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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων που αφορά στη διαχειριστική περίοδο 1/12/2020 – 

30/11/2021, περιγράφονται οι βασικές ενέργειες και δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΜ 

όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου του 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα την 

8η Ιανουαρίου 2020 και ολοκληρώνει τη διετή θητεία του, ως εξής: 

H υλοποίηση των δράσεων και της περιόδου αυτής πραγματοποιήθηκε, λόγω του κορωνοϊού, σε 

επίπεδο αυξημένης προστασίας της δημόσιας υγείας και συντηρητικής οικονομικής διαχείρισης της 

λειτουργίας του Συνδέσμου. 

Το συνέδριο του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου, 

παρά τις δυσκολίες και αναστολές, στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία αφού είχε τον μεγαλύτερο, από 

ποτέ, αριθμό ομιλητών από εκπροσώπους της κυβέρνησης (υπουργούς, γενικούς γραμματείς, 

κ.λπ.), τον πανεπιστημιακό χώρο τις οργανώσεις και την αγορά και κατέγραψε τον Σύνδεσμο ως 

αξιόπιστο εταίρο και συνομιλητή. 

Η κυβέρνηση ξεδίπλωσε τις πολιτικές της, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας (αναθεώρηση του 

Ν.4412/2016 με τον Ν.4782/2021) όσο και σε επίπεδο νέων έργων και προγραμμάτων με την 

έγκριση του νέου ΕΣΠΑ2021-27, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

Κατά τα λοιπά, η λειτουργία του Συνδέσμου, συνεχίσθηκε χωρίς τη διοργάνωση λοιπών 

ενημερωτικών ημερίδων και λοιπών δράσεων, με την εξ’ αποστάσεως  διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων, συναντήσεων και συσκέψεων και συνεδριάσεων και παράλληλα με την ενίσχυση της 

επικοινωνίας με τα μέλη μέσω της ανάρτησης του Ημερολογίου Δράσεων κάθε μήνα και την συνεχή 

ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου. 

Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το Δ.Σ. στην αρχή της θητείας του ήταν: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Τονιόλος Παναγής Πρόεδρος 

Παπαγρηγορίου Σπύρος Α’ Αντιπρόεδρος 

Καλλιδρομίτου Δέσποινα Β’ Αντιπρόεδρος 

Ελευθέριος Διγώνης Γενικός Γραμματέας 

Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Αν. Γενικός Γραμματέας 

Ξανθοπούλου Ιωάννα Επιμελήτρια Οικονομικών 

Λαδόπουλος Ιωάννης Μέλος 

Ντούλης Γεώργιος Μέλος 

Χατζής Κωνσταντίνος Μέλος 

Γαλερίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος 

Τσομπανίδης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος 

https://drive.google.com/file/d/1C5-lf3LYEyeNWI7p5SqooT9ITfhZbBsR/view?usp=sharing
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1. Η διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Συνδέσμου και των εταιρειών 

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

ορθολογική διαχείριση των μειωμένων πόρων, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εταιρειών 

– μελών και τη διατήρηση, κατά το δυνατόν, της ομαλής ροής των εγκρίσεων, πληρωμών και 

νέων αναθέσεων μελετών. 

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

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

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

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

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

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

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

ανάδειξη θεμάτων ενδιαφέροντος των μελών μας. 

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

δημοσίων συμβάσεων και των φωτογραφικών διατάξεων στις προκηρύξεις. 

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

δράσεις της EFCA και της FIDIC. 

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

Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά εργαλεία, 

προτάσεις πολιτικής» με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-20. Η σύμβαση υπεγράφη την 

30η Δεκεμβρίου 2019 και είχε διάρκεια 6 μηνών. 

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

Η κατάσταση στον μελετητικό κλάδο βελτιώθηκε λόγω της ωρίμανσης και μελέτης έργων, σχεδίων 

και δράσεων για την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20, την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-

27 και του Ταμείου Ανάκαμψης, του Κτηματολογίου, του Χωροταξικού, του Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού και της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, παρά το γενικότερο κλίμα, σύμφωνα με το 

οποίο, οι μελέτες αποτελούν «αναγκαίο κακό» στην διαδικασία εκτέλεσης έργων και 

προγραμμάτων. 

Όπως επισημαίνουν δημόσια και κυβερνητικοί παράγοντες, η ανάκαμψη των δραστηριοτήτων μας 

έχει χρονικό ορίζοντα δύο έως πέντε ετών. Στη συνέχεια αναμένεται σοβαρή υποχώρηση στις 

εγχώριες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες μας πρέπει να προετοιμασθούν και 

αναδιοργανωθούν κατάλληλα προκειμένου να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν - διαφοροποιήσουν 

το προϊόν και το πελατολόγιό τους τους και να δραστηριοποιηθούν στο διεθνές περιβάλλον. 
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2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΓΜ 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 (ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ) του Καταστατικού του ΣΕΓΜ, σκοποί του Συνδέσμου 

είναι: 

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

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

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

δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του. 

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

στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του. 

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

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

στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση τους». Ειδικότερα: 

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

που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα, 

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

επαγγελματικών στόχων των μελών του, 

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

πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του,  

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

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

των σκοπών του Σωματείου,  

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

συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του,  

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

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

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

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

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

του ιδίου του Συνδέσμου, 

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

Συνδέσμου, 

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

επαγγέλματος, 

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

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές 

του, 
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ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις 

δραστηριότητές τους, 

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

μέλη του, 

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

Οι προτεραιότητες που έθεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην έναρξη της θητείας του το 2019 

ήταν οι ακόλουθες: 

1.  Η εμπέδωση από την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς, του ρόλου των μελετητικών και 

συμβουλευτικών τεχνικών εταιρειών στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας με τον ορθολογικό 

σχεδιασμό, μελέτη, διαχείριση και επίβλεψη έργων και προγραμμάτων, στην απορρόφηση των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων και στην προσπάθεια εξωστρέφειας του συνόλου του κατασκευαστικού 

και συμβουλευτικού τομέα της χώρας λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους στις διεθνείς 

αγορές. 

2. Η αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των δημόσιων αναθετουσών 

αρχών στον προγραμματισμό, μελέτη και επίβλεψη μελετών και έργων. Άλλωστε το outsourcing 

του δημόσιου τομέα είναι εξαγγελθείσα πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και πρακτική σχεδόν 

όλων των χωρών παγκοσμίως. 

3.  Η ανάδειξη του Συνδέσμου ως σημείου αναφοράς για τους ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες και 

αλλοδαπούς, στην αναζήτηση αξιόπιστων ελληνικών μελετητικών γραφείων για τη σύνταξη των 

αναγκαίων μελετών και ερευνών και την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. 

4. Η ανάπτυξη της εξωστρεφούς δραστηριότητας των μελών μας με τους κατάλληλους 

μετασχηματισμούς – συνεργασίες και την υποστήριξη της πολιτείας. Για τον σκοπό αυτό, μετά 

από πρωτοβουλία που είχαμε αναλάβει την προηγούμενη περίοδο, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε 

η εκπόνηση μελέτης για την εξωστρέφεια του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου με 

χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ. 

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

σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη και λειτουργία των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Ο 

Σύνδεσμός μας μετέχει ενεργά στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

μέσω της EFCA Digitalisation & BIM Committee, και στη χώρα μας μέσω της επιτροπής για το 

BIM που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήδη πολλές εταιρείες μέλη 

μας εκπονούν μελέτες με ενσωματωμένη την τεχνολογία BIM, τόσο στην Ελλάδα (Ίδρυμα 

Νιάρχου) όσο και στο εξωτερικό που η χρήση του έχει καταστεί σχεδόν υποχρεωτική (Μέση 

Ανατολή, Βόρεια Ευρώπη, κ.λπ). 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                   

& Δ.Σ. 

3.1. Έδρα - Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη συνεργασία του με την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», στα 

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

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

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

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

Λόγω του κορωνοϊού μόνο (1) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις (30) συνολικά την 

χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Ξενοδοχείο «STRATOS VASILIKOS». Η συμφωνία 

που έχει υπογραφεί στις 28/2/2020 και ισχύει μέχρι τον Μάρτιο του 2022 με την εταιρεία AIRHOTEL 

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

VASILIKOS» (Οδός Μιχαλακοπούλου), όπου συνεδριάζει το Δ.Σ., θα επαναδιαπραγματευτεί 

εγκαίρως. 

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

Ημερήσιες Διατάξεις συνεχίζουν να συντάσσονται με διαδραστικό περιεχόμενο.  

Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων πριν την έγκριση, υπογραφή και αρχειοθέτησή τους, αποστέλλονται 

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

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

Συνεδριάσεων. 

Από 1/12/2020 έως 30/11/2021 πραγματοποιήθηκαν 30 τακτικές Συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις 

οποίες συζητήθηκαν τα θέματα ενδιαφέροντος του Συνδέσμου. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και αρκετές ειδικές συνεδριάσεις, κυρίως για την προετοιμασία του 

Συνεδρίου, την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με το ΕΣΒΥΚ καθώς και συναντήσεις – 

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

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

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

προσωπικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις ενώ υπήρχε πάντοτε προηγούμενη ενημέρωση. Στις 

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

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

και Λευτέρης Ρουχωτάς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και συνέδραμαν στις 

δράσεις του Συνδέσμου. 

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε, διαφαίνεται ότι οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη έχουν το 

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

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

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

τηλεδιασκέψεις ως πρακτική ήλθαν για να μείνουν. Ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων με εναλλαγή 

αυτοπρόσωπης και εξ’ αποστάσεως παρουσίας θα δοκιμασθεί όταν επέλθει και πάλι η 

κανονικότητα. 

file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΓΣ2020/20201214_ΣΕΓΜ_ΔΣ%202019-20_ΕΚΘΕΣΗ%20ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ_01.docx
file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΓΣ2020/20201214_ΣΕΓΜ_ΔΣ%202019-20_ΕΚΘΕΣΗ%20ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ_01.docx
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3.2. Διοικητική Υποστήριξη 

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

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», με βάση νέα σύμβαση που υπεγράφη στην αρχή του 2020 και λήγει στις 

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

και θα αποφασίσει/διαπραγματευτεί την ανανέωση της συνεργασίας αυτής. 

Η συνεργασία με την «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ» επεκτάθηκε στην υποστήριξη των Γενικών 

Συνελεύσεων του Συνδέσμου, πλην του Συνεδρίου όπου για την επιλογή του διοργανωτή, που 

ακολουθήθηκε διακριτή διαδικασία αξιολόγησης προσφορών από τρεις υποψηφίους. 

3.3. Οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών 

3.3.1. Λογότυπο – Επιστολόχαρτα – Προτυποποίηση επιστολών 

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

δημιουργήθηκε κατά τη διετία 2012-2013 και ανανεώθηκε το 2018. Τη φετινή χρονιά ανατέθηκε 

στην ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ η δημιουργία του επετειακού λογοτύπου των 40 ετών από της ιδρύσεως 

του Συνδέσμου. 

Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα ψηφιακών υπογραφών (signatures) που 

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

την αποκλειστική μέθοδο αλληλογραφίας του Συνδέσμου. 

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

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

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

επιστολές, παρεμβάσεις για υπερβολικούς ή καταχρηστικούς όρους προκηρύξεων, παρεμβάσεις για 

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

3.3.2. Διαχείριση εγγράφων 

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

Συνδέσμου και του Δ.Σ., αλλά και για λόγους διαφάνειας και άμεσης προσβασιμότητας, 

χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης των εγγράφων του Συνδέσμου, του οποίου τα βασικά 

χαρακτηριστικά περιγράφονται κατωτέρω. 

 Κωδικοποίηση & αρχειοθέτηση εγγράφων 

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

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

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

γνώση της φύσης και του είδους του περιεχομένου του εγγράφου και, το σημαντικότερο, η 

αναζήτησή τους ανά πάσα στιγμή. Ο κωδικός των διακινούμενων εγγράφων συντάσσονται έτσι 

ώστε να αναγνωρίζεται άμεσα το είδος του εγγράφου, το περιεχόμενό του, τον αύξοντα αριθμό και 

την ημερομηνία του. 

Όπως επιβάλλεται από τα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά 

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

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

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

κωδικό αναγνώρισής τους. Αυτό ισχύει και για τα αναλογικά εισερχόμενα έγγραφα, τα οποία 
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αρχειοθετούνταν μεν στην έντυπη μορφή τους, αλλά ψηφιοποιούνται σε μορφή .pdf για να 

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

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

είδος τους (Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Εσωτερικά, Πρακτικά ΔΣ, κ.λπ.). Παράλληλα τηρείται 

ψηφιακό αρχείο Κατάστασης Πρωτοκόλλου (και ευρετήριο εγγράφων). 

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

δημιουργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας από την ομάδα διοικητικής 

υποστήριξης (σε φορητούς δίσκους αποθήκευσης), τα οποία παραδίδονταν στον Πρόεδρο ή/και 

στον Γενικό Γραμματέα. 

Διανομή και κοινοποίηση αλληλογραφίας 

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

μέριμνα της ομάδας διοικητικής υποστήριξης και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και 

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

υπεύθυνου μέλους. 

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

μέλη του Δ.Σ. (μέσω mail). 

3.3.3. Χρήση εργαλείων τηλεεργασίας 

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

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

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

συντονισμό από τον Πρόεδρο, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων λογισμικών από 

την αντιπρόεδρο κα Καλλιδρομίτου. 

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

πλεονεκτημάτων, όπως πλήρης διαφάνεια, άμεση προσβασιμότητα, δυνατότητα ταχείας 

συνεννόησης, χρησιμοποιήθηκαν τα σύγχρονα εργαλεία τηλε-συνεργασίας (collaboration tools) 

που έχουν εγκατασταθεί στη γραμματεία του Συνδέσμου από το 2016. Για την πρόσβαση 

(ανάγνωση και download) του ψηφιακού αρχείου των εγγράφων και του αρχείου της οικονομικής 

παρακολούθησης του Συνδέσμου χρησιμοποιήθηκε η web εφαρμογή της Dropbox. 

 

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

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

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», με βάση νέα σύμβαση που υπεγράφη στην αρχή του 2020 και λήγει στις 

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

και θα αποφασίσει/διαπραγματευτεί την ανανέωση της συνεργασίας αυτής. 

3.4.1. Επιτροπές Ενδιαφέροντος και Ομάδες Εργασίας 

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

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

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

ουσιαστικά, τόσο παραγωγικότερος και αποδοτικότερος εμφανίζεται ο Σύνδεσμος.  
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Από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να υπάρξει αποδοτική συμμετοχή όλων των μελών και να 

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

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

αρμοδιοτήτων στα μέλη του, συνεκτιμώντας αφενός τα βασικά θέματα που καλείται να πραγματευτεί 

το Δ.Σ., αφετέρου τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία κάθε μέλους. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιήθηκαν, 

όχι μόνο το σύνολο των μελών του Δ.Σ. (τακτικών και αναπληρωματικών) αλλά και των υποψηφίων 

στις εκλογές του 2019 καθώς και μελών του Συνδέσμου και λοιπών συνεργατών. 

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

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

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

τις προβλέψεις του άρθρου 23 του νέου Καταστατικού του Συνδέσμου: 

Α/Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ /                             

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΜΕΛΗ 

1. Επιτροπή Θεσμικού Πλαισίου 

(συμπεριλαμβανομένων των 

φορολογικών, ασφαλιστικών και 

εργασιακών θεμάτων) 

Παναγής Τονιόλος (Πρόεδρος), Κώστας Γαλερίδης, 

Λευτέρης Διγώνης, Χρήστος Τσομπανίδης 

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

Γιώργος Ντούλης, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, Λευτέρης 

Διγώνης, Ιωάννης Λαδόπουλος, Βαγγέλης Παππάς 

3. Ομάδα Περιβάλλον - Ενέργεια - 

Υδάτινοι πόροι 

Σπύρος Παπαγρηγορίου, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, 

Ιωάννα Ξανθοπούλου, Χρήστος Τσομπανίδης 

4. Ομάδα Μεταφορές (συγκοινωνιακά, 

λιμενικά έργα, ευφυείς μεταφορές, 

logistics, κ.λπ.) 

Παναγής Τονιόλος, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, 

Δημήτρης Κάτσιος, Λευτέρης Ρουχωτάς 

5. Ομάδα Διαχείριση χώρου (χωροταξία, 

πολεοδομία, κτιριακά έργα, 

αναπλάσεις, κ.λπ.) & Εθνικό 

Κτηματολόγιο 

Βαγγέλης Καραμπλιάς, Λευτέρης Διγώνης, 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

6. Ομάδα οργανωτικών θεμάτων 

εκδηλώσεων 

Ιωάννα Ξανθοπούλου, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, 

Λευτέρης Διγώνης 

7. Ομάδα υποστήριξης Μελέτης για την 

Εξωστρέφεια των Μελετητικών – 

Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων 

Παναγής Τονιόλος, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Κων/νος 

Καλέργης, Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, Σταύρος 

Δαμιανίδης, Παναγιώτης Τουμπανάκης, Ηλίας 

Ξανθάκος, Δημήτρης Κουρκουμέλης 

8. Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης 

του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.ΤΕ.) 

Ευάγγελος Καραμπλιάς 

Επισημαίνεται, ότι στις σχετικές προσκλήσεις/παροτρύνσεις του Δ.Σ. για ενασχόληση στελεχών των 

εταιρειών – μελών στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος του ΣΕΓΜ, υπήρξε χαμηλή συμμετοχή, 

γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον ρυθμό ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητας του 
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Συνδέσμου, ο οποίος περιορίστηκε, κυρίως, στις δυνατότητες απασχόλησης των μελών του Δ.Σ., 

και των λοιπών υποψηφίων στις εκλογές του 2019. 

 3.4.2. Εκπροσώπηση ΣΕΓΜ σε Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας (π.χ. 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Μελετών ΥΠ.Υ.ΜΕ., ΓΕΜ) κατόπιν προσκλήσεως φορέων και 

οργανισμών. Για τις συμμετοχές αυτές αποφασίστηκε, εξαρχής, ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιος 

ουσιαστικός λόγος αντικατάστασης των ατόμων που ήδη εκπροσωπούν τον ΣΕΓΜ στις Επιτροπές 

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

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

Κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς (12ος 2020 – 11ος 2021) ο ΣΕΓΜ συμμετείχε και συμμετέχει 

στις κάτωθι Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας: 

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

Υπουργείο 

Υποδομών                        

& Μεταφορών 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

– Τμήμα Μελετών 

Κωνσταντίνος 

Καλέργης 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Μελετών (ΓΕΜ) 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ιωάννα Ξανθοπούλου 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Μελετών (ΜΕΜ) 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ιωάννα Ξανθοπούλου 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Επιτροπή Μητρώου 

Μελετητικών Επιχειρήσεων 

Κωνσταντίνος 

Γαλερίδης  

Γεώργιος Ντούλης 

Ενεργή 

(εβδομαδιαία 

λειτουργία) 

Υπουργείο 

Υποδομών                       

& Μεταφορών 

Επιτροπή Μητρώου 

Επιχειρήσεων Συμβούλων 

Διοίκησης – Διαχείρισης 

Έργων (κοινοί εκπρόσωποι 

των ΣΕΓΜ και ΣΜΕ) 

Χρήστος Τσομπανίδης  

Αργύριος Πλέσιας 

Δημήτριος Κάτσιος  

Ελευθέριος Διγώνης 

Ανενεργή 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο Κώστας Γαλερίδης Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                   

& Μεταφορών 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 

Γεώργιος 

Καραβοκύρης 

Ενεργή 

(δεν έχει 

συνεδριάσει) 

Υπουργείο 

Υποδομών                      

& Μεταφορών 

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 

Πέτρος 

Πετρακόπουλος 

Παναγιώτης 

Αντωναρόπουλος 

Ενεργή 

(δεν έχει 

συνεδριάσει) 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 

(ΟΕΦ) 

Διοικητικής Αρχής 

Φραγμάτων (Επιτροπής 

ΔΑΦ) 

Γεώργιος Ντούλης 

Ιωάννης Μακατσώρης 

Ιωάννης Καραβοκύρης 

Σταμάτης 

Σταθόπουλος 

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

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα εργασίας για τη 

σύνταξη νέου 

Κανονισμού μελετών 

φωτισμού υπαίθριων οδικών 

έργων και σηράγγων. 

Ιωάννης Μακατσώρης 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

Ενεργή 

EFCA European External Aid 

Committee 

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Ενεργή 

EFCA D&S (Directors and 

Secretaries) Committee 

Σπύρος 

Παπαγρηγορίου 

Ενεργή 

EFCA Internal Market Committee Θόδωρος 

Δεληγιαννίδης 

Ενεργή 

FIDIC-EFCA Sustainable Development 

Committee 

Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου 

Ενεργή 

EFCA BIM Task Force Ιωάννης Λαδόπουλος Ενεργή 

EFCA General Assembly Meeting 

(GAM) 

Παναγής                

Τονιόλος 

Ενεργή 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

Μία συνεδρίαση  

(δια περιφοράς) 

Ημερομηνία 

6/11/2020 

Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών 

Υπαλλήλων 

Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης 

Γιώργος Ντούλης 

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε. 

Τεχνικό Συμβούλιο  στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

(Α.Α.Δ.Ε.) 

Λευτέρης Διγώνης 

Ιωάννης Λαδόπουλος  

Ενεργή 

(ελάχιστες 

συνεδριάσεις) 

ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας της 

Επιτροπής Χωροταξίας 

Αλεξάνδρα Παπαδήμα Ενεργή 

ΣΕΒ Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος 

Κωνσταντίνος 

Καλέργης 

Ενεργή 

(βλ. σχετικές έρευνες 

αγοράς ΣΕΒ) 
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Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 

«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» 

Σταμάτιος 

Σταθόπουλος 

Παναγιώτης 

Κοτσανόπουλος 

Ενεργή 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές 

Τεχνικών Έργων» 

Γεώργιος 

Σοϊλεμέζογλου 

Ανδρέας Γρίβας 

Ενεργή 

Ε.Σ.Υ.Π. – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 

67 «Ευρωκώδικες» 

Κυριάκος 

Σταθόπουλος 

Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Συντονιστική Επιτροπή         

για την αναθεώρηση του 

Π.Δ.71/2019 για το ΜΗΤΕ 

Κωνσταντίνος 

Καλέργης 

 

Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα Εργασίας για την 

αναθεώρηση του 

Π.Δ.71/2019 για το ΜΗΤΕ 

Παναγής                  

Τονιόλος 

Ενεργή 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας 

Υποστηρικτική Ομάδα 

Εργασίας για το BIM 

Γιάννης                  

Λαδόπουλος 

Ενεργή 

Υπουργείο 

Υποδομών                     

& Μεταφορών 

Ομάδα Εργασίας για την 

επικαιροποίηση του 

κανονισμού των 

περιγραφικών τιμολογίων 

εργασιών δημοσίων έργων 

Κωνσταντίνος                 

Χατζής 

Ενεργή 

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

(υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις εμπειρίας, κατάχρηση διαδικασιών ανάθεσης με 

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

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

ένας κοινός τρόπος προσέγγισης και αντιμετώπισης των θεμάτων στα διάφορα Τεχνικά Συμβούλια 

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

μελών του Συνδέσμου, αλλά και την τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας, της 

ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.  

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

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

ημερήσιας διάταξης, εγκαίρως, πριν τη συνεδρίαση και 

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

απόψεις τους για κάθε πτυχή ή όρο διαγωνιστικών τευχών, αποφάσεων, Σ.Π. κ.λπ. εγγράφων, 

που θεωρούν ότι αφορά τα μέλη του ΣΕΓΜ ή παραβαίνει τις βασικές αρχές που προαναφέρθηκαν 

και να απαιτούν να καταγράφεται στα πρακτικά η θέση τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές 

διατάξεις περί λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και επιτροπών. 
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Σχετική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ορισθέντες εκπροσώπους του ΣΕΓΜ σε 

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

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

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

Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Κατασκευών. Η βασική παρατήρησή του από τη 

συμμετοχή του στο ΣΔΕ-ΤΜ είναι ότι οι συνεδριάσεις εξαντλούνται σε εισηγήσεις διαγωνισμούς 

του άρθρου 128 του Ν.4412/16 και σε Συγκριτικούς Πίνακες μελετών του Εθνικού 

Κτηματολογίου. 

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

ΕΡΓΟΣΕ. Οι παρατηρήσεις του είναι οι ακόλουθες: 

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

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

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

Συμβουλίου” ορίσθηκε, κατόπιν πρότασης του ΣΕΓΜ, τακτικό μέλος αυτού “ως εκπρόσωπος των 

ενώσεων των μελετητών” για να παρίσταται “εφόσον η φύση της διαφοράς αφορά δημόσια 

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

αναπληρωτή μου τον Απόστολο Πρόϊο, ΑΤΜ Συγκοινωνιολόγο. 

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

Επιτροπής εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 

e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην 731η συνεδρίαση του Τ.Σ. της 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και κατόπιν αυτής συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι σήμερα εξ 

αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη. 

Το 2021 συμμετείχε σε όλες τις έξι (6) από τις συνολικά έξι (6) συνεδριάσεις του Τ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ 

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

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

αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα: 

742η Συνεδρίαση: 27/01/2021 

743η Συνεδρίαση: 12/03/2021 

745η Συνεδρίαση: 23/03/2021 

746η Συνεδρίαση: 18/05/2021 

747η Συνεδρίαση: 15/06/2021 

751η Συνεδρίαση: 05/10/2021 

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

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

κατασκευής. 

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

κατασκευής. 

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

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

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

ε) Αναγκαιότητα συμπερίληψης σε Διακηρύξεις Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση 

εκπόνησης Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 

ειδικών κριτηρίων συμμετοχής που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική 
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επάρκεια των συμμετεχόντων, στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αυτών και στη 

διάθεση από μέρους τους συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

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

επαρκής. 

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

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. σε αρκετές περιπτώσεις παρατυπεί εισηγούμενη γνωμοδότηση προς έγκριση Σ.Π. 

σύμβασης μελέτης (βάσει Ν. 3316/05) χωρίς να συνοδεύεται από Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες κατά 

το είδος εργασίες βάσει του άρθρου 29 παραγ. 4 του Ν. 3316/05.  

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

διάταξης και σε κάποιες περιπτώσεις η Διεύθυνση Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. να ανταποκριθεί 

σχετικά. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις όπου υπήρχαν σχετικά θέματα με πολλές δεκάδες νέες 

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

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

μειοψηφούντος του εκπροσώπου του Συνδέσμου και της εκπροσώπου του ΤΕΕ, που η πρότασή 

του με την οποία συμφώνησε η εκπρόσωπος του ΤΕΕ ήταν να ετοιμασθεί σχετικό Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

προκειμένου για το σύννομο της διαδικασίας. 

Για την παραπάνω κατηγορία θεμάτων (ε) στις περισσότερες περιπτώσεις το Τ.Σ. γνωμοδότησε 

ομόφωνα στην τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων συμμετοχής σε Διαγωνισμούς που αφορούν 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων, στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα αυτών και στη διάθεση από μέρους τους συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας που εισηγείτο η Υπηρεσία, κατόπιν σχετικών συζητήσεων στις οποίες συμμετείχε και 

συνέβαλε στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου γνωμοδότησης. 

