παράγοντας φόβου υφίσταται επίσης και για μικρού και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς που σχετίζονται
εμπορικά με αγοραστές που έχουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ.
Οι πολίτες ή παραγωγοί που έχουν διαπιστώσει παράνομες πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισμό
μπορούν πλέον, με απολύτως διασφαλισμένη την ανωνυμία τους, να παρέχουν πληροφορίες υπέρ του
δημοσίου συμφέροντος. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΕΑ προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας
όσων θέλουν να καταθέσουν πληροφορίες για παράνομες πρακτικές (καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης κλπ.), μέσω διαπιστευμένης εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό (ISO/IEC 27001, ISAE 3000,
WCAG 2.1), με την οποία συνεργάζονται ήδη άλλες Επιτροπές Ανταγωνισμού, και η οποία δεν έχει
απολύτως καμία σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πληροφορία καταχωρείται σε ασφαλές
περιβάλλον χωρίς την καταγραφή της ταυτότητας του χρήστη και η ΕΑ λαμβάνει μόνο το κείμενο της
πληροφορίας.
Τέτοιου είδους πληροφορίες, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, για την αποκάλυψη πρακτικών, καθώς και
για την ταχύτερη διεκπεραίωσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενδεικτικά μπορεί να
αφορούν πρακτικές όπως:
•

νόθευση διαγωνισμών και προσφορών,

•

καθορισμό τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών,

•

κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών,

•

περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης,

•

αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά κλπ.,

•

αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά από δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές ή
αθέμιτους όρους συναλλαγών κλπ.,

•

παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική
διαπραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. αναφορικά
με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΑ για την Ανώνυμη Παροχή
Πληροφοριών στον σύνδεσμο www.epant.gr/digital/whistleblowing.

19/3/21 – ISWA WORLD CONGRESS 2021
Την 19η Μαρτίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Δελτίο Τύπου της ΕΕΣΔΑ για το
διεθνές συνέδριο ISWA World Congress 2021 που θα διεξαχθεί από 04 - 07 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα
με την συνεργασία της ΕΕΔΣΑ.

30/3/21 – ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Της ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την 30η Μαρτίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση ότι τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης».

31/3/21 – ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ
Την 31η Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε κλειστό Ψηφιακό Εργαστήριο του ΣΕΒ «Ο σχεδιασμός του
ΥΠΕΝ για το νέο πλαίσιο χωροθέτησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ», το
οποίο παρακολούθησε η αντιπρόεδρος κα Δ. Καλλιδρομίτου.
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Η υλοποίηση των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική της
χώρας, καθώς και το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για τον εκσυγχρονισμό και την
επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τίθενται
στο επίκεντρο των δράσεων της επόμενης περιόδου. Η αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
(ΕΧΠ Βιομηχανίας και ΑΠΕ), η ολοκλήρωση του έργου αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών
Πλαισίων (ΠΧΠ), η υλοποίηση του προγράμματος για τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) σε όλη τη
χώρα έως το 2026, η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, η σύνδεση των χρήσεων γης με τους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, είναι ορισμένες μόνο από τις
επερχόμενες εξελίξεις, που αναμένεται να μετασχηματίσουν τις χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες
χωροθέτησης και εγκατάστασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα, ενισχύοντας την
επιζητούμενη ασφάλεια δικαίου.
Ο αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Ταγαράς Νικόλαος και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΝ και Επ. Καθηγητής κ. Μπακογιάννης Ευθύμιος συμμετείχαν στο ψηφιακό εργαστήριο του ΣΕΒ με
σκοπό αφενός να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ για τον εν εξελίξει σχεδιασμό του ΥΠΕΝ
αναφορικά με τη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

5/4/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Την 5η Απριλίου 2021 απεστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημερωτικό
σημείωμα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου και εκπροσώπου μας στην Internal Market Committee της
EFCA σχετικά με την από 3/2/21 συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα επίσημα Minutes of Meeting.
Όπως συμφωνήθηκε και στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2019, το Δ.Σ. προσπαθεί να αξιοποιήσει
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην EFCA, αφενός λαμβάνοντας και
παρέχοντας πληροφόρηση στα μέλη για τα διεθνή θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συμμετέχοντας σε
ενδιαφέρουσες Επιτροπές όπως η European External Aid Committee, η Internal Market Committee, η
FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee και η EFCA Task Force on BIM.
Βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις, η υποβοήθηση της
εξωστρέφειας των εταιρειών - μελών μας και η συνδρομή της EFCA στις προσπάθειες επίλυσης διαφόρων
προβλημάτων του μελετητικού κλάδου στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος συμμετείχε στη 5η φετινή συνεδρίαση της Internal Market Committee, που
πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2021 με τηλεδιάσκεψη εκπροσωπούμενος από τον αναπληρωτή
Γραμματέα του Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την
Ολλανδία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Δανία, την Τσεχία, την Σουηδία
καθώς και η Γραμματεία της EFCA.
Συνοπτικώς, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ή παρουσιάστηκαν είναι τα ακόλουθα (βλ. και συνημμένα
Minutes of the meeting):
•

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της τηλεδιάσκεψης της 24/09/2020 της Επιτροπής (IMC) μετά από σχολιασμό
επιμέρους σημείων.

•

Έγινε αναφορά από τον Jan Van der Putten ότι η Επιτροπή Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal
Committee) θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 17 Φεβρουαρίου 2021 καθώς και ότι έχει γίνει ορισμός
Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής.

•

Ο Εκπρόσωπος της Αυστρίας ζήτησε η EFCA να ασχοληθεί ενεργά με πρωτοβουλίες για την
‘’Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δόμηση’’ (New European Bauhaus) που σκοπό έχει να ενισχύσει τη προβολή
των Συμβούλων Μηχανικών και ιδιαίτερα τις ικανότητές τους όσον αφορά στο κόστος κύκλου ζωής
(LCC) και να προωθήσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ΜΕΑΤ).

•

Έγινε αναφορά σχετικά με τις συζητήσεις της EFCA με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη
μιας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής.
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•

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι δημόσιες συμβάσεις έχουν κύριο ρόλο στο να επιτευχθεί αειφόρος
ανάπτυξη και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή IMC πρέπει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Πράσινης
Συμφωνίας.

•

Αναφέρθηκε ότι εξαιτίας του COVID-19 δεν προχώρησαν οι συζητήσεις σχετικά με το μνημόνιο
κατανόησης μεταξύ EFCA και Βρετανικού Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων όσον αφορά στα επαγγελματικά
προσόντα λόγω BREXIT.

•

Σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων η εκπρόσωπος της Δανίας ανέλαβε να ετοιμάσει
ένα ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από τους Εθνικούς Συνδέσμους έτσι ώστε να γνωρίζουμε
τι ισχύει σε κάθε μέλος της EFCA.

•

Έγινε αναφορά από τον εκπρόσωπο της Αυστρίας σχετικά με την προσπάθεια διάδοσης του οδηγού
ΜΕΑΤ.

•

Αναφέρθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της EFCA προτείνει σε όλες τις Επιτροπές να οργανώνουν
δύο διαδικτυακά σεμινάρια τον χρόνο.

•

Ακολούθησε αναφορά από κάθε εκπρόσωπο σχετικά με τις συνέπειες από τον κορωνοϊό (COVID-19)
και πως επηρέασε τον κλάδο των γραφείων σε κάθε χώρα.

•

Έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία ‘’Ανακαινίζω την Ευρώπη’’ (Renovate Europe) και ότι η Διεύθυνση
DG GROW προτείνει διάλογο για να τονωθεί ο Κατασκευαστικός και Συμβουλευτικός κλάδος.

•

Η Εκπρόσωπος της Τουρκίας ανέφερε ότι είναι Αντιπρόεδρος στην ‘’Επιτροπή Επαγγελματικών
Πρακτικών’’ (Business Practice Committee) της FIDIC. Η Επιτροπή συνέταξε τρίτο προσχέδιο του
Οδηγού Επιλογής Συμβούλου Μηχανικού (Quality Cost – Based Selection/QCBS).

•

Εξαιτίας έλλειψης χρόνου δεν έγινε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής IMC.

•

Ψηφίστηκε ομόφωνα η Εκπρόσωπος της Σουηδίας ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

7/4/21 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΜ
Την 7η Απριλίου 2021, κοινοποιήθηκε στα μέλη ενημερωτικό φυλλάδιο των TÜV HELLAS (TÜV NORD)
και BIM ACADEMY για την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης και στη συνέχεια πιστοποίησης στελεχών
BIM σε έξι ειδικότητες:
•
•
•
•
•

BIM Foundation
BIM Specialist / Engineer
BIM Coordinator
BIM Common Data Environment manager και
BIM Manager.

7/4/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Την 7η Απριλίου 2021, σε συνέχεια απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου απεστάλη στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Καραμανλή επιστολή σχετικά με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο
που προκήρυξε το Υπουργείο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης σε
διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Ως Σύνδεσμος υποστηρίζουμε την εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
όταν τα επιμέρους αντικείμενα δεν μπορούν να προσδιορισθούν εξ’ αρχής με σχετική ακρίβεια.
Δυστυχώς όμως, το αντικείμενο των εν θέματι τεχνικών συμβούλων μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους
υπηρεσία και μελέτη ενώ συγκεκριμένοι όροι της Διακήρυξης δημιουργούν εμπόδια στην συμμετοχή των
εταιρειών μας, με συνέπεια τη μείωση του ανταγωνισμού.
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Θεωρούμε ότι για να διασφαλισθεί η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου κατά τον βέλτιστο ποιοτικά,
χρονικά και οικονομικά τρόπο σε συνδυασμό με την, κατά το δυνατόν, ενίσχυση των ελληνικών
μελετητικών επιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν ενεργές και ανταγωνιστικές στο εγχώριο και
διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει:
1. Να αναμορφωθεί η Διακήρυξη και να συμπληρωθεί με Συγγραφή Υποχρεώσεων και Φάκελο Δημόσιας
Σύμβασης, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν θα εκπονούν μελέτες και δεν θα
υποβοηθούν τις υπηρεσίες στην εκπόνησή τους παρά μόνο θα προετοιμάζουν τους διαγωνισμούς
μελετών όπου απαιτούνται και θα τις επιβλέπουν, άλλως να ζητηθεί η εγγραφή τους στις αντίστοιχες
κατηγορίες των Μητρώων με την απαιτούμενη εμπειρία.
2. Να μειωθούν οι υπερβολικές απαιτήσεις του συνολικού κύκλου εργασιών από τα 15 εκ.€ στα 5 εκ.€ και
του επικεφαλής εταίρου από τα 7,50 εκ.€ στα 2,50 εκ.€, ποσά που εξακολουθούν να είναι κατά πολύ
υψηλότερα από τη μέση ετήσια αναμενόμενη απασχόλησή τους στο πλαίσιο των ζητουμένων υπηρεσιών
για να μην κωλύεται ο ανταγωνισμός.
3. Η ζητούμενη συμβατική αμοιβή παρόμοιας υπηρεσίας να ορισθεί από 2 εκ.€ σε 1 εκ.€, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στο μέγιστο επιμέρους αντικείμενο που οι τεχνικοί σύμβουλοι αναμένεται να εκτελέσουν στο
πλαίσιο των επιμέρους συμφωνιών πλαίσιο.
4. Αντιθέτως, να αυξηθεί η ζητούμενη ειδική εμπειρία των στελεχών της κύριας ομάδας υλοποίησης της
συμφωνίας πλαίσιο και των στελεχών της εκτελεστικής σύμβασης από 8 ή 4 έτη σε 12 έτη, με στόχο τη
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και τη συνολική επιτυχία του εγχειρήματος.

8/4/21 – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ
Την 8η Απριλίου 2021, το Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον πρόεδρο του
Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλο για την συμμετοχή του στην ανοικτή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του
ΣΕΣΜΑ την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.Μαρτίου 2021 και τη συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Συνέργειες και
προοπτικές συνεργασίας των φορέων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης».
Η ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματική συνεργασία και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανέδειξαν την αναγκαιότητα και τα οφέλη
του εν λόγω εγχειρήματος.
Κεντρικό θέμα της Ανοικτής Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΣΜΑ που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά ήταν οι «Συνέργειες και προοπτικές συνεργασίας των φορέων του ιδιωτικού τομέα για την
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης». Στη συζήτηση σε πάνελ συμμετείχαν ο κ. Χρήστος
Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου ΣΒΕ (ΙΝΣΒΕ), ο κ. Κωνσταντίνος Θέος, Γενικός Διευθυντής
«Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός
Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ και ο κ. Παναγής Τονιόλος, Πρόεδρος
ΔΣ ΣΕΓΜ, ενώ Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τ. Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ.
Ο κ. Ρεγκούζας ζήτησε από τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν σχετικά με τους τομείς και τις
δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ των φορέων και των μελών τους για την από κοινού διεκδίκηση έργων,
τις συνθήκες και προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής των έργων,
καθώς και τις προτεραιότητες των φορέων και των μελών τους για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη απλοποίησης και αυτοματοποίησης
των διαδικασιών για την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ως προς
τον ρόλο των επιχειρήσεων του κλάδου της πληροφορικής, εκτίμησε ότι υπάρχει πεδίο δράσης για όλες
τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, και σημείωσε τη σημασία συνεργασίας των συμβούλων
επιχειρήσεων και πληροφορικής για τον καλύτερο σχεδιασμό των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες για την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο των συμβούλων στην υποστήριξη
των φορέων του ιδιωτικού τομέα.
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Ο κ. Τονιόλος σημείωσε ως προϋπόθεση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης τον
αποτελεσματικό σχεδιασμό των έργων, αλλά και την ανάγκη συνεργιών των τεχνικών, των νομικών
συμβούλων και των συμβούλων μάνατζμεντ. Υπογράμμισε την ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο
προκηρύξεων, αναθέσεων, συμβάσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων
του δημόσιου τομέα, με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο θεσμικό πλαίσιο.
Ο κ. Θέος αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, μέσω του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη,
προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία και να γίνει περισσότερο ανοικτή, ανταγωνιστική, καινοτόμα και να
μην βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση στο μέλλον. Σημείωσε επίσης την ανάγκη των ιδιωτικών επιχειρήσεων
να επιτύχουν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη σημασία του ρόλου των συμβούλων
επιχειρήσεων στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου θα πρέπει να είναι ευκαιρία όχι
μόνο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, αλλά και για την επίτευξη των στόχων
που στηρίζουν οι φορείς υποστήριξης της μεταποίησης και της βιομηχανίας, σε ένα βάθος πενταετίας
τουλάχιστον η μεταποίηση να μπορεί να εισφέρει στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 12%, ώστε η χώρα να
θωρακιστεί έναντι αντίστοιχων μελλοντικών κρίσεων.
Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν τα κονδύλια ορθολογικά και με προοπτική,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση με το παρελθόν.
Επίσης, έθεσε το θέμα της δυνατότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων να υποστηρίξουν την
απορρόφηση του συνόλου των 85 δις € που αναμένονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ τα
επόμενα χρόνια και την ανάγκη να υπάρξουν συμπράξεις και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στις επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν, αλλά και η ύπαρξη συντονισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

9/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ WEBMINAR ΤΗΣ SOCIETY FOR EARTHQUAKE AND CIVIL
ENGINEERING DYNAMICS
Την 9η Απριλίου 2021, κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση και
οδηγίες για την παρακολούθηση webinar, που οργανώνει η SOCIETY FOR EARTHQUAKE AND CIVIL
ENGINEERING DYNAMICS με τίτλο The significance of liquefaction in earthquake disasters που θα
πραγματοποιηθεί την 28η Απριλίου.

