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Αριθ. Πρωτ. 34284     ΑΘΗΝΑ, 01 Νοεμβρίου 2019  

 

 

       Π Ρ Ο Σ    

            1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

       κ. Κώστα Καραμανλή 

            2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών 

       κ. Γεώργιο Καραγιάννη 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενέργειες άμεσης προτεραιότητας. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία σας την Τετάρτη 30 

Οκτωβρίου 2019 και προς διευκόλυνση της διαδικασίας των νομοθετικών παρεμβάσεων, 

σας αποστέλλουμε και επίσημα τον συνοπτικό πίνακα με τις ενέργειες που θεωρούμε 

άμεσης προτεραιότητας. 

 

Εννοείται ότι και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και από τις τρεις οργανώσεις 

(ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ) ισχύουν πλήρως.  

 

 

Με τιμή, 

 

  

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: Πίνακας προτεινόμενων ενεργειών 



Α/Α ΘΕΜΑ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μικρά έργα κάτω του Ευρωπαϊκού ορίου: Αλγόριθμος 
αυτόματου αποκλεισμού Ασυνήθιστα Χαμηλών 
Προσφορών

Μικρά έργα και έργα άνω του Ευρωπαϊκού ορίου: Σύστημα 
Πολλαπλών Κριτηρίων, Αιτιολόγηση προσφορών

- Πλήρης στρέβλωση της διαδικασίας σύνταξης συμβατικών 
τευχών, έλλειψη αυτόματης ενημέρωσης των προδιαγραφών 
των συνεχώς εξελισσομένων υλικών της κατασκευαστικής 
βιομηχανίας.
-Μη ύπαρξη δυνατότητας υπολογισμού αναθεώρησης τιμών ή 
αντικειμενικής αιτιολόγησης των χαρακτηριζομένων ως ΑΧΠ

Στα έργα με διαδικασία αξιολόγησης (Άρθρο 50 Μελέτες-
Κατασκευές, Άρθρο 86 Αξιολόγηση κριτηρίων πέραν της 
οικονομικής προσφοράς) να διατηρηθεί το καθεστώς της 
κλήρωσης και της συμμετοχής των Φορέων (Τ.Α., ΤΕΕ, 
Εργολήπτες). Να επεκταθεί και σε έργα του Βιβλίου ΙΙ. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται αποκλειστικά από την 
Προϊσταμένη Αρχή.
Σε διαγωνιστικές διαδικασίες με μόνο κριτήριο την 
προσφερόμενη τιμή οι επιτροπές να γίνουν μικρότερες.

- Κατάχρηση της έννοιας του κατεπείγοντος κυρίως από ΟΤΑ.
- Ειδικά σε έργα που αφορούν καταστροφές από 
ονοματισμένη κακοκαιρία π.χ. "Ζορμπάς", "Ιφιγένεια" και 
ειδικά σε προεκλογικές περιόδους γίνεται κυριολεκτικά 
"βομβαρδισμός" απευθείας αναθέσεων. Δεν αμφισβητούμε τις 
κατεπείγουσες ανάγκες αλλά να μη γίνονται οι εξαιρέσεις του 
νόμου, κανόνας.

5
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό έργων και σε σοβαρό πλην 
τεχνικά απλό αντικείμενο να εμφανίζονται ένας ή δύο το πολύ 
ενδιαφερόμενοι, πάντα οι ίδιοι με όχι καλά οικονομικά 
αποτελέσματα για τους φορείς. (Βλέπε δημοσίευμα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ για τους διαγωνισμούς 
οδοφωτισμού)