Η συμμετοχή του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ συνέβαλε στη λειτουργία του Τ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 

σημειώνοντας αφενός τη συμμόρφωση της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. να 

ανταποκριθεί σχετικά με επανυποβολή προς έκριση Σ.Π. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σε κάποιες 

περιπτώσεις και αφετέρου την πρόβλεψη εύλογων ειδικών κριτηρίων συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των 

συμμετεχόντων, στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αυτών και στη διάθεση από μέρους 

τους συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

3. Ο κος Κώστας Γαλερίδης μετείχε επίσης στην Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 

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

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

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

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

ΣΕΓΜ, με αναπληρωτή μου τον Γεώργιο Ντούλη. 

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

Επιτροπής εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 

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

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

συνεδριάσεων της Επιτροπής. 

Το 2021 συμμετείχε σε όλες τις δεκατρείς (13) συνεδριάσεις της Επιτροπής εξ αποστάσεως με 

τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα: 

1η Συνεδρίαση: 27/01/2021 
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2η Συνεδρίαση: 10/02/2021 

3η Συνεδρίαση: 03/03/2021 

4η Συνεδρίαση: 07/04/2021 

5η Συνεδρίαση: 27/04/2021 

6η Συνεδρίαση: 18/05/2021 

7η Συνεδρίαση: 26/05/2021 

8η Συνεδρίαση: 08/07/2021 

9η Συνεδρίαση: 28/07/2021 

10η Συνεδρίαση: 16/09/2021 

11η Συνεδρίαση: 06/10/2021 

12η Συνεδρίαση: 04/11/2021 

13η Συνεδρίαση: 24/11/2021 

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

εταιρικών πτυχίων. 

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

περιπτώσεις που αποφασίσθηκε, εξαντλώντας τα περιθώρια που επιτρέπουν οι κείμενες 

διατάξεις, να διευκολύνουμε εταιρείες που δεν είχαν ανταποκριθεί στην υποβολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών να μπορέσουν να το πράξουν, αναβάλλοντας τη συζήτηση του 

σχετικού θέματος ως συνεχιζόμενου. 
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4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

4.1. Ενημέρωση - επικοινωνία με τα μέλη 

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

ταχυδρομείο. 

 

4.2. Αξιοποίηση ιστοτόπου ΣΕΓΜ 

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

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

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

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

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

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

έγκυρης ενημέρωσης σημαντικού μέρους του ευρύτερου τεχνικού κλάδου (ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα). 

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

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

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

παρεμβάσεις για διάφορα θέματα, ενημερωτικά σημειώματα για δραστηριότητες του Δ.Σ., κ.ά.) 

έχουν μόνον μέλη που δεν οφείλουν συνδρομές άνω των δύο ετών. 

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

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

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

Το διάστημα 1/12/2020 έως 30/11/2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 229 

ανακοινώσεις. 

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

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

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

και, μάλιστα, από άτομα με γνώση και εμπειρία των θεμάτων.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

το 2020 καταχωρήθηκαν 41.892 επισκέψεις (μείωση 8%) και την φετινή χρονιά η μείωση 

συνεχίσθηκε με 39.672 επισκέψεις (μείωση 5%). 

 

4.3. e-Ενημέρωση 

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

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

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

Δράσεων του Συνδέσμου.  

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

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

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

προσωπικών δεδομένων). 

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

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

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

αρνητικές συνέπειες). 

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

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

στον ιστότοπο του Συνδέσμου. 

 

4.4. Μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης 

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

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

ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό σύνολο, λειτουργούν λογαριασμοί του ΣΕΓΜ στο 

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

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

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

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

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

διαλόγου για διάφορα θέματα τόσο μεταξύ μελών όσο και με άλλα άτομα που θα παρακολουθούν 

τον ΣΕΓΜ. 

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

συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.λπ. δραστηριότητες Συνδέσμου. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ικανοποιητική ανταπόκριση από τα μέλη για την επαύξηση των 

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

διεθνώς. 
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 4.5. Διοργάνωση εκδηλώσεων 

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

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

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

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

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

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

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

αλλαγή προτεραιοτήτων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης, δεν επέτρεψαν την διοργάνωση 

εκδηλώσεων, πλην της κοπής της πίτας του Συνδέσμου και του Συνεδρίου του Συνδέσμου στις 30 

Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου όπου έγινε κατορθωτό να διεξαχθεί με φυσική παρουσία και 

δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης από απόσταση. 

4.5.1. Κοπή βασιλόπιτας ΣΕΓΜ 2021 

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 του Δ.Σ. 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 των  

έργων 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. 

4.5.2. Συνέδριο ΣΕΓΜ 2021 

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. 

Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε: 

1. Στους προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία 

τους σχεδόν όλοι. 

2. Στους χορηγούς μας καθότι χωρίς αυτούς και με τα δεδομένα οικονομικά του Συνδέσμου όπου 

οι συνδρομές όχι μόνον δεν αυξάνονται αλλά βαίνουν μειούμενες, δεν θα ήταν δυνατή η 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου. 

https://drive.google.com/file/d/1uPxRypL6Bd5w03hzRuPZRPqWrdsLUJBx/view?usp=sharing
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3. Στα μέλη του Δ.Σ. που συνέδραμαν και ιδιαιτέρως τις κες Δ. Καλλιδρομίτου και Ι. Ξανθοπούλου 

και τον κο Γιώργο Ντούλη που αποτέλεσαν την ομάδα υποστήριξης και 

4. Στη διοργανώτρια εταιρεία ERASMUS για την άψογη συνεργασία και την ευελιξία που επέδειξε 

στις απρόβλεπτες καταστάσεις που ανέκυπταν συνεχώς. 

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 των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως. Στη συνέχεια περιέγραψε συνοπτικά το 

πλαίσιο 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.), 

https://drive.google.com/file/d/1Myq8R_RPqPx0O2CVxLuPx0zPpbZ-i2DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fdij5rnhY95QgkBn4eaPsbnym28vq-WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0iI6zhk_CCqJpBEqmi7amimZZM9jxti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWa_x-BjgEfr1Zp1jJ_vMAuq5EhyoI5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8uOO9eHmCEEzovwIOZoE_jrU83Pj5Qq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlO5NHqZfLsNBovahecp5j9jY0i5YZdD/view?usp=sharing
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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. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1rqKK-krahSxnu-0dZYTUmRUcPy0bcSHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujq5ezgmLqWuQkYG4y-5v3FcZmeSR3DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moIsbvEsWCKVBU4PamqvW-ZAcslWmBeV/view?usp=sharing
https://ypodomes.com/o-nikos-koyretas-neos-dieythynon-symvoylos-tis-attiko-metro/
https://drive.google.com/file/d/1NR3xtykZiKbJ8jE5lK2lEq4YftZnDw3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPr8USdS67yk8Mxwuc2n7JYwI1J0l73i/view?usp=sharing
http://dkm-tee.blogspot.com/2013/10/blog-post_7581.html
http://www.adae.gr/various-pages/cvs/georgios-raoynas-melos-ds-sesma/
https://drive.google.com/file/d/1r4caGL6vkh7t4uqL8KOIo61vwAGcyflt/view?usp=sharing
https://web.tee.gr/stasinos-georgios-viografiko/
https://www.geotee.gr/PlainTextPage.aspx?LnkID=01030200&ShSum=0
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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 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  

https://drive.google.com/file/d/1mf2-9QHGH1UbGRcfXVn0LlBYirRidAkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZwt0L6u8fDRu36mxrH1YDGgxowmrJ_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xg2cTnNZQLAZPERIPleB7cLaMYrK5Zdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huaTj5S4Q4BPlCa8QNSpPzWHF6iQ1Rcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWt7dLr-Y6YrHBzgBVXdGnjRLuProLfW/view?usp=sharing
https://sete.gr/el/sunedria-ekdiloseis/sunedria/14o-sunedrio-2015/omilites-suntonistes/
https://drive.google.com/file/d/1W-fo65lAYRIB8Hnoz4gr4XW82afr8ZO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16K65It755BCvKWjlI5nxZGxbLxVRaxQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gj9V856b73pwzCIRcpsyUb99yxTlBFg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4S2crT1mYu0GxArICYxjh2DYeF6zGoG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xltYG_Abg-O8_30V-XZ2LnvkytaNrrhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IG_rAner6Wjjrx1mA90XRasSmnAaf1bM/view?usp=sharing
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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» (Unsolicited 

Proposals - USPs) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο 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 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. 

https://drive.google.com/file/d/1mL8P64AMgbdSj4_YEDHeYmdv3ci7VTLZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfFv2XNM8gDOBmgGEWYZp4mrzOFX-BQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-IA6Z6n0qmQwNqXIbycsx2Z7DLiVu70/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CIb_P6D0mtKe80_FNIUWRodQ-SkvmkuK/view?usp=sharing
https://stylios.gr/cv/
https://drive.google.com/file/d/10M0GwF0R1eQGuiRYNL6O8I9liqQWoRye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ha9zidIgleNvu7dbouRnjJwtfuAAh2wo/view?usp=sharing
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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 την 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. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1m6MRCuaCyai0FlLza-GeGeTGo63C-p86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM1_v82Y36a4oUU5cJe-n4bMeo4JDdKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM1_v82Y36a4oUU5cJe-n4bMeo4JDdKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtxJbBpL5htWr2EC9VutiGQmAOiKUlFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107Omynu19k9sSjcxLH0HtjByGxYlw7Gg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfAjU6DslvNaWyA5vyitUTehDKoUX399/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLEwxJlynqKVvwEx5uppTgvrvGaRGm7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-0Qixs3FRGEMILqpbZfJiTSvNQAC2F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6XV6fCnm2TLFUbA0pWo36fcxjulXib4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bth7inV1SnWpxdcqOmeczBEJDII8SngV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bth7inV1SnWpxdcqOmeczBEJDII8SngV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jkDQ4Bvh3orVJbW0SA7UhCcbsw5qUP9/view?usp=sharing
https://kremlis.eu/bio
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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. 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 

https://drive.google.com/file/d/19llOkic5NnzQRVJIeFdZa1DE0AeaHXkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1PRfteAlL0DDwv4sG1rh9rZW0aGCiWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfpSfqUJ_OY8ShT04NJRYjsg6U-gvdwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6RnOeWFRh-53Detk-aurnNnQSPNpgDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UajeFiFS38dr1QYh68qzkml3K-uVyqNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ip5HYtc_912rQPssTkO38V7-UaqsweiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ip5HYtc_912rQPssTkO38V7-UaqsweiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIwsnEkKZr-VSOUsHHWEYVWDwMkWlcSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPjOL8zmvmjst9gkqMhSLYsOY4ftu6bl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSX95nhgMhnf4twnNKNkkOK6_265TOWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vnaIAxZOtajtaeZZkiTM3k1jYMMo_oxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mtJPyzCk0iiTCH9zpgva5XjW5AzO57GB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdruDn5BZZd1fpMLWkC9JrrFnpMCa5R1/view?usp=sharing
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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. 

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 

https://drive.google.com/file/d/1MLVbX0HG9O68IYUWAwPhed49xwNL9O0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PR8XtR18NP6S1WHsbDZni9nCPruXJMqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPjjtGlqqk7NiaNq4iiAz52Fs556mXty/view?usp=sharing
https://www.mfa.gr/igesia/yfypourgoi/uphupourgos-gia-ten-oikonomike-diplomatia-kai-ten-exostrepheia.html
https://drive.google.com/file/d/1prs7b9X_UsAT9EEQS45AglPExw9CFf7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yZgdE8N8mqTL1ntujCVddssUP3kA8HN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nysoJRuG0HLrcmPUpHwKvoAhKgGi87Q5/view?usp=sharing
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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. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1UdqaVt02n_TtajVwHoxPtevU954IbVAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKrtznpLOYpB76SybODgvabmyWPiTH-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GB3X799H-vkGxyaefZsBhEst_hmO3ezA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_YYxVhym3OrOgciJHzPNkPAFzdzLRfYK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ipA3zACzSFMkQjh2zDkBiceHeo6CYkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ljkhlg1j0o0fjKWb4KoEVG-E5NY2hdk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zFsrUgBLhvz5c1OwfP_NTHHeD3FkHn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WbOOwFemKDdLVc2mqLtZqVAsKplpS97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WbOOwFemKDdLVc2mqLtZqVAsKplpS97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIYPYAeGAglEj9-5mQwQPNbVWNuxBiSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuN0mB3omni-Yu30BG9SgSeuFGxj_kLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6WmPOaG34222cA_sVicd6dGYRegxaHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1melcEcFw9WfdPwhwzyn96Y2TX4Ph7rsY/view?usp=sharing
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 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 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 

https://drive.google.com/file/d/1nqZX9rj5nMSDvFe3dps34b8Y-jVgao6H/view?usp=sharing
http://tmede.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B5/
https://drive.google.com/file/d/1cygDvH30zj-dpPtPLaUNtrj1JYaMy8Nb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cygDvH30zj-dpPtPLaUNtrj1JYaMy8Nb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKZpxeCsjqYPgRE1PaDZ7MFo1m-lhwN6/view?usp=sharing
https://www.mirtec.gr/Nea/i-sunthesi-tou-dioikitikou-sumvouliou-tis-mirtec
https://drive.google.com/file/d/1Ci8rM6AKdn6eOa3M2yQ1V4No7r3JuEX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qZQjP5hH3wCxS0H_h4q_6yb8B7PlovU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5aIAndzlFOXOdAug8jXalxH72KJhodA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NozDVxiAQ2VQ1xnk33boTGOtRTRXS-yp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwWEV6Wwbht0p2f3LFm1RwuBDManKtXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYhzEcTnOsg3fWOCk3Rb2KmT-tAy1GTM/view?usp=sharing


  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 32 

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 

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». 

 

https://drive.google.com/file/d/11wL21xitaF_ZmGTHXtLgWqYkogfk1zy2/view?usp=sharing
https://www.erasmus.gr/microsites/1234/omilites
https://drive.google.com/file/d/1p5LdNuz3TU1jL6-Z3u0264rQR34QN07i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjrwyUCQJIkX3P4uGu1f7qjoOQLb2VJS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azhAqtlFj-t6mk9JqAFCy8jcg03INbjk/view?usp=sharing
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4.6. Προγραμματισμένες συναντήσεις 

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

καθώς και την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα 

μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σε συναντήσεις  ενημέρωσης και εργασίας με εκπροσώπους της 

πολιτείας, της δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων και οργανισμών 

όσο αυτό ήταν δυνατόν στη παρούσα συγκυρία, κυρίως με τηλεδιάσκεψη, οι κυριότερες εκ των 

οποίων ήταν: 

4.6.1. Τηλεδιάσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

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. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική. 

4.6.2. Τηλεδιάσκεψη με ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΕ για τα Μητρώα 

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. 

4.6.3. Τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων  

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. 

4.6.4. Τηλεδιάσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  

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. 

2. Ταμείο Ανάκαμψης & ΕΣΠΑ 2021-27. 

3. Έργα ΣΔΙΤ. 
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4.6.5. Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο έτος  

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. 

4.6.6. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος με θέμα τα Τοπικά 

Πολεοδομικά Σχέδια (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 24η 

Φεβρουαρίου, απεστάλη επιστολή στην οποία καταγράφονται και αιτιολογούνται οι προτάσεις μας. 

4.6.7. Συνάντηση με τον Πρόεδρο 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. 

4.6.8. Παρακολούθηση συνάντησης του 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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4.6.9. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας μεταξύ EFCA και DG GROW  

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. 

4.6.10. Συνάντηση ΣΕΓΜ-ΣΜΕΔΕΚΕΜ-ΣΜΕ με τον Γ.Γ. Υποδομών  

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. 

4.6.11. BIM Conference  

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021  

πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy και με διαδικτυακή παρακολούθηση από τους 

συμμετέχοντες και διαδικτυακή μετάδοση για εγγεγραμμένους χρήστες η εκδήλωση αυτή, η οποία 

συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την εταιρία BOUSSIAS ενώ ήταν  υπό 

την αιγίδα της EU ΒΙΜ Task Group.  

Είχαν φυσική παρουσία από συνολικά 88 attendees και 163 οθόνες (γιατί σε πολλά γραφεία 

παρακολουθούσαν 2 ή 3 στελέχη) ενώ υπήρχαν 28 ομιλητές, 21 με φυσική παρουσία.  

Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωαννη Λαδόπουλο μέλος του ΔΣ  στην ενοτητα για το Θεσμικό 

Πλαίσιο. Συμμετείχαν: 

ΣΤΕΑΤ: Εμμανουήλ Βράιλας, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Τ.Ε.Α.Τ. 

ΠΕΔΜΕΔΕ: Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

ΣΕΓΜ: Ιωάννης Λαδόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.  

https://drive.google.com/file/d/1O7heaOot6yXPwg_hd4h1FcXjXFQVyVmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBvwiAlggxEC0nd2cgtIDwmHSSAOQU4C/view?usp=sharing
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4.6.12. Συμμετοχή ΣΕΓΜ στην ημερίδα για το Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Αττικής 2021-27  

Την 16η Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Παναγής Τονιόλος, μετά από σχετική 

πρόσκληση, εκπροσώπησε τον ΣΕΓΜ στην Ημερίδα παρουσίασης του Περιφερειακού 

Προγράμματος της Αττικής  2021-2027. Ο κος Τονιόλος απηύθυνε χαιρετισμό και συμμετείχε στο 

πάνελ συζήτησης σχετικά με τον στόχο πολιτικής 3 του ΠΕΠ: «Συνδεδεμένη Ευρώπη. 

4.6.13. Συμμετοχή ΣΕΓΜ στο τρίτο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την 

κλιματική αλλαγή  

Την 19η Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Παναγής Τονιόλος, μετά από σχετική 

πρόσκληση, απηύθυνε χαιρετισμό στο τρίτο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την κλιματική αλλαγή 

(CLIMPACT) που οργάνωσε του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα: «Διαχείριση πλημμυρικού 

κινδύνου σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής». Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι κ.κ. Χρήστος 

Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής 

Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρίστου Δήμα, Καθ. Αθανάσιος 

Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας, Μαρία-Έλλη Γεράρδη, Γενική Γραμματέας 

Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης 

Αττικής, Χρήστος Τεντόμας, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου, Εκπρόσωπος 

Δημάρχου Αθηναίων, Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(ΕΜΠ) και Καθ. Μανώλης Πλειώνης, Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), 

Συντονιστής του CLIMPACT. 

4.6.14. Συμμετοχή ΣΕΓΜ στο τρίτο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την 

κλιματική αλλαγή  

Την 23η Νοεμβρίου 2021, διεξήχθη με επιτυχία το 1ο CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 

CONFERENCE από την BΟUSSIAS  με την επίβλεψη του PMI Greece. Στην εκδήλωση συμμετείχε 

ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ με ομιλία με τίτλο: «Μεγιστοποίηση της Αξίας των Έργων: 

Σχεδιασμός με χρήση Value Engineering». 

4.6.15. Συνάντηση εργασίας (workshop) για την ορθή και έγκαιρη 

μελετητική ωρίμανση των έργων και την ανάπτυξη του ελληνικού 

μελετητικού κλάδου  

Σε συνέχεια των όσων διαμείφθηκαν στο Συνέδριο του Συνδέσμου, την 24η Νοεμβρίου 2021 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση ομάδας εργασίας του ΣΕΓΜ με τον αναπληρωτή υπουργό 

οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη και τη Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μαρία Έλλη Γεράρδη 

με θέματα που σχετίζονται με την ορθή και έγκαιρη μελετητική ωρίμανση των έργων και την 

ανάπτυξη του κλάδου. 

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα επόμενα δύο έως 

πέντε χρόνια αναμένεται σημαντική αύξηση του μελετητικού – συμβουλευτικού αντικειμένου στην 

χώρα, το οποίο όμως στη συνέχεια θα συρρικνωθεί σημαντικά. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να 

υποστηριχθεί μελετητικά η εθνική προσπάθεια ανάκαμψης με την έγκαιρη και ορθή μελετητική 

ωρίμανση ενώ συγχρόνως πρέπει να δοθούν δυνατότητες από την πολιτεία και να ισχυροποιηθούν 

οι δομές των εταιρειών μας με στόχο την βιώσιμη εξωστρεφή ανάπτυξη. 

https://drive.google.com/file/d/1n5yVOfc5xO-UErIdhOcoyFHqqrfxa8VP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djtJyDT1dsmUGApz6O49EKhRJZs_5qFz/view?usp=sharing
https://climpact.gr/main/
https://cpmconference.gr/#speakers
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Τα μέτρα και δράσεις που συμφωνήθηκαν να εξετασθεί η από κοινού προώθησή τους αναφέρονται 

σε όσα σχετίζονται με την εξωστρέφεια με επισπεύδοντα τον  αναπληρωτή υπουργό οικονομικών 

κο Θεόδωρο Σκυλακάκη (εγγραφή της Ελλάδας στις African και Asian Development Banks, 

θεσμοθέτηση του κατά προτεραιότητα συμψηφισμού του παρακρατούμενου φόρου από το 

εξωτερικό, σε χώρες στόχους, μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από τη συμμετοχή 

σε έργα διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και κατάρτιση προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της 

χώρας προς συγκεκριμένες χώρες – στόχους και σε έργα – δράσεις προτεραιότητας) και στα 

υπόλοιπα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της μελετητικής αγορά στη χώρα με επισπεύδουσα 

την Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μαρία Έλλη Γεράρδη (ίδρυση εθνικού φορέα ή επιτροπής για 

την υποβοήθηση της πολιτείας στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό των έργων, κατοχύρωση του 

ρόλου και της αμοιβής του μελετητή στις μελετοκατασκευές, αμειβόμενες επιτροπές διαγωνισμών, 

εισαγωγή του θεσμού του επικεφαλής εταίρου (Leader) στις ενώσεις των μελετητικών γραφείων, 

διαβούλευση των τευχών των διαγωνισμών, Μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων με 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια αξιολόγησης και επικαιροποίηση αμοιβής μελετών με βα΄ση τη 

χρονοαπασχόληση, σύνταξη οδηγιών για το BIM Open Source, και τη διαδικασία του Social Impact 

Assessment και Stakeholder Engagement Plan (ESIA), εφαρμογή της διαδικασίας Value 

Engineering (VE) στον σχεδιασμό και αξιολόγηση σημαντικών έργων, αρχειοθέτηση – οργάνωση 

ανεύρεσης μελετών και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την εκπόνηση των μελετών κόστους – 

οφέλους). 

Τα συμπεράσματα της συνάντησης εστάλησαν στους συμμετέχοντες με ορισμό υπεύθυνου από τον 

Σύνδεσμο για κάθε θέμα προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίησή τους. 

 

4.7. Συμμετοχή σε φορείς 

4.7.1. Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) 

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

τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος έχει μέλη 46 συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες καλύπτουν άνω του 85% 

του κύκλου εργασιών της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται 

οι μεγάλες Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Την χρονιά αυτή συνεχίσθηκε η ουσιαστική συνεργασία των δύο Συνδέσμων. Ο ΣΕΣΜΑ εκδίδει ανά 

τρίμηνο Βαρόμετρο για την Οικονομία, το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

Την 30η Μαρτίου ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ συμμετείχε στην ανοικτή συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΣΕΣΜΑ και τη συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Συνέργειες και προοπτικές 

συνεργασίας των φορέων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 

Ανάκαμψης». 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Γ. Ραουνάς παρευρέθη με τη σειρά του και χαιρέτισε στο Συνέδριο του 

ΣΕΓΜ.  

https://drive.google.com/file/d/13qFNoxCY0LhrOtHM33D2QpD9r4mBOm7F/view?usp=sharing
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4.7.2. European Federation of Engineering Consultancy Associations 

(EFCA) 

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

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

συμμετοχή του Συνδέσμου στην EFCA, αφενός λαμβάνοντας και παρέχοντας πληροφόρηση στα 

μέλη για τα διεθνή θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συνεχίζοντας τη συμμετοχή μας στην European 

External Aid Committee στην Internal Market Committee, την νέα Green Deal Committee και την 

EFCA Digitalisation & BIM Committee. 

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

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

μελετητικού κλάδου στη χώρα μας. 

Μετά από κάθε συμμετοχή στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών συντάσσεται ενημερωτικό 

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

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

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

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

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

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

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

κύρους και του βαθμού παρεμβατικότητας του Συνδέσμου, η υποβοήθηση στην κάλυψη της 

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

European External Aid Committee  

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

ΣΕΓΜ στην European External Aid Committee της EFCA , απόφαση που ανανεώθηκε και από το 

παρόν Δ.Σ. Ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, όπως και τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχε 

σε όλες τις φετινές συνεδριάσεις της External Aid Committee με τηλεδιάσκεψη. 

1η συνεδρίαση της EAC που πραγματοποιήθηκε στις 25/3/2021,  

2η συνεδρίαση της EAC που πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2021. Συζητήθηκαν πολλά θέματα 

ενδιαφέροντος των μελών μας, τα οποία καταγράφονται με λεπτομέρεια στα επίσημα Minutes of 

Meeting. 

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. 

● AfD 

−  Η Γαλλική πλευρά τόσο με πόρους της Ε.Ε. όσο και εθνικούς (blending) χρηματοδότησε την 

περίοδο 2017 – 2020 συμβάσεις συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε χώρες εκτός 

Ε.Ε. ύψους 675 εκ. € 

https://drive.google.com/file/d/1YGKs2V1rom6x62AfdJN2Fb1aYmL2a0YF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGKs2V1rom6x62AfdJN2Fb1aYmL2a0YF/view?usp=sharing
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−  Οι χώρες υποδοχής ήταν κατά 56% στην Αφρική και κατά 35% στην Ασία και την Μ. Ανατολή. 

−  Θεματική κατανομή: 

21% αφορούσε υποδομές και αστική ανάπτυξη 

22% ύδατα και σχετικές υποδομές 

18% ενέργεια 

17% γεωργία 

3% περιβάλλον και φυσικοί πόροι 

−  Οι συμβάσεις ανατέθηκαν κατά 80% σε ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλού επιπέδου και 

αναγνωρίσιμες. 

−  Οι αναθέσεις γίνονται με βάση τα PROCUREMENT GUIDELINES for AFD-FINANCED 

CONTRACTS IN FOREIGN COUNTRIES 

−  Οι αναθέσεις γίνονται είτε με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με απευθείας 

κατάρτιση short list και καταλήγουν στην συμφερότερη προσφορά με κριτήριο (80% - 20% 

Τεχνική – Οικονομική Προσφορά). 

−  Η AfD ακολουθεί την πρακτική έκδοσης NON OBJECTION LETTERS (NOL) στα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας ανάθεσης. 

−  Το WEBSITE για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος είναι: http://afd.dgmarket.com 

−  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε τρία θέματα: 

α) περιβαλλοντική και κοινωνική επίπτωση των projects 

β) ασφάλεια ειδικά σε επικίνδυνες χώρες 

γ) φορολογική σαφήνεια. 

● KfW 

−  Η KfW αποτελεί τον Γερμανικό βραχίονα χρηματοδότησης σε τρίτες χώρες με πόρους τόσο της 

Ε.Ε. όσο και εθνικούς (blending). 

−  Στον συμβουλευτικό και μελετητικό χώρο η διαδικασία που συνήθως εφαρμόζεται περιλαμβάνει 

δύο στάδια: 

α) συγκρότηση shortlist μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 (πέντε) συνήθως 

εταιρείες, 

β) τεχνική πρόταση και επιλογή με κριτήριο 80/20 και ξεχωριστή αναφορά στους τοπικούς 

φόρους. 

−  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 

−  Εκτιμάται η πρόβλεψη υποστήριξης από τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών για τον ποιοτικό 

έλεγχο. 