11/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την 11η Απριλίου 2021 αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου το Δελτίο Τύπου του Αραβo - Ελληνικού
Επιμελητηρίου σχετικά με την τρίτη εκδήλωσή του για τη φετινή χρονιά που διοργάνωσε και συνεκάλεσε,
με την υποστήριξη της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων, με τίτλο “ Greece – N. Africa e-Business
Gathering”, που παρουσίασε πέντε αραβικές χώρες, την Αλγερία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Μαρόκο και
την Τυνησία μαζί με την Ελλάδα.

12/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ WEBMINAR ΤΗΣ ΕΕΜΦ
Την 12η Απριλίου 2021, κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου πρόσκληση για
διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, το οποίο
διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) υπό την αιγίδα της Διοικητικής Αρχής
Φραγμάτων. Το δεύτερο αυτό Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 21/04/2021 ώρα 13:00-15:00.
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13/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΒ - ΕΒΕΑ
Την 13η Απριλίου 2021, κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση για
διαδικτυακή ημερίδα (Webinar) που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ με θέμα: «Doing Business in Qatar
& Kuwait», την Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00.
Στόχος είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές του Κατάρ και του Κουβέιτ, δύο από τις
ισχυρότερες χώρες του Κόλπου, με σημαντικές δυνατότητες για διείσδυση των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών.

13/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Την 13η Απριλίου 2021 κοινοποιήθηκε στα μέλη ενημέρωση από την Δ/νση Β08 του Υπουργείου
Εξωτερικών σχετικά με τηλεδιάσκεψη του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ- Αφρικής υπό τον τίτλο
"Accelerating the EU - Africa Partnership for Green Energy Transition in Africa".

13/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Την 13η Απριλίου 2021 αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση της εκδήλωσης «UC Berkeley
39th Annual Geosystems Engineering Distinguished Lecture Series» με θέμα "Emerging technologies and
opportunities on moving from site-specific to regional analyses and assessment ".
Η εκδήλωση περιελάμβανε τρεις διαλέξεις, ακολουθούμενες από συζήτηση:
• Prof. Laurie Baise from Tufts University: "Observations and Characterization of Complexity in Site
Response"
• Prof. Dimitrios Zekkos from UC Berkeley: "Integrated Satellite, UAV and ground-based assessment of
landslides: The 2015 M 6.5 Lefkada earthquake in Greece"
• Prof. Thomas O'Rourke from Cornell University: "The Next Generation Hazard Resilient Infrastructure".

13/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFCA
Την 13η Απριλίου 2021 κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου η έκθεση
συμμετοχής του αντιπροέδρου κ. Σπύρου Παπαγρηγορίου στην από 24-03-2021 συνεδρίαση της
European External Aid Committee της EFCA. Η Ειδική αυτή συνεδρίαση είχε στόχο αφ’ ενός την
παρουσίαση προς τους αναπτυξιακούς φορείς Γαλλίας (AfD) και Γερμανίας (KfW) των δυνατοτήτων των
εταιρειών της EFCA να ανταποκριθούν στον αυξημένο σύνθετο μελετητικό ρόλο που επιβάλλει η νέα
περίοδος (Green Deal κλπ.) και αφ’ ετέρου την καλύτερη ενημέρωση των εταιρειών της EFCA για τις
δυνατότητες συνεργασίας με τις AfD και KfW.

14/4/21 – ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΜ – ΣΜΕΔΕΚΕΜ – ΣΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Την 14η Απριλίου 2021, απεστάλη κοινή επιστολή ΣΕΓΜ – ΣΜΕΔΕΚΕΜ – ΣΜΕ προς τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή με αίτημα συνάντηση ενημέρωσης και
συνεργασίας για θέματα μελετών – συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά τη ψήφιση του ν. 4782/2021, που
τροποποιεί ουσιωδώς τον ισχύοντα ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και της σταδιακής
εφαρμογής του κατά το επόμενο εξάμηνο.
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15/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Την 15η Απριλίου 2021 κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ενημέρωση ότι
την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 12.00 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ.
Χατζηδάκης, θα παρουσιάσει επίσημα τον ψηφιακό Μηχανισμό Διασύνδεσης Ελλήνων εργαζομένων
Επιστημόνων, Ερευνητών και Εμπειρογνωμόνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας της Πολιτείας για την
δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος γνώσης (συν. η agenda της εκδήλωσης).
Ο Μηχανισμός αυτός εντάσσεται στην πρωτοβουλία “Rebrain Greece” για τον τεχνολογικό
μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την ανάσχεση του Brain Drain, στην οποία συμμετέχει και
στήριξε ο ΣΕΒ από την έναρξή της, τόσο με ενημερωτικές συναντήσεις με τα μέλη του (Φεβρουάριος και
Δεκέμβριος 2020), όσο και με θεσμική συμμετοχή σε αυτήν.
Στο πλαίσιο αυτό, θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Προέδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ.
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.
Στην εκδήλωση, ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε επίσημα τα ειδικά οικονομικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα δηλώσουν τις σχετικές θέσεις εργασίας.

20/4/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ESCO
Την 20η Απριλίου 2021 κοινοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου πρόσκληση για
παρακολούθηση διαδικτυακής παρουσίασης του European Construction Sector Observatory (ECSO) την
29η Απριλίου.

22/4/21 – ΕΑΡΙΝΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ EFCA
Την 12η Απριλίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το εαρινό βαρόμετρο της EFCA
(BAROMETER spring 2021: The State of the European Consulting Engineering Sector) και το σχετικό
Δελτίο Τύπου με τίτλο: «European consulting engineering market: new growth seen, indicating post-crisis
optimism».

30/4/21 – ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Την 30η Απριλίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η αναλυτική περιγραφή των δράσεων
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» όπως υποβλήθηκε επισήμως από την
Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση την Τρίτη 27 Απριλίου.
Για την υλοποίηση του Σχεδίου η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ
δάνεια. Στο ποσό των 17,8 δισ. ευρώ προστίθενται 413 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για να αποφευχθεί απώλεια πόρων σε περίπτωση μεγαλύτερων εκπτώσεων από αυτές που
έχουν -συντηρητικά- προϋπολογιστεί, αφού το σχέδιο στηρίζεται στο εύλογο καθαρό κόστος που
προκύπτει από την αφαίρεση από τον προϋπολογισμό κάθε έργου του ΦΠΑ και της αναμενόμενης
έκπτωσης που θα προκύψει στον σχετικό διαγωνισμό.

4/5/21 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ VALUE TOOLKIT
Την 4η Μαΐου 2021, ο Σύνδεσμος δήλωσε συμμετοχή στην αξιολόγηση του Value Toolkit που σχεδίασε το
Construction Innovation Hub της Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με περισσότερους από 200
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εμπειρογνώμονες από όλη την κυβέρνηση και τον κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο η κατασκευαστική βιομηχανία σκέφτεται και μετρά την αξία.
Το Value Toolkit προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων βάσει αξίας σε ολόκληρο
τον κύκλο ζωής της επένδυσης ενός έργου, προγράμματος ή χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει καλύτερα
αποτελέσματα από αυτό που παραδίδουμε και πώς το παρέχουμε, οδηγώντας σε ένα πιο βιώσιμο
δομημένο περιβάλλον και ένα πιο βιώσιμο μοντέλο για τη κατασκευαστική βιομηχανία.

6/5/21 – Newsletter της ECSO
Την 6η Μαΐου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το τελευταίο newsletter του European
Construction Sector Observatory (ECSO) στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική έκθεση για την
ψηφιοποίηση του κλάδου.

10/5/21 – Newsletter της ECSO
Την 10η Μαΐου 2021, κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του Συνδέσμου προσεκλήθη και μίλησε ο κος Veljko Janjic,
Vice-Chair of the EFCA Digitalisation and BIM Committee - CEO & Co-Founder of BEXEL Consulting
προκειμένου να προβεί σε μία ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με το BIM με έμφαση στο BuildingSmart.
Την παρουσίαση παρακολούθησαν όσα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούσαν.

11/5/21 – EFCA Newsletter
Την 11η Μαΐου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το τελευταίο newsletter της EFCA με
ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ανακοινώσεις για τις προσεχείς εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων και την
«Εβδομάδα EFCA» από 1 έως 4 Ιουνίου.

14/5/21 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥ ΕΚΒΥ
Την 14η Μαΐου 2021, κατόπιν πρόσκλησης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), η
αντιπρόεδρος κα Δ. Καλλιδρομίτου και το αν. μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κος Β. Παππάς
παρακολούθησαν συνάντηση με αντικείμενο την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχέςπου οργάνωσε
το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Η συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «Προδιαγραφές παρακολούθησης στοιχείων της
βιοποικιλότητας κατά τη λειτουργία έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε περιοχές του
Δικτύου Natura 2000» και αποσκοπούσε στη διαβούλευση επί του παραδοτέου του ανωτέρω έργου, με
τίτλο «Οδηγίες εκπόνησης και προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας κατά
τη λειτουργία έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε τόπους του Δικτύου Natura 2000».
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17/5/21 – ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΒ: «Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ»
Την 11η Μαΐου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
ειδοποίηση για την διοργάνωση από τον ΣΕΒ ψηφιακού εργαστηρίου με θέμα «Η εργασία σε έναν κόσμο
που αλλάζει», την Τετάρτη 19 Μαΐου.
Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη μετά-Covid
εποχή, οδηγούν σε νέα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας. Προκύπτουν νέες ανάγκες σε δεξιότητες, η εξ
αποστάσεως εργασία επεκτείνεται και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν παραδοσιακά μοντέλα
οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδείξει τις διαφορετικές ανάγκες σε
ανθρώπινο δυναμικό που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες και να δώσει πρακτικά παραδείγματα για το πώς
αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τη βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της ευελιξίας και τη συνεχή
μάθηση.
Ο κ. Richard Baldwin, Professor of International Economics, Graduate Institute, Geneva, θα αναφερθεί σε
νέα ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ενώ η κα Chiara Bersano, Global HR
Value Advisor, SAP, θα αναφερθεί στην επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία. Στο εργαστήριο επίσης
θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εφαρμογές ψηφιοποίησης της εργασίας σε ελληνικές επιχειρήσεις.

24/5/21 –
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Την 24η Μαΐου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
ειδοποίηση για την διοργάνωση διαδικτυακής επιχειρηματικής συνάντησης μεταξύ της Ελλάδας και των
κρατών – μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με τίτλο «Κοινά Οράματα», στις 15 – 16 Ιουνίου
τ.ε. Από αραβικής πλευράς, οι συμμετέχουσες χώρες είναι το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ,
η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διερευνήσει δυνατότητες διείσδυσης ή
περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των ελληνικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη
του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
Υψηλά ιστάμενοι ομιλητές από μία ποικιλία επιχειρηματικών τομέων θα διεξάγουν ομιλίες και
παρουσιάσεις σε ελληνικά και αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία), ενώ η πλατφόρμα θα επιτρέψει τη
δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων συμμετεχόντων στην αγγλική γλώσσα μέσω ανταλλαγής
μηνυμάτων (chatting) ή βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

25/5/21 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ DIGITAL
CONSTRUCTION
Την 25η Μαΐου 2021, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. εστάλη προς τους διοργανωτές του Συνεδρίου
DIGITAL CONSTRUCTION που διοργανώνεται ηλεκτρονικά στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2021, θετική
απάντηση για την υποστήριξη και συμμετοχή εκπροσώπου του Συνδέσμου.
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Το event συνδυάζoντας online conference & digital expo θα αναδείξει τον αντίκτυπο της ψηφιακής
τεχνολογίας & καινοτομίας στις κατασκευές, τις υποδομές την αρχιτεκτονική και την αστική ανάπλαση.
Την πρώτη ημέρα (23/9) θα διεξαχθούν η ολομέλεια και οι κεντρικές ομιλίες. Τη δεύτερη ημέρα (24/9) θα
πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα workshops.

27/5/21 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ
Την 27η Μαΐου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
ειδοποίηση για την διοργάνωση της πρώτης επιστημονικής εκδήλωσης του Συνδέσμου Φίλων και
Αποφοίτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ «Σώστρατος» όπου θα παρουσιαστούν η πρόοδος
που έχει επιτευχθεί και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται από την εισαγωγή της 3Δ εκτύπωσης στην
κατασκευαστική βιομηχανία. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται για την
τεχνολογία της 3Δ εκτύπωσης από τους κατασκευαστές, τα μελετητικά γραφεία καθώς και η ακαδημαϊκή
οπτική.
Προσκεκλημένοι ομιλητές:
• Prof. Cristian Cremona, Technical and R&D Director, Bouygues Travaux Publics, «3D printing – Issues
and challenges from a construction company's point of view».
• Prof. Philippe Block, Institute of Technology in Architecture at ETH Zurich, «3D-Printed Masonry».
• Gijs Van Der Velden, CEO at MX3D, «The opportunities for Metal 3D Printing in Construction».
• Marina Konstantatou, Specialist Modelling Group at Foster and Partner, «A Journey of Digital
Manufacture at Foster + Partners».