−  Οι πληρωμές της KfW είναι συνήθως πολύ χρονοβόρες, προς τους αναδόχους. 

Την 11η Ιουνίου 2021, η Γενική Δ/νση της ΕΕ DG INTRA απάντησε με λεπτομερή επιστολή στην από 

30-3-21 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. 

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

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

DIRECTORS AND SECRETARIES (D+S meetings) καθώς και σε έκτακτες συνεδριάσεις της EFCA 

για σειρά θεμάτων. 

https://drive.google.com/file/d/1NL7DzBjkTozMIRQieguNxANKXomo7j6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlVcTJB7psjuW7YDUUZw9Jd10dkCapoa/view?usp=sharing
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Internal Market Committee  

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

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

1η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2020 δια ζώσης στις Βρυξέλλες. 

Λοιπές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη: 

2η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 03/06/2020  

3η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2020  

4η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 24/09/2020 

5η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2021  

6η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2021  

7η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2021  

8η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 23/09/2021  

9η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 09/12/2021. 

Το αντικείμενο της επιτροπής είναι: 

• Ανάπτυξη εφαρμογών βελτίωσης των συνθηκών του επαγγέλματος των Συμβούλων Μηχανικών 

στην Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. 

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

Πρακτικές Διοίκησης. 

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

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

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

αυτό, συντάχθηκε και εκδόθηκε τον 11ο/2019 ο οδηγός “How to derive MEAT (most econom ically                   

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

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

Τα κύρια θέματα της 8ης συνεδρίασης είναι τα παρακάτω: 

• Αρχικά έγινε παρουσίαση από την κα Lonneke Cheung, στέλεχος της Ολλανδικής εταιρίας 

συμβούλων μηχανικών Witteveen+Bos των συμβάσεων NEC4 και εφαρμογή τους στην μελέτη 

Oosterweel που αφορά στον περιφερειακό δακτύλιο της Αμβέρσας. Η NEC4 σειρά συμβάσεων 

σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών της Βρετανίας και έχουν μεγάλη 

εφαρμογή στις χώρες της Κοινοπολιτείας. Οι συμβάσεις αυτές είναι ισορροπημένες και 

συνεργατικές και διαφέρουν από τις συμβάσεις FIDIC. Στην μελέτη του Βελγίου από τις πέντε 

κύριες συμβάσεις οι δύο είναι συμβάσεις NEC4.  

• Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της τηλεδιάσκεψης της 29/4/2021 της Επιτροπής (IMC) μετά από 

σχολιασμό επιμέρους σημείων. 

• Έγινε αναφορά για την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που έλαβε χώρα στις 4 Ιουνίου στα 

πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της EFCA (GAM) με θέμα ‘’Προετοιμαστείτε για την 

δυνατότητα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ε.Ε.’’ με κύρια ομιλήτρια την Γενική Διευθύντρια 

της DG GROW κα Kerstin Jorna που αναφέρθηκε στους συμβούλους μηχανικούς ως μέσον για 

την πραγματοποίηση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναφέρθηκε ότι η 

νεοσυσταθείσα Επιτροπή Πράσινης Συμφωνίας της EFCA υποδιαιρέθηκε σε τέσσερις 

υποομάδες που αφορούν σε Κλιματική Προσαρμογή, Κυκλική Οικονομία, Βιώσιμη Κινητικότητα 

και Ανανεώσιμη Ενέργεια. 
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• Η Εκπρόσωπος της Τουρκίας στην IMC είναι και Αντιπρόεδρος της Business Practice 

Committee της FIDIC. Η Επιτροπή συνέταξε προσχέδιο της αναθεώρησης του Οδηγού 

Επιλογής Συμβούλου Μηχανικού (Quality Cost Based Selection/QCBS), και το οποίο 

μοιράστηκε στα μέλη της IMC για παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης. 

• Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την νέα ομάδα εργασίας της FIDIC με θεματολογία τις 

συμβάσεις συνεργασίας. 

• Ο Γραμματέας της EFCA ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τον διάλογο της EFCA με τον 

Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αρχιτεκτόνων (ACE) σχετικά με την Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δόμηση με 

απώτερο στόχο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

• Τον Ιούλιο του 2021 EFCA και ACE κατέθεσαν κοινή επιστολή με θέσεις προς την DG GROW 

θέτοντας τους προβληματισμούς όσον αφορά στους παρόχους λογισμικού και προτείνοντας 

συνάντηση για να συζητηθούν πιθανές περαιτέρω ενέργειες. 

• Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην από κοινού πρωτοβουλία της EFCA με την Διεθνή ένωση 

Ευρωπαίων Κατασκευαστών για δημιουργία εργαλειοθήκης που θα οδηγεί σε κριτήρια 

βιωσιμότητας στις Δημόσιες Συμβάσεις βασισμένη στον οδηγό της EFCA MEAT. 

• O Jakob Dorph Broager (Δανέζικος Σύνδεσμος) έκανε αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες 

της Επιτροπής Πράσινης Συμφωνίας. 

• Ο Πρόεδρος παρότρυνε τα μέλη της Επιτροπής να χρησιμοποιήσουν την παρουσίαση που 

αφορούσε στον οδηγό ΜΕΑΤ σε τηλεσεμινάρια. 

• H Helena Dahlberg αναφέρθηκε στην αύξηση των ασφαλίστρων επαγγελματικής ευθύνης που 

παρατηρείται τελευταία σε διάφορες χώρες με αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε 

έλλειψη προτάσεων καινοτομίας στα πλαίσια εκπόνησης μιας μελέτης. Συμφωνήθηκε το θέμα 

να συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

• Σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μετά το Brexit, ο Jan Van 

der Putten θα ελέγξει τις φήμες σχετικά με την μη παραχώρηση επαγγελματικών αδειών σε 

μηχανικούς. 

• Ο Σύνδεσμός του Λουξεμβούργου ανέφερε στην EFCA μεγάλη δυσκολία στις προτεινόμενες 

αλλαγές στην Εθνική νομοθεσία έτσι ώστε να είναι συμβατή με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/958’’ 

σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από την θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 

των επαγγελμάτων’’. 

• Στα πλαίσια της αναθεώρησης των Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 2014 ο Πρόεδρος 

ανέφερε ότι θα ετοιμαστεί κείμενο με τα κύρια θέματα προς συζήτηση και ζήτησε σχετικό υλικό 

από τους εθνικούς συνδέσμους. 

 

 

Digitalisation & BIM Committee 

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

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

1η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2021,  

2η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2021, 
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3η συνεδρίαση της ΒΙΜ που πραγματοποιήθηκε στις 15/6/2021. 

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. 

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». 

Green Deal Committee 

Στη νέα αυτή επιτροπή στην οποία ο Σύνδεσμος θα εκπροσωπείται από την κα Δ. Καλλιδρομίτου. 

1η συνεδρίαση της GDCπου πραγματοποιήθηκε στις 17/2/2021,  

2η συνεδρίαση της GDC που πραγματοποιήθηκε στις 1/3/2021, 

3η συνεδρίαση της GDC που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2021, 

4η συνεδρίαση της GDC που πραγματοποιήθηκε στις 26/4/2021, 

5η συνεδρίαση της GDC που πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2021, 

6η συνεδρίαση της GDC που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2021. 

Directors and Secretaries (D&S) Meetings 

H Επιτροπή D&S συνεδριάζει συνήθως δύο  - τέσσερες φορές τον χρόνο και απαρτίζεται από τους 

Διευθυντές ή τους Διοικητικούς Γραμματείς των εθνικών μελετητικών Συνδέσμων μελών της EFCA, 

οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις είναι μόνιμα έμμισθα στελέχη των Συνδέσμων, με ιδιαίτερα 

υψηλό επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων. Η επιτροπή D&S αποτελεί κύριο μοχλό για τη διαμόρφωση 

των πολιτικών της EFCA, τον προγραμματισμό των εργασιών της και κυρίως τη διαμόρφωση 

στόχων, οράματος και αντίληψης των πραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπρόεδρος, κ. Σπ. 

Παπαγρηγορίου, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, συμμετείχε στις τρεις φετινές συνεδριάσεις της 

Επιτροπής D&S: 

• Το 1ο D&S meeting πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2021, 

• Το 2ο D&S meeting πραγματοποιήθηκε στις 2/9/2021. 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. 

Την 2η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη H 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. 

• Το 3ο D&S meeting πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης στο οποίο 

συμμετείχε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Παναγής Τονιόλος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ήταν ήταν πολύ ενδιαφέροντα. 

 

General Assembly Meeting 2021 

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

EFCA, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη στις 2/6/21. Στην αρχή της εκδήλωσης ο Kevin Rudden 

https://drive.google.com/file/d/1pVHJPj0WGb2B-A19vudPCD5jrtRa2nc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9iFU-GEySVXmDNPGf13kAnFYtX6ZQvq/view?usp=sharing
file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΓΣ_2021/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ/Round-table%20introduction
file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΓΣ_2021/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ/Round-table%20introduction
https://docs.google.com/presentation/d/1otUOAsxqn_mWJ_01yUecvVrfSU-gjIm5/edit?usp=sharing&ouid=108095786821751578680&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1_AjejZ54EtN7xXT1A72M3W7mSF7q1ipg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mm5Dj9oes4m5-rpiD5vGAk6jixzr-d3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bg5C1uHFXXA91-g3vQQvUMwYNaTVUI7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMZv4vIzJsBI90u7ivMo36gusU7A1LNC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3V31FzFLzI38F7Bnlzi52GPIX5YS-7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3V31FzFLzI38F7Bnlzi52GPIX5YS-7V/view?usp=sharing
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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. 

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». 

“Which Way to go?” 

Την 10η Νοεμβρίου εστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου έκθεση της 

EFCA με τίτλο «Which Way to go?”. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στους υπεύθυνους των μελετητικών 

επιχειρήσεων προκειμένου να λάβουν τις κρίσιμες αποφάσεις σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας 

όπως η σημερινή με ορίζοντα το 2025. 

Η Επιτροπή Μελλοντικών Τάσεων της EFCA, μαζί με το Κέντρο Στρατηγικής και Σχεδιασμού 

Σεναρίων του HHL Graduate School of Management στη Λειψία, διερεύνησαν το μέλλον και 

εξέτασαν πιθανές στρατηγικές εξελίξεις. Ο τρόπος παροχής κατεύθυνσης σε περιόδους 

αβεβαιότητας είναι να δημιουργηθούν σενάρια που δείχνουν πώς το μέλλον μπορεί να εξελιχθεί με 

εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Η έκθεση περιγράφει τέσσερα μελλοντικά σενάρια για τον κλάδο 

των μελετητικών εταιρειών, βασισμένα σε «κρίσιμες αβεβαιότητες». 

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξερευνήσετε το μέλλον και να εξετάσετε πιθανές 

στρατηγικές εξελίξεις», λέει ο Jeffrey Seeck, Πρόεδρος της Επιτροπής Μελλοντικών Τάσεων της 

EFCA. «Εκπροσωπώντας τις ενώσεις του κλάδου, θέλουμε να δώσουμε στις εταιρείες-μέλη μας μια 

επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και να τις υποστηρίξουμε καθώς περιηγούνται στην ομίχλη, 

για να βρουν τις μεμονωμένες στρατηγικές τους θέσεις». 

Την 12η Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου δήλωση της EFCA με τίτλο «EFCA 

STATEMENT ON COP26 AND CLIMATE EMERGENCY” στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνάντησης 

για το κλίμα (COP26) που διεξήχθη στη Γλασκώβη με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για την επίτευξη 

του στόχου του Παρισιού με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Ο Σύνδεσμος των 

Μελετητικών εταιρειών της Φινλανδίας (SCOL) συνέταξε μία παρουσίαση που κατατέθηκε στη 

συνάντηση για την κληρονομιά που αφήνουν με τις μελέτες του στην κοινωνία. 

4.7.3. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 

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

Εκπροσωπεί πάνω από ένα εκατομμύριο συμβούλους μηχανικούς και 40.000 μελετητικές - 

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

πρότυπων τευχών δημοπράτησης έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών (FIDIC Contracts and 

Books). Τα πρότυπα αυτά βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.  

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

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

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

https://drive.google.com/file/d/1AL7RdHrQ2DPrI5WnaQDXUtc6ozniG7mL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R-jF9E7YvaHZppOrs3BtwK9HRU9eSP3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZKsDgKNKY10P6IHRUQTc41JrhzIkG3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vfx93N6GRH1amxqtzlagExRljNcRxJZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSSzCB3-m298cI7A6Nu3JkXqTv70JuFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSSzCB3-m298cI7A6Nu3JkXqTv70JuFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZzBZC4vqBi819Yb5HC_w41dOaBWRL7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fz-kc4GGATl42fSbtkgnxoDNogGKRZF9/view?usp=sharing
https://fidic.org/bookshop
https://fidic.org/bookshop
https://fidic.org/world-bank-signs-five-year-agreement-use-fidic-standard-contracts
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που η τράπεζα θα προκηρύσσει. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την υιοθέτησή τους και από άλλες 

αναπτυξιακές τράπεζες. 

O Σύνδεσμος την χρονιά που πέρασε είχε ενεργότερη συμμετοχή στην FIDIC με το μέλος του Δ.Σ. 

κο Γιώργος Ντούλης ως υπεύθυνο παρακολούθησης και επικοινωνίας.  

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. 

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. 

Την 16η Νοεμβρίου διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη το συνέδριο αυτό που οργανώθηκε από την Επιτροπή 

Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της FIDIC, προκειμένου να εξετάσει πώς η FIDIC, οι 

ενώσεις μέλη της, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τα διάφορα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο 

ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική 

συνεργασία (μια «Συνεργασία με σκοπό») για την αντιμετώπιση της ανάγκης για βιώσιμες 

επενδύσεις σε παγκόσμιες υποδομές. Στο συνέδριο αυτό εξετάσθηκαν βασικά θέματα όπως η 

χρηματοδότηση των έργων υποδομών, οι καλύτερες λύσεις μεγιστοποίησης του οφέλους, η βιώσιμη 

και ανθεκτική υποδομή, οι τρόποι χρηματοδότησης και η αποτελεσματική παράδοση μέσω της 

διαφάνειας και της τυποποίησης των συμβάσεων. 

Μερικά από τα βασικά ερωτήματα στα οποία κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις είναι: 

• Πώς να προσελκύσετε εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης στις παγκόσμιες ανάγκες 

υποδομής; 

• Πώς μπορούν οι εταιρείες μηχανικών να συνεργαστούν με τους IFIs για να γεφυρωθεί το χάσμα 

στις υποδομές; 

• Πώς μπορούν οι πράσινες υποδομές να επιτρέψουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να είναι 

επωφελείς για τους επενδυτές; 

• Πώς μπορούν να τυποποιηθούν οι συμβάσεις για να διευκολυνθεί η διαφάνεια και νε 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στα έργα; 

4.7.4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

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

σύνολο της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει 

καταστεί ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και διαθέτει τη 

μεγαλύτερη παρεμβατική και διεισδυτική ικανότητα έναντι των λοιπών επιχειρηματικών συνδέσμων 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα ΜΜΕ. 

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

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

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

στρατηγική του. 

https://drive.google.com/file/d/1TtVIasDg-shK7xtX247fvkpFAi-Ttxoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNm8lBhH8fVu9tPA4vFuo3zqwDLV2se7/view?usp=sharing
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Στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ την από 29/6/21 με τίτλο: «Επενδύουμε στο εμείς, 

χτίζουμε μέλλον», διοργανώθηκε μια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη, του CEO της Pfizer, κ. Albert Bourla, και του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη 

Παπαλεξόπουλου για τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, και τη θετική 

συναντίληψη που διαμορφώνεται, τόσο στην κοινωνία, όσο και στις επιχειρήσεις, αναφορικά με 

αυτές, μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: του Κράτους, της διεθνούς επιχειρηματικότητας 

και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

«Στόχος μας είναι μια συμπεριληπτική, διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη και αυτή δεν θα 

επιτευχθεί νομοτελειακά. Αλλά θα πρέπει να την κατακτήσουμε. Και σε αυτό, εκτός από πόρους, 

χρειάζονται τομές, αλλαγές και ρήξεις. Η επιχειρηματικότητα έχει να προσφέρει και είναι μέρος της 

λύσης. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε όταν κοινωνία, κράτος και επιχειρήσεις λειτουργούν μαζί», είπε 

ο κ. Παπαλεξόπουλος. 

Την επόμενη χρονική περίοδο, ο ΣΕΒ κατά προτεραιότητα εστιάζει τις δράσεις του στην ικανότητά 

μας να καινοτομούμε σε όλους τους τομείς, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των 

εργαζομένων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην πράσινη μετάβαση της 

οικονομίας μας, στην αναβάθμιση της βιομηχανίας και στην προσέγγιση επιχειρήσεων και 

κοινωνίας. 

Κλείνοντας την εισαγωγική του παρέμβαση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήμανε πως «πρόοδος σε 

κάθε έναν από αυτούς τους άξονες μας φέρνει πιο κοντά στο όραμα της συμπεριληπτικής, 

μακροχρόνια βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας Ελλάδας, που καινοτομεί πολύ περισσότερο, μιας Ελλάδας 

στην οποία όλοι έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, μιας Ελλάδας όπου οι 

επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και επενδύσει στο πράσινο μέλλον 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικότητα και μια ομαλή ενεργειακή μετάβαση. Μιας Ελλάδας 

με πιο ισχυρή, εξωστρεφή μεταποίηση. Μιας Ελλάδας όπου κοινωνία και επιχειρήσεις πετυχαίνουν 

και κερδίζουν μαζί. Και τελικά, μιας οικονομικά ισχυρής Ελλάδας με ανοικτούς ορίζοντες που 

αναπτύσσεται και δημιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία του σήμερα και του αύριο». 

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. 

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 
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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. 

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. 

4.7.5. Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

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

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

του Συνδέσμου λαμβάνοντας υπόψη αφενός το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα βοήθειας προς 

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

χώρες. 

Το επιμελητήριο είναι πολύ δραστήριο, προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών 

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

Αφρική. Αναδεικνύει και δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη 

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

πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία και σε σημαντικούς τομείς των 

αφρικανικών χωρών. 

4.7.6. Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους – Οργανισμούς 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

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

Τεχνικό Επιμελητήριο, με σκοπό την συνεργασία για την προώθηση των θέσεων και των προτάσεων 

του ΣΕΓΜ για τον μελετητικό τομέα αλλά και η κριτική για αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο του 

νέου του ρόλου ως αναθέτουσας / επισπεύδουσας αρχής για το Μάτι, τον Ψηφιακό Χάρτη και τα 

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 

Στο πλαίσιο αυτό, 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 

https://drive.google.com/file/d/1QqCXCO4WYy8GVn7-rqPG-oJXbEoyhglI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15iLJBPpeHPHfE0d88z8TJjfe7_2gp0XK/view?usp=sharing
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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. 

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. 

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» και πραγματοποιήθηκε 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/ 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κος Γιώργος Στασινός στον χαιρετισμό του στο Συνέδριο του Συνδέσμου, 

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. 

Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και της Χώρας στο EU BIM TASK GROUP κα Λιάνα Αναγνωστάκη στο 

Συνέδριο παρουσίασε 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 
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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. 

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». 

Εργοληπτικές οργανώσεις 

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

οργανώσεις της Χώρας ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ενδυναμώθηκαν μέσω της κοινής παρουσίας στο ΕΣΒΥΚ. 

Ο ΣΕΓΜ διατηρεί επίσης άριστες σχέσεις και με τους λοιπούς εργοληπτικούς συνδέσμους (π.χ. 

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

διαφορετικής προσέγγισης και θέσεων. 

Λοιπές μελετητικές οργανώσεις 

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

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

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

Εκ των πραγμάτων, αλλά και κατά γενική αναγνώριση και αποδοχή, ο ΣΕΓΜ αποτέλεσε και αποτελεί 

τον ηγετικό φορέα του κλάδου, με τον οποίο όλοι θέλουν να συνεργάζονται και να υποστηρίζονται 

στα διάφορα κοινά θέματα και προβλήματα. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται και από την εξαρχής 

αποδοχή ορισμού τακτικών μελών από τον ΣΕΓΜ στις διάφορες Επιτροπές που ζητούνται κοινοί 

εκπρόσωποι (π.χ. στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων). 

Λόγω των καλών σχέσεων και της συνεχούς επικοινωνίας και προώθησης των απόψεων του ΣΕΓΜ 

για τον κλάδο, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση αποδοχής και προσχώρησης των άλλων 

οργανώσεων σε διαχρονικές θέσεις του ΣΕΓΜ, για τις οποίες εκφράζονταν έντονες διαφωνίες (π.χ. 

η προώθηση της υγιούς εταιρικής επιχειρηματικότητας, η εφαρμογή του συστήματος προεπιλογής 

με ορθολογικά και διαφανή κριτήρια ποιοτικής επιλογής, οι προτάσεις μέτρων αναχαίτισης του 

φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, κ.ά.). 

Επιστημονικοί Σύλλογοι 

Στο πλαίσιο της προώθησης των θέσεων του Συνδέσμου, αλλά και της επαύξησης του κύρους και 

της δημοφιλίας αυτού, έχουν αναπτυχθεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με: 
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• τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ),  

• τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), και 

• τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (κυρίως το Τμήμα Αττικής), 

κυρίως για θέματα θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, νέων τεχνολογιών, εθνικού 

κτηματολογίου, αλλά και προώθησης της εταιρικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, ως 

μονόδρομο για την ανάπτυξη του τεχνικού κλάδου και την αναχαίτιση του φαινομένου της 

μετανάστευσης των μηχανικών. 

Λοιποί φορείς 

Το Δ.Σ. διατήρησε ή/και ξεκίνησε καλές σχέσεις και συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως: 

• Τον ΣΕΒΕ, ο οποίος είναι ένας πολύ δραστήριος Σύνδεσμος, με σημαντικό έργο για την 

προώθηση και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας της χώρας μας, ο οποίος αναγνωρίζει τον 

ιδιαίτερο ρόλο του μελετητικού κλάδου ως προπομπού διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες 

αγορές. 

• Το ΓΕΩΤΕΕ, χωρίς όμως συγκεκριμένες συνεργασίες και συνέργειες κατά τη φετινή χρονιά. 

• Τον ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών). 

• Το PMI-Greece, με το οποίο έχει συμφωνηθεί συνεργασία για την οργάνωση δράσεων για την 

προσαρμογή και ενασχόληση τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής 

πολιτείας με την πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management), το οποίο 

είναι μέλος του ΕΣΒΥΚ. 

• Το Ελληνικό Τμήμα της ASCE (American Society of Civil Engineers), με το οποίο έχει 

συμφωνηθεί συνεργασία για θέματα προσαρμογής και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στις 

απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (π.χ. Building Information Modeling), το οποίο 

εντάχθηκε στο ΕΣΒΥΚ. 

 

4.8. Εγγραφή νέων μελών 

Το παρόν Δ.Σ. κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για την προσέλκυση και εγγραφή νέων μελών 

στον Σύνδεσμο με στόχο την ενδυνάμωση και ανανέωσή του. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό 

λόγω και της αναβαθμισμένης εικόνας που έχει αποκτήσει μετά τα επιτυχημένα τρία τελευταία 

συνέδρια, την συμμετοχή του στο ΕΣΒΥΚ, την FIDIC και την EFCA και την εν γένει συνολική 

παρουσία του, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως ο βασικός σύνδεσμος του μελετητικού κόσμου της 

χώρας εντός και εκτός Ελλάδος. 

Οι (6) νέες εταιρείες μέλη μας είναι: 

1. Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακρ. τίτλο και έδρα στην 

Θεσσαλονιίκη. Ιδρύθηκε το 2005 για να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησαν τα μέλη της 

μετά από πολυετή ενασχόληση σε θέματα γεωπληροφορικής, κτηματολογίου, χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο ιδρυτής και νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Γιώργος Τσακούμης 

είναι την περίοδο αυτή πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

2. Η εταιρεία ECHMES Ltd ιδρύθηκε το 1994, στην Αθήνα. Η εταιρία με νόμιμο εκπρόσωπο τον 

κ. Ιωάννη Χαλκίδη, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
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3. Η εταιρεία ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα στην Αθήνα και 

νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Νέστορα Ζύγρα ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στην 

εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου, μελετών Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών 

έργων, μελετών Δασικών Χαρτών και Πολεοδομικών εφαρμογών. 

4. Η εταιρεία TEMPORARY WORKS DESIGN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Παπαμπουκλή. 

5. Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο A&S ARCHITECTS με 

νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Νίκο Σιαπκαρά. 

6. Η εταιρεία abec με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Σκιαδόπουλο παρέχει τεχνικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες με αντικείμενο την αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης, που 

παρέχονται από εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, με παράλληλη δυνατότητα 

υλοποίησης. 

 

4.9. Υποστήριξη μελών 

Στις δράσεις του Δ.Σ., υπό τους περιορισμούς πάντοτε των αντικειμενικών δυνατοτήτων του 

(χρόνος, πόροι για εξωτερικές εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες, κ.λπ.), περιλαμβάνεται και 

η υποστήριξη των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου: 

• Σε θέματα ενημέρωσης για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά  θέματα και, 

εν γένει, θέματα εταιρικής λειτουργίας. 

• Σε θέματα πληρωμών ή διεκδίκησης αμοιβών (π.χ. κρατήσεις υπέρ τρίτων, καταχρηστικές 

απαιτήσεις διαφόρων βεβαιώσεων). 

• Σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. 

• Σε προσωπικές περιπτώσεις επίλυσης διαφορών με δημόσιους και άλλους φορείς. Η 

υποστήριξη στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρασχεθεί μόνον κατόπιν αξιολόγησης και 

κρίσης από το Δ.Σ. ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του μέλους έχει γενικό ενδιαφέρον και η 

προσέγγιση/επίλυσή της θα είναι προς όφελος όλων των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου.  

Η υποστήριξη των μελών, ως ανωτέρω, πραγματοποιείται είτε μέσω επικοινωνίας με τα μέλη του 

Δ.Σ. και προφορικής ενημέρωσης είτε με έγγραφες παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 

4.10. Προβολή εταιρειών-μελών και στελεχών τους 

Για την προβολή του έργου των εταιρειών-μελών, αλλά και των στελεχών τους και του ιδίου του 

Συνδέσμου, το Δ.Σ. διερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης κάθε σχετικής ευκαιρίας που προκύπτει, 

π.χ. από EFCA και FIDIC, από επιχειρηματικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς που ζητούν 

υποστήριξη από τον ΣΕΓΜ, κ.ά.  

Στο πλαίσιο αυτό, τη φετινή χρονιά: 

• Όπως και τα προηγούμενα έτη, προωθήθηκαν στα μέλη οι διαγωνισμοί της EFCA (EFCA Young 

Professionals Competition 2021) και της FIDIC (FIDIC Young Professionals Award 2021), για τα 

βραβεία νέων επαγγελματιών, που απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες που εργάζονται σε 

εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ και στοχεύουν στην ανάδειξη του ταλέντου των νέων ηγετών της 

https://drive.google.com/file/d/1tus3NC-gXWNHk6G2nQInJfZT6k2o2AMY/view?usp=sharing
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ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς στον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο χωρίς, 

δυστυχώς, ανταπόκριση. 