31/5/21 – ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την 31η Μαΐου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την
Οικονομία - α' τρίμηνο 2021.
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) αποτελεί τον Επαγγελματικό
Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 47 εταιρείες –
μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.000 εξειδικευμένα στελέχη - Έλληνες επιστήμονες
- και πραγματοποιούν μεγαλύτερο από €250 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών.
Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η
ενδυνάμωση της επιχειρηματικής υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΣΜΑ προχώρησε στη δημιουργία του «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία»
- GRe+1, μέσω του οποίου καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και
των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους
συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική
δράση στην Ελλάδα.

161

2/6/21 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EFCA 2021
Την 2η Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η ετήσια Γενική Συνέλευση της EFCA. Τον
ΣΕΓΜ αντιπροσώπευσε ο πρόεδρος κος Παναγής Τονιόλος. Στην αρχή της εκδήλωσης ο Kevin Rudden
παρέδωσε επίσημα την προεδρία στον Benoît Clocheret ο οποίος παρουσίασε εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου, Έκθεση για την στρατηγική και τους στόχους της EFCA την προσεχή περίοδο μέχρι το 2023.
Έγινε απολογισμός της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και παρουσιάσθηκε το Πρόγραμμα των
επιτροπών και των ομάδων εργασίας της EFCA 2020 – 2023. Η Γενική Συνέλευση του 2022 θα διεξαχθεί
στην Κωνσταντινούπολη, όπως είχε προγραμματισθεί αρχικά για φέτος.

4/6/21 –
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕΤΑΞΥ EFCA ΚΑΙ DG GROW ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Την 4η Ιουνίου 2021, και στο πλαίσιο της εβδομάδας EFCA, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Γενική Διευθύντρια της DG GROW Mrs. Kerstin Jorna και λοιπούς
σημαντικούς ομιλητές σχετικά με τα εθνικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Την συζήτηση
παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου κος Παναγής Τονιόλος και ο Αντιπρόεδρος κος Σπύρος
Παπαγρηγορίου.
Στην συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία των μελετητών στην επιτυχία των στόχων του προγράμματος.
Χαρακτηριστικά η Mrs. Jorna είπε:
«Money is not everything. We are currently looking at how Member States plan their projects for the
recovery: some 80% of the funds they have is dedicated to construction. For sure there is money, but
what we need is the right projects to invest the money in. This is where we need the engineers, who
have always been the ones with solutions».
Οι ομιλητές εστίασαν στα κατά τη γνώμη τους βασικά προβλήματα που πρέπει να διευθετηθούν όπως
είναι η έλλειψη δεξιοτήτων, η επικράτηση του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής σε μεγάλο εύρος δημοσίων
συμβάσεων, η έλλειψη υλικών και η υπερβολική αύξηση των τιμών καθώς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός
από κρατικές εταιρείες τρίτων χωρών.

11/6/21 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNATIONAL PARTNERSHIPS
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ EFCA - feaco
Την 11η Ιουνίου 2021, η Γενική Δ/νση της ΕΕ DG INTRA απάντησε με λεπτομερή επιστολή στην από 303-21 κοινή επιστολή των EFCA-feaco σχετικά με τους δυσμενείς όρους που προβλέπονται τις προκηρύξεις
του νέου PRAG (εμπειρία τριετίας, κλπ).
Δυστυχώς, όπως προκύπτει, η Ε.Ε. εμμένει στις θέσεις της οι οποίες δυσχεραίνουν την συμμετοχή των
μικρομεσαίων μελετητικών εταιρειών στους διαγωνισμούς εξωτερικής βοήθειας της Ε.Ε.
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14/6/21 – NEWSLETTER ΤΗΣ EFCA ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Την 14η Ιουνίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Newsletter της EFCA με πολύ
ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τα μέλη μας.

17/6/21 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ EUROPEAN EXTERNAL ACTION COMMITTEE
Την 17η Ιουνίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της επιτροπής εξωτερικής βοήθειας της
EFCA στην οποία μετείχε ο Αντιπρόεδρος κος Σπύρος Παπαγρηγορίου. Συζητήθηκαν πολλά θέματα
ενδιαφέροντος των μελών μας, τα οποία καταγράφονται με λεπτομέρεια στα επίσημα Minutes of Meeting.

25/6/21 – ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την 28η Ιουνίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το Newsletter του Ελληνοαφρικανικού
επιμελητηρίου με άρθρα και ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στις χώρες της Αφρικής που
ενδιαφέρουν τα μέλη μας.

30/6/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Την 30η Ιουνίου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
πρόσκληση συμμετοχής στην ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών με θέμα: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ B2G ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021.

30/6/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Την 30η Ιουνίου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
πρόσκληση παρακολούθησης της ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης της ΔΕΗ με θέμα: “Η ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ”, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021.

1/7/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Την 1η Ιουλίου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
πρόσκληση παρακολούθησης της ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης & workshop που οργανώνεται
από τον συνεργατικό σχηματισμό IsZEB (Intelligent Solutions for Zero & Positive Energy Buildings) με
θέμα «Ηλεκτροκίνηση & Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης», διάρκειας 20 διδακτικών ωρών, με
ημερομηνία έναρξης στις 12 Ιουλίου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 ημέρες (ολοκλήρωση εντός 1
εβδομάδας), ενώ έχει τεθεί και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
(ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο).
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1/7/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ IBM
Την 1η Ιουλίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση παρακολούθησης της
ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης της IBM με τίτλο: «Accelerate your Business Transformation with
IBM - Reimagine work across your business» που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου. Σημαντικοί ομιλητές από
τον χώρο της τεχνολογίας θα ενημερώσουν, καθοδηγήσουν και εμπνεύσουν με τις ομιλίες τους τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να επανασχεδιάσουν τις
διαδικασίες τους, καθώς η άμεση λήψη πρωτοβουλιών για ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί την
αναγκαία συνθήκη για να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να επιτευχθεί η περαιτέρω
βιωσιμότητα και επιχειρηματική ανάπτυξη.

7/7/21 – NEWSLETTER ΤΟΥ ΣΕΒ
Την 7η Ιουλίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter Ιουνίου του ΣΕΒ με
ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην Γενική Συνέλευση ΣΕΒ που διεξήχθη στις 29 Ιουνίου 2021.

8/7/21 – ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Την 8η Ιουλίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η δημιουργία μιας πιλοτικής πλατφόρμας
ανοιχτού κώδικα για τις δημόσιες συμβάσεις (https://open-data.integritypact.gr/) της ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η οποία κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας, παρέχοντας
στοιχεία σε όλους.

9/7/21 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΥΜΕ - ΕΣΒΥΚ
Την 9η Ιουλίου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη για την κάλυψη θέσης εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στην
κοινή επιτροπή ΥΠΥΜΕ – ΕΣΒΥΚ για την προώθηση του Άρθρο 84 Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ - ΤΕΜ) - Αντικατάσταση του
άρθρου 170 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 84 του Ν.4782/2021. Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
επελέγη ο κος Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας μέλους μας ADT ΩΜΕΓΑ
ΑΤΕ, ο οποίος εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον.

10/7/21 – ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ EFCA – ACE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Την 10η Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου το EFCA – ACE Position Paper σχετικά με την
σχέση των εταιρειών μας ως χρηστών λογισμικού και των εταιρειών παραγωγής λογισμικού στο πλαίσιο
της μετάβασης προς την πλήρη ψηφιοποίηση. Το κείμενο υιοθετεί πλήρως το αντίστοιχο κείμενο της
Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κατασκευαστικών Εταιρειών «FIEC position paper on the relationship between
users and software companies/editors/service providers».
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10/7/21 – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΕΓΜ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Την 10η Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ στο περιοδικό
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ με τίτλο: «Τα έργα που υλοποιούνται έχουν δημιουργήσει πραγματική
αισιοδοξία στον κλάδο». Στη συνέντευξη αυτή ο κ. Τονιόλος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είναι σε
εξέλιξη τονίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στα έργα υποδομής.

12/7/21 – NEWSLETTER ΤΗΣ EFCA
Την 12η Ιουλίου 2021, εστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter
Ιουνίου της EFCA.

14/7/21 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SEGM – Ζigurat
Την 14η Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ.
Π. Τονιόλου και του υπευθύνου της Zigurat κ. Rodrigo Ferreiro Cannataro με θέμα την ανανέωση της
επέκτασης της συμφωνίας των δύο μερών για παροχή υπηρεσιών BIM προς τα μέλη μας.

15/7/21 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Την 15η Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου την υποβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών για περαιτέρω εξέταση βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, έναν νομικά
δεσμευτικό στόχο μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 με μέτρα για την
παρακολούθηση της προόδου και την ανάλογη προσαρμογή των δράσεων. Η πρόοδος θα εξετάζεται ανά
πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία του παγκόσμιου απολογισμού βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.

16/7/21 – ΚΥΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΚΗΔΜΗΣ
Την 16η Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου η Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)" (ΦΕΚ 2813 Β/137-21) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-21).
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19/7/21 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Την 19η Ιουλίου 2021, εστάλη ειδοποίηση στα μέλη και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου, κατάλογος
δεκατεσσάρων (14) στρατηγικών έργων στο Μαυροβούνιο.

20/7/21 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BIM ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Την 20η Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου η παρουσίαση του αντιπροέδρου της
Επιτροπής της EFCA για το BIM και την Ψηφιοποίηση, και προέδρου της Bexel Consulting, κου Veljiko
Janjic, στο ανοικτό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου την 10η Μαΐου 2021.

20/7/21 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BIM ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Την 20η Ιουλίου 2021, εστάλη στα μέλη τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος των εταιρειών μας από την από
17-6-21 συνάντηση της EXTERNAL AID COMMITTEE (EEAC) της EFCA όπως τα κατέγραψε ο
εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή και Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Σπύρος Παπαγρηγορίου, τα επίσημα
πρακτικά καθώς και τις επιστολές μεταξύ των EFCA-FEACO και της DIRECTORATE-GENERAL FOR
INTERNATIONAL PARTNERSHIPS (INTRA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

21/7/21 – ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Την 21η Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου του ΙΟΒΕ σχετικά με τη μελέτη που συνέταξε με
χρηματοδότηση του ΕΣΒΥΚ και τίτλο: «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη
ημέρα της ελληνικής οικονομίας».
Στη μελέτη παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών
στην Ελλάδα, εξετάζεται η δυνητική συμβολή της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών στο νέο
περιβάλλον σε συνάφεια με τις προτεραιότητες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, αναλύονται τα
εμπόδια που ενδέχεται να την επηρεάσουν και προτείνονται παρεμβάσεις ώστε να ενισχυθεί η συμβολή
της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

26/7/21 – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Την 26η Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλος απέστειλε με email στα μέλη
το ακόλουθο μήνυμα:
«Αγαπητά μέλη του ΣΕΓΜ,
Η προσεχής χρονική περίοδος εμφανίζεται ευνοϊκή για τον μελετητικό κλάδο και τις εταιρείες μας καθώς
θα κληθούμε να ωριμάσουμε μελετητικά, πληθώρα έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων του νέου ΕΣΠΑ
2021-27, του Ταμείου Ανάκαμψης, των αμιγώς εθνικών πόρων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει
συνεπώς να αρθούμε αντάξιοι των περιστάσεων και να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος,
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αναλισκόμενοι σε χρονοβόρες ενστάσεις χωρίς σοβαρό λόγο και σε υποβολή προσφορών κάτω του
κόστους.
Με την ευκαιρία, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την καλύτερη περιγραφή του ρόλου μας που άκουσα
τελευταία. Πρόκειται για μία αποστροφή της Γενικής Διευθύντριας της DG GROW της ΕΕ, κας Kerstin
Jorna, σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που οργάνωσε η EFCA με θέμα την προετοιμασία των έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης:
«Τα λεφτά δεν είναι το παν. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη σχεδιάζουν
τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης: περίπου το 80% των πόρων θα διοχετευθεί σε κατασκευές. Σίγουρα
υπάρχουν χρήματα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι τα σωστά έργα για να επενδύσουμε σε αυτά. Εδώ
χρειαζόμαστε τους μηχανικούς (μελετητές), που είναι πάντα αυτοί που δίνουν τις λύσεις.»
Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να επικοινωνούμε παντού το μήνυμα αυτό με τα λόγια και τις μελέτες μας.
Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εμένα προσωπικά, σας ευχόμαστε καλές διακοπές
και σας περιμένουμε στο επετειακό Συνέδριο των 40 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου που θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στο Καβούρι στις 30 Σεπτεμβρίου και 1
Οκτωβρίου.»

27/7/21 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Την 27η Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση του SEV-EconomicResearch με
τίτλο: «Διαχείριση αποβλήτων: Νέος νόμος, φιλόδοξοι στόχοι, μεγάλες προκλήσεις». Με τον νέο Νόμο
4819/2021 αναθεωρείται το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων προκειμένου να συμβαδίζει με τις
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Οι νέες διατάξεις προσαρμόζουν
την εθνική νομοθεσία στις προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 που τροποποιεί την Οδηγία 2008/98/ΕΚ
για τα απόβλητα, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

28/7/21 – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ TPRESS EXPO
News
Την 28η Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλος παραχώρησε συνέντευξη στο
νέο διαδικτυακό κανάλι TPRESS WEB TV της Τεχνοεκδοτικής, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει
ουσιαστικό εργαλείο ενημέρωσης για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας μας. Το κανάλι
θα ξεκινήσει να μεταδίδει τις εκπομπές του στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021.

16/8/21 – ΠΑΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την 16η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην ΕΕ με συνημμένη επιστολή της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Florika Fink, με την οποία ενημερώνει τα κράτη-μέλη για την απόφαση
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παύσης του πολυετούς κύκλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων για το Περιβάλλον. Η
επιστολή συνοδεύεται από κατάλογο παρόμοιων εργαλείων και προγραμμάτων προς αξιοποίηση από τις
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

13/8/21 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΜ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Την 13η Αυγούστου 2021, εστάλη επιστολή του Συνδέσμου στον Πρωθυπουργό θέτοντας σε
διαθεσιμότητα τον ΣΕΓΜ και τα μέλη του στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της
ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Χώρα μας τις
προηγούμενες μέρες.