• Παρουσίασε το έργο των εταιρειών-μελών στις διάφορες εκδηλώσεις που προσκλήθηκε και 

δίδονταν αυτή η ευκαιρία. 

• Διανεμήθηκε το προωθητικό φυλλάδιο του ΣΕΓΜ στην αγγλική γλώσσα, το οποίο δίδεται από τα 

μέλη του Δ.Σ. σε κάθε επαφή που έχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

4.11. Έκτακτες Παρεμβάσεις 

Κατόπιν ενημέρωσης και καταγγελιών από εταιρείες – μέλη, αλλά και από άλλους φορείς ή φυσικά 

πρόσωπα εκτός ΣΕΓΜ, το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως για 

περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων σε διαγωνιστικές διαδικασίες και 

σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

4.12. Κατάλογος κυριότερων επιστολών/παρεμβάσεων 

Κατά το τρέχον έτος ο Σύνδεσμος διαχειρίστηκε 258 επιστολές εισερχόμενης και εξερχόμενης 

αλληλογραφίας). Σε επίπεδο εξερχομένων επιστολών, απεστάλησαν 224 περίπου επιστολές για 

διάφορα θέματα σε διάφορους φορείς και προς τα μέλη, με κυριότερες τις παρακάτω: 

260 /ΕΞ/01.12.2020 Υποβολή παρατηρήσεων 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). 

268/ΕΞ/08.12.2020 Αποστολή στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κο 

Δημήτρη Οικονόμου Ενημερωτικού Σημειώματος & Προτάσεων για το 

Εθνικό Κτηματολόγιο. 

269/ΕΞ/09.12.2020 Αποστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή 

Χατζηδάκη επιστολής με πρόταση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα 

Νοσοκομεία. 

274/ΕΞ/14.12.2020 Απστολή επιστολής 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. 

6/ΕΞ/11.01.2021 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)». 

18/ΕΞ/19.01.2021 Επιστολή προς τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη με αίτημα την 

απόσυρση των άρθρων 58 και 59 του υπό διαβούλευση «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

https://drive.google.com/file/d/1OUhamIhA-8q5phhfn6hb3r63vntLOZW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oriURpDACrag7bkgJvGcEEjPN3cukikB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsrRmQkmVLVM25DS_etxUwsBnqxLTpIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smSNEpdlKFR-X2E_msmaGuCjDZ4ewIgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R33rkzkG8Tf_D6jgLHlESWigbG_I7yqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LsLmk7oLe64ft6rIZKHhvh__eJfyraD9/view?usp=sharing
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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, με αξιοκρατικά κριτήρια και τις προβλεπόμενες από 

το νόμο διαδικασίες. 

21/ΕΞ/26.01.2021 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». 

23/ΕΞ/27.01.2021 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. 

38/ΕΞ/25.02.2021 Επιστολή στον 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. 

44/ΕΞ02.03.2021 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. 

60/ΕΞ/07.04.21 Επιστολή 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». 

124/ΕΞ/13.08.2021 Επιστολή 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. 

138/ΕΞ/08.09.2020 Επιστολή προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας με αίτημα την ανάκληση 

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. 

https://drive.google.com/file/d/15iLJBPpeHPHfE0d88z8TJjfe7_2gp0XK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_jMCEuOSxJoZSqPXLSpJX6TJC0iExTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FqtmcXueUEP-Zk82AwlP3UyYhUTx_0mf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eV27lg7mSvZYLOygPjJycs9MDeBfAjtT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVMZwNPRxIXz4_hpnozNmJxkn5FWQrUA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UKMfG_fCoHsNUhoHglRRHGGQbNl0Zl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmIM3HzEVofN2FLuqQFp9olE6r29r6CA/view?usp=sharing
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256/ΕΞ/04.10.2021 Επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κο Γιώργο Στασινό προτείνοντας την από 

κοινού συμμετοχή ΤΕΕ και ΣΕΓΜ στο buildingSMART International, τον 

παγκόσμιο φορέα που οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

κατασκευών με προτάσεις δημιουργίας, βελτίωσης και υιοθέτησης ανοιχτών, 

διεθνών προτύπων και λύσεων για το BIM και τις ψηφιακές λύσεις για τις 

υποδομές και τα κτίρια. Συγκεκριμένα, προτείναμε  όπως η κα Λιάνα 

Αναγνωστάκη ορισθεί βασικός εκπρόσωπος και ο κ. Γ. Λαδόπουλος 

αναπληρωτής με ενεργό συμμετοχή όπου απαιτηθεί. 

 

4.13. Συνεντεύξεις - Δελτία Τύπου - ΜΜΕ 

Η συνεχής προβολή του Συνδέσμου και του ρόλου των μελετητικού κλάδου που επιτυγχάνεται με τη 

συμμετοχή σε όλες τις σχετικές ευκαιρίες δημοσίου διαλόγου, αλλά και μέσω του ΕΣΒΥΚ, έχει 

αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη διεισδυτικότητα του ΣΕΓΜ στα ΜΜΕ και έχει συμβάλει στην 

ανάπτυξη πολύ καλών σχέσεων με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θέματα ανάπτυξης, 

υποδομών και περιβάλλοντος. Οι περισσότερες σημαντικές ανακοινώσεις του ΣΕΓΜ που 

αναρτώνται στον ιστότοπο, αναδημοσιεύονται από πολλά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης 

(euro2day, capital, naftemporiki, newmoney, insider, economico, reporter, inews, ypodomes.com, 

metaforespress.com, b2green.gr, κ.ά.), τα οποία έχουν χιλιάδες ημερήσιες επισκέψεις. 

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». 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. 

• 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 

https://drive.google.com/file/d/1up1F_juBhT5vl4Nk6zACnCkI5v6oceDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wRMSvn2aJ4XlpeXc0kLTQhnK4eFe2gFa/view?usp=sharing
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μετεκπαίδευση στο τεχνικό τους αντικείμενο, στις διαδικασίες και στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 

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. 

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. 

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. 

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 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 
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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 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 
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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 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». 



  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 57 

5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                        

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

5.1. Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

5.1.1. Αναθεώρηση του Ν.4412/16 

Τα Δ.Σ. του ΣΕΓΜ έθεταν και θέτουν (9) στόχους για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων: 

1. Διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αξιοκρατίας και 

του υγιούς ανταγωνισμού: 

• Αντιστροφή του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. 

• Απάλειψη των περιοριστικών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (κυρίως εμπειρίας) που σε πολλές 

περιπτώσεις ξεπερνούν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής. 

• Περιορισμός των «Απευθείας» αναθέσεων μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (βλ. 

άρθρα 128 και 119 του Ν. 4412/16), χωρίς αναφορά στα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα 

μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

• Μείωση εκπόνησης μελετών σημαντικών έργων υποδομής από εργοληπτικές εταιρείες κι 

άλλους ιδιωτικούς φορείς μέσω δωρεών ή άλλων ανταλλαγμάτων. 

• Εξάλειψη αμιγώς μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών. 

• Περιορισμός αναθέσεων εκπόνησης μελετών μέσω συμβάσεων υπηρεσιών συμβούλου. 

• Κατάργηση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών με αυθαίρετες εκτιμήσεις του 

προϋπολογισμού των συμβάσεων. 

• Περιορισμός εκπόνησης μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

2. Πλήρης και ουσιαστική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις δοκιμασμένες διεθνείς 

πρακτικές: 

• Τροποποίηση των ειδικών εθνικών διατάξεων του νόμου που δεν συνάδουν με το πνεύμα και 

τους στόχους των Οδηγιών, π.χ.: Διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση  πνευματικών 

(intellectual) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σημασίας με αποκλειστικό κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή και χρήση του συστήματος της προεπιλογής στην ανάθεση μελετών (βλ. και 

σχετική σύσταση στο Έγγραφο Καθοδήγησης της Ε.Ε.). 

• Υιοθέτηση των δοκιμασμένων Ευρωπαϊκών & διεθνών πρακτικών για την ανάθεση των 

δημοσίων συμβάσεων (σύστημα δημοπράτησης, κριτήρια επιλογής και ανάθεσης), όπως π.χ. 

το PRAG που έχουν εγκρίνει η εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

3. Καθολική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στο σύνολο των δημόσιων αρχών, φορέων και 

οργανισμών. Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ, όπως οι 

Πρότυπες διακηρύξεις, τα περιεχόμενα τεχνικών προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης, το 

σύστημα μελέτη – κατασκευή, ο ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού, οι απευθείας αναθέσεις, οι 

διατάξεις περί βασικού μελετητή κ.ά. 

4. Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών και μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων: 

• Παρά την υποχρεωτική, πλέον, χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί) δεν υπάρχει 

επιτάχυνση, αλλά αντιθέτως επιβράδυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, ιδίως με 

https://drive.google.com/file/d/13epnSsmqRMZMyA3AR65FqJjHPJfXopiH/view?usp=sharing
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αξιολόγηση τεχνικών προσφορών. Εκ των πραγμάτων, αφενός ο ορισμός όλων των μελών 

στις Επιτροπές Διαγωνισμού από άλλες υπηρεσίες, αφετέρου ο ορισμός μελών στις 

Επιτροπές ανεξαρτήτου ειδικότητας και εμπειρίας στην εκάστοτε δημοπρατούμενη σύμβαση, 

συνιστούν τροχοπέδη (ένα μέλος, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι από την αναθέτουσα 

υπηρεσία, ενώ πρέπει τα μέλη να έχουν σχετική εμπειρία με το αντικείμνεο της κάθε 

σύμβασης). 

• Παρά τη θέσπιση των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ, σε πλήθος περιπτώσεων ζητούνται εξαρχής 

δικαιολογητικά και έγγραφα. 

• Απαίτηση συνεχούς λήψης και κατοχής των διαφόρων δικαιολογητικών προσωπικής 

κατάστασης (το πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε με την έκδοση της διευκρινιστικής οδηγίας της 

ΕΑΑΔΗΣΥ για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία συντάχθηκε μετά και τη σχετική ενημέρωση από τον ΣΕΓΜ. 

5. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και εξυγίανση της μελετητικής αγοράς: 

• Συνεχίζεται το ισχύον από το 1977 μοντέλο «πιστοποίησης», το οποίο ουσιαστικώς έχει ως 

αποκλειστικά κριτήρια εγγραφής στο μητρώο τον χρόνο από κτήσεως του διπλώματος 

σπουδών και τη δηλούμενη εμπειρία από την εκπόνηση/συμμετοχή σε μελέτες. Περαιτέρω, 

πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα του συστήματος αυτού, μετά την απελευθέρωση του 

αριθμού των κατηγοριών ανά άτομο και την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 περί ρύθμισης του 

επαγγέλματος του μηχανικού με το οποίο ουσιαστικά η χώρα μας, σε αντίθεση με τις 

παγκόσμιες εξελίξεις και απαιτήσεις, αποδέχεται και προωθεί το μοντέλο του 

«υπερεπιστήμονα»!. 

• Λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, εκδόθηκε το Π.Δ. 71/2019 

«Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)», το οποίο περιλαμβάνει θετικές 

διατάξεις εξορθολογισμού, τα οποία όμως δεν έχουν εισέτι εφαρμοσθεί λόγω δήθεν έλλειψης 

υποδομών και αναμένεται νέα παράταση για τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον. 

6. Δημιουργία Ελληνικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν 

δυνατότητες διεθνούς ανταγωνισμού και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρέφεια. Η 

κατάσταση στην εγχώρια αγορά δρα αρνητικά στις προσπάθειες όσων επιχειρήσεων 

προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό: 

• Μείωση κύκλου εργασιών και χαμηλές αμοιβές συμβάσεων (μειονέκτημα στα references). 

• Πολυδιάσπαση κλάδου με γραφεία ανά κατηγορία μελετών. 

• Με βάση τους ορισμούς της Ε.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών είναι πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν ελάχιστες μεσαίες επιχειρήσεις. 

• Έλλειψη κινήτρων και μέτρων προώθησης συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων. 

7. Διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, 

συνακολούθως, της άρτιας, ποιοτικής, έγκαιρης και οικονομικής υλοποίησης των δημοσίων 

έργων και προγραμμάτων: 

• Έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, και μέχρι την έκδοσή τους, υποχρεωτική 

εφαρμογή της ΥΑ/ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ1047Β/29-3-19 περί εξειδίκευσης του είδους των 

παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης την οποία συνέταξαν επιτροπές να βασικούς 

συντελεστές μέλη του Συνδέσμου. 

https://drive.google.com/file/d/1vGA_lxcV9Z3SHnvcJSVRN9c9F_e2YS9o/view?usp=sharing
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• Αντικειμενική  αδυναμία της δημοσίας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου 

και αυστηρής επίβλεψης. 

• Τα Προγράμματα Ποιότητας Μελετών υποβάλλονται τυπικά χωρίς να τηρούνται (αναγκαίο 

κακό). 

8. Αξιοποίηση του μελετητικού κλάδου για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα (outsourcing): 

• Αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην υποβοήθηση των υπηρεσιών και στην επίβλεψη μελετών 

και έργων. 

9. Διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (αναχαίτιση 

brain drain). 

Την 24η Νοεμβρίου 2020 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. 

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 και σε συνέχεια των συμφωνηθέντων στην από 25-11-20 τηλεδιάσκεψη με 

τον Υπουργό και τον Γ.Γ. Υποδομών, 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. 

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. 

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 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. 

https://drive.google.com/file/d/1OUhamIhA-8q5phhfn6hb3r63vntLOZW1/view?usp=sharing
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Την 23η Φεβρουαρίου 2021 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 στη Βουλή την ημέρα εκείνη. 

Την 1η Μαρτίου 2021 ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στην συζήτηση τη κοινής 

συνεδρίασης των διαρκών επιτροπών 1) παραγωγής και εμπορίου και εθνικής άμυνας και 2) 

εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου, όπου στον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο 

που είχε στη διάθεσή σου κατέθεσε τα ακόλουθα σχόλια και προτάσεις: 

1. Αρχικό γενικό σχόλιο: 

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εισάγει κατά βάση πολλές θετικές διατάξεις στην κατεύθυνση της 

επιτάχυνσης των διαδικασιών. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι εκτός από τη ταχύτητα 

υλοποίησης, πρέπει να διασφαλισθεί, όσον αφορά τα έργα, ότι αυτά θα κατασκευάζονται με το 

βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο και την αρμόζουσα ποιότητα. 

Για το λόγο αυτόν, ο ρόλος των μελετητών και των επιβλεπόντων πρέπει να είναι ισχυρός, 

ανεξάρτητος του κατασκευαστή, συνδεδεμένος με τον Κύριο του Έργου. 

Συμφωνούμε με όσα ειπώθηκαν προηγουμένως από τον πρόεδρο του ΕΣΒΥΚ καθηγητή                                                 

κ. Λαμπρόπουλο και για τα θετικά και για τα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου. 

2. Η ευρεία υιοθέτηση του συστήματος μελέτη – κατασκευή και η υποβολή προσφορών πριν την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν αποτελεί την επικρατούσα διεθνώς πρακτική ούτε στα αμιγώς 

δημόσια έργα ούτε στα ιδιωτικά (π.χ. Ελληνικό, Kosta Navarino). 

Βεβαίως, είναι δυνατή και επιθυμητή, η εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής του κατασκευαστή 

παράλληλα με την εκπόνηση των μελετών, ακόμη και η συμμετοχή του με σχόλια και προτάσεις 

(Early Contractor Involvement είναι ο διεθνής όρος). 

Κατά τη γνώμη μας πρέπει τουλάχιστον να προβλεφθεί, ότι η υποβολή των τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών των υποψηφίων κατασκευαστών θα έπεται της έκδοσης των 

περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 15 του νομοσχεδίου). 

3. Η εξάρτηση των Ιδιωτών Φορέων Επίβλεψης (ΙΦΕ) από τον κατασκευαστή σε συνδυασμό με το 

δηλωτικό σύστημα ελέγχου των επιμετρήσεων, θα αυξήσει τους κινδύνους στην εκτέλεση των 

έργων.  

Θα πρέπει να απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 57 & 89 του νομοσχέδιο) καθώς και 

τα άρθρα ίδρυσης νέων μητρώων ιδιωτών επιβλεπόντων για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 

(άρθρα 1, 58, 90 και 94 του νομοσχεδίου). 

Πρέπει επίσης να μην ισχύσει η πρόβλεψη για τη δυνατότητα του Κυρίου του Έργου να 

αναθέσει το έργο στον επόμενο μειοδότη αν δεν συμφωνεί με την πρόταση τροποποίησης που 

του έχει υποβάλει ο αρχικός κατασκευαστής ο οποίος έχει θέσει θέμα εφαρμοσιμότητας της 

μελέτης, δεδομένου ότι δεν διαθέτει μελετητική ικανότητα ενώ συγχρόνως ελλοχεύουν κίνδυνοι 

συναλλαγής. 

Μόνον ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης και ο βασικός μελετητής που έχει εκπονήσει τη μελέτη 

μπορούν και πρέπει να είναι αρμόδιοι να αποφανθούν και να την ανασυντάξουν όπου απαιτηθεί 

(άρθρο 59 του νομοσχεδίου). 

4. Θεωρούμε ότι πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η διαβούλευση των τευχών διαγωνισμών για 

όλες τις μελέτες άνω των ορίων, προς αποφυγή φωτογραφικών διατάξεων που έχουν ως 
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συνέπεια καθυστερήσεις στην ανάθεση από τις μετέπειτα ενστάσεις και προσφυγές (άρθρο 11 

του νομοσχεδίου). 

5. Όσον αφορά στην Ανάθεση Μελετών: 

Πρέπει κατ’ αρχήν να αρθούν τα εμπόδια στην σύναψη συμβάσεων τεχνικών υπηρεσιών 

προκειμένου να υποβοηθηθούν οι αναθέτουσες αρχές στο έργο τους (άρθρο 9 του νομοσχεδίου 

και κατάργηση του άρθρου 52 του ν.4412). 

Επίσης, πρέπει να θεσμοθετηθεί η κατά κανόνα εφαρμογή της προεπιλογής δύο σταδίων, σε 

αντιστοιχία με ότι ίσχυε παλαιότερα με την κατάταξη σε τάξεις μελετητικών πτυχίων με 

υποχρεωτική εφαρμογή της στους διαγωνισμούς για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης (άρθρα 

26, 28 και 51 του ν.4412). 

6. Μείωση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στις μελέτες: 

Η ποιοτική αξιολόγηση στην ανάθεση των μελετών πρέπει να τυγχάνει γενικής εφαρμογής. Η 

χρήση της τιμής ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης να είναι δυνατή, υπό όρους, μόνο στις 

προκηρύξεις κάτω των ορίων. Επίσης, τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού να αμείβονται από 

τον προϋπολογισμό της μελέτης για την έγκαιρη έκδοση των πρακτικών αξιολόγησης (άρθρα 

30 του νομοσχεδίου και 221Α του ν.4412). 

Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιορίζεται κατά μέγιστο στο 20% όπως 

συστήνει η FIDIC και ισχύει στις συμβάσεις της World Bank και δεν πρέπει να καθορίζεται 

οριζόντια για κάθε είδους μελέτη όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο (άρθρο 30 του 

νομοσχεδίου). 

7. Να απαλειφθεί η διάταξη περί υποχρεωτικής διάλυσης των συμβάσεων μελετών όταν 

σημειώνεται καθυστέρηση πέραν των δύο (2) ετών ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη των 

μελετητών, δεδομένου ότι παγίως ισχύει η δυνατότητα του Κυρίου του Έργου να διακόψει τη 

σύμβαση όποτε το επιθυμεί, προκειμένου να μην απαιτείται νέα δημοπράτηση, ανάθεση κλπ 

(άρθρο 91 του νομοσχεδίου). 

8. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για το ΤΕΕ στο Μέρος Γ, επειδή είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, και για 

τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων μηχανικού και για τις εταιρείες μας, προτείνουμε να 

αποσυρθούν και να επανέλθουν με άλλο νομοσχέδιο, μετά από δημόσια διαβούλευση. 

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 

4782 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. 

Την 15η Μαρτίου εστάλη στα μέλη κωδικοποιημένο κείμενο με τις νέες διατάξεις μελετητικού 

ενδιαφέροντος του Ν.4782/21 που τροποποίησε τον Ν.4412/16 (οι προβληματικές εντός πλαισίου): 

Άρθρο 2: Ορισμοί (ισχύει από 1/6/2021) 

1.30α) ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις 

των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ, 
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2.4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιημένος 

ιδιωτικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει 

τις εξιδεικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου, 

(Επίσημη πρόβλεψη του θεσμού της ιδιωτικής επίβλεψης.) 

2.4β) ως «επιβλέπων ελεγκτής» ή «μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και 

η επίβλεψη των εκτελούμενων έργων προεκτιμώμενης αμοιβής από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 

έως το αντίστοιχο όριο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4412/2016, 

(Μητρώο ΤΕΕ από φυσικά πρόσωπα και επιλογή τους με κλήρωση για έργα & μελέτες κάτω των 

ορίων.) 

2.4δ) «Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» 

είναι το σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή του 

πραγματικού κόστους των έργων, 

(Ίσως η πλέον εκσυγχρονιστική πρόβλεψη του Ν.4782/21.)  

Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ (ισχύει από 1/9/2021) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, 

εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων 

παραχώρησης έργων. 

(Παρά τη μείωση του ορίου χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ από τις συμβάσεις άνω των 60.000€ στις άνω των 

30.000€, οι απ’ ευθείας αναθέσεις των 30.000€ δεν περιλαμβάνονται.) 

 

Άρθρο 38: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)                                           

(ισχύει από 9/3/2021) 

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που έχει συσταθεί με το 

άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείμενο 

τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του 

παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από 

αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Για την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6, περί μεθόδων υπολογισμού 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

(Αύξηση από τα 1.000€ στα άνω των 2.500€ με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται οι συμβάσεις 

ήσσονος αξίας.) 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και του 

καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
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(Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω μείωση της διαφάνειας.) 

Άρθρο 39: Συμφωνίες - πλαίσιο (καταργείται από 1/6/2021) 

10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονκών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 

συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για τις 

οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί 

μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, 

μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες - 

πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των 

συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι 

τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

της παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι 

συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά 

το άρθρο 45. 

(Πολύ σημαντική πρόβλεψη μετά από συνεχή και συνδυασμένη παράθεση των σχετικών 

επιχειρημάτων από ΣΕΓΜ και ΕΣΒΥΚ.) 

Άρθρο 44: Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών 

(ισχύει από 9/3/2021) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια 

είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: 

α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή 

μελέτης, 

β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και 

γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από 

αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. 

(Πολύ σημαντική πρόβλεψη μετά από συνεχή και συνδυασμένη παράθεση των σχετικών 

επιχειρημάτων από ΣΕΓΜ και ΕΣΒΥΚ.) 

Άρθρο 49: Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες (ισχύει από 1/6/2021) 

2. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 

α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση 

οριστικής μελέτης, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών, είναι η ένταξη του έργου στον 

προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα. Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της εγκεκριμένης 

μελέτης της αναθέτουσας αρχής, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50. Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο μελέτης ανά κατηγορία 

έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου. 

β) ......... 
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Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου πρέπει να έχει συζητηθεί 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή 

να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των 

απαλλοτριούμενων ακινήτων. 

Για τα έργα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001, προϋπόθεση για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου αποτελεί η κήρυξη των 

απαιτούμενων απαλλοτριώσεων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

2882/2001, καθώς και η ύπαρξη έκθεσης εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ιδίου νόμου. 

δ) Για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου απαιτείται η ολοκλήρωση 

της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4024/2011 (Α' 226) και στις 

εκτελεστικές του πράξεις, πλην των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 50 του παρόντος. 

(Παύει να προβλέπεται η μέχρι σήμερα υποχρέωση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης πριν τη 

δημοπράτηση των δημοσίων έργων.) 
 

Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (ισχύει από 1/6/2021) 

1. (ισχύει από 1/6/2021) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο 

συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι την οριστική 

ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό 

αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού 

συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό 

συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον 

καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και κανονισμού μελετών έργου, ο οποίος 

συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόσθηκε σε παρόμοια έργα, 

β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3, Α.7 έως Α.9 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερ. Α' της 

παρ. 7 του άρθρου 45: 

Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, 

Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του προς ανάθεση έργου, 

Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου, 

Α.7) στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, 

Α.8) αρχαιολογικά ευρήματα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται, 

Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή 

μεταφοράς τους, 

Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων, 

(Στο σύστημα αυτό -μελέτη – κατασκευή- δίδεται η δυνατότητα υποβολής των τεχνικών & 

οικονομικών προσφορών πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται.) 

7. (ισχύει από 1/6/2021) Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της 

εκτέλεσης έργων του παρόντος, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα 
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νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους 

όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

μελετητικών οικονομικών φορέων βάσει των προβλεπόμενων προς εκπόνηση μελετών του έργου 

και των χορηγούμενων εγκεκριμένων μελετών. Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που 

γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

αναθέτουσας αρχής. 

(πολύ σημαντική πρόβλεψη μετά τη συνεχή και συνδυασμένη παράθεση των σχετικών 

επιχειρημάτων από ΣΕΓΜ και ΕΣΒΥΚ) 

8. (ισχύει από 1/6/2021) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να 

εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 72: Εγγυήσεις (ισχύει από 1/6/2021) 

4. ............ 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις 

εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

(Όχι μόνον αύξηση του ορίου των απ’ ευθείας αναθέσεων αλλά και χωρίς εγγύηση υπέρ του 

Δημοσίου.) 

............. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί για τις συμβάσεις έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο 

ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης των προηγούμενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά 

αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης. 

(Σημαντική πρόβλεψη – πάγια θέση του Συνδέσμου ως μέτρο εξορθολογισμού των υπερβολικών 

εκπτώσεων.) 

Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ισχύει από 1/6/2021) 

1.ε) Τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας καθορίζονται ανά κατηγορία 

μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των προεκτιμώμενων αμοιβών για το σύνολο των σταδίων της 

αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης. 

1.στ) Αν για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή τεχνικής ή επιστημονικής υπηρεσίας η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι απαιτούνται αυξημένες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας και ιδίως εμπειρίας των οικονομικών φορέων, μπορεί, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή, του κατά περίπτωση προβλεπομένου, να 

διαμορφώνονται ανάλογα τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

1.θ) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών 

προεκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 

διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο της 

οποίας καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εξασφάλισης και απόδειξής της καθορίζονται με απόφαση 
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του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος. 

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από 

μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές 

κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

3. Για τη συμπερίληψη, στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των 

προβλεπόμενων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019 (Α' 

112), αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας μελέτης, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, 

προηγουμένως, να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών. Το τεχνικό συμβούλιο, εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή 

προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, ελέγχει 

εάν οι απαιτήσεις που ζητά η αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν, από την αναθέτουσα αρχή, 

στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι 

ανάλογες προς το αντικείμενό της.  Η διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου δεν απαιτείται στις 

περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει εγκεκριμένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ 

υποδείγματος διακήρυξης χωρίς τη συμπερίληψη άλλου πρόσθετου όρου. 