18/8/21 – ΠΑΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την 18η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου email της Enterprise Greece με θέμα:
«Δίκαιη μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές» και τη διεξαγωγή
επιχειρηματικού forum στις 17-9-21 στην ΔΕΘ Helexpo - Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

21/8/21 – ΠΑΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την 21η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου Δελτίο Τύπου για τη διεξαγωγή του 4ου
συνεχόμενου Athens Investment Forum, που διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και
η Vertical Solutions SA, υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθώς και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Το φετινό Συνέδριο έχει τίτλο «Ελλάδα 2.0 – Μια Επενδυτική Επανάσταση για την Ελληνική Οικονομία» &
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
- Αίθουσα Φάρος, με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου,
καθώς και των ιστοσελίδων real.gr και enikos.gr.

24/8/21 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΓΜ-ΣΜΕΔΕΚΕΜ-ΣΜΕ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Την 24η Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Γ.Γ. Υποδομών κου
Γιώργου Καραγιάννη με τους προέδρους των μελετητικών οργανώσεων ΣΕΓΜ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΕ. Στη
συνάντηση η οποία διεξήχθη σε καλό κλίμα οι εκπρόσωποι των μελετητικών οργανώσεων έθεσαν την
agenda των θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν σε τεχνικό ή πολιτικό επίπεδο σε επόμενες συναντήσεις.
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25/8/21 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Την 25η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου έγγραφο της ΑΑΔΕ με τον Καθορισμό των
κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του
άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020.

27/8/21 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ EFCA
Την 27η Αυγούστου 2021, εστάλησαν στην EFCA συμπληρωμένες δύο παρουσιάσεις της Χώρας με
τίτλους: «HELLASCO: Round-table introduction» και «HELLASCO: National report» ενόψει του D&S
Meeting στις 2-9-21.

30/8/21 – Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Την 30η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση για την δημόσια διαβούλευση
επί του Σ/Ν: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης
διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 8-9-21.
Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, μέσω
βελτιωτικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την επιτάχυνση κι ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές
και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους
στρατηγικούς επενδυτές μέσω της ενοποίησης των διατάξεων περί στρατηγικών επενδύσεων.

30/8/21 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Ν.3669/08 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 30η Αυγούστου 2021, αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου ανακοίνωση για Νέα παράταση επέκτασης
της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα Μητρώα έως την 31η Δεκεμβρίου 2022:
«Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 74 του νόμου 4821/ΦΕΚ 134 Α’: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς
και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022
και παρατείνει αντίστοιχα την επέκταση της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα
Μητρώα.»

30/8/21 – ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-27
Την 30η Αυγούστου 2021, συζητήθηκε στο Δ.Σ. και αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου παρουσίαση για
το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 καθώς και η επίσημη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ελληνικής
Δημοκρατίας.
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2/9/21 – NEWSLETTER ΤΗΣ EFCA
Την 2η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter
Αυγούστου της EFCA, στο οποίο ο Πρόεδρος της EFCA κος Benoît Clocheret ανέδειξε την αποστροφή
της Γενικής Διευθύντριας της DG GROW κας Kerstin Jorna για τον σημαντικό ρόλο των μελετητών με
αφορμή την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης: «Money is not everything. We are currently
reviewing how Member States plan their projects for the recovery, and some 80% of the funds are allocated
to construction. For sure there is money, but what we need is the right projects to ensure we invest our
money right. This is where we need the engineers who have always been the ones with solutions».

2/9/21 – EFCA D&S MEETING
Την 2η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη συνάντηση των Διευθυντών και Γραμματέων των
Εθνικών Συνδέσμων της EFCA στην οποία συζητήθηκαν σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων η
κατοχύρωση του επαγγέλματος με βάση την αρχή της αναλογικότητας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας
των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο πρόεδρος κος Π. Τονιόλος.

3/9/21 – ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Την 3η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσκληση
του Υπουργού Εξωτερικών σε εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας.

5/9/21 – Ο ΣΕΓΜ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
Την 5η Σεπτεμβρίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση ως ελάχιστο φόρο
τιμής για την απώλεια του πρώην πρύτανη του ΕΜΠ και Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: «Ο Θεμιστοκλής
Ξανθόπουλος, απεβίωσε την Παρασκευή 3-9-2021. Διακεκριμένος δάσκαλος – μελετητής, πρόεδρος της
σχολής πολιτικών μηχανικών τις περιόδους 1981-83 και 1995-97, πρύτανης του ΕΜΠ το 1997-2003,
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ το 1989-93 και Υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 2004-09.
Ενστερνιζόμενος την άποψη ότι η μελέτη αποτελεί πνευματική εργασία η οποία δεν πρέπει να τίθεται υπό
το καθεστώς απόλυτης μειοδοσίας, ως Υφυπουργός ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος υπήρξε ο βασικός
συντελεστής σύνταξης και ψήφισης του Ν.3316 το 2005 με εύλογο όριο έκπτωσης των αμοιβών μελετών,
ιδέα που επανέρχεται τελευταία προς συζήτηση στην EFCA, την Ευρωπαϊκή Ένωση Αρχιτεκτόνων και
αλλού στην Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλισθεί η απαιτούμενη ποιότητα και πληρότητα των μελετών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά του».
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8/9/21 – EFCA D&S MEETING
Την 3η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη συνάντηση των Διευθυντών και Γραμματέων των
Εθνικών Συνδέσμων της FIDIC. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κος Γ.
Ντούλης.

8/9/21 – FIDIC DNS MEETING
Την 8η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη συνάντηση της Επιτροπής Digitalisation and BIM
Committee της EFCA. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε το μέλος της επιτροπής και του Δ.Σ. του Συνδέσμου κος
Ι. Λαδόπουλος.

8/9/21 – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕΓΜ
Την 8η Σεπτεμβρίου 2021, Ο Σύνδεσμος απέστειλε προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έγγραφη
διαμαρτυρία και αίτημα ανάκλησης δύο διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διότι
απευθύνονταν σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στους επισήμους
καταλόγους της ΓΕΜ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

9/9/21 – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Την 9η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης, η βράβευση των
ελληνικών Δήμων που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Τον Σύνδεσμο
εκπροσώπησε κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μέλος του Δ.Σ. κος
Θεόδωρος Δεληγιαννίδης.

10/9/21 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ArXellence 2 της ALUMIL
Την 10η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης, τα εγκαίνια
της επίσημης έκθεσης ArXellence 2 του διεθνούς διαγωνισμού της ALUMIL. Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε
κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, το μέλος του Δ.Σ. κος Κώστας Χατζής.

10/9/21 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.21/2019 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Την 10η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλησαν στον Πρόεδρο της Υποομάδας επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ.
71/2019 κο Ιωάννη Κανελλόπουλο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΣΕΓΜ επί των άρθρων του Π.Δ.
στο πλαίσιο έναρξης των εργασιών.
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10/9/21 – EFCA GREEN DEAL COMMITTEE MEETING
Την 10η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη συνάντηση της Επιτροπής Green Deal Committee
της EFCA. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε το μέλος της επιτροπής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου.

14/9/21 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Την 14η Σεπτεμβρίου 2021 ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος, η αντιπρόεδρος κα Δ.
Καλλιδρομίτου και το μέλος κος Γ. Ντούλης παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που οργάνωσε ο ΟΣΕ με
αφορμή της άφιξη του ευρωπαϊκού τρένου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το ευρωπαϊκό έτος
σιδηροδρόμου.

14/9/21 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ
Την 14η Σεπτεμβρίου 2021 ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και ο Γ.Γ. κ.κ. Π. Τονιόλος και Ελ. Διγώνης
απέστειλαν εκ μέρους του Δ.Σ. επιστολή στα μέλη για συμμετοχή τους στο Συνέδριο του Συνδέσμου.

15/9/21 – 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.71/2019
Την 15η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη δια ζώσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η 1 η
συνάντηση εργασίας της Υποομάδας επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ. 71/2019, στην οποία μετείχε ο
πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος. Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα κύρια σημεία στα οποία υπήρξε
ομοφωνία για διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία.

16/9/21 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «EMPLOYER REPUTATION» ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠ
Την 16η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη email στα μέλη του Συνδέσμου με προτροπή να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή έρευνα «Employer Reputation» για αποφοίτους του ΕΜΠ και που θα
ανταποκριθούν σε επικοινωνία του QS World University Rankings.

17/9/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Την 17η Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Νέα Γενική Γραμματέας Υποδομών, η κα Μαρία – Έλλη Γεράρδη
Καθήκοντα Γενικής Γραμματέας Υποδομών αναλαμβάνει από σήμερα, η κα Μαρία – Έλλη Γεράρδη στη
θέση του Γιώργου Καραγιάννη ο οποίος αναβαθμίσθηκε με τον πρόσφατο ανασχηματισμό σε Υφυπουργό
Υποδομών.
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Η κ. Γεράρδη είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών «Σχεδιασμός
και Κατασκευή Υπογείων Έργων».
Εργάσθηκε στην κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, στην
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στη Διαχειριστική Αρχή, αρμόδια για τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 20142020). Από το 2019 έως σήμερα ήταν σύμβουλος του τέως γενικού γραμματέα Υποδομών Γ. Καραγιάννη».

17/9/21 – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Την 17η Σεπτεμβρίου 2021, απεστάλησαν συγχαρητήριες επιστολές προς τον νέο Υφυπουργό Υποδομών
κο Γιώργο Καραγιάννη και τη νέα Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μαρία – Έλλη Γεράρδη.

19/9/21 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΦΕ
Την 19η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη με email στα μέλη μήνυμα του προέδρου κ. Π. Τονιόλου σχετικά με τη
διατύπωση γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 183 παρ. 3 του ν.4412/2016
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης
σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ), η οποία περιλαμβάνει και το κείμενο του σχεδίου
της Απόφασης. Επειδή δε πρόκειται για σημαντική καινοτομία στην άσκηση των δραστηριοτήτων μας,
ζητήθηκε η κατάθεση των απόψεών στο email του Συνδέσμου (segm@segm@gr) μέχρι τις 3/10/21,
προκειμένου να διαμορφώσουμε τις απόψεις του ΣΕΓΜ.

20/9/21 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την 20η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη με email στα μέλη το ακόλουθο μήνυμα του ΣΕΒ:
«Για 5η συνεχή χρονιά, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, με τη συνεργασία
της MRB, πραγματοποιεί ετήσια έρευνα γνώμης των επιχειρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον. «Ο
Σφυγμός του Επιχειρείν» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη προτάσεων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων και τη χάραξη πολιτικών για επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη.
Η φετινή έρευνα, προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού, εστιάζει στις προκλήσεις
για την επόμενη ημέρα.
Σας καλούμε να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις μέλη σας προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα
συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο ΕΔΩ. Για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 25’. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για πέντε
εβδομάδες.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα πιέστε εδώ ή επικοινωνήστε με την κα Αυγή
Οικονομίδου, Senior Advisor του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του
ΣΕΒ (Τ: 211 5006130, e-mail: aoikonomidou@sev.org.gr)».

20/9/21 – NEWSLETTER ΤΗΣ EFCA
Την 20η Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter του μηνός
Σεπτεμβρίου της EFCA με ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τα μέλη μας.

22/9/21 – FIDIC FREE WEBMINARS
Την 22η Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση της FIDIC για τα
σεμινάρια ελεύθερα συμμετοχής και χωρίς κόστος που προγραμματίζει την προσεχή περίοδο.

22/9/21 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Την 22η Σεπτεμβρίου 2021, απεστάλη στα μέλη πρόσκληση παρακολούθησης της διαδικτυακής
παρουσίασης της μελέτης του ΙΟΒΕ: «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη
ημέρα της ελληνικής οικονομίας» που χρηματοδότησε το ΕΣΒΥΚ με συνεισφορά και του ΣΕΓΜ.

24/9/21 – RESTRUCTURING AND REFORMING ECONOMIC DIPLOMACY IN GREECE
Την 24η Σεπτεμβρίου 2021, απεστάλη στα μέλη πρόσκληση παρακολούθησης της διαδικτυακής
παρουσίασης προγράμματος τεχνικής βοήθειας που λαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών στον τομέα της
Οικονομικής Διπλωματίας, υπό τον τίτλο: ‘Restructuring and reforming economic diplomacy in Greece’ Σε
συνέχεια της επίσημης παρουσίασης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής και υλοποιείται από τον ολλανδικό φορέα RVO
(Netherlands Enterprise Agency).

26/9/21 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Την 26η Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η 11η Έκθεση Μεταμνημονιακής
Εποπτείας της Ε.Ε. για την Ελλάδα που περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Χώρας σε όλους τους τομείς.
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28/9/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Την 28η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη διαδικτυακά η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ: «Ο ρόλος της
Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας» που
χρηματοδότησε το ΕΣΒΥΚ με συνεισφορά και του ΣΕΓΜ.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης και ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και πρόεδρος ΕΣΒΥΚ,
κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος.

30/9 – 1/10/21 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ
Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επετειακό Συνέδριο των 40 χρόνων του ΣΕΓΜ με τίτλο «Ο
μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 30
Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι και συμπίπτει με τα 200 χρόνια από
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και τα 40 χρόνια από την είσοδο της Χώρας στην Ε.Ε.
Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 165 και πλέον σύνεδροι, χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό, τόσο από
πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας όσο και από την πολύ υψηλή ποιότητα των προσκληθέντων
ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο συνέδριο αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων στον
σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων και χωρικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ειδικότερα δε
στην παρούσα χρονική συγκυρία εξόδου από την πανδημία του κορωνοϊού, με διαθέσιμο πρωτόγνωρο
χρηματοδοτικό πακέτο άνω των 100 δισ.€ για έργα μετασχηματισμού της Χώρας προς ένα βιώσιμο
μέλλον, οι εταιρείες μας καλούνται να τα μελετήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο να
αποτελέσουν επενδύσεις αειφόρου ανάπτυξης και όχι απλώς απορρόφηση πόρων στο βωμό μίας
πρόσκαιρης ανάκαμψης της οικονομίας.
Παρουσιάσθηκαν από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της διοίκησης και εκπροσώπων φορέων, τα
επιμέρους προγράμματα προς μία πράσινη, ανθεκτική και ψηφιακή μετάβαση στους τομείς ενδιαφέροντός
μας και συζητήθηκαν μέτρα από την πλευρά της Πολιτείας καθώς και οι αναγκαίοι μετασχηματισμοί στις
επιχειρήσεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να δράσουμε επιτυχώς στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες
ως εμπροσθοβαρείς φορείς εξωστρεφούς δραστηριότητας, όχι μόνο για τον κλάδο μας αλλά για το σύνολο
της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με μία επετειακή εισαγωγή από τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κο Ανδρέα Μπουντουβή για τα έργα και τις μελέτες την περίοδο από το 1828 μέχρι το 1981. Ο κος
Πρύτανης ευχαρίστησε τον ΣΕΓΜ για την πρόσκληση ως αναγνώριση του ΕΜΠ στην ανάπτυξη του
νεώτερου ελληνικού κράτους και επεσήμανε, ως χημικός μηχανικός ο ίδιος, τον εύστοχο τίτλο του
συνεδρίου.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην πρόσφατη
περίοδο από το 1981 που η Χώρα έγινε πλήρες μέλος της Ε.Ε. και ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος μέχρι σήμερα,
στην οποία, παρά τα επιμέρους προβλήματα, η Ελλάδα κατάφερε να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
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δραστηριοποίησης των ελληνικών μελετητικών εταιρειών την νέα δεκαετία 2021-2030 στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό. Εξήγησε τον καταλυτικό ρόλο τους στην ανάπτυξη καθόσον, σύμφωνα και με την άποψη
της Γενικής Διευθύντριας της DG GROW της Ε.Ε. κας Kerstin Jorna, οι μελετητές είναι αυτοί που μπορούν
να σχεδιάσουν σωστά έργα, δηλαδή έργα που θα αποτελέσουν επένδυση για το μέλλον και όχι μία απλή
απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων. Ανέφερε συνοπτικά τρεις κομβικούς παράγοντες σωστού
σχεδιασμού, τις μελέτες κόστους – oφέλους με βάση αξιόπιστες τεχνικές μελέτες, το Value Engineering
και την τήρηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Για την ταχύτερη και καινοτόμα υλοποίηση των νέων έργων πρότεινε την κοινή προσέγγιση μελετητών κατασκευαστών (early contractor involvement) όπως συμβαίνει στα συστήματα μελέτης – κατασκευής, τα
έργα ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί και υλοποιούνται καθώς και τις προτάσεις
καινοτομίας οι οποίες όταν νομοθετηθούν, αναμένεται να κινητοποιήσουν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια σε
ανταποδοτικά έργα. Τέλος έθεσε τις προϋποθέσεις επιτυχούς μελετητικής ωρίμανσης των έργων και
προγραμμάτων: Όσον αφορά τη Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, σύγχρονες προδιαγραφές και
διαφανείς όροι διαγωνισμών, επιλογή μελετητών με ποιοτικά κριτήρια, ικανοποιητικές αμοιβές με αυστηρή
επίβλεψη και κίνητρα συγχωνεύσεων. Όσον δε αφορά τις μελετητικές εταιρείες, απαιτείται μεγέθυνση και
εταιρικό management, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (BIM, AI, κ.λπ.), εφαρμογή συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας, προσέλκυση νέων επιστημόνων και συνεχής μετεκπαίδευση των ήδη
εργαζομένων με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.
Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, ο Υφυπουργός Υποδομών κος Γιώργος Καραγιάννης έδωσε τον τόνο με
την περιγραφή του μεγάλου προγράμματος νέων υποδομών και συντήρησης των υπαρχουσών που
προωθεί συντονισμένα το Υπουργείο και τις προκλήσεις μελετητικής ωρίμανσης που αντιμετωπίζει,
αναγνωρίζοντας τον μελετητικό κλάδο ως στρατηγικό συνομιλητή. Ενημέρωσε δε ότι ολοκληρώνεται η
ανάθεση της μεγάλης συμφωνίας πλαίσιο για την υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και
ανήγγειλε ότι προετοιμάζονται νέοι διαγωνισμοί συμφωνιών πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών των
έργων της επόμενης γενιάς. Επεσήμανε την ανάγκη παρακολούθησης και συντήρησης των υφιστάμενων
υποδομών με πρώτη προτεραιότητα τις γέφυρες, την ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην διαστασιολόγηση των έργων και την μοντελοποίηση της κυκλοφορίας στην μετά τον
κορονοϊό εποχή. Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και προς την
κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο προωθεί την χρήση του ΒΙΜ σε πρώτη φάση στο μεγάλο έργο της Γραμμής
4 του Μετρό και στα σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ.
Στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ κος Νικόλαος Κουρέτας
αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία της εταιρείας με τα μελετητικά γραφεία για τον σχεδιασμό των έργων
Μετρό και Τραμ και στην ένταξη των νέων τεχνολογιών όπως το ΒΙΜ και ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε με
επιτυχία ο διαγωνισμός ανάδειξης τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της επίβλεψης στο μεγάλο
έργο της Γραμμής 4.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κος Γιώργος Καταπόδης κατά τον χαιρετισμό του επεσήμανε την σκοπιμότητα
διατήρησης της ανεξαρτησίας της Αρχής και ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ συμφώνησε με την ανάγκη αυτή όσον
αφορά τις αρμοδιότητες, ανεξαρτήτως ή μη της συγχώνευσής της με την ΑΕΠΠ.
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Στην συνέχεια, χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας κος Γιώργος Τσακούμης, ο οποίος
ευχαρίστησε τον ΣΕΓΜ για την πρόσκληση. Αναφέρθηκε στην ανάγκη συγχωνεύσεων των ελληνικών
μελετητικών εταιρειών προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, στον
εξορθολογισμό των εκπτώσεων και στην μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά τις εγκρίσεις και τις
αδειοδοτήσεις.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κος Γιώργος Ραουνάς επεσήμανε την στενή συνεργασία των δύο Συνδέσμων ως
δρώντων εν πολλοίς συμπληρωματικά. Στάθηκε σε τρία ζητήματα: Στην αξιοποίηση των ευκαιριών από
τα μέλη μας με την μη πρόκληση καθυστερήσεων από ενστάσεις και εν γένει παρακώλυση των
διαδικασιών, στην ανάγκη δημιουργίας μεγαλυτέρων σχημάτων με βιωσιμότητα και ευρωστία και στην
προώθηση της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης με την αξιοποίηση της ισχυρής μας τεχνογνωσίας και
εμπειρίας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κος Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι οι μελετητές πρέπει και μπορούμε να είμαστε
καταλύτες ανάπτυξης προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το τεράστιο πρόγραμμα μελετών – υποδομών
των επομένων ετών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Απαιτείται συνεργασία και στελέχωση των
εταιρειών μας με νέους συναδέλφους από τα πολυτεχνεία και τα πανεπιστήμια και από όσους έφυγαν τα
προηγούμενα χρόνια της κρίσης από τη Χώρα.
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κος Σπύρος Μάμαλης αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, επεσήμανε την
ανάγκη συνεργασίας όλων των τεχνικών ειδικοτήτων επιστημόνων, μηχανικών, γεωλόγων, δασολόγων,
γεωπόνων, προκειμένου να σχεδιάσουμε σωστά την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Η 1η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων
στην ανάκαμψη της Χώρας: Το χρηματοδοτικό, νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο» με συντονιστή τον
Πρόεδρο του ΣΕΓΜ κο Παναγή Τονιόλο.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και
Μεταφορών της Ένωσης Περιφερειών κος Φάνης Σπανός αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο των μελετητών
στην ωρίμανση έργων και προγραμμάτων που θα προσδίδουν αναπτυξιακή προοπτική σε εθνικό και σε
περιφερειακό επίπεδο. Ευχαρίστησε δε τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ για την προσφορά βοήθειας από τον
Σύνδεσμο προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ανάταξη της Βόρειας Εύβοιας από τις πρόσφατες
πυρκαγιές και υποσχέθηκε να προκαλέσει σε μία κοινή συνάντηση Περιφέρειας, ΣΕΓΜ και του κου
Σταύρου Μπένου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κος Θεόδωρος Σκυλακάκης μίλησε για την πρόκληση της
μελετητικής ωρίμανσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί ο
υπερσχεδιασμός με τήρηση όμως των νέων απαιτήσεων που θέτει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και ότι τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια δεν επιτρέπουν στείρους ανταγωνισμούς και καθυστερήσεις στις
διαδικασίες ούτε υπερβολικές εκπτώσεις, δεδομένου ότι το μελετητικό αντικείμενο θα είναι ιδιαιτέρως
αυξημένο τα προσεχή 3-4 χρόνια. Στη συνέχεια, οι ενδυναμωμένες ελληνικές μελετητικές εταιρείες πρέπει
όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά αυξήσουν την εξωστρεφή τους δραστηριότητα. Δήλωσε δε διαθέσιμος να
συμμετάσχει σε ένα σχετικό workshop του ΣΕΓΜ όπου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά.
Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(INSETE) κος Άρης Ίκκος παρουσίασε τις αναγκαίες επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση
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της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. Για να υποστηριχθεί το τουριστικό brand της Ελλάδας που
είναι από τα ισχυρότερα παγκοσμίως, απαιτείται χωροταξικός σχεδιασμός και ενίσχυση των υποδομών οι
οποίες υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες, με αποτέλεσμα να υποσκάπτεται η
ελκυστικότητα των προορισμών. Το πρόβλημα επιτείνεται λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Μελέτη του Ινστιτούτου προτείνει έργα που καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών της Χώρας σε
δημόσιες επενδύσεις με σημαντική συνεισφορά στον τουρισμό όπως είναι έργα σε αεροδρόμια, λιμάνια
και μαρίνες, έργα διασύνδεσης μεταφορικών μέσων, στοχευμένες παρεμβάσεις – επεκτάσεις του οδικού
δικτύου, έργα κοινής ωφέλειας όπως ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και έργα ενίσχυσης εμπειριών όπως
η δημιουργία δικτύου μονοπατιών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, βελτιώσεις σε
αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά αξιοθέατα. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια έχουν επιλεγεί τα δέκα
πλέον σημαντικά.
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κος
Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσίασε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις υποδομές
για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την προστασία της από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής, προϋπολογισμού άνω των 2 δις.€.
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), του οποίου ο
ΣΕΓΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος, κος Σέργιος Λαμπρόπουλος, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην επιτάχυνση
της ανάκαμψης και ανάπτυξης μέσω της εκτεταμένης υλοποίησης ΣΔΙΤ ώστε να κινητοποιηθούν
περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα που έχει ανάγκη η Χώρα.
Επεσήμανε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την σειρά του «Χρυσού Κύκλου»: γιατί - πως – τι – πότε και όχι
την ανάποδη όπως συχνά πράττουμε λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων απορρόφησης. Επειδή
οι ΣΔΙΤ συνεπάγονται μακροχρόνιες δεσμεύσεις αποπληρωμής από το ΠΔΕ, είναι απόλυτα αναγκαίο να
χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα τα έργα που θα αποφέρουν έσοδα και ανάπτυξη στο άμεσο
μέλλον και θα έχουν συνέργεια με άλλα. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έργα θα οδηγήσουν σε δυσχέρεια
αποπληρωμής και αύξηση του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία των «Αυτόκλητων ή Πρότυπων
Προτάσεων»
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ανάπτυξης