(Με την διάταξη αυτή, τα όρια των τάξεων των νέων μητρώων του ΠΔ71/19 καθίστανται ο κανόνας 

στις νέες διακηρύξεις.) 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δίδονται κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις 

αναθέτουσες αρχές και εξειδικεύεται η εφαρμογή των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές της 

αναλογικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων. Με 

σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του κατά περίπτωση αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου μπορεί η αναθέτουσα αρχή αιτιολογημένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από 

την ανωτέρω απόφαση. 

4. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια 

επιλογής του άρθρου 75, όπως αυτά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της 

σύμβασης, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελετών και 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της 

κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019. Οποιαδήποτε 

αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται. 

Άρθρο 78: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (ισχύει από 1/6/2021) 

1. .................... 

Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περ. στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' 

ή με την επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

(Σημαντική πρόβλεψη προς τον εξορθολογισμό της χρήσης δάνειας εμπειρίας.) 
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Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (ισχύει από 1/6/2021) 

6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών, ήτοι πλήρους μελέτης ή 

επιμέρους σταδίων αυτής, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος 

ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, και 

κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής: 

α) Όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο δημόσιας 

σύμβασης, όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών μελετών ή γεωτεχνικών ερευνών 

ή κυκλοφοριακών μελετών ή οικονομικών μελετών. 

β) Όταν περιέχονται στον φάκελο δημόσιας σύμβασης επαρκή τεχνικά στοιχεία από εγκεκριμένες 

μελέτες προηγούμενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. 

10. (ισχύει από 1/6/2021) 

................. 

Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) και τα λοιπά 

κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό (70 %). Με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ορίζονται επιμέρους κριτήρια πλην της τιμής, που δύνανται να 

χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού 

Συμβουλίου, να ορίζεται μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιμής. 

(Εμμονή στην χρήση της τιμής ως μόνου κριτηρίου ανάθεσης σε σημαντικό ποσοστό μελετών. Ο 

ορισμός της βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς στο υψηλό ποσοστό 30% -η FIDIC συστήνει 

10% και το πολύ μέχρι 20%- οριζόντια για το σύνολο των συμβάσεων, μειώνει τα αποτελέσματα του 

νέου τρόπου βαθμολόγησής της.) 

12. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε 

εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει 

από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε» ως εξής: 

ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε) 

Η προτεινόμενη συνάρτηση ανήκει στην οικογένεια των τετραγωνικών υπερβολών Michaelis-

Menten της μορφής y=((α+β)*x)/(β+x) οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1913 και συνιστούν το κλασικό 

μοντέλο προσομείωσης της ενζυμικής δραστηριότητας. Όλες οι συναρτήσεις με α = 100 και x = ε 

(έκπτωση) πληρούν τις οριακές τιμές y = 0 όταν x = 0 και y = 100 όταν x = 100. Όσο η σταθερά «β» 

λαμβάνει μεγαλύτερη τιμή τόσο πλησιάζει την γραμμική συνάρτηση y = x. 
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Σημερινός Προτεινόμενος

ΒΟΠι = ε ΒΟΠι = (120*ε)/(20+ε)

0 0,00 0,00

1 1,00 5,71

5 5,00 24,00

10 10,00 40,00

15 15,00 51,43

20 20,00 60,00

25 25,00 66,67

30 30,00 72,00

35 35,00 76,36

40 40,00 80,00

45 45,00 83,08

50 50,00 85,71

55 55,00 88,00

60 60,00 90,00

65 65,00 91,76

70 70,00 93,33

75 75,00 94,74

80 80,00 96,00

85 85,00 97,14

90 90,00 98,18

95 95,00 99,13

100 100,00 100,00

Έκπτωση

ε (%)

Βαθμολογία Οικονομικών Προσφορών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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(Πολύ σημαντική η αποδοχή της πρότασης του ΣΕΓΜ προς την κατεύθυνση της μείωσης των 

υπερβολικών εκπτώσεων.)  

Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (ισχύει από 1/6/2021)   

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή 

το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Αν οικονομικός φορέας δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν 

υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5α. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται 

προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 

προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. 

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 

μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 

συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

(Θετική πρόβλεψη, παρότι θα προσθέσει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.) 

Άρθρο 101: Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (ισχύει από 1/6/2021)   

2. Η χρήση της διαδικασίας της παρ. 1 δεν επιτρέπεται στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, καθώς και στις περιπτώσεις εφαρμογής του 

άρθρου 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης. 

(Θετική πρόβλεψη για τις μελέτες και το σύστημα μελέτη – κατασκευή.) 

Άρθρο 102: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (ισχύει από 9/3/2021)   

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 

τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

(Θετική πρόβλεψη.) 

Άρθρο 109Α: Διαδικασία ανάθεσης (ισχύει από 1/6/2021) 

3. Οι συμβάσεις ποσού άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

(Βλέπε το σχόλιο για το ίδιο θέμα στο άρθρο 38, ανωτέρω.) 
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Άρθρο 117: Συνοπτικός διαγωνισμός (καταργείται από 1/9/2021) 

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα 

με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς 

φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Στα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή, με 

τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών 

στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται 

να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

(Ακατανόητη η κατάργηση του τρόπου αυτού ανάθεσης συμβάσεων μέχρι 60.000€, η οποία 

πληρούσε τα ελάχιστα κριτήρια διαφάνειας και σύντομης διαδικασίας.) 

Άρθρο 117Α: Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας (ισχύει από 9/3/2021) 

Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2, 

είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται 

ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης 

ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό 

της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6. 

(Η διάταξη αυτή θα μειώσει τη γραφειοκρατία για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας.) 

Άρθρο 118: Απευθείας ανάθεση (ισχύει από 1/6/2021) 

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες 

της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. 

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο 

προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο 

όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή 

ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος 

άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
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5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία 

ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των 

πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά 

παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα 

αποτελέσματα. 

(Θετική αναπροσαρμογή, αρκεί να μην γίνει κανόνας.)  

Άρθρο 119: Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας (ισχύει από 1/6/2021) 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη 

σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση 

απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των 

εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και 

τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές 

που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου 

απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο. 

(Θετική διάταξη.)  

Άρθρο 128: Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες 

συμβάσεις (ισχύει από 1/6/2021) 

1. (ισχύει από 1/6/2021) Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις 

παραχώρησης έργων ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα (ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή τμήματος αυτής μεγαλύτερης των τριάντα 

εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και 

επίβλεψη έργων ή συμβάσεων επιτρέπεται η ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε 

ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού συμβούλου και συμβούλου οργάνωσης, σε 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την 

υλοποίηση, μελέτη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, έναντι αμοιβής μέχρι των ορίων των περ. 

β', γ' και δ', κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και με ανώτατο όριο το μηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την παροχή 

υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας για θέματα που σχετίζονται με την επίβλεψη και 

παρακολούθηση από τεχνικής, νομικής και χρηματοοικονομικής πλευράς κατά την περίοδο 

λειτουργίας και συντήρησης των Συμβάσεων Παραχώρησης ή των συμβάσεων έργων που 

υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, με αξία σύμβασης μεγαλύτερης των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) 

ευρώ. Για την ανάθεση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

2. (ισχύει από 1/6/2021) Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις 

παραχώρησης έργων ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ ή μέρη αυτών και, ιδίως για τον 

σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιτρέπεται, η ανάθεση, με προσφυγή σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην 
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ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται 

για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των 

περ. β', γ' και δ', κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και με ανώτατο όριο το μηδέν και πέντε δέκατα 

(0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ειδικά για έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από άλλους 

φορείς, που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για την 

εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την ανάθεση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. 

3. (ισχύει από 1/6/2021) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και 

Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζεται η παρ. 2 και με 

συνολική αμοιβή μέχρι του ορίου της περ. β του άρθρου 5 και με ανώτατο όριο το μηδέν και πέντε 

δέκατα (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα 

έργου ή ομάδα έργων, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να 

ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. 

(Μικρή βελτίωση της διαδικασίας με την θέσπιση ανωτάτου ορίου ίσου με το (0,5%) της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης του έργου. Όμως με την προβλεπόμενη ΚΥΑ μπορεί η χρήση της να διευρυνθεί 

και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.) 

Άρθρο 136: Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη (ισχύει από 1/9/2021) 

3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από 

πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 (Α'112) και διαθέτει 

τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα 

ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Αμέσως 

μετά την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο η Προϊσταμένη 

Αρχή τον καλεί να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ και να τον εγκαταστήσει στο 

έργο. Η Προϊσταμένη Αρχή κατά το ως άνω στάδιο δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί τον ορισμό 

του προτεινόμενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

και όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιημένο 

ΙΦΕ. 

Το σχέδιο σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του μαζί με τα πάσης 

φύσεως παραρτήματά του από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία 

ελέγχει εντός τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης έχει το 

προβλεπόμενο περιεχόμενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να 

προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ 

χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο 

να συμμορφωθεί. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος 

εγκαθίσταται ως επιβλέπων στο έργο. Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ έχει 

ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον 

ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να 
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ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει 

άμεσα. 

Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, 

ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων 

του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το 

εφαρμοζόμενο τιμολόγιο. Ο κύριος του έργου δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές. 

Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου. 
 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα θέματα που συνάπτονται με τις ως άνω ρυθμίσεις και ιδίως η απαιτούμενη πιστοποίηση 

του ΙΦΕ με την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019, καθώς και τυχόν πρόσθετα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει, η διαδικασία πρότασης, ορισμού και 

εγκατάστασης του ΙΦΕ στο έργο, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου 

και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΕ απέναντι στον κύριο 

του έργου, ο υπολογισμός της αμοιβής του ΙΦΕ και ο καθορισμός του τιμολογίου βάσει του οποίου 

αυτή θα υπολογίζεται, καθώς και ο τρόπος καταβολής της, οι εγγυήσεις αμεροληψίας του ΙΦΕ και 

τα μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων του ΙΦΕ με τον ανάδοχο, η αντιμετώπιση 

τυχόν παράβασης των υποχρεώσεων και εν γένει ευθύνης του ΙΦΕ, οι λόγοι που επιτρέπουν ή 

επιβάλλουν την αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσει προς τούτο ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την 

απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόμενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα. 

(Δυστυχώς, οι εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις για τους ΙΦΕ έργων και μελετών, πέραν των 

προβληματικών διατάξεων ως άνω, προβλέπουν υπερβολικά χαμηλές και ανεξάρτητες της 

χρονοαπασχόλησης των στελεχών του ΙΦΕ αμοιβές, με αποτέλεσμα την απαξίωση του θεσμού πριν 

εφαρμοσθεί και χωρίς ενδιαφέρον για τις εταιρείες μας) 
 

4. Στην περίπτωση της παρ. 3 η διευθύνουσα υπηρεσία δεν προβαίνει στον ορισμό επιβλεπόντων 

κατά τους ορισμούς της παρ. 2. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από 

υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

9. Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο 

άρθρο 7Α του ν. 2282/2001 (Α' 17), περί πραγματοποίησης εργασιών πριν τον προσδιορισμό 

αποζημίωσης, δύνανται να μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι - μελετητές στην εκτέλεση αυτού, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 144, περί σύμπραξης στην κατασκευή του μελετητή και στην 

παρ. 6 του άρθρου 188, περί συμμετοχής των βασικών μελετητών, και υποχρεούνται να 

συνεργάζονται με τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης. 

(Η πρόβλεψη της ιδιωτικής επίβλεψης -πάγια θέση του Συνδέσμου- είναι ορθή και επιβεβλημένη. 

Όμως ο τρόπος εφαρμογής της, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι εξόχως προβληματικός 

και εγκυμονεί κινδύνους για τις εταιρείες μας και για το Δημόσιο.) 
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Άρθρο 136Α: Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο 

επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (ισχύει από 1/9/2021) 

1. Η επίβλεψη έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 5, 

δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 136, να διενεργείται από διαπιστευμένους 

ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς, ανά κατηγορία έργου. 

2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο 

Μητρώο, που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής Μηχανικός, που κληρώθηκε 

για την επίβλεψη έργου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή 

του αντικειμένου του έργου κατ' άρθρο 172. 

(Το άρθρο αυτό, και το αντίστοιχο για τις μελέτες, αποτελεί προσπάθεια επιβίωσης της ατομικής 

επιχειρηματικότητας με αποκλεισμό των εταιρειών μας πέρα από κάθε λογική ανάπτυξης υγιούς 

επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την επιλογή του 

ελεγκτή με κλήρωση – ουδέν σχόλιο.) 

Άρθρο 170: Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και 

Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) (ισχύει από 1/9/2021) 

1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών 

(ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και 

εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και 

λειτουργία των τεχνικών έργων. 

2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών 

Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του 

ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία BIM, 

διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού 

Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. 

7. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις έργων που υπάγονται στον 

παρόντα νόμο και τον ν. 4413/2016 (Α' 148) και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από 

φορείς του ιδιωτικού τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. 

(Η εφαρμογή του ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ στις μελέτες θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και την 

ορθολογικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των προεκτιμώμενων αμοιβών και των οικονομικών 

προσφορών.) 

 Άρθρο 183: Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και 

παρακολούθηση (ισχύει από 1/9/2021) 

3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από 

πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 (Α'112) και διαθέτει 

τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της μελέτης. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα 

ανατεθεί η επίβλεψη της μελέτης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Αμέσως μετά την 

κατακύρωση της μελέτης και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο η προϊσταμένη αρχή τον 

καλεί να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ. Η προϊσταμένη αρχή κατά το ως άνω 
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στάδιο δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί τον ορισμό του προτεινόμενου φορέα επίβλεψης και να 

τάξει προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών 

στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιημένο ΙΦΕ. 

Το σχέδιο σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του μαζί με τα πάσης 

φύσεως παραρτήματά του από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία 

ελέγχει εντός τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης έχει το 

προβλεπόμενο περιεχόμενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να 

προσχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ 

χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο 

να συμμορφωθεί. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος 

εγκαθίσταται ως επιβλέπων στη μελέτη. Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ έχει 

ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον 

ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενημερώνει την προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να 

ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει 

άμεσα. 

Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την 

πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στη 

σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο, ενώ ο 

εργοδότης ή ο κύριος του έργου δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές. 

Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του εργοδότη ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου. 

(Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 136 ανωτέρω.) 
 

Άρθρο 183Α: Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών (ισχύει από 1/9/2021) 

1. Η επίβλεψη μελετών με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 

5, περί κατώτατων ορίων δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 183, να 

διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες 'ελεγκτές μηχανικούς' ανά κατηγορία 

μελετών. 

Στα καθήκοντα του ελεγκτή μπορεί να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της μελέτης πριν την έγκρισή 

της, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 189. 

2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο 

Μητρώο που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής μηχανικός που κληρώθηκε 

για την επίβλεψη μελέτης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή 

του αντικειμένου της μελέτης κατ' άρθρο 189. 

(Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 136Α ανωτέρω.) 
 

Άρθρο 184: Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα (ισχύει από 1/9/2021) 

1. ................. 

Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 

(2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες 
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της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί 

να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου 

εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο. 

(Καινοφανής διάταξη χωρίς προηγούμενο παγκοσμίως εις βάρος τόσο των εταιρειών μας όσο και 

του Δημοσίου καθόσον η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις εξ’ αιτίας της ανάγκης 

επιλογής και υπογραφής σύμβασης με νέο μελετητή για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.) 
 

8. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, 

τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι 

καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης 

είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση 

αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής 

αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών 

ρυθμίζουν κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, 

μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην παράγραφο αυτή, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες 

παρατάσεις. 

(Θετική πρόβλεψη αν και η εφαρμογή της προβλέπεται προβληματική.) 

Άρθρο 189: Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (ισχύει από 9/3/2021) 

1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών για τις οποίες τυχόν 

προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες καθώς και η 

συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι 

μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο για τη 

πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα. 

2. Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή της παρ. 10 του παρόντος ή του άρθρου 183Α 

κατά περίπτωση, αμέσως μετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της βεβαίωσης της παρ. 1, ο 

οποίος, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία 

τεχνική έκθεση με την οποία βεβαιώνει ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι 

προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι η μελέτη διαθέτει την 

ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει ότι η μελέτη δεν έχει ελλείψεις ούτε και χρήζει διορθώσεων και η 

διευθύνουσα υπηρεσία δεν αμφισβητεί την έκθεση, ο ελεγκτής προωθεί τη μελέτη στο αρμόδιο 

όργανο για την έκδοση της απόφασης έγκρισης, αλλιώς την επιστρέφει στον ανάδοχο με 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσμία εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η προθεσμία 
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υποβολής της τεχνικής έκθεσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επανυποβολή της. Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την 

αποκατάσταση των πλημμελειών της μελέτης εντός της τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος και η διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης του να διενεργηθεί από την υπηρεσία, ή να 

ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, σε άλλο μελετητή ή και στον ελεγκτή της 

μελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά το νόμο προσόντα. 

3. Αν σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων 

υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά από την 

υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συμπληρώσεις 

εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώμη 

τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας 

θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

4. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της μελέτης 

από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή 

την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο 

στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με 

αιτιολογημένη απόφασή του που εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας το όργανο έγκρισης 

μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες. 

5. Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και 

παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη 

παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του 

αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε. 

7. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελειών της μελέτης υπόκεινται σε 

εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύσης της 

σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. 

8. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη 

από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, 

σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. 

(Θετικές επιμέρους προβλέψεις.) 

Άρθρο 194: Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης (ισχύει από 1/9/2021) 

1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη και προβλέπεται από τη σύμβαση καταβολή αποζημίωσης, 

ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρία τοις εκατό (3%) επί 

της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της. Για την αμοιβή 

των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 
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2. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός 

(1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη διευθύνουσα υπηρεσία αίτηση, με 

λογαριασμό αποζημίωσης συνοδευόμενο από το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της παρ. 1. 

(Η μείωση της αποζημίωσης από 10% σε 3% με την νέα διατύπωση, σε συνδυασμό με την 

πρόβλεψη του άρθρου 184, παρ.1, είναι πλήρως απαξιωτική για τις εταιρείες μας και τον κλάδο των 

μελετητών συνολικά.)  

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) και 

το οποίο χρησιμοποιείται λόγω της χρηστικότητάς του από πολλές δημόσιες αρχές. 

5.1.2. Π.Δ. 71/2019 για τα νέα Μητρώα (Ν.4472/2017) 

Την 3η Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ112Α’/2019 το Π.Δ.71/2019 «Μητρώα συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) με το οποίο αναμορφώνονται πλήρως τα ισχύοντα στον ν. 3669/2008 

(Α΄116). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 3 του Π.Δ.71 οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο 

Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. (15) 

της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα 

κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Οι βασικές κατηγορίες και προϋποθέσεις εγγραφής σε τάξεις μελετητών και μελετητικών 

επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΓΣ_2021/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ/2η%20έκδοση


  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 79 

 

 



  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 80 

 

Εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με την παρ. 

9 του άρθρου 6, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πίνακας αντιστοίχισης των 

κατηγοριών μελετών και των ειδικοτήτων των μελετητών με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μ.Ε.Μ. 

Ιδρύεται το Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 118, παρ. 11α του Ν.4412 με τις ακόλουθες προβλέψεις: 
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Υπενθυμίζουμε την μη υποχρεωτικότητα κατάταξης σε τάξεις ανώτερης της 1ης σύμφωνα με τον 

Ν.4472/17 (μεσοπρόθεσμο). Συγκεκριμένα στο άρθρο 119, παρ.5.α προβλέπονται οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών): 

«ε. Στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) 

προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: “4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που 

αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.” 

στ. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του 

άρθρου 83 του ν.4412/2016 (Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και 

πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

διαγράφεται. Η φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: “5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., 

Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί 

τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας”.». 

Τα θετικά σημεία του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας είναι περισσότερα από τα 

αρνητικά: 
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Η κυβέρνηση στο άρθρο 188 του νόμου 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

νομοθέτησε ρύθμιση περί διατήρησης της ισχύος των υφιστάμενων μελετητικών και εργοληπτικών 

πτυχίων έως 31.12.2020, στη συνέχεια μέχρι την 31η.12.2021 και σήμερα μέχρι την 31η.12.2022 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε στις 2.7.2019 

προκειμένου, αφενός να επιλυθούν τα προβλήματα λειτουργίας των επιτροπών μητρώων ώστε να 

υπάρξει χρόνος αφενός μελέτης του Π.Δ. από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, αφετέρου να δοθεί 

προσαρμοσθούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα. 

Μέχρι σήμερα η μόνη πρόοδος που σημειώθηκε είναι η από 6/11 απόφαση του Γεν. Γραμματέα 

Υποδομών για την «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών προς υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 15η Δεκεμβρίου. Εμείς και οι λοιποί 

σύλλογοι αποστείλαμε εγκαίρως εκπροσώπους μας για τη Συντονιστική Επιτροπή (Κων/νος 

Καλέργης), την Ομάδα επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ.71/2019 (Παναγής Τονιόλος) και την Ομάδα 

παρακολούθησης υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.ΤΕ.) (Ευάγγελος Καραμπλιάς). 

Την 15η Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη δια ζώσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η 1η 

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. 

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. 

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 

https://drive.google.com/file/d/10OgELF4aUUVi94wrm0U-PyrEFfVDWp84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19z5qBAPm3MiKAGISscraB-zuuNg-fm4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jE3lp3yKkoats8i32u-s-17cP03a80y6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eelcfblUguRMSmtSKIgAHMdhdCV-vdel/view?usp=sharing
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ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος. Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα κύρια σημεία στα οποία 

υπήρξε ομοφωνία για διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία. 

Την 19η Νοεμβρίου 2021, διεξήχθη δια ζώσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η 1η 

ξεχωριστή συνάντηση εργασίας των μελών της Υποομάδας επεξεργασίας θεμάτων του Π.Δ. 

71/2019 για τις μελέτες, στην οποία μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Π. Τονιόλος. Στη συνάντηση 

καταγράφηκαν οι απόψεις για τα δύο πρώτα άρθρα του Π.Δ και την 3η Δεκεμβρίου η 2η συνάντηση 

με επεξεργασία του Π.Δ. μέχρι το 8ο άρθρο. 

Το Δ.Σ. θα συμμετάσχει στις εργασίες της ομάδας εργασίας του Υπουργείου με την ανώτερη δυνατή 

εκπροσώπηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις που θα αποφασιστούν και θα 

προωθηθούν εξυπηρετούν, στο μέγιστο βαθμό, βασικούς στόχους και προτάσεις που εκφράζει, ο 

ΣΕΓΜ, όπως: 

• Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και η εξυγίανση της μελετητικής αγοράς, 

• Η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η ανάπτυξη 

υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού, 

• Η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και η 

εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης, 

• Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με 

μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των 

αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρεφή 

δραστηριοποίηση, 

• Η εγγύηση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, 

συνακολούθως, της ποιότητας και ασφάλειας των υλοποιούμενων έργων, 

• Η ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, των 

ιδιωτών επενδυτών και, γενικότερα, της κοινωνίας, σε σχέση με τις ανάγκες μελετητικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην προοπτική της εξόδου από την κρίση, αφενός για τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, 

αφετέρου για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων και προγραμμάτων και την 

αξιοποίηση των σημερινών αναπτυξιακών ευκαιριών, 

• Η αύξηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κ.ά. 

5.1.3. Αντιμετώπιση φαινομένων κακής εφαρμογής του θεσμικού 

πλαισίου ανάθεσης συμβάσεων 

Το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες παρεμβάσεις σε διαγωνιστικές διαδικασίες, κυρίως για 

περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων και για περιπτώσεις 

παρεκκλίσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. διάφορες σχετικές επιστολές ανωτέρω). 

Τα φαινόμενα κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί ανάθεσης μελετών (Ν. 4412/16), 

κυρίως από Περιφέρειες, Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, γεγονός που έχει αναδείξει και 

αναδεικνύει συνεχώς ο ΣΕΓΜ, ζητώντας τη λήψη μέτρων. Παρατηρούνται, δε, τόσο στους ανοικτούς 

διαγωνισμούς, όσο και στους διαγωνισμούς με «διαπραγμάτευση» και στους συνοπτικούς, όπου 

εμφανίζονται και τα περισσότερα κρούσματα. Οι πλείστες περιπτώσεις αφορούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, όπου εμφανίζονται υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις, που ξεπερνούν 

κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής. 

https://drive.google.com/file/d/1EHlCAIPm_1wbdArHXpt9WpbFp3b0FtUC/view?usp=sharing


  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 84 

Οι «απ’ ευθείας» αναθέσεις μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης των άρθρων 128 και 119 και 

της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν.4605/2019), έχουν λάβει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις.  

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα 

μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γεγονός που εκθέτει 

–εντέλει- και τις ίδιες τις προσκαλούμενες στη διαδικασία επιχειρήσεις. 

Δυστυχώς, στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού δεν έχουμε κατορθώσει να συμβάλουμε 

αποτελεσματικά καθόσον τα έγγραφά μας είτε αγνοούνται είτε απαντώνται για να απαντηθούν με 

ανεπαρκείς, εσφαλμένες και, πολλάκις, εκνευριστικές αιτιολογίες και επιχειρήματα «αντίκρουσης» 

των καταγγελλομένων. Επιπλέον, είναι αντικειμενικά αδύνατον το Δ.Σ. του Συνδέσμου να μπορέσει 

να παρέμβει ή/και να ανταπαντήσει σε όλες τις περιπτώσεις που περιέρχονται σε γνώση του.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες παρεμβάσεις αποφασίζονται κατόπιν αξιολόγησης του αντικειμένου και 

της σπουδαιότητας των θεμάτων (ιδίως εάν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον) και με βάση τις 

απαιτήσεις απασχόλησης της λοιπής επικαιρότητας της περιόδου.  

Σε κάθε περίπτωση, προτρέπονται τα θιγόμενα μέλη να προσφεύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών συλλογικά (ως ένωση εταιρειών) ώστε να επιμερίζεται η 

δαπάνη του παραβόλου. 

 

5.2. Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον και την χρονιά αυτή καθορίσθηκε από την πανδημία του COVID-19 

σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής και διαχειριστικής κρίσης 

και η δεύτερη την προετοιμασία για την επόμενη μέρα με την ευκαιρία βελτίωσης που 

προδιαγράφεται μέσω των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 

τρέχον ΕΣΠΑ 2014-20, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 και τις ιδιωτικές επενδύσεις όπως είναι η επένδυση 

στο Ελληνικό, τα ενεργειακά έργα κλπ. 

5.2.1. Αντιμετώπιση της οικονομικής και διαχειριστικής κρίσης 

Το Δ.Σ. έδρασε συντονισμένα για την αντιμετώπιση και την μείωση των συνεπειών της πανδημίας 

λόγω του COVID-19 στα μέλη μας. 

• Συνεχίσθηκαν οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στήλη με τίτλο «ΣΕΓΜ: Τακτική 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας». 