κατασκευαστικών έργων μέσω ΣΔΙΤ, με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό
και στον τρόπο χρηματοδότησης ενός τεχνικού έργου.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερης Τάξης (ΣΤΕΑΤ) κος Γιώργος Συριανός μίλησε
για την ισχυρή συνεισφορά των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών στην ανάπτυξη.
Κατασκευαστές και Μελετητές συνθέτουν ένα δίπολο για την παραγωγή έργου. Πρέπει να ανταποκριθούμε
στην πρόκληση με επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας των μελετητικών και κατασκευαστικών
εταιρειών. Απαιτείται μακροπρόθεσμος, στρατηγικός σχεδιασμός. Δεν είναι δυνατόν τα έργα
παραχώρησης στην Ελλάδα να χρειάζονται κατά μέσο 7-8 χρόνια για να συμβασιοποιηθούν. Η
νομοθέτηση εφαρμογής με σωστό τρόπο των προτάσεων καινοτομίας είναι κολοσσιαίας σημασίας και θα
απελευθερώσει των μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο από την γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα
μειώνοντας τον χρόνο ωρίμανσης στο 1 – 1,5 έτος. Οι μελέτες πρέπει να είναι καλοπληρωμένες
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις και για το λόγο αυτό ο
ΣΤΕΑΤ υποστηρίζει την πρόταση του ΣΕΓΜ για εφαρμογή πλαφόν στις αμοιβές των μελετών σε όλα τα
συστήματα παραγωγής έργων με μελετοκατασκευή. Τέλος, οι εταιρείες μας πρέπει να υποβοηθηθούν
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στην προσπάθεια εξωστρεφούς δραστηριότητάς τους διότι εκεί θα βρίσκεται το πεδίο ενασχόλησής τους
μετά το τέλος περιόδου που αρχίσαμε να διανύουμε και γιατί σύμφωνα με τα τα συμπεράσματα μελέτης
του ΣΤΕΑΤ σχετικά με την εξωστρέφεια του τεχνικού κλάδου, το 50% των εσόδων επιστρέφουν πίσω και
συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Χώρας.
Η 2η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Ο νέος κύκλος που ανοίγει: Πράσινη – Ανθεκτική – Ψηφιακή μετάβαση»
χωρισμένη σε δύο μέρη με συντονίστρια του 1ου μέρους την αντιπρόεδρο του ΣΕΓΜ κα Δέσποινα
Καλλιδρομίτου.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μέχρι πρότινος Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κος Γιώργος Στύλιος. Ο Υπουργός τόνισε κατ’ αρχήν την εποικοδομητική συνεργασία που
είχε με τους εκπροσώπους των μελετητικών οργανώσεων κατά την προετοιμασία και ψήφιση του
Ν.4186/21 για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Όσον αφορά την νέα ΚΑΠ θεσμοθετείται το
μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων και το ψηφιακό αγροτικό κτηματολόγιο για την προσέλκυση
επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κος Γιάννης Ξιφαράς ανέπτυξε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Μεταφορών. Οι έξυπνες υποδομές με αυτοματοποιημένη διαχείριση για την αντιμετώπιση της ζήτησης
είναι οι υποδομές του μέλλοντος μαζί με την ενίσχυση των ΜΜΜ. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί την πιο
εξελισσόμενη νέα τάση στις μεταφορές, η ανάπτυξη της οποίας απαιτεί σοβαρές μελέτες για την
εγκατάσταση φορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αστική
κινητικότητα και αναπτύσσονται διάφορες εκδοχές μικροκινητικότητας. Η νέα εθνική στρατηγική για το
ποδήλατο θα παρουσιασθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι ανάγκη να ενταθεί ο ρυθμός εκπόνησης
των ΣΒΑΚ. Πολιτική του Υπουργείου αποτελεί επίσης η ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών με
ίδρυση εμπορευματικών κέντρων με πρώτο το Θριάσιο ώστε η Χώρα να καταστεί κέντρο Logistics. Ο
μελετητικός κλάδος πρέπει να προετοιμασθεί κατάλληλα για καταστεί στρατηγικός εταίρος της Πολιτείας
στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Δεν
έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στη Χώρα μεγαλύτερο πρόγραμμα Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σε εξέλιξη τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τη
βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, για τις ΑΠΕ, τον ορυκτό πλούτο, τον τουρισμό και τις
υδατοκαλλιέργειες. Τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια με χρηματοδότηση 360 εκ.€ θα θέσουν τους
κανόνες και θα δώσουν δουλειές με καλές αμοιβές στα μελετητικά γραφεία τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα
ΤΠΣ θα προκηρυχθούν από το ΤΕΕ σε (4) φάσεις και θα υπάρξει λειτουργική ιεράρχηση του οδικού
δικτύου. Τα ΕΠΣ διαφοροποιούνται όσον αφορά την κατανομή τους κατά περίπτωση, κυρίως όσον αφορά
την τουριστική ανάπτυξη. Θα προκηρυχθούν επίσης μελέτες για την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου
και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Οι αμοιβές είναι καλές και δεν πρέπει να δοθούν υπερβολικές
εκπτώσεις ώστε το αποτέλεσμα να έχει το ποιοτικό επίπεδο που απαιτείται και να μην επιστραφεί η
χρηματοδότηση. Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης είναι το κλειδί για να ενσωματώσουμε όλες τις γεωχωρικές
πληροφορίες σε ενιαίο υπόβαθρο. Οι στρατηγικές αστικές αναπλάσεις χρηματοδοτούνται με 480 εκ.€. με
πολύ σημαντικό μελετητικό αντικείμενο με προδημοσιευμένο τον σχετικό Οδηγό. Η ΚΥΑ για την βιώσιμη
αστική κινητικότητα που θα δώσει στους δρόμους των πόλεων μας την μορφή των ευρωπαϊκών,
περιλαμβάνοντας τις θέσεις φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΣΦΗΟ), είναι προς υπογραφή.
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Ο Καθηγητής του ΕΜΠ κος Αναστάσιος Στάμου μίλησε για την κλιματική αλλαγή και τις πράσινες
υποδομές. Παρουσίασε τις νέες «πράσινες» τάσεις για την προστασία των υποδομών από τις φυσικές
καταστροφές με βασικές την παρακολούθηση μέσω αισθητήρων, την κατασκευή «ευλύγιστων» αλλά
συγχρόνως ανθεκτικών υποδομών γιατί δεν «σπάνε» (καταστρέφονται), την συγκράτηση αντί την ταχεία
απαγωγή των υδάτων. Στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ διδάσκονται οι σχετικές τεχνικές στα
μαθήματα εφαρμοσμένης υδραυλικής μηχανικής. Το 2022 το τμήμα εφαρμοσμένης υδραυλικής
διοργανώνει στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο για την καινοτόμο διαχείριση των υδάτων στην κλιματική
αλλαγή.
Ο Διευθυντής του Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος κος Αντώνης Μαρίνος ανέπτυξε τις στρατηγικές και πολιτικές για έξυπνα και
αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα και αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ που αφορά την
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και παρουσιάζει ιδιαίτερο μελετητικό ενδιαφέρον.
Το 2ο μέρος της ίδιας ενότητας συντόνισε η υπεύθυνη Οικονομικών του ΣΕΓΜ κα Ιωάννα Ξανθοπούλου.
Ο Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας,
μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου (ESAC) της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) και Σύμβουλος του Προέδρου της Κυβέρνησης
κος Γιώργος Κρεμλής ανέπτυξε το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας. Το
πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων εξακολουθεί να υπάρχει στη Χώρα. Αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση
βρίσκεται στο 19% αντί 50% που θα οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο από την ΕΕ. Το υπόλειμμα της
ανακύκλωσης και διαχείρισης σε ΧΥΤΥ που θα φθάνει το 25% το 2035, θα πρέπει να οδηγηθεί σε καύση.
Ο νέος νόμος για τη διαχείριση αποβλήτων προβλέπει (7) ρεύματα διαλογής στην πηγή, μεταξύ των
οποίων και τα βιοαπόβλητα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης. Απαιτούνται
μονάδες διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι απαραίτητη η μελετητική υποστήριξη για τον
σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των μέτρων και των απαιτούμενων έργων.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Hellas, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ κα Λένα Μπέλση συνέχισε
στο θέμα της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στα μέτρα που εφαρμόζει παγκοσμίως όπως την αξιοποίηση
των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με τη μετατροπή τους σε τσιμέντο, ανακυκλωμένα
αδρανή και υλικά για ανάπλαση λατομείων. Ο Όμιλος Ηρακλής είναι η πρώτη βιομηχανία παραγωγής
τσιμέντου στην Ελλάδα με περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος. Απαιτείται να εκπονηθεί μία μελέτη για τις
αιτίες που κρατούν την Ελλάδα μακριά από τους ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της ανακύκλωσης και
στη συνέχεια να ανατεθεί ένα πρόγραμμα μελετών για την μετατροπή της σε μία κυκλική οικονομία.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ κος Σπύρος Πατέρας μίλησε για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
του ΟΣΕ που ιδρύθηκε με την σημερινή του μορφή πριν ακριβώς 50 χρόνια. Ο ΟΣΕ είναι
υποστελεχωμένος και γερασμένος, με αποτέλεσμα, και παρά τις επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών,
να καλύπτει μόλις το 2,5% των εμπορευματικών μεταφορών έναντι 17% πανευρωπαϊκά και 1% των
επιβατικών έναντι 8,1% αντιστοίχως, παρά το σχετικά μεγάλο μήκος του δικτύου. Στη βασική γραμμή
ΠΑΘΕ κανονικού εύρους απομένει η εγκατάσταση συγκεκριμένων συστημάτων ηλεκτροκίνησης –
τηλεδιοίκησης. Υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης του μετρικού δικτύου της Πελοποννήσου στη βάση της
τουριστικής ανάδειξης των περιοχών με βάση αντίστοιχα μοντέλα της Αυστρίας και Ισπανίας. Η ΕΡΓΟΣΕ
ΑΕ ωριμάζει νέα έργα ύψους 3,3δις€ για δημοπράτηση με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου.
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Βρίσκεται υπό ωρίμανση μέσω ΣΔΙΤ έργο δεκαετούς συντήρησης και ανάταξης του βασικού
σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνολικού προϋπολογισμού 1,5δις€ με στόχο την
ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη μείωση του χρόνου διαδρομής από 4 ώρες και 15 λεπτά στις 3 ώρες και
30 λεπτά. Προγραμματίζονται επίσης συνδέσεις με βασικούς λιμένες, αεροδρόμια και εφοδιαστική. Για όλα
τα παραπάνω έργα βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας – ΑΚΟ και προγραμματίζεται η
προετοιμασία φακέλων έργων, τεχνικών δελτίων για την προκήρυξη των τεχνικών και περιβαλλοντικών
μελετών και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, όπου συμβολή των μελετητικών γραφείων είναι
απαραίτητη.
Ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κος Νίκος Ταχιάος μίλησε για τα έργα Μετρό που αλλάζουν την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς μία πιο πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα. Στην Αθήνα βρίσκονται σε
εξέλιξη η επέκταση προς Πειραιά με 3 σταθμούς ώστε να συνδεθεί με το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η
επέκταση προς Ίλιον με 3 σταθμούς και έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες του τμήματος Α της
Γραμμής 4 με 15 σταθμούς. Επίσης ολοκληρώνεται η επέκταση του Τραμ προς Πειραιά. Στη συνέχεια ο
κος Ταχιάος αναφέρθηκε στο έργο Μετρό της Θεσσαλονίκης και στα προβλήματα που έχουν ανακύψει
λόγω αρχαιολογίας στους σταθμούς, ειδικά στον σταθμό της Βενιζέλου όπου αναδεικνύεται η ανάγκη
μελέτης από οργανωμένες μελετητικές εταιρείες με διεπιστημονικό τρόπο. Στο τέλος έθιξε το θέμα των
επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης όπου δεν υπάρχει μελετητική τεκμηρίωση στην υπάρχουσα
πρόταση παρά μόνον τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος. Η Μελέτη Ανάπτυξης του Μετρό
Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι αυτή που θα τεκμηριώσει την σκοπιμότητα και τη διαδρομή
των πιθανών επεκτάσεων Ο κος Ταχιάος κατέληξε ότι ο ΣΕΓΜ πρέπει να διακηρύσσει ότι πίσω από ένα
επιτυχές εγχείρημα υπάρχει μία καλή μελέτη χωρίς εξάρτηση από πολιτικές και λοιπές εξωγενείς πιέσεις
και σκοπιμότητες.
Ο Chief Planning, Design & Construction Officer, Hellinikon Project κος Δημήτρης Ζωντανός μίλησε για το
έργο του Ελληνικού ως υπόδειγμα αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης. Από τον περασμένο Ιούνιο το έργο
ανήκει στην LAMDA DEVELOPMENT η οποία πλέον έχει την συνολική ευθύνη. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι
αναπτύσσει το έργο, που είναι μία αστική ανάπλαση και όχι κλειστή οικοδομική δραστηριότητα, τηρώντας
τους 17 στόχους (SDGs) της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Η
εταιρεία προχωρά σε προσλήψεις προσπαθώντας να κάνει πράξη το brain drain. Αναφέρθηκε επίσης στα
επιμέρους έργα πρώτης προτεραιότητας στα οποία ωριμάζουν από Έλληνες μελετητές με πρωτοποριακές
λύσεις όπως η άρδευση όπου θα χρησιμοποιηθεί νερό από τα λύματα του κεντρικού αγωγού που
οδηγούνται στην Ψυττάλεια μετά από ειδική επεξεργασία σε μονάδα που κατασκευάζεται στο χώρο του
Ελληνικού. Δημιουργείται νέος πεζόδρομος - ποδηλατόδρομος 3,5 χιλιομέτρων που θα ενώνει την Λ.
Βουλιαγμένης με την παραλία. Ο πύργος Marina Tower με leader μελετητή την Forster & Partners και
συμμετοχή ελληνικών μελετητικών ομάδων θα έχει 80% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από τον μέσο
όρο των νέων ελληνικών κατοικιών και γραφείων ικανοποιώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030. Το
πάρκο θα δημιουργηθεί εκ του μηδενός στους πρώην διαδρόμους του αεροδρομίου με μόνο αντίστοιχο
παράδειγμα διεθνώς το Marina Bay Gardens της Σιγκαπούρης με μικτή ομάδα μελέτης. Μόνο για τις
υποδομές απασχολήθηκαν 15 μελετητικά γραφεία εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία από την
Ελλάδα, εκπονήθηκαν 132 μελέτες και παρήχθησαν 11.800 σχέδια.
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Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κος Κωνσταντίνος Αραβώσης μίλησε για τον
ρόλο των καινοτόμων τεχνολογιών στην βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολύ
συγκεκριμένοι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2030 οι ρύποι πρέπει να
μειωθούν κατά 55% σε σχέση με το 1993. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε την ανακύκλωση οδηγούμενοι
προς μία κυκλική οικονομία σύμφωνα με ένα τετραετές πρόγραμμα που έχει εκπονήσει του Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η εφαρμογή καινοτόμων
τεχνολογιών. Κάθε επένδυση με βάση την ταξινόμηση της ΕΕ θα αξιολογείται και με την πράσινη
παράμετρο. Ανέφερε ως παράδειγμα δύο τομείς που δίνει έμφαση του Υπουργείο, τη διαχείριση των
υδάτων και των δασών. Όσον αφορά τα νερά βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση των δικτύων
γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι απώλειες ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 50%. Με τα έξυπνα συστήματα
νερού με χρήση αισθητήρων, τηλεμετρίας, ψηφιακών υδρομέτρων επιτρέπουν την βελτιστοποίηση του
δικτύου και την ανίχνευση των διαρροών. Οι υποδομές αυτές και η αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων
αμιάντου θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με 200 εκ.€ όπως και οι νέες αειφόρες μονάδες
αφαλάτωσης στα νησιά. Θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού σε οικιακό και βιομηχανικό
επίπεδο με χρηματοδότηση 100 εκ.€. Αντίστοιχα στη διαχείριση των δασών θα εφαρμόζονται νέες
τεχνολογίες παραγωγής εικόνας από επίγειες κάμερες και drones και όλα τα στοιχεία θα ενσωματώνονται
σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των δασών. Το 90% των δασών αναπαράγονται με φυσικό
τρόπο. Για το υπόλοιπο 10% θα πραγματοποιηθεί τεχνητή αναδάσωση με σύγχρονες τεχνολογίες και
χρηματοδότηση 200 εκ.€.
Η 3η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Διεθνείς αγορές και ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές
επιχειρήσεις» με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κος Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης άνοιξε τις εργασίες της 2ης
μέρας με χαιρετισμό και μίλησε για την εξωστρέφεια των μελετητικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων
ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο για την
εξωστρέφεια που ενέκρινε πρόσφατα. Αναγνώρισε την εμπροσθοβαρή συμβολή της εξωστρεφούς
δραστηριοποίησης του μελετητικού κλάδου στο σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας (μελετητές –
κατασκευαστές – προμηθευτές). Δήλωσε ανοικτός σε συνεργασία με τον ΣΕΓΜ για τον προσδιορισμό και
την δρομολόγηση των κατάλληλων ενεργειών.
Ακολούθησε ο Αντιπρύτανης ΕΜΠ κος Ευάγγελος Σαπουντζάκης ο οποίος μίλησε για τον ρόλο του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ. Παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε κατά το δυνατόν
περισσότερους μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου
με στόχο την προαγωγή της μεταφοράς της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας. Το πρώτο πρόγραμμα για
την επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση των τεχνικών έργων απευθύνεται σε απόφοιτους πολιτικούς
μηχανικούς, που έχουν εργασθεί ή σκοπεύουν να εργασθούν στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και
κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας αλλά και ευρύτερα έργων από οπλισμένο ή προεντεταμένο
σκυρόδεμα και χάλυβα (κτήρια, γέφυρες, έργα αντιστήριξης, θεμελιώσεις κ.α.). Η λειτουργία του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά κατά προτεραιότητα τις μελετητικές εταιρείες καθότι δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης
των στελεχών τους σε νέες τεχνολογίες και ειδικά αντικείμενα με την εγγύηση της ποιότητας παρεχόμενης
γνώσης του ΕΜΠ.
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Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FIDIC κος Nelson Ogunshakin ανέλυσε στο τι σημαίνει να
εργάζεται μία μελετητική εταιρεία σε όλο τον κόσμο με την τεχνογνωσία που παρέχει η FIDIC. Η FIDIC
που αποτελεί την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών έχει ως μέλη 100 Εθνικούς
Συνδέσμους που εκπροσωπούν 40.000 εταιρίες και 1.500.000 Συμβούλους Μηχανικούς. Ο σκοπός της
FIDIC είναι ταυτόσημος με τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά στην
ποιότητα, βιωσιμότητα και ακεραιότητα του τελικού προϊόντος. Αναφέρθηκε στην δομή της FIDIC, στον
τρόπο διοίκησης, στις μορφές δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παγκόσμια οικονομία, στον τρόπο και
στα διάφορα είδη συμβασιοποίησης με την συνδρομή των συμβάσεων FIDIC. Τέλος απαρίθμησε διάφορα
είδη πιστοποίησης που παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο από την FIDIC μετά από εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα και ανεξάρτητες εξετάσεις.
Ο Αντιπρόεδρος της EFCA κος Nikola Matić ανέπτυξε θέματα που σχετίζονται με την δραστηριοποίηση
των ευρωπαϊκών τεχνικών συμβουλευτικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον με τις διάφορες
επιτροπές που επεξεργάζονται και εισηγούνται προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και τους
εθνικούς συνδέσμους μέλη της. Ανέφερε για τις προκλήσεις που υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και στον μετασχηματισμό που πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
προκλήσεις μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.
Ο Γενικός Διευθυντής της ανεξάρτητης εταιρείας πιστοποιήσεων της FIDIC, FCL κος Θάνος Τότσικας,
αναφέρθηκε στον ρόλο των πιστοποιήσεων σε διεθνές επίπεδο και πιο ειδικά στα είδη και στις βαθμίδες
των πιστοποιήσεων που παρέχει η FCL FIDIC. Το πρόγραμμα αυτό έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει
μέχρι σήμερα 1.500 μηχανικούς στην Κίνα και άλλες χώρες. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ θα πρέπει να
εξετάσουν την σκοπιμότητα και τα πιθανά οφέλη από ενδεχόμενη πιστοποίηση στελεχών τους σε σχέση
με τις αγορές που δραστηριοποιούνται και την εφαρμογή ή μη των προτύπων συμβάσεων της FIDIC
αυτοτελών ή μέσω των διεθνών αναπτυξιακών τραπεζών.
Τέλος, ο Πρόεδρος ERTICO ITS – EUROPE κος Άγγελος Αμδίτης μίλησε για την ευρωπαϊκή μετάβαση
προς την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα. Αναφέρθηκε στους στόχους και τις πολιτικές που έχει θέσει η
Ευρώπη σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία για μια μετάβαση προς την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα.
Εξήγησε ότι η ERTICO ITS – Europe αποτελεί σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα με 120 μέλη εταιρίες
– οργανισμούς σε 8 τομείς δράσης για έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα. Για την επίτευξη αυτών
απαιτείται επιτάχυνση του αυτοματισμού, μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απρόσκοπτη
κινητικότητα για όλους καθώς και ψηφιακές υποδομές για εμπορευματικές μεταφορές και υπηρεσίες
εφοδιαστικής. Για την υλοποίηση όλων αυτών είναι αναγκαία η συμβολή του μελετητικού/συμβουλευτικού
κλάδου στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.
Η 4η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Οργάνωση τεχνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων και
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών» με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κο Ιωάννη Λαδόπουλο.
Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και της ATTICA BANK κος Κωνσταντίνος Μακέδος μίλησε για τα σύγχρονα
χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης και ανάπτυξης των μελετητικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
Αναγνώρισε τον ρόλο των μελετητικών εταιρειών στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας και στην
εξωστρέφεια. Το ΤΜΕΔΕ είναι ο φορέας εγγυοδοσίας και η ATTICA BANK φορέας χρηματοδότησης για
τους μηχανικούς και τις μελετητικές και τεχνικές εταιρείες. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε διεθνείς
χρηματοδοτήσεις με επιτόκια αντίστοιχα των ευρωπαϊκών πρέπει οι εταιρείες μας να προσαρμοσθούν
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στην εταιρική διακυβέρνηση με τήρηση των ESGs και SDGs. Ο κος Μακέδος ανήγγειλε την δημιουργία
του πρώτου κοινού ταμείου ΕΑΤ –ΤΜΕΔΕ για τη χρηματοδότηση μηχανικών, μελετητικών και τεχνικών
εταιρειών από την ATTICA BANK και οκτώ συνεργαζόμενες τράπεζες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
χρηματοδότησης. Σε πολλές εταιρείες του κλάδου μεγάλο πρόβλημα στην προσπάθεια εξωστρεφούς
δραστηριότητας είναι η χορήγηση εγγυητικών επιστολών αποδεκτών από τις αναθέτουσες αρχές τρίτων
(πλην ΕΕ) χωρών. Το ΤΜΕΔΕ έχει γίνει μέλος και έχει αξιολογηθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα
Εγγυοδοσίας και επίσης έχει αξιολογηθεί από την ECB ως ιδιωτικός φορέας εγγυοδοσίας και τώρα
αξιολογείται από το Pan European Guarantee Fund το οποίο μπορεί να δώσει εγγυοδοτικές γραμμές για
το εξωτερικό. Εφόσον υπάρξει θετική δεύτερη αξιολόγηση από το Fund, θα απαιτηθεί αλληλογραφία με
τις χώρες ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση του ΤΜΕΔΕ. Στη Μάλτα έχει ήδη χορηγηθεί από το ΤΜΕΔΕ
εγγυητική επιστολή και στις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι αυτό είναι δυνατό. Στις τρίτες χώρες θα
χρειασθεί επικοινωνία. Όσον αφορά την ATTICA BANK έχει εξυγιάνει τον ισολογισμό της και θα
ανακεφαλοποιηθεί σύντομα. Στη συνέχεια θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδας.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ (Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Εργαστηριακών
Δοκιμών) κος Σκιπίων Αποστολάκης

παρεμβλήθηκε με έναν σύντομο χαιρετισμό. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι

εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο βιομηχανικός κλάδος δομικών υλικών εξάγει σε
τρίτες χώρες καινοτόμα υλικά και οι μελετητικές εταιρείες πρέπει να φροντίσουν τα συμπεριλαμβάνονται
στις προδιαγραφές των έργων που μελετούν. Θα πρέπει να δούμε από κοινού ΣΕΓΜ και ΕΒΕΤΑΜ το θέμα
καθώς και τα κενά τυποποίησης όπου δεν υπάρχουν διεθνή εναρμονισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές.
Ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος ΕΜΠ, MBA, Advanced Management κος Λάμπρος Διγώνης παρουσίασε μία
ολοκληρωμένη πρόταση για την οργάνωση ενός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και την ευθυγράμμιση
της εταιρικής κουλτούρας με τους εταιρικούς στόχους για τις μελετητικές εταιρείες με βάση αντίστοιχη
εργασία για τις ναυτιλιακές. Ο ελληνικός μελετητικός κλάδος είναι μικρός και πλήρως κατακερματισμένος
με προβλήματα χρηματοδότησης. Όμως το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το πλέον σημαντικό. Όλα τα στελέχη
της εταιρείας πρέπει να καταλαβαίνουν το ίδιο για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Η πρόταση οργάνωσης
που παρουσιάσθηκε απαιτεί για να εφαρμοσθεί, ένα ελάχιστο μέγεθος εταιρείας 30 – 40 ατόμων.
Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και της Χώρας στο EU BIM TASK GROUP κα Λιάνα Αναγνωστάκη με θέμα τις
δράσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του BIM. Ο οδικός χάρτης
της Επιτροπής εξειδικεύθηκε στη Γενική Συνέλευση του 2019. Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη κόστους –
οφέλους. Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ προβλέπει δυνητικά τη χρήση του BIM. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τις
δημόσιες συμβάσεις θα καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση του ΒΙΜ στις δημόσιες συμβάσεις των
κατασκευών. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα στην DG Reform για να αποστείλει Σύμβουλο
για τη σύνταξη στρατηγικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Χώρας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκτιμήσει πως ένας αρχικός προϋπολογισμός 320€ δις.€,
αφιερωμένος στο οικοσύστημα της κατασκευής με ψηφιακές τεχνολογίες στην Ε.Ε. και έχει
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ως συντελεστής μόχλευσης, που κυμαίνεται μεταξύ 608 δις.€ και 928€
δις.€. Η κα Αναγνωστάκη ζήτησε την συνεργασία του ΣΕΓΜ για την συντεταγμένη χρήση του BIM στην
Ελλάδα.
Η Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας για την προώθηση του BIM στην Ελλάδα κα Καλλιόπη Παπαδάκη
μίλησε για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση του BIM στην Ελλάδα. απόφαση του
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Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας συστήθηκε Κοινή Ομάδα Εργασίας προώθησης του
Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling). Ακολούθησαν αποφάσεις με τις οποίες
συστήθηκε Διυπουργική Επιτελική Επιτροπή και Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων προώθησης
του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling)» και Ομάδα Εμπειρογνωμόνων από
τον χώρο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, τον κατασκευαστικό κλάδο, τους μελετητές και κατασκευαστές
και τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο ΣΕΓΜ μετέχει στην Ομάδα αυτή με το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και
εκπροσώπου στο BIM Task Group της EFCA κο Γιάννη Λαδόπουλο. Οι τρεις βασικοί στόχοι που πρέπει
να επιτευχθούν είναι η Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου-Πλαισίου, η Ανάπτυξη ικανοτήτων του κλάδου και
η Διάχυση των στόχων & του οράματος, με σκοπό να περάσουμε σταδιακά από το LEVEL 1 (No Bim/Low
Collaboration/CAD), στο LEVEL 2 (Partial Collaboration/2D-3D), στο LEVEL 3 (Full Collaboration/ 4D-5D)
και εν τέλει στο LEVEL 4 (Full Integration/Open Bim-iBim-6D) στα επόμενα 2-3 χρόνια..
Ο Αντιπρόεδρος του buildingSMART και του BIM Task Group της EFCA κος Veljko Janjic μίλησε για την
ενσωμάτωση του ΒΙΜ στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα. Προς το παρόν η ψηφιοποίηση στον
κατασκευαστικό τομέα υστερεί του βιομηχανικού. Το buildingSMART εκδίδει οδηγίες σχετικά μα την
εφαρμογή του BIM. Στην Σερβία έχει δημιουργηθεί ήδη ο Σύνδεσμος «BIM SERBIA» για την συνεργασία
των εταιρειών που ασχολούνται με το BIM. Είναι χρήσιμο η Χώρα να συμμετάσχει στο buildingSMART
μέσω κάποιας εταιρείας κατασκευής έργων του Δημόσιου Τομέα (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΡΓΟΣΕ, κλπ).
Το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:
«Οι μελετητικές εταιρείες είναι αυτές που εκπονούν τον χωρικό σχεδιασμό, μελετούν τα τεχνικά έργα και
συντάσσουν τις περιβαλλοντικές μελέτες για την αδειοδότησή τους. Ως εκ τούτου έχουν καταλυτικό ρόλο
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, τόσον όσο αφορά στο εσωτερικό με τα έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των Ιδιωτικών Επενδύσεων όσο και στην εξωστρεφή δραστηριότητα του
συνόλου της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Η Πολιτεία, το ΤΕΕ και οι λοιποί Φορείς μέσω των εκπροσώπων τους έτειναν ευήκοον ους στις απόψεις
του ΣΕΓΜ. Πρέπει συνεπώς να σταθούμε ως κλάδος στο ύψος των περιστάσεων υπερβαίνοντας
αγκυλώσεις και αδυναμίες προκειμένου να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις προκλήσεις και συγχρόνως να
οικοδομήσουμε βιώσιμες εταιρείες, ικανές να συναγωνισθούν τις αλλοδαπές διεθνώς. Η ποιότητα των
Ελλήνων μηχανικών και λοιπών επιστημόνων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των επιχειρήσεών μας,
αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας.
Ο ΣΕΓΜ θα συνδράμει την Πολιτεία με συγκεκριμένες προτάσεις στοχευμένων δράσεων και τις επιχειρήσεις
μας με τα αναγκαία μέτρα εταιρικής αναδιάταξης».

4/1021 – ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ
Την 4η Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το 153o τεύχος των Νέων της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με βασικό
θέμα την πρώτη καταγραφή των ζημιών από τον σεισμό στην Αϊτή την 14η Αυγούστου.
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5/1021 – ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ EBCAM
Την 5η Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter του «The European
Business Council for Africa» (ebca) με χρήσιμα νέα για την Αφρική.

6/10/21 – 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.71/2019
Την 6η Οκτωβρίου 2021, διεξήχθη δια ζώσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η 2η συνάντηση
εργασίας της Υποομάδας επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ. 71/2019, στην οποία μετείχε ο πρόεδρος του
ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος. Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα κύρια σημεία στα οποία υπήρξε ομοφωνία για
διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία.

12/10/21 – BIM CONFERENCE 2021
Την 12η Οκτωβρίου 2021, διεξήχθη ψηφιακά και με φυσική παρουσία από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και την εταιρία BOUSSIAS, υπό την αιγίδα της EU ΒΙΜ Task Group, συνέδριο για το BIM.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου των κατασκευών δεν είναι το μέλλον αλλά το παρόν. Η
επιταχυνόμενη εφαρμογή των ψηφιακών διαδικασιών και της τεχνολογίας Building Information Modeling
(BIM) αναδεικνύεται στον παράγοντα - κλειδί.
Στο συνέδριο συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ Ιωάννης Λαδόπουλος και παρουσίασαν μελέτες και
έργα με χρήση του ΒΙΜ εκπρόσωποι εταιρειών - μελών του Συνδέσμου.