• Την 26η Νοεμβρίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ενημέρωση για την 

έναρξη διαβούλευσης μέχρι την 20/12/2020 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. 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• Το Δ.Σ. οργάνωσε έρευνα στα μέλη του σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω 

του κορωνοϊού. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Απριλίου έως 2 Μαΐου με ηλεκτρονική ανώνυμη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Ανταποκρίθηκαν 43 εταιρείες μέλη μας και τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι  βασικοί τομείς υποβοήθησης του Συνδέσμου πρέπει να στοχεύουν στην 

επαναλειτουργία σε κανονικούς ρυθμούς του Δημόσιου Τομέα για μείωση των καθυστερήσεων 

στις πληρωμές, εγκρίσεις και στους νέους & εν εξελίξει διαγωνισμούς), στη διευκόλυνση 

δανειοδότησης και καταβολής ασφαλιστικών & φορολογικών υποχρεώσεων και στις οδηγίες 

για την εξ' αποστάσεως εργασία. 

5.2.2. Η επόμενη μέρα 

Το Δ.Σ. υλοποιώντας τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του ΣΕΓΜ για την ανάπτυξη στο πλαίσιο 

της Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας αποτελούμενης από την κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

(Αν. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) ως Συντονίστρια, τον κο Παναγή Τονιόλο, πρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. 

Σπύρο Παπαγρηγορίου, αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Βαγγέλη Παπά, Αν. Μέλος του Δ.Σ. 

συνεπικουρούμενη και από τους τους πρώην προέδρους κ.κ. Κώστα Καλέργη και Ανδρέα Λουκάτο, 

προέβη στις ακόλουθες συναντήσεις: 

1. 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.  

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική. Τα κύρια 

συμπεράσματα ανά ενότητα έχουν ως εξής: 

α. Προωθείται η επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου 

ΕΣΠΑ με χρήση των συμφωνιών πλαίσιο και παροχή τεχνικών υπηρεσιών. 

https://drive.google.com/file/d/1OIV-vvHTeiuKJZ8opRT7vgwHyjeVECkI/view?usp=sharing
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β. Ο ΣΕΓΜ θα στείλει στον Υπουργό τις αλλαγές στα σχετικά άρθρα του νόμου που θεωρεί 

σκόπιμες. 

γ. Επειδή παρατηρείται συχνά υπερσχεδιασμός των έργων από τους μελετητές, προτείνεται 

η εισαγωγή του θεσμού του value engineering από ανεξάρτητο μελετητή σύμφωνα με τη 

διεθνή πρακτική. 

δ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει έλθει σε συμφωνία με την EBRD για να προκηρύξει μελέτες 

ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. 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. 

ε. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μελετών που 

προτείνονται για την ωρίμανση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

στ. 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). 

2. Έργα που προτείνονται κατά προτεραιότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

α. Απαιτούνται μελέτες ώστε το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ να μην υποβαθμισθεί σε απλή 

προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων και λοιπών υλικών χωρίς έλεγχο αποτελέσματος. 

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. 

β. 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. 

3. Πολιτική ενίσχυσης του μελετητικού κλάδου – εξωστρέφεια. 

α. 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. 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. 

β. 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.   
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γ. 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. 

δ. 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. Η ενίσχυση της 

εξωστρεφούς δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα της 

κυβέρνησης. Τα θέματα της εξωστρέφειας θα συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση μετά την 

υποβολή του Σχεδίου Ανάκαμψης στην ΕΕ.  

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 

Σύμφωνα με τον 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). Αποφασίσθηκε να στείλουμε τις απόψεις μας. 

Οι απόψεις μας εστάλησαν στον Γ.Γ. κο Καβαλάκη στις 25/1/21. 

2. Ταμείο Ανάκαμψης & ΕΣΠΑ 2021-27: 

Προτείναμε 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. Επίσης 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. Ο Υπουργός απάντησε ότι τα αιτήματα είναι εύλογα. 

3. Έργα ΣΔΙΤ: 

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. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα γίνει άμεσα επικοινωνία 

με την EBRD για το θέμα. 
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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 24η 

Φεβρουαρίου, απεστάλη επιστολή στην οποία καταγράφονται και αιτιολογούνται οι προτάσεις μας. 

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». 

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. 

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. 

Στο 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 με πολύ μεγάλη επιτυχία, συζητήθηκαν οι προκλήσεις, ευκαιρίες 

και απειλές της επόμενης περιόδου. 

https://drive.google.com/file/d/1fBvwiAlggxEC0nd2cgtIDwmHSSAOQU4C/view?usp=sharing
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Την 24η Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ομάδας εργασίας του ΣΕΓΜ με τον 

αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη και τη Γενική Γραμματέα Υποδομών κα 

Μαρία Έλλη Γεράρδη με θέματα που σχετίζονται με την ορθή και έγκαιρη μελετητική ωρίμανση των 

έργων και την ανάπτυξη του κλάδου. 

Το βασικό συμπέρασμα της συνάντησης είναι ότι τα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια αναμένεται 

σημαντική αύξηση του μελετητικού – συμβουλευτικού αντικειμένου στην χώρα, το οποίο όμως στη 

συνέχεια θα συρρικνωθεί σημαντικά. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υποστηριχθεί μελετητικά η 

εθνική προσπάθεια ανάκαμψης με την έγκαιρη και ορθή μελετητική ωρίμανση ενώ συγχρόνως 

πρέπει να δοθούν δυνατότητες από την πολιτεία και να ισχυροποιηθούν οι δομές των εταιρειών μας 

με στόχο την βιώσιμη εξωστρεφή ανάπτυξη. 

Τα μέτρα και δράσεις που συμφωνήθηκαν να εξετασθεί η από κοινού προώθησή τους αναφέρονται 

σε όσα σχετίζονται με την εξωστρέφεια με επισπεύδοντα τον  αναπληρωτή υπουργό οικονομικών 

κο Θεόδωρο Σκυλακάκη (εγγραφή της Ελλάδας στις African και Asian Development Banks, 

θεσμοθέτηση του κατά προτεραιότητα συμψηφισμού του παρακρατούμενου φόρου από το 

εξωτερικό, σε χώρες στόχους, μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από τη συμμετοχή 

σε έργα διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και κατάρτιση προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της 

χώρας προς συγκεκριμένες χώρες – στόχους και σε έργα – δράσεις προτεραιότητας) και στα 

υπόλοιπα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της μελετητικής αγορά στη χώρα με επισπεύδουσα 

την Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μαρία Έλλη Γεράρδη (ίδρυση εθνικού φορέα ή επιτροπής για 

την υποβοήθηση της πολιτείας στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό των έργων, κατοχύρωση του 

ρόλου και της αμοιβής του μελετητή στις μελετοκατασκευές, αμειβόμενες επιτροπές διαγωνισμών, 

εισαγωγή του θεσμού του επικεφαλής εταίρου (Leader) στις ενώσεις των μελετητικών γραφείων, 

διαβούλευση των τευχών των διαγωνισμών, Μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων με 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια αξιολόγησης και επικαιροποίηση αμοιβής μελετών με βα΄ση τη 

χρονοαπασχόληση, σύνταξη οδηγιών για το BIM Open Source, και τη διαδικασία του Social Impact 

Assessment και Stakeholder Engagement Plan (ESIA), εφαρμογή της διαδικασίας Value 

Engineering (VE) στον σχεδιασμό και αξιολόγηση σημαντικών έργων, αρχειοθέτηση – οργάνωση 

ανεύρεσης μελετών και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την εκπόνηση των μελετών κόστους – 

οφέλους). 

Τα συμπεράσματα της συνάντησης εστάλησαν στους συμμετέχοντες με ορισμό υπεύθυνου από τον 

Σύνδεσμο για κάθε θέμα προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίησή τους. 

5.2.3. Το ευρύτερο πλαίσιο 

Την 5η Νοεμβρίου 2021 η EFCA δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο «Which Way to go?”. Η έκθεση 

αυτή απευθύνεται στους υπεύθυνους των ευρωπαϊκών μελετητικών επιχειρήσεων προκειμένου να 

λάβουν τις κρίσιμες αποφάσεις μέχρι το 2025 σε μία περίοδο υψηλής αβεβαιότητας. 

Για να σχεδιάσουμε το μέλλον, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες άλλες αβεβαιότητες που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Αν και οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ανατρέψει πολλές από τις 

διαδικασίες και τη συμπεριφορά της εργασίας μας, τίποτε δεν θεωρείται πλέον «αβέβαιο». 

Γνωρίζουμε  ότι πρέπει να συνεχίσουμε την  ψηφιοποίηση. Αυτό που γνωρίζουμε λιγότερο, ή 

τουλάχιστον είμαστε λιγότερο ικανοί να αποδεχθούμε ως άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις μας, είναι 

το μείγμα των εξωτερικών προκλήσεων: η καθημερινή απειλή της κλιματικής αλλαγής, η 

υπερχρέωση και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα υψηλής πίεσης, μια ολοένα και πιο 

file:///C:/Users/toniolos/Google%20Drive/PANAGISGD/01_FOREIS/01_SEGM/SEGM_2020-21/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΓΣ_2021/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ/συμπεράσματα
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διχασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο πόλεμος, οι συγκρούσεις και οι πρόσφυγες που 

επηρεάζουν τα σύνορά μας. 

Τέτοια ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και από κοινού τις μελετητικές εταιρείες. Αλλά 

πώς; Το μέλλον είναι ομιχλώδες και η ορατότητα περιορισμένη. Πού θα τελειώσουν οι αλλαγές; 

Ποιες τάσεις θα αποδειχθούν καθοριστικές για την αξιολόγηση του μέλλοντος; Πώς θα είναι ο 

κλάδος μας σε πέντε χρόνια; Ποιοι βασικοί παράγοντες θα διαμορφωθούν για την αγορά μας; 

Η συνολική κατασκευαστική παραγωγή αναμένεται να ανακάμψει κατά 4% το 2021, αλλά η πλήρης 

ανάκαμψη στα προ πανδημίας επίπεδα το 2021 ή το 2022 είναι απίθανη. Τα αυξανόμενα επίπεδα 

ιδιωτικού και δημόσιου χρέους ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω επενδύσεις το 2021. Τέτοιες 

προβλέψεις εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί ο Covid-19. Οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό 

κλάδο παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση. 

Το 2020 η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και να μειώσει τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον  50% έως το 2030. Ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η βιοποικιλότητα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι ασφαλείς και βιώσιμες χημικές ουσίες 

και οι μειωμένες εκπομπές κτιρίων. 

Η Επιτροπή Μελλοντικών Τάσεων της EFCA, μαζί με το Κέντρο Στρατηγικής και Σχεδιασμού 

Σεναρίων στο HHL Graduate School of Management της Λειψίας, διερεύνησαν το μέλλον και 

εξέτασαν πιθανές στρατηγικές εξελίξεις. Ο τρόπος παροχής κατεύθυνσης σε περιόδους 

αβεβαιότητας είναι να δημιουργηθούν σενάρια που δείχνουν πώς το μέλλον μπορεί να εξελιχθεί με 

εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Η έκθεση περιγράφει τέσσερα μελλοντικά σενάρια για το 2025 

του κλάδο των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών, βασισμένα σε «κρίσιμες 

αβεβαιότητες»: 

1. Σενάριο Α: 2021-2025: Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, μια εποχή εθνικών 

μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών. 

Ο Covid προκάλεσε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ η οποία χρησίμευσε για 

την τόνωση της οικονομίας και την επιτάχυνση της ανάκαμψής της. Στις αρχές του 2021, 

εγκρίθηκαν επιδοτήσεις και υποστηρικτικά μέτρα σε υγεία, ψηφιοποίηση, εκπαίδευση και 

νοικοκυριά. Μέχρι τον Μάιο του 2021, οι πρωτοφανώς υψηλές επενδύσεις είχαν οδηγήσει σε 

μία ευρεία στρατηγική δοκιμών και εμβολιασμού για τον Covid προκειμένου να αποφευχθεί η 

ανάγκη περαιτέρω lockdown και να σταθεροποιηθούν τα ποσοστά μόλυνσης. Άνοιξαν ξανά τα 

σύνορα, επιτρέποντας στο διασυνοριακό εμπόριο να επιστρέψει γρήγορα στο προ-lockdown 

επίπεδα και εξάλειψαν τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα προσφοράς και ώθησε τη 

συνολική παραγωγή. Φιλοξενία, τουρισμός και οι μεταφορές επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την 

αφαίρεση των ταξιδιωτικών περιορισμών στα τέλη του 2021. Τα ταξίδια αναψυχής ανέκαμψαν 

ιδιαίτερα γρήγορα καθώς η υψηλή καταναλωτική ζήτηση ακολούθησε την επιβαλλόμενη 

περικοπή στις δαπάνες. Η ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια επανήλθε σε προ-lockdown 

επίπεδα με βραδύτερο ρυθμό καθώς επικράτησε η εργασία στο σπίτι. 

Όλα τα μέτρα βοήθησαν την οικονομία να επανεκκινήσει γρήγορα η οποία στη συνέχεια αύξησε 

τη ζήτηση για κατασκευαστικά έργα. Ωστόσο, το υψηλό το επίπεδο των δαπανών είχε κόστος 

και το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

συνέχισε την πολιτική της για χαμηλά έως αρνητικά επιτόκια για τον μετριασμό ενός πιθανού 
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χρέους και κρίσης φερεγγυότητας. Έτσι, τα επιτόκια μακροπρόθεσμου δανεισμού παρέμειναν 

χαμηλά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, περίπου στο 2%, επιτρέποντας στους επενδυτές να 

απολαμβάνουν χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. 

Παρά την επιτυχημένη συνεργασία που αντιμετώπισε τον covid σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 

εθνικιστικές τάσεις ενισχύθηκαν. Κόμματα όπως το Vox στην Ισπανία ή το Κίνημα των Πέντε 

Αστέρων στην Ιταλία υποσχέθηκαν προστατευτικά μέτρα στα προεκλογικά τους μανιφέστα και 

καθώς κέρδισαν, οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις ακολούθησαν μια προστατευτική ατζέντα για 

να στηρίξουν τις οικονομίες τους και να μειώσουν τα εθνικά χρέη. Οι εκλογές σε βασικές αγορές 

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Alternative για τη Γερμανία το 2021, τους Σουηδούς 

Δημοκρατικούς το 2022, το Vox και το Κίνημα Πέντε Αστέρων το 2023. Αντίθετες απόψεις για 

τη διαχείριση του χρέους στις νότιες χώρες εμφανίστηκαν το 2022 και οδήγησαν σε διάσταση 

απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Ο εθνικισμός αναστάτωσε την πορεία αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

μεταξύ των χωρών και οδήγησε σε περιορισμένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Τάσεις 

για επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 

τους γενικούς κανονισμούς κατέληξαν σε αδιέξοδο, αφήνοντας ένα εξαιρετικά 

κατακερματισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Διαγωνισμοί, οικοδομικές άδειες και 

άλλες διοικητικές διαδικασίες που απαιτούν συμμόρφωση, έχουν γίνει πιο χρονοβόρες και 

απαιτούν ένταση πόρων. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την υπογραφή συμβάσεων το 

2025 είναι ο ίδιος με αυτόν του 2020, 165 ημέρες. 

Υπήρξαν ενθαρρυντικά υψηλές επενδύσεις στο ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού 

κλάδου σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων για την ψηφιοποίηση και το χαμηλό 

κόστος δανεισμού. Το 60% των έργων το 2024 χρησιμοποιούσαν το BIM, και περισσότερη 

παραγωγή εκτός των εργοταξίων. Η βιομηχανία μπορεί να αυξήσει τη διαμόρφωση και να 

αναπτύξει καλύτερη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν 

βελτιώσει την παραγωγικότητα κατά περίπου 4% ετησίως. 

Οι εξελίξεις και οι περιορισμοί της τελευταίας πενταετίας σημαίνουν ότι η κατασκευή παρέμεινε 

στο σημερινό status quo. Η ενοποίηση επιβραδύνθηκε καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν 

μπορούσαν πλέον να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα κλίμακας και οι 

εξαιρετικά κατακερματισμένες αγορές προστατεύουν τους εγχώριους παίκτες από ξένους 

ανταγωνιστές. Αυτή η προστασία, συν την υψηλή ζήτηση, θα οδηγήσει αναμονές και 

καθυστερήσεις παραγγελιών για τις εγχώριες μελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 

2. Σενάριο Β: 2021-2025: Άνοδος των κατασκευαστικών εταιρειών μεγάλης κλίμακας. 

Οι οικονομίες υπέφεραν τρομερά από τα lockdown και διαταράχθηκαν οι διεθνείς αλυσίδες 

εφοδιασμού του 2020, όμως ανταποκρίθηκαν οι κυβερνήσεις στον Covid19. Τα κράτη μέλη της 

ΕΕ ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με επενδύσεις και στρατηγικές για δοκιμές και 

εμβολιασμούς. Ταυτόχρονα, πίεσαν για πράσινη ανάπτυξη, κάνοντας τα μέγιστα για να 

αποφύγουν μια μακροπρόθεσμη ύφεση. 

Καθώς τα κρούσματα του Covid-19 μειώθηκαν, τα lockdown χαλάρωσαν και αυξήθηκε η 

βιομηχανική παραγωγή. Εκτεταμένα μέτρα στήριξης βοήθησαν στον μετριασμό του κινδύνου 

ύφεσης και την τόνωση της οικονομίας, όπως ο νέος φόρος στις πολυεθνικές εταιρείες. Έγινε 

συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό, μαζί με την άνοδο της 

ψηφιοποίησης και την εναρμόνιση των κανόνων, συνέβαλαν στην επιτάχυνση των δημοσίων 
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συμβάσεων και διαδικασιών, κλείνοντας τους χρόνους υποβολής προσφορών στις  45 ημέρες. 

Ως αποτέλεσμα, οι πολιτικές χαλάρωσαν, η εργασία έγινε επίσης πιο κινητική. Η 

κατασκευαστική βιομηχανία γνωρίζει άνθηση με τους υψηλούς μισθούς της και προσέλκυσε 

πολλούς αλλοδαπούς εργαζόμενους. 

Η ΕΚΤ κράτησε τα επιτόκια κάτω του 0% για να σταθεροποιήσει τις αγορές και ο 

μακροπρόθεσμος δανεισμός παρέμεινε περίπου στο 2% σε όλα τα μέλη της ΕΕ, παρέχοντας 

την τόσο απαραίτητη χρηματοδότηση για τον κατασκευαστικό τομέα που είναι έντασης 

κεφαλαίου. Οι φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έφεραν επίσης νέα κεφάλαια και συνέβαλαν στην 

ενίσχυση της ζήτησης για κατασκευές. 

Παραδόξως, η γρήγορη υπέρβαση της ανατροπής του Covid στο δεύτερο μισό του 2021 

αύξησε την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις. Αυτό υποστήριξε την αναζήτηση εναρμονισμένων 

κανονισμών, προτύπων και μια κοινή τεχνική γλώσσα σε όλη την Ευρώπη. 

Η καινοτομία πήρε ώθηση από την ισχυρή υιοθέτηση της διαδικασίας MEAT και έως το 2023 

σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά έργα τη χρησιμοποιούσαν. 

Η ενθάρρυνση των ψηφιακών τεχνολογιών, οδήγησε στη μεγαλύτερη υιοθέτηση του BIM (σε 

πραγματικό χρόνο, τρισδιάστατα ψηφιακά κατασκευαστικά εργαλεία) και σε άλλες καινοτομίες 

όπως τα drones για την επίβλεψη έργων ή τη τεχνητή νοημοσύνη στον σχεδιασμό και τη 

διαχείριση αξιώσεων. 

Ήταν σαφές, ακόμη και το 2020, ότι η δραματική πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και οι 

λιγότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν θα μείωναν τις εκπομπές άνθρακα. Το κοινό παρέμεινε 

ενήμερο για τα οφέλη διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και οι εκλεγμένες κυβερνήσεις 

υποσχέθηκαν να τηρήσουν τις Συμφωνίες του Παρισιού για το κλίμα και έτσι οι κανονισμοί 

στράφηκαν έντονα προς πράσινες επενδύσεις στις αρχές του 2022. 

Οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024, και σε ομοσπονδιακό επίπεδο μέχρι σήμερα, 

ανέδειξε πολιτικά κόμματα στην εξουσία που επίσης προώθησαν (και εξακολουθούν να το 

κάνουν) αναπτυξιακές πολιτικές, ψηφιοποίηση, βιωσιμότητα και απελευθέρωση της αγοράς. 

Τα τελευταία χρόνια το κόστος κατασκευής έχει περιοριστεί περισσότερο από τη περίοδο 2016-

2019. Η απότομη αύξηση του κόστους κατασκευής το 2021 συγκρατήθηκε μέχρι το 2022 και 

αυξήθηκε μόλις κατά 3% ετησίως. Αυτό συνέβη παρά τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις και τις ψηφιακές επενδύσεις. Το χαμηλό κόστος για αρχιτεκτονικές, σχεδιαστικές 

και υπηρεσίες μηχανικού παρέμεινε σταθερό, ακόμη και μειώθηκε σε πραγματικούς όρους, 

μετά τον πληθωρισμό καθώς εισέρχονται διεθνείς ανταγωνιστές. 

Οι νέες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την εναρμόνιση, ήταν ευλογία για τις 

μεγάλες εταιρείες. Εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τα οικονομικά τους προ του Covid και τις 

δυνατότητες για οικονομίες κλίμακας και συνέχισαν τις ψηφιακές τους επενδύσεις. Τώρα 

άρχισαν επίσης να τις αποκτούν οι μικρότερες επιχειρήσεις που είχαν υποστεί σημαντική ζημιά 

κατά τη διάρκεια του lockdown και της εξυγίανσης. 

Η υπεργολαβία απλούστερων και εξαιρετικά τυποποιημένων υπηρεσιών με χαμηλό κόστος 

χρησιμοποιήθηκε ως ευκαιρία κέρδους από το 2023 και μετά. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις 

μεγάλες εταιρείες να προσφέρουν περισσότερη παραγωγικότητα και να εκμεταλλεύονται τις 

διαφορές κόστους, ενισχύοντας τα δικά τους περιθώρια κέρδους. Η παραγωγικότητα έχει 
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αυξηθεί κατά 7% ετησίως – κάτι παραπάνω από την αντιστάθμιση οποιασδήποτε αυξήσεων σε 

πρώτες ύλες, μισθούς ή ενέργεια. 

Από την άλλη πλευρά, οι μικρές εταιρείες μηχανικών δυσκολεύτηκαν να επωφεληθούν από τις 

εξελίξεις της αγοράς. Πρέπει ακόμα να επενδύσουν στην τεχνολογία για να επιτύχουν τα 

απαραίτητα κέρδη παραγωγικότητας το 2025, αλλά οι αυξανόμενες τιμές για το λογισμικό και 

τα ψηφιακά εργαλεία, οδηγούν σε περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και έντονο 

ανταγωνισμό. Παραμένουν σε πιο αδύναμη θέση στην αγορά από τους μεγαλύτερους 

ανταγωνιστές τους. 

3. Σενάριο Γ: 2021-2025: Συνέχιση της ύφεσης (η κοιλάδα των δακρύων). 

Το ΑΕΠ στην ΕΕ συρρικνώθηκε κατά 6% το 2020 όταν οι κυβερνήσεις έφεραν τα lockdown, οι 

άνθρωποι σταμάτησαν να ταξιδεύουν και οι αλυσίδες εφοδιασμού διαταράχθηκαν σοβαρά ως 

απάντηση στο SARS-Cov-2. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεκίνησαν μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

εμβολιασμού συμπεριλαμβανομένων 1,1 δισεκατομμυρίων δόσεων για 450 εκατομμύρια 

πολίτες. Η στρατηγική ήταν μια καταστροφή. Τα εμβόλια δεν παραδόθηκαν στην ώρα τους και 

το εμβόλιο της AstraZeneca παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές την άνοιξη του 2021. Ο ο ιός 

μεταλλάχθηκε και ένας αυξανόμενος αριθμός «περιπτώσεων» lockdown συνεχίστηκε το 2022. 

Μόλις στο τέλος του έτους αυτού το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είχε εμβολιαστεί, 

ανοίγοντας το δρόμο για άρση των περιορισμών. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν ασθενής. 

Ο τουρισμός, η φιλοξενία και οι μεταφορές επλήγησαν ιδιαίτερα: εργαζόμενοι απολύθηκαν και 

εταιρείες κήρυξαν πτώχευση.  Η ανεργία στην ΕΕ αυξήθηκε στο 10%, κορυφώθηκε στα νότια 

κράτη με την Ισπανία στο 20% και την Ιταλία στο 15%. Το χρέος έγινε μη εξυπηρετούμενο. Τα 

δάνεια αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας μεγαλύτερη αφερεγγυότητα. Η 

οικονομική ύφεση μετατράπηκε σε χρηματοπιστωτική κρίση το 2022. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η κακή οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ξεκίνησε ένα πακέτο τόνωσης ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, έγιναν 

εναρμονίσεις των κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του μελετητικού / κατασκευαστικού 

κλάδου το 2023, με στόχο την περαιτέρω τόνωση της οικονομίας. 

Με τη συνεργασία ως μόνη οδό για μακροχρόνιες λύσεις, τα κόμματα υπέρ της ΕΕ ένωσαν τις 

δυνάμεις τους στις μεγάλες χώρες και μπόρεσαν να κερδίσουν τις ομοσπονδιακές εκλογές 

μεταξύ 2022 και 2024. Σε μια προσπάθεια αντιστροφής της αρνητικής οικονομικής ανάπτυξης 

οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών της Ε.Ε, συνεργάστηκαν για να επικεντρωθούν σε 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μειώσεις φόρων, και επιδοτήσεις για 

ψηφιοποίηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την υπογραφή συμβάσεων έπεσε στις 130 μέρες 

καθώς περικόπηκε η γραφειοκρατία. Οι νέες κυβερνήσεις απέσυραν τις πρόσθετες απαιτήσεις 

τους για την κατασκευαστική βιομηχανία καθώς ενθάρρυναν και πάλι την ανάπτυξη της ενιαίας 

αγοράς. 

Ο φιλόδοξος στόχος της ΕΕ να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως το 2050 σήμαινε ότι 

συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινες κατασκευές. Το 

2023 μειώθηκε ο ΦΠΑ για ανακατασκευή και κατεδάφιση ως ένα από τη δέσμη μέτρων για τον 

εκσυγχρονισμό του δομημένου περιβάλλοντος. Συνολικά, η ζήτηση για κατασκευές μειώθηκε 

από το 2021, αρχικά κατά 6% και από τότε κατά περίπου 3% ετησίως έως το 2025. 

Παράλληλα με τις πολιτικές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη 

διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα και ακολουθώντας πολιτικές ποσοτικής 
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χαλάρωσης. Ωστόσο, το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού ανήλθε στο 10% καθώς οι 

επενδυτές έγιναν νευρικοί για το βαρύ χρέος και την αδύναμη βιομηχανία. 

Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης, υπήρχε σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών 

στον κατασκευαστικό τομέα όσον αφορά την τιμή, καθώς αντιμετώπιζαν μείωση στο μερίδιό 

τους σε μια συρρικνούμενη, αν και απελευθερωμένη αγορά, η οποία προσέλκυε επίσης ξένους 

ανταγωνιστές. Οι ΜΜΕ, που συχνά ενεργούν ως υπεργολάβοι, αντιμετώπισαν εξαιρετικά υψηλή 

πίεση στα περιθώρια κέρδους τους γιατίσυμπιέζονται από μεγάλους παίκτες μειώνοντας το 

κόστος. 