13/10/21 – Ο ΣΕΓΜ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ
Την 13η Οκτωβρίου 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ανακοίνωση για την απώλεια του
ΟμότιμοΥ Καθηγητή Τεχνικής Γεωλογίας ΤΟΥ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Παύλου Μαρίνου:
«Διακεκριμένος δάσκαλος με σπουδαίο ερευνητικό έργο που αναγνωρίζεται παγκοσμίως, όπως η
εισαγωγή του δείκτη GSI για τον ποσοτικό χαρακτηρισμό της βραχόμαζας με στόχο την εξαγωγή των
μηχανικών ιδιοτήτων της.
Τεχνικός σύμβουλος σε μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα και διεθνώς όπως το Μετρό της Αθήνας και οι
επεκτάσεις του, το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Εγνατία Οδός, έργα Σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων, η
σήραγγα

εκτροπής

Αχελώου,

το

φράγμα

Ευήνου,

οι

κατολισθήσεις

Μαλακάσας,

θέματα

αυτοκινητοδρόμων, σειρά φραγμάτων της ΔΕΗ και του ΥΠΕΧΩΔΕ, το φράγμα Rogun στο Tajikistan που
είναι το υψηλότερο στον κόσμο (335m) κ.λπ.».

20/10/21 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕΓΜ
Την 20η Οκτωβρίου εστάλησαν με email στα μέλη του Συνδέσμου τα Συμπεράσματα του επετειακού
Συνεδρίου του Συνδέσμου μας με τίτλο «Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης»
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που πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου στο Divani
Apollon Palace στο Καβούρι, με παραπομπές στα στοιχεία και στις παρουσιάσεις των ομιλητών.
Ο πρόεδρος κος Π. Τονιόλος ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ όσους και όσες συμμετείχαν
ενδυναμώνοντας και καθιστώντας τον ΣΕΓΜ κύριο εκπρόσωπο του Μελετητικού Κλάδου.

20/10/21 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Την 20η Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ άρθρο του δημοσιογράφου κ. Γιώργου
Λιάλιου σχετικά με τις υπερβολικές εκπτώσεις που δόθηκαν για την ανάληψη των μελετών των πρώτων
12 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) της Χώρας. Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ για το θέμα
απάντησε:
«Όπως έγινε ο διαγωνισμός, οι μελέτες θα ανατεθούν κατά κύριο λόγο με βάση την οικονομική προσφορά.
Οι μεγάλες εκπτώσεις δεν συμφέρουν το Δημόσιο, αντίθετα είναι σοβαρό πρόβλημα. Οπως δεν πρέπει να
επιλέγεις ένα γιατρό μόνο με βάση το πόσο χρεώνει, έτσι δεν πρέπει να αναθέτεις επιστημονικό έργο με
μοναδικό κριτήριο το ποιος δίνει τα λιγότερα», λέει στην «Κ» ο Παναγής Τονιόλος, πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). «Το σημείο αυτό δεν είναι το μόνο προβληματικό. Κατ’
αρχήν, δεν έχει προβλεφθεί τι θα γίνει με την επίβλεψη, η οποία με δεδομένα τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα
του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι κρίσιμη.
Επίσης, ήταν κακή ιδέα να χρησιμοποιηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο για να προκηρύξει τους διαγωνισμούς.
Ολοι εμείς οι μηχανικοί είμαστε μέλη του ΤΕΕ, οπότε υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων – αυτό θα
έπρεπε να είναι δουλειά του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τέλος, επειδή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, οι
μελετητές θα πληρωθούν με το που θα παραδώσουν τη μελέτη, αλλά πριν κατατεθούν στο ΣτΕ τα
προεδρικά διατάγματα με τα οποία πρέπει να εγκριθούν τα πολεοδομικά σχέδια. Άρα ο μελετητής δεν θα
φέρει πια το βάρος των λαθών».

24/10/21 – ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ‘ypodomes.com’
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα «ypodomes.com» άρθρο του προέδρου του
Συνδέσμου κ. Π. Τονιόλου με τίτλο «Ο μελετητικός – τεχνικός συμβουλευτικός κλάδος, καταλύτης
ανάπτυξης»:
«Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ιδρύθηκε το 1981, τη χρονιά που
η Ελλάδα εντάχθηκε στην τότε ΕΟΚ και σημερινή ΕΕ, αποτελώντας τον βασικό εκπρόσωπο των
μελετητικών γραφείων της Χώρας αφού μέλη του είναι πάνω από 120 συγκροτημένες μελετητικές
εταιρείες.
Την περίοδο που διανύουμε φαίνεται ότι βαίνουμε προς το τέλος μίας υγειονομικής κρίσης που έφερε στην
επιφάνεια ξεχασμένες παγκόσμιες απειλές μαζί με τις ήδη αναγνωρισμένες όπως η κλιματική αλλαγή και
η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συγχρόνως, η Χώρα μας
βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που μπορεί, υπό συνθήκες, να της επιτρέψει να
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καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ, αφήνοντας πίσω της οριστικά
την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
Ο ρόλος των μελετητικών εταιρειών θα είναι καταλυτικός στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη των
έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν το προσεχές διάστημα από το
Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το ύψος
των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα φθάσει τα €72δις τα οποία με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
αναμένεται να πλησιάσουν τα €110δις και θα κατανεμηθούν κατά 37% σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης
και κατά 20% σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Απαιτείται συνεπώς τριπλασιασμός της ικανότητας
απορρόφησης κονδυλίων, από τα σημερινά €2-3δις/χρόνο, στα €10-12δις/χρόνο.
Όμως η κρίσιμη παράμετρος που θα καθορίσει τελικά αν η όλη προσπάθεια οδηγήσει σε βιώσιμη
ανάπτυξη και όχι σε μία πρόσκαιρη ανάκαμψη, αποτελεί ο σχεδιασμός «σωστών» έργων αυτών δηλαδή
που αποτελούν πραγματική επένδυση και όχι απλό ξόδεμα χρημάτων. Και εδώ βρίσκεται ο καταλυτικός
ρόλος των μελετητικών εταιρειών. Η Γενική Διευθύντρια της DG GROW της ΕΕ κα Kerstin Jorna, σε
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Μελετητικών
Συνδέσμων (EFCA), στην οποία ο ΣΕΓΜ είναι μέλος και εθνικός εκπρόσωπος, με θέμα την προετοιμασία
των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τον περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Τα λεφτά δεν είναι το παν.
Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης: περίπου το 80% των πόρων θα διοχετευθεί σε κατασκευές. Σίγουρα υπάρχουν χρήματα,
αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι τα σωστά έργα για να επενδύσουμε σε αυτά. Εδώ θέλουμε τους
μηχανικούς (μελετητές), που είναι πάντα αυτοί που δίνουν τις λύσεις». Λόγω δε των ασφυκτικών
χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των ιδιωτικών επενδύσεων που δεν μπορούν
να περιμένουν, πρέπει τα έργα και τα αναπτυξιακά προγράμματα να ωριμάσουν σε ένα έως δύο χρόνια
και να υλοποιηθούν στα επόμενα πέντε έως οκτώ.
Αναφέρω επιγραμματικά τους βασικούς παράγοντες ορθού σχεδιασμού: Αξιόπιστες τεχνικές μελέτες και
μελέτες κόστους – oφέλους για στην επιλογή των έργων και δράσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου
στρατηγικού σχεδιασμού, value engineering για τον προσδιορισμό της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης με
στάθμιση της αξίας προς το κόστος, υποστήριξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) που έχει
θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής μετάβασης κλπ, κοινή προσέγγιση μελετητών - κατασκευαστών
από τα αρχικά στάδια της μελέτης (early contractor involvement), όπως συμβαίνει στα συστήματα μελέτης
– κατασκευής, τα έργα ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις που ήδη υλοποιούνται για την διασφάλιση της
κατασκευασιμότητας, οικονομικότητας και τη μείωση του χρόνου ωρίμανσης και, τέλος, τις προτάσεις
καινοτομίας οι οποίες, όταν νομοθετηθούν, αναμένεται να κινητοποιήσουν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια σε
ανταποδοτικά έργα και να επιταχύνουν σημαντικά τις διαδικασίες.
Οι εταιρείες - μέλη μας τα επόμενα χρόνια καλούνται να φέρουν εις πέρας πολλαπλάσιο έργο από αυτό
που σήμερα διαχειρίζονται, εργαζόμενες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις αναπτυξιακές τράπεζες και
ιδιώτες, σε συνεργασία με διεθνείς οικονομικούς, μελετητικούς και νομικούς συμβουλευτικούς οίκους. Για
να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην πρόκληση αυτή, απαιτείται όπως:
1. Διασφαλισθούν ικανοποιητικές αμοιβές με τον περιορισμό των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της
θέσπισης ποιοτικών κριτηρίων στην επιλογή των μελετητών και εισαγωγή πλαφόν στα έργα της
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μελετοκατασκευής καθώς και έγκαιρη καταβολή των πληρωμών, προκειμένου οι μελετητικές εταιρείες
να είναι ανθεκτικές και αποδοτικές διασφαλίζοντας ικανοποιητικό cash flow.
2. Οργανωθούν σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα διοίκησης και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και
πιστοποιηθούν στα πρότυπα ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας, ISO 21500 διαχείρισης έργων (project
management) καθώς και σε ειδικότερα αναλόγως των τομέων δραστηριοποίησής τους.
3. Ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης (Digitalization, and Digital Transformation) στην
διαχείριση, διαμοιρασμό των δεδομένων, σε έξυπνα συστήματα - τεχνητή νοημοσύνη, στην εξ’
αποστάσεως εργασία με βάση το cloud computing καθώς και στον σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη με
βάση το Building Information Modelling (BIM), τα Geographical Information Systems (GIS) και τη χρήση
drones, laser scanners και sensors για την λήψη και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
4. Τελευταίο και σοβαρότερο. Να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη
αφορά τους σημερινούς μας εργαζόμενους οι οποίοι σε ποσοστό άνω του 90% είναι μηχανικοί και
λοιποί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση και εμπειρία, πιστοποιημένοι στο εθνικό
μητρώο εμπειρίας μελετητών (ΜΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Απαιτείται όμως
συνεχής μετεκπαίδευση στο τεχνικό τους αντικείμενο, στις διαδικασίες και στη χρήση των νέων
τεχνολογιών. Προς τη κατεύθυνση αυτή αναμένουμε να βοηθήσει σημαντικά ή ίδρυση του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο θα
παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε κατά
το δυνατόν περισσότερους μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες. Ήδη το πρώτο πρόγραμμα για την
επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση των τεχνικών έργων που απευθύνεται σε απόφοιτους πολιτικούς
μηχανικούς που έχουν εργασθεί ή σκοπεύουν να εργασθούν στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και
κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας αλλά και ευρύτερα έργων από οπλισμένο ή προεντεταμένο
σκυρόδεμα και χάλυβα (κτήρια, γέφυρες, έργα αντιστήριξης, θεμελιώσεις κ.α.), θα ανακοινωθεί
σύντομα
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην πρόσληψη μηχανικών και επιστημόνων, είτε μέσω επαναπατρισμού
Ελλήνων (brain gain) που λόγω της οικονομικής κρίσης εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό και οι οποίοι
μπορούν να εισφέρουν σημαντική εμπειρία στις εταιρείες μας, είτε με την εισαγωγή νέων αποφοίτων οι
οποίοι λόγω της υψηλής στάθμης των σπουδών από τα πολυτεχνεία μας και την εξοικείωσή τους στις
ψηφιακές τεχνολογίες, μπορούν σε μικρό χρόνο, και παρά την έλλειψη εμπειρίας, να ενσωματωθούν στην
μελετητική διαδικασία.
Στα σαράντα αυτά χρόνια, όπως αναδείχθηκε και στο επετειακό Συνέδριο του Συνδέσμου που διεξήχθη
πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία, οι μελετητικές εταιρείες που εκπροσωπεί ο ΣΕΓΜ έχουν εκπονήσει και
συνεχίζουν να εκπονούν το μεγαλύτερο μέρος των μελετών των έργων που έχουν υλοποιηθεί και αυτών
που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην Ελλάδα. Συγχρόνως, μεγάλο ποσοστό μελών μας
δραστηριοποιούνται με επιτυχία και στο εξωτερικό ανοίγοντας δρόμους και στους συναφείς
επιχειρηματικούς κλάδους (προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργούς κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς
διείσδυσής τους σε νέες αγορές.
Η πρόκληση για τις ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη όμως
και η ευκαιρία να ενδυναμωθούν επιχειρηματικά ώστε αφ’ ενός, να εξακολουθήσουν να αποτελούν
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πυλώνα της αναπτυξιακής διαδικασίας με πραγματικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς
όρους και αφ’ ετέρου, να αυξήσουν τη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας στην
εξωστρέφεια του συνόλου της κατασκευαστικής βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα».

25/1021 – ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ EBCAM
Την 25η Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter του «The European
Business Council for Africa» (ebca) με χρήσιμα νέα για την Αφρική.

25/1021 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ FIDIC
Την 25η Οκτωβρίου 2021, εστάλη με email στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της FIDIC Dr Nelson Ogunshakin και πληροφοριακό φυλλάδιο
σχετικά με την επικείμενη διαδικασία πιστοποίησης επαγγελματιών μελετητών. Οι σχετικές αιτήσεις από
τους ενδιαφερομένους πρέπει να σταλούν μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2021.

29/10/21 – 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.71/2019
Την 29η Οκτωβρίου 2021, διεξήχθη δια ζώσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η 3η συνάντηση
εργασίας της Υποομάδας επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ. 71/2019, στην οποία μετείχε ο πρόεδρος του
ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος. Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα κύρια σημεία στα οποία υπήρξε ομοφωνία για
διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία.

29/10/21 – NEWSLETTER ΤΗΣ EFCA
Την 29η Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το newsletter του μηνός Οκτωβρίου
της EFCA με ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τα μέλη μας.

29/10/21 – COP26
Την 29η Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου σύνδεση με την ιστοσελίδα της
ετήσια παγκόσμια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα Conference of the Parties (COP26) που θα διεξαχθεί
στη Γλασκώβη από 31η Οκτωβρίου έως την 12η Νοεμβρίου 2021.
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