Οι εταιρείες που είχαν επενδύσει σε ψηφιακές τεχνολογίες πριν το 2023 κατάφεραν κέρδη 4% 

στην παραγωγικότητα με τη χρήση BIM, modularisation, και τυπικών βιβλιοθηκών σχεδιασμού 

και παρέμειναν στη ζωή. Αυτοί που απέτυχαν να επενδύσουν, ή υπερεπένδυσαν, δεν τα πάνε 

τόσο καλά και υπάρχει αφερεγγυότητα. Μεγάλοι παίκτες, εγχώριοι και ξένοι, έχουν αποκτήσει 

ΜΜΕ που αγωνίζονται να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις οικονομίες κλίμακας τους. Διεθνείς 

παίκτες χαμηλού κόστους είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα από την Κίνα. 

Η έλλειψη δεξιοτήτων εξαφανίστηκε, καθώς η ζήτηση συρρικνώθηκε και το κόστος του 

ανθρώπινου δυναμικού, πρώτων υλών και ενέργειας, μειώθηκε περισσότερο από 2% το έτος. 

Η αύξηση της παραγωγικότητας μείωσε επίσης το κόστος. Αλλά σε συνδυασμό με την αύξηση 

του κόστους του κεφαλαίου,  οδήγησε το κόστος κατασκευής να παραμένει στάσιμο. 

4. Σενάριο Δ: 2021-2025: Ψευδαίσθηση ασφάλειας. 

Το 2025, η ΕΕ γνώρισε επιτέλους ανάκαμψη στην οικονομία της και το ΑΕΠ άρχισε να 

αυξάνεται κατά 1,5%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της καλής ανάκαμψης στις αγορές της Δυτικής 

Ευρώπης. Η αύξηση αυτή ακολουθεί την πτώση 5% το 2021 που συνεχίζει να πέφτει 2% κάθε 

χρόνο έως το 2024. Οι εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες είναι ενθουσιασμένες από τις 

θετικές οικονομικές προοπτικές και νιώθουν προστατευμένες από την συνέχιση των άκρως 

κατακερματισμένων αγορών, παρόλο που υπάρχει κίνδυνος ότι αυτό τους δίνει μια ψευδή 

αίσθηση ασφάλειας. 

Ενώ οι Ευρωπαίοι παίκτες έχουν αποδυναμωθεί οικονομικά και μπορούν παράγουν μόνο 

περιορισμένα παραγωγικά κέρδη σε μια τέτοιο περιβάλλον, ξένοι ανταγωνιστές έχουν εξελιχθεί 

σε πραγματικά ψηφιακούς παίκτες, ξεπερνώντας κατά πολύ τους Ευρωπαίους ομολόγους τους. 

Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, οι ευρωπαϊκές αγορές θα γίνουν πιο ελκυστικές για τους διεθνείς 

ανταγωνιστές οι οποίοι, είναι εξαιρετικά ψηφιοποιημένοι και αποτελούν απειλή για τις 

ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες δεν πρέπει να τους υποτιμούν. 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ξεκίνησαν ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης το 2020, στοχεύοντας σε 

νοικοκυριά, ΜΜΕ και μεγάλες εταιρείες για να βοηθήσουν στην ενίσχυση μιας οικονομίας που 

συρρικνωνόταν γρήγορα λόγω του Covid-19. Υπήρχε μια στρατηγική δοκιμών και εμβολιασμού 

σε ευρωπαϊκή κλίμακα αλλά οι μεταλλάξεις του ιού έκαναν τα εμβόλια να μην είναι 

αναποτελεσματικά ή λιγότερο αποτελεσματικό με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενα lockdown. 

Μόλις τον Μάιο του 2022 τα ποσοστά εμβολιασμού έφτασαν το 80% του ευρωπαϊκού 

πληθυσμού - το επίπεδο όπου οι περιορισμοί και οι πολιτικές lockdown θα μπορούσαν 

επιτέλους να αρθούν. 

Μέχρι τα μέσα του 2021 η ανεργία είχε αυξηθεί στο 15% στην Ιταλία και στο 20% στην Ισπανία 

και οι τοπικές οικονομίες χαιρέτησαν την άρση των περιορισμών, παρά το γεγονός ότι ο 

αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν θετικά στον Covid-19 παραμένει σημαντικός. Οι 
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διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του Covid-19 δημιούργησαν ένα διάσπαρτο 

και ασταθές πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη. 

Οι εθνικές εκλογές στη Γερμανία το 2021 και τη Γαλλία το 2022 κυριαρχούνταν από τους 

φιλοευρωπαϊκά και φιλικά κόμματα. Στην Ισπανία και την Ιταλία, το Vox και το κίνημα των Πέντε 

Αστέρων ήταν πιο ανεβασμένα μέχρι το 2023, προωθώντας τις εθνικιστικές και προστατευτικές 

πολιτικές. Αυτό ήταν ένα εμπόδιο για τα έργα σε όλη την ΕΕ όσον αφορά την εναρμόνιση των 

κανονισμών για τον κατασκευαστικό κλάδο – ιδίως τεχνικών προτύπων, περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων και γενικών κανονισμών. Οι διοικητικές διαδικασίες παρέμειναν αργές και 

χρειάζονται ακόμη 165 ημέρες για την υπογραφή συμβάσεων όπως και το 2020. 

Τα κράτη μέλη διέφεραν επίσης στις δημοσιονομικές πολιτικές, με τη Δυτική Ευρώπη να 

θεσπίζει μια επεκτατική απάντηση το 2022 προωθώντας την ψηφιοποίηση, τα έργα υποδομής 

και περιβάλλοντος. Η ΕΚΤ απάντησε στην άνοδο του πληθωρισμού αυξάνοντας τα επιτόκια, 

μέτρο που ανάγκασε τις υπερχρεωμένες χώρες στη μείωση των δαπανών με αποτέλεσμα τα 

δημόσια κατασκευαστικά έργα να στεγνώσουν. Στο νότο, το  χρέος προς το ΑΕΠ ήταν 150% ή 

περισσότερο και το κόστος του κεφαλαίου αυξήθηκε στο 10% με τους δανειστές που 

αποστρέφουν τον κίνδυνο. Στην κεντρική Ευρώπη, με τις ελαφρώς πιο ελπιδοφόρες προοπτικές 

και χαμηλότερο κίνδυνο, το κόστος δανεισμού αυξήθηκε στο 6%. Η ζήτηση για κατασκευές 

μειώθηκε κατά 4% το 2021 και κατά επιπλέον 2% μέχρι 2024 μαζί με ετήσια αύξηση 2% στο 

κόστος. Το 2025 ο κλάδος φαίνεται να κάνει ανάκαμψη με τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 1%. 

Τα χρόνια της πτώσης η ζήτηση, ωστόσο, έχει δει την έλλειψη εργατικού δυναμικού να 

εξαφανίζεται σιγά σιγά και οι μισθοί να μειώνονται κατά περίπου 1% ετησίως. Ομοίως, η τιμή 

της ενέργειας και των ακατέργαστων υλικών μειώθηκαν, κατά περίπου 2% ετησίως. 

Η παραγωγικότητα αυξάνεται ετησίως, αλλά μόνο κατά 1%, παρατηρείται περιορισμένη 

πρόοδος στην ψηφιοποίηση με τη μέτρια πολιτική υποστήριξή της και το διαρκώς 

κατακερματισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον (το οποίο ωστόσο εξυπηρετούσε για την προστασία 

των μικρότερων επιχειρήσεων). Ωστόσο, αυτά τα μέτρια κέρδη αντισταθμίστηκαν από το 

αυξανόμενο κόστος κεφαλαίου. Οι κατασκευαστικές εταιρείες άρχισαν να ανταγωνίζονται στις 

τιμές από τις αρχές του 2022 για να εξασφαλίσουν πελάτες και επιδίωξαν να διατηρήσουν τα 

περιθώρια κέρδους με μαζικές περικοπές δαπανών και απολύσεις. Πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα 

οι ΜΜΕ, που το έκαναν δεν επιβίωσαν και εξαγοράστηκαν γρήγορα. Κάποιοι θα είχαν επιβιώσει 

αν δεν ήταν γενική η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εγχώρια αγορά από το εξωτερικό και οι 

ανταγωνιστές που διστάζουν να συμμετάσχουν αλλά θα μπορούσαν να εμφανιστούν ανά πάσα 

στιγμή. 

Διαφορετικές περιοχές υποστήριξαν τη βιομηχανία σε διαφορετικούς βαθμούς. Στη δύση, 

υπήρχε περισσότερη πολιτική υποστήριξη για την ψηφιοποίηση και περισσότερες δημόσιες 

δαπάνες στην πράσινη κατασκευή. Η οικονομική ανάπτυξη γενικά ήταν καλύτερη και οι 

εταιρείες θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να επενδύσουν περισσότερα στο BIM και στην 

αρθροποίηση. Οι εταιρείες υπέφεραν περισσότερο στη νότια Ευρώπη. Υπήρξε λιτότητα, 

χαμηλότερη ζήτηση για έργα και λιγότερη πολιτική υποστήριξη που σημαίνει ότι οι εταιρείες 

επένδυσαν λιγότερα στο BIM και έτσι να έχουν μειονέκτημα σε σχέση με τους περισσότερο 

ψηφιοποιημένους ανταγωνιστές. Τα περιθώρια ήταν πιο στενά και η φερεγγυότητα υπό αίρεση, 

ιδιαίτερα στην Ιταλία όπου οι ΜΜΕ κυριαρχούσαν. 

Η διαδικασία ανάπτυξης των παραπάνω σεναρίων ανέδειξε την τάση να συνεχίσουν οι τρέχουσες 

κατακερματισμένες αγορές στην ΕΕ έως το 2025 και μετά. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια της ΕΕ 
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για τη δημιουργία κοινών προτύπων, απαιτήσεων και κανονισμών σε όλα τα κράτη μέλη που 

ανοίγουν και εναρμονίζουν τις αγορές μακροπρόθεσμα. Αργά ή γρήγορα, ωστόσο, οι ξένες 

ανταγωνιστικές μελετητικές και τεχνολογικές εταιρείες θα κινηθούν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

θα αναγκαστούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Είναι πλέον καιρός, τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να 

προετοιμαστούν στρατηγικά προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 

θέση. Οι τομεακές ενώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητες για τη στήριξή τους 

μέσω της δύσκολης μετάβασης. 

Η βιωσιμότητα θα γίνεται όλο και περισσότερο βασικός διαφοροποιητής για τις επιχειρήσεις, 

παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η κλιματική αλλαγή προωθήθηκε ως υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα και η ΕΕ απάντησε με 

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στόχο να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) 

έως το 2030 είναι καίριας σημασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο, 

ο οποίος συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στο 36% όλων των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Έχει συνεπώς 

καθήκον να κάνει σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, ένα βιώσιμο μέλλον εξαρτάται επίσης σε μεγάλο 

βαθμό από συμμαχικές έννοιες όπως η κοινωνική ταξινομία, η βιοποικιλότητα ή η κυκλική οικονομία, 

οι οποίες επί του παρόντος είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων  σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα 

αυτά είναι αλληλένδετες όψεις που επηρεάζουν τις μελετητικές εταιρείες και είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη. 

 

5.3. Προγράμματα, έργα και δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας  

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.της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων. 

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. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1oriURpDACrag7bkgJvGcEEjPN3cukikB/view?usp=sharing


  

 

Δ.Σ.  ΣΕΓΜ 2020 -21:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕ ΝΩΝ 202 1 
 97 

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.). 

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. Την 

27η Ιανουαρίου 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. 

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 24η 

Φεβρουαρίου, απεστάλη επιστολή στην οποία καταγράφονται και αιτιολογούνται οι προτάσεις μας. 

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. 

 

5.4. Δράσεις για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των μελών  

Την 3η Σεπτεμβρίου 2021, εστάλη στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 

πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών σε εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας. 

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). 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κος Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης προσκλήθηκε και μίλησε 

στο Συνέδριο του Συνδέσμου για την εξωστρέφεια των μελετητικών και κατασκευαστικών 
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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. 

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και της ATTICA BANK κος Κωνσταντίνος Μακέδος στο Συνέδριο 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 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. 

Κατά την συνάντηση εργασίας την 24η Νοεμβρίου 2021 αντιπροσωπείας του ΣΕΓΜ με τον 

αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κο Θ. Σκυλακάκη, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η Ενίσχυση 

μελετητικών εταιρειών – υποβοήθηση στην εξωστρέφεια. 

Το μέγεθος των ελληνικών μελετητικών εταιρειών είναι μικρό εξ’ αιτίας, κυρίως, του 

κατακερματισμού τους ανά ειδικότητα, έλλειψης εταιρικής διακυβέρνησης, κεφαλαιουχικής 

επάρκειας και της δυσκολίας προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού ενώ, συγχρόνως, υπάρχει 

ανάγκη άμεσης ενσωμάτωσης, με ορθολογικό τρόπο, των νέων τεχνολογιών ψηφιακού 

μετασχηματισμού (BIM κ.λπ.). 

Οι εταιρείες πρέπει να ενισχυθούν ώστε να φέρουν σε πέρας την πρόκληση της μελετητικής 

ωρίμανσης του μεγάλου αριθμού των προς δημοπράτηση και εκτέλεση έργων που προωθούνται την 

περίοδο που διανύουμε, να ξεκινήσουν την εκπόνηση μελετών της επόμενης μέρας και να 

ενδυναμώσουν τις εξωστρεφείς δραστηριότητές τους. 

Τα βασικά μέτρα / δράσεις που συμφωνήθηκε αμοιβαία η προώθησή τους είναι: 

1. Εγγραφή της Ελλάδας στις African και Asian Development Banks. 

2. Θεσμοθέτηση του κατά προτεραιότητα συμψηφισμού του παρακρατούμενου φόρου από το 

εξωτερικό, σε χώρες στόχους. 

3. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από τη συμμετοχή σε έργα διεθνούς 

αναπτυξιακής βοήθειας. 

4. Κατάρτιση προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της χώρας προς συγκεκριμένες χώρες – 

στόχους και σε έργα – δράσεις προτεραιότητας. 
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5.5. Προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και 

απαιτήσεις  

Ένα από τα σημαντικά θέματα για τις εταιρείες μας αποτελεί η προσαρμογή στις διεθνείς 

τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις και η προετοιμασία των μελετητικών εταιρειών για τη 

μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 4η Βιομηχανική επανάσταση. 

Το Δ.Σ., αντιλαμβανόμενο τις σημερινές προκλήσεις, προγραμμάτισε μια σειρά δράσεων για την 

προώθηση των νέων τεχνολογιών, την ενημέρωση και την υποβοήθηση των εταιρειών για τα θέματα 

αυτά, ξεκινώντας με τη διαδικασία μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building 

Information Modelling, BIM). 

Το BIM βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρύτερου κλάδου των 

κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις και οι αναθέτουσες αρχές στην 

Ευρώπη και στον κόσμο αναγνωρίζουν την αξία της BIM ως στρατηγικού παράγοντα ενεργοποίησης 

για τους στόχους σε επίπεδο κόστους, ποιότητας και πολιτικής. Πολλοί λαμβάνουν προληπτικά 

μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης της BIM στους κατασκευαστικούς τομείς τους και στην 

εκτέλεση και λειτουργία δημόσιων δομικών έργων με στόχο τη διασφάλιση αυτών των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Εσθονία, 

Δανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ισπανία, κ.ά.). Σύμφωνα με τη μελέτη του Boston Consulting Group 

«Digital in Engineering and Construction: The Transformative Power of Building Information 

Modeling» (2016), έως το 2025 «η πλήρης ψηφιοποίηση» θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική ετήσια 

εξοικονόμηση κόστους κατά 13% έως 21% στα στάδια της σχεδίασης, των μελετών και της 

κατασκευής και κατά 10% έως 17% στη φάση λειτουργίας». 

Για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και με απώτερο στόχο τη θέσπιση 

υποχρέωσης της εφαρμογής της BIM στον τομέα των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ 

στο εγγύς μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την BIM (EU 

BIM Task Group), με κύριο έργο την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την ευρύτερη υιοθέτηση 

και τη διατύπωση ενός κοινού ορισμού της BIM από τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη. Η EU BIM 

Task Group έχει εκδώσει και Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση του ΒΙΜ από τον ευρωπαϊκό δημόσιο 

τομέα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η προετοιμασία της χώρας 

μας και η εξοικείωση του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου στην τεχνολογία BIM 

(σημειώνεται ότι το μοναδικό έργο στην Ελλάδα που εφαρμόστηκε το BIM είναι το Κέντρο 

Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ προσπαθεί να συμβάλει για την έγκαιρη ενημέρωση της πολιτείας και των 

μελών του στην εισαγωγή της διαδικασίας BIM στη χώρα μας, η οποία ζητείται ήδη και εφαρμόζεται 

από αρκετά μέλη μας που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα ιδιωτικά έργα (π.χ. Ελληνικό) και στο 

εξωτερικό (αρκετά κράτη έχουν θεσπίσει υποχρεωτική την BIM για έργα ενός προϋπολογισμού και 

άνω). Κατά συνέπεια, η έναρξη εφαρμογής της BIM στη χώρα μας θα υποβοηθήσει και τις 

προσπάθειες εξωστρέφειας των εταιρειών-μελών. 

Από τον Απρίλιο του 2018 ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στην επιτροπή της ΕFCA Task Force on BIM, 

εκπροσωπούμενος από το μέλος του Δ.Σ., Ιωάννη Λαδόπουλο η οποία το 2020 μετονομάσθηκε σε 

Digitalisation & BIM Committee. 

https://drive.google.com/file/d/1oQ_fj9HEBvxOP_fxlR-zCoWNJQ4wTgJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ_fj9HEBvxOP_fxlR-zCoWNJQ4wTgJ1/view?usp=sharing
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Το ISO 19650 με τίτλο «Organization and digitalization of information about  buildings and civil 

engineering works, including building information modelling (BIM)» που εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 

2018, θέτει τις αρχές και τις έννοιες για τις επαγγελματικές διαδικασίες στον τομέα κατασκευών σε 

σχέση με το management και την παραγωγή της πληροφορίας κατά τον κύκλο ζωής του έργου όταν 

χρησιμοποιείται το ΒΙΜ. Παράλληλα, εξηγεί πως αυτές οι διαδικασίες μπορούν να έχουν ευεργετικές 

επιπτώσεις στους χρήστες, ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και χρηματοδότες ενός έργου (project), 

συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου ρίσκου και κόστους, μέσω της δημιουργίας και χρήσης 

«project information models». 

Το booklet περιλαμβάνει εισαγωγή στο ΒΙΜ και στα σχετικά ISO standards, περιγραφή εννοιών του 

ΙSO 19650 (part 1 and 2), σχετικά θέματα που δεν καλύπτονται από το  ΙSO 19650, αναλυτική 

περιγραφή του BEP (BIM execution plan) και πιθανή επίδραση του ΒΙΜ σε συμβόλαια έργων. 

Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση, πιθανώς να δοθούν σαν παραρτήματα αποσπάσματα του ΙSO 

19650. 

Μετά την ολοκλήρωση του «e-booklet» το οποίο έχει δοθεί στα μέλη της EFCA ως μία ανάλυση του 

ΒΙΜ ISO 19650 από την οπτική του project management, η επιτροπή ασχολείται με το σύνολο των 

θεμάτων ψηφιοποίησης της κατασκευαστικής βιομηχανίας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

DigiPLACE. To 2020 πραγματοποιήθηκαν (5) συναντήσεις με τηλεδιάσκεψη, η πρώτη στις 

16/01/2020, η δεύτερη στις 03/04/2020, η τρίτη στις 13/05/2020, η τέταρτη στις 17/06/2020 και η 

Πέμπτη στις 24/11/2020, στις οποίες συμμετείχε ο κ. Λαδόπουλος. 

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy η Live Online & 

Interactive εκδήλωση με διαδικτυακή παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες και διαδικτυακή 

μετάδοση για εγγεγραμεμένους χρήστες, συνδιοργανώθηκε  από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

και την εταιρία BOUSSIAS ενώ ήταν  υπό την αιγίδα της EU ΒΙΜ Task Group.  

Είχαν φυσική παρουσία από συνολικά 88 attendees και 163 οθόνες (γιατί σε πολλά γραφεία 

παρακολουθούσαν 2 ή 3 στελέχη) ενώ υπήρχαν 28 ομιλητές, 21 με φυσική παρουσία.  

Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωαννη Λαδόπουλο, μέλος του ΔΣ,  στην ενότητα για το 

Θεσμικό Πλαίσιο. Συμμετείχαν επίσης ο κ. Εμμανουήλ Βράιλας, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Τ.Ε.Α.Τ. και 

ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ. 

Τα σοβαρά θέματα για τη βιομηχανία κατασκευών σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής είναι: 

• Η χρήση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή ως μια ακόμη ευκαιρία περαιτέρω μείωσης των 

αμοιβών των μηχανικών και των κατασκευαστών. 

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

χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους εργοστάσια παγκοσμίως.  

• Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 

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

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

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

• Κίνδυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο 

αυξημένο κόστος αγοράς λογισμικού, εκπαίδευσης, κλπ. 

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 

https://www.iso.org/standard/68078.html
https://drive.google.com/file/d/1UXidRq5ANu7APPJb6p7-Ld7lViNfcowt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQn7J_L1o8n1YsCVmioZqRVvCpBEBUnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EobzG8UALL516rIvFgR89h9lgGv3dnbc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8HEiVOylgsZdNaK1oHeFI-GILWanEXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWaXuhMpQZIvInK3RQN99hph3wWfOn_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCPB3-dcssKzq4EJtghOvKvTan5RMCTt/view?usp=sharing
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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. 

Ο κος Γιάννης Λαδόπουλος συμμετέχει στην υποστηρικτική ομάδα εργασίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το BIM. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ έχει εισάγει απαιτήσεις BIM στην κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, η 

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ έκανε προσφάτως το ίδιο στους διαγωνισμούς κατασκευής (4) σιδηροδρομικών έργων 

ως έργα ΣΔΙΤ, το δε Υπουργείο Υποδομών έχει αναθέσει μελέτη σε συνεργασία με την DG REFORM 

για την νομοθέτηση του ΒΙΜ στην Ελλάδα. 

Απαιτείται παρακολούθηση εκ μέρους του Συνδέσμου για την ορθολογική και στοχευμένη 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής με απαιτήσεις ανοικτών δεδομένων (BIM Open Source). 

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. 

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ο κ. Γιάννης Λαδόπουλος συμμετείχε στην ημερίδα Upgrading 

residential buildings in a smart, energy efficient way. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ακόλουθη 

θεματολογία    Καινοτόμα στοιχεία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ειδικά μέτρα για ενίσχυση 

στην εποχή της πανδημίας: 

• Δομικά υλικά με πιστοποίηση, ενεργειακά κουφώματα και μεμβράνες 

• Construction and Demolition Waste, ανακύκλωση δομικών υλικών 

• Τραπεζική επιδότηση, πολιτική στήριξης 

• Ενεργειακή αυτονόμηση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αυτόνομα συστήματα 

ψύξης/θέρμανσης & ζεστού νερού χρήσης, ΣΗΘΥΑ, αντλίες θερμότητας) 

• Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 

• Αναβάθμιση μετά την εξοικονόμηση, near Zero Energy Buildings, αναβάθμιση ανελκυστήρα και 

κοινόχρηστου φωτισμού κτηρίων 

• Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης ενέργειας (smart home) που συμβάλουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας 

• Οικιακή εγκατάσταση επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος. 

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 διοργανώθηκε η ημερίδα Sustainable buildings in practice. Μεταξύ 

των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα εξής τα εξής: 

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (θερμομόνωση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός κ.ά.) – 

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων – Δομικά υλικά νέας γενιάς 

• Smart grids – Ψηφιακή τεχνολογία – Συστήματα & λογισμικά ενεργειακής διαχείρισης και 

ενεργειακού αυτοματισμού 

• Μοντέλα πρόβλεψης και συνεχής παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης με 

οργανωτικές/τεχνικές παρεμβάσεις 

• Χρήση καθαρών & εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

• Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις 

• Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση – Το ελληνικό “renovation wave” 

https://drive.google.com/file/d/1QnAfmKsPzipeipZLbJEJ7CNfuRLS76qL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Gq_hDCRYDFgy19fqGSpG5_AaXOwz735/view?usp=sharing
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Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στο Session  «Εργαλεία και καλές πρακτικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής 

απόδοσης σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές» και ο Ιωάννης Λαδόπουλος προέβη 

σε μία παρουσίαση με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών ΗΜ Εγκαταστάσεων – Μια 

Ολιστική Προσέγγιση». 
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6. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΣΒΥΚ) 

 

6.1. Κύρια διοικητικά όργανα του ΕΣΒΥΚ 

Tο «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών» με τη συντομογραφία «ΕΣΒΥΚ» 

και τον αγγλικό τίτλο «Hellenic Construction Industry Council» (HCIC), συνιστά αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε, τυπικώς, στις 4 Οκτωβρίου 2019, με την υπογραφή του 

Καταστατικού του από τους Προέδρους των τριών (3) ιδρυτικών Συνδέσμων του ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και 

ΣΤΕΑΤ, οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό 

των 3.000 ευρώ. Η έδρα του ΕΣΒΥΚ είναι στην Αθήνα, σε ανεξάρτητο γραφειακό χώρο κτιρίου επί 

της οδού Φειδίου 14-13. 

Το ΕΣΒΥΚ προέκυψε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των τριών ιδρυτικών του μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ 

και ΣΤΕΑΤ που υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2018. 

Στόχος τους ήταν η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και 

Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας 

υποδομών και κατασκευών. 

Η ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, ήλθε να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες: 

• Διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης και έκφρασης των εμπλεκομένων στην 

κατασκευαστική βιομηχανία. 

• Η αδυναμία ή/και η άρνηση εποικοδομητικής συνεννόησης, σύνθεσης και συνεργασίας έχει 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. 

• Εξαφάνιση της δικαιολογημένης ή προσχηματικής απαίτησης «κοινών θέσεων και προτάσεων» 

από την πολιτική ηγεσία και τη δημόσια διοίκηση. 

• Ανάληψη της ευθύνης για τη δημιουργία υγιούς και αξιοκρατικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος για τη νέα και τις μελλοντικές γενιές. 

Τα κύρια Όργανα διοίκησης του ΕΣΒΥΚ είναι: 

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών 

μελών του ΕΣΒΥΚ. Κάθε τακτικό μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Τα συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα λόγου. Η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα 

του ΕΣΒΥΚ. 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ αποτελείται από επτά (7) 

έως δεκαπέντε (15) μέλη. Αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, 

Επιμελητή Οικονομικών, από τρία (3) ex officio μέλη που προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη του 

ΕΣΒΥΚ και από κατά μέγιστο οκτώ (8) ex officio μέλη που προέρχονται από τα λοιπά τακτικά 

Μέλη του ΕΣΒΥΚ. 

Η συγκρότηση του – στο οποίο μετέχουν ως μέλη οι Πρόεδροι των Ενώσεων – Μελών του ΕΣΒΥΚ 

– σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του και αποτελείται από τους: 
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1. Σέργιο Λαμπρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ως Πρόεδρο 

2. Εμμανουήλ Βράιλα, ως Αντιπρόεδρο 

3. Κωνσταντίνο Καλέργη, ως Γενικό Γραμματέα 

4. Ανδρέα Γερακάκη, ως Επιμελητή Οικονομικών 

5. Γεώργιο Βλάχο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΑΤΕ) 

6. Παναγή Τονιόλο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΕΓΜ) 

7. Γεώργιο Συριανό, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ) 

8. Γεώργιο Μπενέκο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 

9. Βασίλειο Χαλκιά, ως Μέλος (πρ. Πρόεδρο HELLASTRON) 

10. Περικλή Αγάθωνος, ως Μέλος  (Πρόεδρο HELLASLAB) 

11. Ιωάννη Καλλιά, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASCERT). 

γ.  Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.). Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητής 

Οικονομικών και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του 

ΕΣΒΥΚ. 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ που καλείται να εκπληρώσει προσδοκίες δεκαετιών στη 

βιομηχανία υποδομών και κατασκευών για ενιαία έκφραση και δημόσια παρέμβαση. 

 

6.2. Δράσεις 

Την περίοδο από 1/12/2020 έως 30/11/21 το ΕΣΒΥΚ αναγνωρίσθηκε ως θεσμικός συνομιλητής  της 

πολιτείας και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 

Την 8η Δεκεμβρίου 2020 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 

είχε 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 συνέταξε και θα απέστειλετις απόψεις της στην Κυβέρνηση. 

Την 14η Δεκεμβρίου 2020 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 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 ΕΣΒΥΚ (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. 

Την 25η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνάντηση των μελών του Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ 

με θέμα την 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), του οποίου 

ο ΣΕΓΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος, κος Σέργιος Λαμπρόπουλος, στην ομιλία του στο Συνέδριο του 

ΣΕΓΜ 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» 

(Unsolicited Proposals - USPs) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης κατασκευαστικών 

έργων μέσω ΣΔΙΤ, με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και στον 

τρόπο χρηματοδότησης ενός τεχνικού έργου. 
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Την 30η Νοεμβρίου ο Σύνδεσμος κατέθεσε τις απόψεις του επί του σχεδίου νόμου «Πρότυπες 

Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο 

των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μία εναλλακτική λύση στη διαδικασία σύλληψης 

και ωρίμανσης έργων υποδομών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, πάντα σε 

συνάρτηση με το σχεδιασμό του κράτους. 

Ο Σύνδεσμος συμφωνεί με τις απόψεις που κατέθεσε το ΕΣΒΥΚ και ζήτησε να επεκταθεί η 

δυνατότητα αυτή με τη κατάθεση πρότυπων προτάσεων μελετών. 

 

6.3. Ομάδες εργασίας 
Την 5η Μαρτίου 2020, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του ΕΣΒΥΚ ομότιμου καθηγητή Σέργιου 

Λαμπρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η 1η κοινή συνεδρίαση των ομάδων εργασίας του ΕΣΒΥΚ για 

τα βασικά θέματα ενδιαφέροντος της μελετητικής – κατασκευαστικής βιομηχανίας. Οι ομάδες 

εργασίας (Ο.Ε.) και τα μέλη τους έχουν διαμορφωθεί εξής: 

1. Ο.Ε. 1: ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Βλάχος 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Ζ. Αθουσάκης 

• Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής 

• Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Χρ. Κωνσταντινίδης 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος 

2. Ο.Ε. 2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4412/2016 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης 

• Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Γ. Βλάχος, Τ. Μαυροδάκος, Δημήτρης Κάτσιος 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Π. Τονιόλος, Κ. Γαλερίδης 

• Προτεινόμενοι από ΣΤΕΑΤ: Αθ. Σίψας, Κ. Λυσσαρίδης, Γ.Συριανός, Χρ. Κωνσταντινίδης 

• Προτεινόμενοι από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Πέτρος Σταθάς, Παναγ. Γιαννούλας 

• Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς 

3. Ο.Ε. 3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4413/2016 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Μ.Βράιλας 

• Προτεινόμενος από ΣΕΓΜ: Κ. Χατζής 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Αγησίλαος Κοντέσης 

• Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Κώστας Παπανδρέου, Μάνος Ζωζωνάκης 

4. Ο.Ε. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Σ. Λαμπρόπουλος 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Γ. Σμπώκος 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Λ. Ρουχωτάς, Κ. Γαλερίδης, Γ. Ξανθοπούλου 

• Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Γ.Συριανός, 

• Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ε. Καρεκλάς, Β. Χαλκιάς 

• Λοιποί Προτεινόμενοι: Μαρίνα Μαρινέλη 

5. Ο.Ε. 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ευάγγελος Σαπουντζάκης 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Αθανάσιος Κοντιζάς 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Σ. Σταθόπουλος, Γ. Σπινάσας, Γιάννης Σιγάλας 
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• Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Αστέριος Σιμόπουλος, Κωνσταντίνος Καλογήρου 

6. Ο.Ε. 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Ανδρέας Γερακάκης 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Φίλιππος Αβρανάς 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ : Γ. Λαδόπουλος, Γ. Μακατσώρης 

• Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ, Μάριος Πατσός 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Κονδύλης 

• Προτεινόμενοι από HELLASTRON: Ι. Σιούτης, Λευτέρης Ζαμπέτας 

7. Ο.Ε. 7: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Γ. Οικονομίδης 

• Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ: Λήδα Παπαγεωργίου, Ιλιάνα Πανάγου 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Γ. Ντούλης, Δ. Κάτσιος 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Βασ. Ζησόπουλος 

• Προτεινόμενη από HELLASTRON: Ναταλία Μανάρα 

8. Ο.Ε. 8: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

• Προτεινόμενοι από ΣΑΤΕ : Τσόντος Μ. , Δ. Τσουρέκας 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Λ. Διγώνης, Δ. Καλλιδρομίτου, Γ. Λαδόπουλος, Σπ. Παπαγρηγορίου 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος 

• Προτεινόμενος από HELLASTRON: Ροδιανός Αντωνακόπουλος 

9. Ο.Ε. 9: ΧΡΗΜΑΤΟOIΚΟΝΟΜΙΚΑ 

• Προτεινόμενος από ΕΣΒΥΚ: Κ. Καλέργης 

• Προτεινόμενος από ΣΑΤΕ: Σπ. Μουντρουίδης 

• Προτεινόμενοι από ΣΕΓΜ: Π. Τονιόλος, Θ. Τσιάλας 

• Προτεινόμενος από ΣΤΕΑΤ: Π. Καζαντζής 

• Προτεινόμενος από ΠΕΔΜΗΕΔΕ: Γ. Μπενέκος 

• Προτεινόμενος από HELLASTRON: Κ. Κωνσταντινίδης 

Συμφωνήθηκε ο ακόλουθος τρόπος λειτουργίας των ομάδων εργασίας: 

1) Ορισμός Συντονιστή. 

2) Προτάσεις εμπλουτισμού Ομάδων Εργασίας. 

Τέλος συμφωνήθηκε όπως τα μέλη των Ο.Ε. μετέχουν σε μόνο μία Ομάδα. Οι Σύνδεσμοι θα ορίσουν 

νέα μέλη για την κάλυψη των κενών θέσεων και επιπλέον μέλη όπου κριθεί σκόπιμο. 

Επειδή λόγω των συγκυριών της τρέχουσας χρονιάς κατά την οποία δόθηκε βάρος στην 

αναθεώρηση του Ν.4412/16 με τον Ν.4782/21, οι ομάδες εργασίας υπολειτούργησαν, την προσεχή 

περίοδο θα επαναπροσδιορισθεί η θεματολογία με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και στη συνέχεια 

θα πραγματοποιηθεί η στελέχωσή τους με γνώμονα την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των μελών 

τους.  
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                                   

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

7.1. Γενικά 

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας, τα μέλη των Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, με την επικύρωση 

των Γενικών Συνελεύσεων, προέβησαν σε σημαντικές κινήσεις μείωσης των δαπανών λειτουργίας 

του Συνδέσμου, όπως επιβάλλονταν από τη διαρκή συρρίκνωση των εσόδων, η οποία 

αντικατοπτρίζει και την μείωση του κύκλου εργασιών πλήθους μελετητικών επιχειρήσεων.  

Τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες και ειδικές δράσεις για την καλυτέρευση 

των οικονομικών του ΣΕΓΜ, με καλά αποτελέσματα, ιδίως τις χρονιές που πραγματοποιούνται τα 

νέου τύπου, εξωστρεφή, Συνέδρια μας (2017, 2019) με προσέλκυση σημαντικού αριθμού ομιλητών 

και χορηγών. 

Πίνακας 1: Έσοδα, Έξοδα και Ταμείο του ΣΕΓΜ την τελευταία 15ετία 

Έχοντας γνώση των συνεχιζόμενων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες 

μέλη και θέλοντας να ενισχύσει την οικονομική αυτοτέλεια του Συνδέσμου, το Δ.Σ. πρότεινε πέρυσι, 

και η Γενική Συνέλευση του 2020 ενέκρινε, έναν προϋπολογισμό για το τρέχον έτος ο οποίος 

προέβλεπε αύξηση του καθαρού υπολοίπου (ταμείο) από 60.930,30€ στο τέλος της χρήσης του 

2020 σε 77.829,90€ με βασικό μέσο τις χορηγίες από τη διοργάνωση του καθιερωμένου πλέον 

διετούς Συνεδρίου μας στο πρότυπο των επιτυχημένων συνεδρίων του 2017 και 2019, παρά τις 

αντίξοες συνθήκες λόγω του κορωνοϊού και της αναστολής διεξαγωγής συνεδρίων με φυσική 

παρουσία μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2021. Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. υιοθέτησε μία 

συντηρητική προσέγγιση για διεξαγωγή του συνεδρίου από απόσταση με υβριδικό τρόπο, έχοντας 

προϋπολογίσει έσοδα 80.000€ και έξοδα 60.000€ αντί 130.000€ και  95.000€ του συνεδρίου του 

2019. 

 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ

2007 395.156,19 € 275.801,64 € 119.354,55 €

2008 291.948,16 € 212.811,79 € 79.136,37 €

2009 248.868,64 € 165.979,54 € 82.889,10 €

2010 238.085,56 € 154.789,02 € 83.296,54 €

2011 175.883,30 € 140.231,75 € 35.651,55 €

2012 112.956,02 € 93.446,76 € 19.509,26 €

2013 96.466,87 € 79.976,18 € 16.490,69 €

2014 79.173,95 € 76.049,35 € 3.124,60 €

2015 45.112,00 € 33.695,27 € 11.416,73 €

2016 71.928,73 € 39.320,38 € 32.608,35 €

2017 137.441,88 € 95.105,33 € 42.336,55 €

2018 106.168,31 € 60.286,98 € 45.881,33 €

2019 234.014,10 € 156.462,60 € 77.551,50 €

2020 133.911,50 € 72.981,20 € 60.930,30 €

2021 226.336,13 € 112.876,75 € 113.459,38 €
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7.2. Λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη Συνδέσμου 

Συνεχίσθηκε η συνεργασία του ΣΕΓΜ, με τη λογιστική εταιρεία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΑΤΡΗ ΚΛΕΙΩ Ο.Ε.»  και συνάφθηκε νέα σύμβαση μέχρι 

και τον Μάρτιο του 2021. 

 

7.3. Συνδρομές μελών 

7.3.1. Είσπραξη συνδρομών και οφειλών 

Ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και προσπαθειών για την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές 

(κυρίως χορηγίες), η βασική (και μόνη μόνιμη) πηγή εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των 

εταιρειών - μελών. Υπό το δεδομένο αυτό, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες και δράσεις: 

• Συνεχής επικοινωνία (έγγραφη και προφορική) με τα μέλη αφενός για την έγκαιρη καταβολή της 

συνδρομής του 2020, αφετέρου για τον προγραμματισμό τακτοποίησης των οφειλών 

προηγούμενων ετών (για όσα μέλη οφείλουν). 

• Διατήρηση της έκπτωσης (20%) που προβλέπεται για τις περιπτώσεις εξόφλησης της ετήσιας 

συνδρομής μέχρι τον Απρίλιο. 

• Συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ. για εναλλακτικούς τρόπους ρυθμίσεων παλαιών οφειλών. Εν 

συνεχεία, ατομικές επικοινωνίες με τα μέλη που παρουσιάζουν οφειλές προηγούμενων ετών με 

σκοπό την εξεύρεση και τη συμφωνία διακανονισμού σταδιακής καταβολής των οφειλόμενων 

συνδρομών. 

• Εγγραφή νέων μελών στον Σύνδεσμο. Η εγγραφή την χρονιά αυτή (6) νέων εταιρειών, πέραν της 

ανανέωσης του Συνδέσμου, αυξάνει τον αριθμό των συνδρομών. 

7.3.2. Αναθεώρηση ποσών συνδρομών 

Η αναθεώρηση των ποσών και, εν γένει, του τρόπου υπολογισμού των συνδρομών είναι ένα θέμα, 

το οποίο συζητείται ευρέως τα τελευταία έτη της κρίσης, υπό την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των 

οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του ΣΕΓΜ.  

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και σκέψεις είτε περί μείωσης του αριθμού των 

κλιμακίων και των αντίστοιχων ποσών, είτε περί πλήρους απεξάρτησης της συνδρομής από τον 

κύκλο εργασιών των εταιρειών - μελών. Ο προβληματισμός για το ύψος των συνδρομών σε 

συνδυασμό με την παρατεταμένη περίοδο της κρίσης, αλλά και σε σχέση με άλλους συναφείς 

φορείς, είναι σίγουρα εύλογος και δικαιολογημένος. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο χειρισμός του 

θέματος και η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναθεώρησης των συνδρομών απαιτεί ιδιαίτερη 

μελέτη και προσοχή, καθόσον ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, προς 

εκπλήρωση των σκοπών του, εάν τα έσοδά του ταπεινωθούν περαιτέρω. 

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύνδεσμος για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτεί κατ’ 

ελάχιστον ποσό 45-50.000 ευρώ, και κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των στοιχείων των 

συνδρομών των τελευταίων ετών, διαπιστώθηκε ότι: 

• Δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάμενων κλιμακίων με ταυτόχρονη μείωση των 

συνδρομών. 

• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση ή αύξηση) του αριθμού και τους εύρους των κλιμακίων, 

χωρίς να αυξηθούν οι συνδρομές για κάποια ομάδα εταιρειών – μελών. 
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• Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενιαίας συνδρομής, όπως έχουν κάποιοι σύνδεσμοι, διότι 

προϋποθέτει σημαντική αύξηση συνδρομών για μεγάλο ποσοστό εταιρειών – μελών. 

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε ότι, προς το παρόν, δεν τίθεται θέμα πρότασης αλλαγής της 

υφιστάμενης πολιτικής παγίου εγγραφής και ετησίων συνδρομών. 

 

7.4. Αναζήτηση εσόδων από άλλες πηγές 

Η επαύξηση των εσόδων του Συνδέσμου, πέραν αυτών που απαιτούνται για τα βασικά λειτουργικά 

του έξοδα (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, διοικητική και λογιστική υποστήριξη) και τις συνδρομές σε 

FIDIC, EFCA και ΣΕΒ, είναι ιδιαιτέρως σημαντική την παρούσα περίοδο των διαφαινόμενων 

αλλαγών στο ήδη επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον (βλ. θεσμικό πλαίσιο, ασφαλιστικό και 

φορολογικό σύστημα, εργασιακά, κ.λπ.), καθόσον θα προσδώσει δυνατότητες στον ΣΕΓΜ για νέες 

δράσεις (π.χ. στον τομέα της εξωστρέφειας), για συχνότερη και αποδοτικότερη επικοινωνία του Δ.Σ. 

με τα μέλη (π.χ. διενέργεια θεματικών συγκεντρώσεων και εργαστηρίων), καθώς και για καλύτερη 

και επιτυχέστερη προώθηση των θέσεων του ΣΕΓΜ και της αξίας των εταιρειών - μελών του προς 

την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία (π.χ. διενέργεια εκδηλώσεων, επαύξηση 

των πληροφοριών του ιστοτόπου, διενέργεια κλαδικών ερευνών και μελετών, συμμετοχή και 

υποστήριξη εκδηλώσεων άλλων φορέων, κ.ά.). 

Για τον σκοπό αυτόν, συνεχίστηκε η πρακτική του προηγούμενου Δ.Σ. της αναζήτησης κι άλλων 

πηγών εσόδων, με συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται και με τις 

προγραμματιζόμενες δράσεις υποστήριξης των εταιρειών - μελών, όπως: 

• Το Δ.Σ. αποφάσισε να καθιερώσει την αναζήτηση χορηγιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών σε κάθε 

είδους εκδήλωση του Συνδέσμου. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2016, με την εξασφάλιση χορηγιών 

για τη Γ.Σ. του 2016, και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και στην παρούσα Γενική Συνέλευση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον που παρατηρείται από πολλές εταιρείες για προβολή 

τους, μέσω χορηγιών, στα δρώμενα του Συνδέσμου είναι ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει 

το κύρος και τη φήμη, αλλά και τις σημαντικές δυνατότητες, που έχει ο ΣΕΓΜ, ως κύριος 

εκπρόσωπος του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στη χώρα μας και διεθνώς.  

• Διαφημιστικές καταχωρίσεις στον ιστότοπο του Συνδέσμου και απευθείας προώθηση 

διαφημιστικού υλικού στα μέλη, από εμπορικές επιχειρήσεις και κατασκευαστικούς οίκους 

υλικών, μηχανημάτων, λογισμικού, κ.λπ., που σχετίζεται με τις δραστηριότητες των μελετητικών 

- συμβουλευτικών εταιρειών. Το θέμα αυτό, βλ. και τη σχετική προσθήκη στο Καταστατικό που 

εγκρίθηκε στη Γ.Σ. 2017, εξετάζεται ενδελεχώς από φοροτεχνική άποψη, ώστε να μην υπάρξουν 

μελλοντικές εκπλήξεις και προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, θα ξεκαθαριστεί άμεσα ο τρόπος και 

οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. εγγραφή σε σχετικό ΚΑΔ) για την αξιοποίηση του ιστοτόπου, η 

οποία σημειώνεται ότι εξαρτάται και από την επισκεψιμότητα (βλ. προτροπή εγγραφής και 

χρήσης του ιστοτόπου από τα μέλη, καθώς και προώθησης μέσω των δικτύων facebook και 

LinkedIn στην παρ. 4.1.1). 

• Οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων ή/και σεμιναρίων σε θέματα 

εκσυγχρονισμού, οργάνωσης και προσαρμογής στις διεθνείς απαιτήσεις, επαύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και υποστήριξης της εξωστρέφειας των εταιρειών – μελών (π.χ. project 

management, συμβάσεις FIDIC, Building Information Modeling - BIM, LEED, SuRe, 

επιχειρηματικό περιβάλλον και πρακτικές χωρών - στόχων, κ.ά.). 
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7.5. Παρακολούθηση οικονομικής κατάστασης Συνδέσμου 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι υλοποίησης του προϋπολογισμού, η οικονομική 

πορεία του Συνδέσμου παρακολουθείται σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., έτσι ώστε να 

καταστρώνονται και λαμβάνονται εγκαίρως τα απαιτούμενα προληπτικά ή/και διορθωτικά μέτρα. 

 

7.6. Απολογισμός παρούσας διαχειριστικής περιόδου 

(1/12/20 έως 30/11/21)                                                         

7.6.1. Έσοδα 

Ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και προσπαθειών για την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές 

(κυρίως χορηγίες), η μόνη σταθερή πηγή εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των εταιρειών 

– μελών του. Όμως ο στόχος είσπραξης 40.000€ από συνδρομές όπως είχε τεθεί πέρυσι, δεν 

κατέστη δυνατός αφού οι συνδρομές από τα παλαιά μέλη μόλις ξεπέρασαν τις 35.000€ 

(35.138,33€), ποσό που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την σημερινή οικονομική κατάσταση των 

εταιρειών μας. Η άρνηση ή η αδιαφορία καταβολής της συνδρομής από τα μέλη, συνιστά ιδιαιτέρως 

ανησυχητικό φαινόμενο όχι μόνο από την οικονομική σκοπιά αλλά συνολικά αν συνδυαστεί με τον 

μικρό αριθμό των μελών που παρακολούθησαν το Συνέδριο και την μειωμένη επισκεψιμότητα του 

ιστοτόπου μας.  

Με τις εγγραφές και εισφορές 3.397,50€ από τα (6) νέα μέλη που εγγράφηκαν στον Σύνδεσμο το 

2021, το σύνολο των συνδρομών από 69 μέλη έφτασε στις 38.535,83€, μειωμένο σχεδόν κατά 9% 

σε σχέση με το 2020 (42.180,00€) και 5% από το προϋπολογισθέν για φέτος (40.470,00€). Μόνο 

οι ετήσιες συνδρομές του 2015 (37.785,00€), εν μέσω έξαρσης της οικονομικής κρίσης, 

υπολείπονται της παρούσας χρήσης. 

  

Πίνακας 2: Ετήσιες Συνδρομές Μελών του ΣΕΓΜ την τελευταία 10ετία 

Πρέπει συνεπώς να αυξηθεί ο αριθμός των ενήμερων μελών που θα καταβάλουν τη συνδρομή που 

αντιστοιχεί στο κλιμάκιο υπαγωγής του πραγματικού κύκλου εργασιών τους. Ιδιαίτερη μνεία στις 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

2012 59.835,00 €

2013 51.480,00 €

2014 51.755,00 €

2015 37.785,00 €

2016 50.057,00 €

2017 42.321,00 €

2018 42.169,00 €

2019 40.611,66 €

2020 41.005,00 €

2021 38.535,83 €
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διάφορες προσκλήσεις και ανακοινώσεις για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των μελών, της 

διαφάνειας, αλλά και της δεοντολογίας, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα καταβολής μειωμένου 

ποσού συνδρομής. Διαχρονικώς (και ορθώς), η υπαγωγή στα υπάρχοντα κλιμάκια διενεργείται με 

την έμμεση δήλωση των μελών και είναι μια διαδικασία ανέλεγκτη από τον Σύνδεσμο. Σήμερα, όμως, 

που οι ισολογισμοί των εταιρειών είναι αμέσως προσβάσιμοι, μέσω του διαδικτύου (βλ. π.χ. 

υποχρέωση ανάρτησης στις ιστοσελίδες των /ίδιων των εταιρειών), η τυχαία ή/και η "από περιέργεια" 

σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Την επόμενη χρονιά το Δ.Σ. θα εξετάσει την εφαρμογή του μοντέλου 

άλλων συνδέσμων, οι οποίοι υπολογίζουν το ακριβές ποσό της συνδρομής κάθε μέλους με βάση 

τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, το οποίο και αναγράφεται απευθείας στο τιμολόγιο χρέωσης. 

Την φετινή χρονιά τα βασικά έσοδα προήλθαν από τις χορηγίες του Συνεδρίου που έφθασαν τις 

120.670,00€ (χωρίς να υπολογίζεται η υποσχεμένη αλλά μη εισέτι καταβληθείσα χορηγία της 

ATTICA BANK από τον πρόεδρό της κο Κ. Μακέδο), αυξημένα κατά 40.670,00€ σε σχέση με τα 

προϋπολογισθέντα (80.000€). 

Επιπλέον έσοδα εισέρρευσαν στο ταμείο του Συνδέσμου από τη χορηγία στην Γενική Συνέλευση 

του 2020 (6.200€). 

Απολογιστικά, το σύνολο των εσόδων έφθασε τις 165.405,83€ αντί των προϋπολογισθέντων 

142.549,60€, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 22.856,23€ (16%). 

7.6.2. Έξοδα 

Το σύνολο των εξόδων της περιόδου ανήλθε σε 112.876,75,€ μειωμένο κατά 12.773,25€ σε σχέση 

με τα προϋπολογισθέντα 125.650,00€ (10%) λόγω κυρίως της μη πληρωμής χώρων για δια ζώσης 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και άλλες εκδηλώσεις. 

Συνολικά η παρούσα χρήση εμφανίζει κέρδη 52.529,08€, αυξημένα κατά 35.629,48€ (211%) σε 

σχέση με τα προϋπολογισθέντα 16.899,60€ λόγω αυξημένων εσόδων και μειωμένων εξόδων. 

Το ταμείο στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 113.459,38€ αντί των προϋπολογισθέντων  

77.829,90€, αυξημένο κατά 35.629,48€ (43%). Σημειώνουμε ποσό που υπερβαίνει τις 100.000€ 

έχει να εμφανίσει το ταμείο του ΣΕΓΜ από το 2007 (119.354,55€), όπου τα έσοδα είχαν φθάσει στο 

ποσό ρεκόρ των 395.156,19€. 

 

7.7. Προϋπολογισμός επόμενης διαχειριστικής περιόδου                                   

(1/12/2021 έως 30/11/2022) 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2022 όπου δεν προβλέπεται η διοργάνωση συνεδρίου θα 

είναι ελλειμματικός κατά 33.000€ όσον αφορά την χρήση του έτους.  Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

είναι τα εξής: 

• Αναμένοντας σταθεροποίηση των εταιρειών-μελών που συνεχίζουν να στηρίζουν τον Σύνδεσμο 

και καταβάλουν επιμελώς τις συνδρομές τους, κρίνεται ρεαλιστική η πρόβλεψη είσπραξης ποσού 

40.000€ από συνδρομές παλαιών μελών και 1.500,00€ από την εγγραφή και συνδρομές νέων. 

• Προβλέπεται επίσης ότι θα εξασφαλιστεί χορηγία 10.000€ στην επόμενη Γενική Συνέλευση που 

ελπίζουμε να διεξαχθεί δια ζώσης, 8.000€ από χορηγίες σε λοιπές εκδηλώσεις (βασιλόπιτα, 

ενημερωτικές, κ.λπ.) και 3.000€ από την αξιοποίηση του ιστοτόπου και από άλλες πηγές. 
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• Από την πλευρά των εξόδων, αυξάνονται κατά 5-10% περίπου τα κονδύλια για τη διοικητική 

υποστήριξη και τη λειτουργία του ιστοτόπου καθόσον θα απαιτηθεί να υπογραφούν νέες 

συμβάσεις, οι νομικές υπηρεσίες προϋπολογίζονται σε 8.000€ με βάση και τις προβλέψεις 

σχετικών αναγκών του νέου έτους, υπολογίζονται οι συνδρομές σε ΣΕΒ, ΕΣΒΥΚ, EFCA, FIDIC 

και Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο και τα έξοδα της Γενικής Συνέλευσης του 2022 και των 

λοιπών εκδηλώσεων. 

• Προβλέπονται επίσης 5.000€ για έξοδα δράσεων εξωστρέφειας (συμμετοχή σε ταξίδια σε χώρες 

μελετητικού ενδιαφέροντος, κ.λπ.). 

• Το σημαντικότερο έξοδο για το 2022 (29.000€) θα είναι η απόδοση των φόρων (φόρος 

εισοδήματος 23%, προκαταβλητέος φόρος της επόμενης χρονιάς και ο ΦΠΑ 24%) από τα έσοδα 

του εφετινού συνεδρίου. 

Με βάση τις ως άνω προεκτιμήσεις, το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο εις νέον στο τέλος του 2022 

θα ανέλθει σε 80.459,38€, επανερχόμενο σε επίπεδο άνω του 2019 (77.551,50€) και του 2020 

(60.930,30€). 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2021 

Για το Δ.Σ. 2019-2020 του ΣΕΓΜ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

  

 

                        Παναγής Τονιόλος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ελευθέριος Διγώνης 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  

Ακολουθεί αντίγραφο του Απολογισμού 2021 – Προϋπολογισμού 2022, όπως εγκρίθηκε στην 56η 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14ης/12/2021 και προτείνεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του 

ΣΕΓΜ της 16ης/12/2021. 

  



 