Αντιμετώπιση στρεβλών φαινομένων ανταγωνισμού σε 
αντικείμενα που χαρακτηρίζονται άλλοτε έργα, άλλοτε 
υπηρεσίες ή εργασίες και άλλοτε προμήθειες, όπως και 
εξώφθαλμοι φωτογραφικοί όροι π.χ. απόσταση 40 χλμ. 
από την Πλατεία Συντάγματος της Περιφέρειας Αττικής. 
Ειδικά για έργα που αφορούν σοβαρό και 
επαναλαμβανόμενο αντικείμενο, έγκριση από το Τεχνικό 
Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                               ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Προώθηση του συστήματος που είναι ουσιαστικά ήδη 
έτοιμο από την Επιτροπή που έχει συσταθεί στο 
Υπουργείο. Στη συνέχεια να γίνει προσπάθεια ένταξης σε 
διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα για τον συνεχή 
εκσυγχρονισμό του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Τροποποίηση των άρθρων 32 και 32α του ν. 4412/2016 
σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης έργου με απευθείας 
διαπραγμάτευση.
Υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ. Σαφής καθορισμός 
της έννοιας του "κατεπείγοντος" σε συνεργασία με την 
ΕΑΑΔΗΣΥ.
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- Συμβάσεις πολύ κάτω του πραγματικού κόστους, 
καθυστερήσεις και αδυναμία ολοκλήρωσης έργων, επιπτώσεις 
στην ποιότητα, προβλήματα σε όλους τους φορείς της αγοράς 
(υπάλληλοι, συνεργεία, εργάτες, έμποροι, προμηθευτές, 
ασφαλιστικά ταμεία κλπ), προβληματική απορρόφηση 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ, 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

3

- Πολύ μεγάλη καθυστέρηση στους διαφανείς κατά τα άλλα 
διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πολύ μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα μεταξύ διακήρυξης διαγωνισμού και ανάθεσης του 
έργου (μ.ο. ένα έτος) χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από 
ό,τι με το προηγούμενο σύστημα δημοπράτησης. 
Σημειώνουμε ότι το ΕΣΗΔΗΣ δεν παρέχει σε πολλά ζητήματα 
δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από στατιστική 
επεξεργασία και εντοπισμού των προβλημάτων προκειμένου 
να αναζητηθούν και προωθηθούν λύσεις. 
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ΕΛΟΤ 1429:2008  - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329 

Αριθ. Πρωτ.:35930          ΑΘΗΝΑ, 2 ∆εκεµβρίου 2020 
 
       Προς Τον 
       Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
       κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 
 
      Κοιν.: Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών 
       κ. Κώστα Καραµανλή 
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των διατάξεων του σχεδίου νόµου µε τίτλο:  
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Το εν θέµατι σχέδιο νόµου για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση 
του ρυθµιστικού πλαισίου των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο τέθηκε σε ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 7-12-2020, είναι ένα ογκώδες νοµοθέτηµα 
αποτελούµενο από 180 άρθρα που τροποποιούν δραστικά την υφιστάµενη νοµοθεσία περί 
Ανάθεσης και Εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων καθώς και των λοιπών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων.  
 
Οι τροποποιήσεις είναι σηµαντικότατες, ειδικά δε αυτές που αφορούν στο  στάδιο εκτέλεσης 
(συµβατικό στάδιο) είναι τόσο εκτεταµένες που τροποποιούν ουσιωδώς το ισχύον 
καθεστώς, που δεν µετέβαλε ούτε ο Ν. 4412/2016, ο οποίος µετέφερε αυτούσιο το 
προϊσχύσαν καθεστώς του Ν. 3669/2008. 
 
Παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσµός µας, ο οποίος εκπροσωπεί την εργοληπτική 
επιχειρηµατικότητα για περισσότερο από µισό αιώνα, µετέχει συστηµατικά σε όλες τις  
σχετικές προεργασίες που προηγούνται της κατάρτισης σχεδίων ή προτάσεων νόµων που 
αφορούν στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων, οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν 
περιέλθει σε γνώση µας, µέχρι πριν την ανακοίνωση έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης 
του νοµοσχεδίου (24-11-2020) και κατά συνέπεια θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη 
παράτασης της διαβούλευσης, εφόσον φυσικά επιθυµείτε να εκφραστεί ουσιαστική και 
γόνιµη θέση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα κληθούν να ασκήσουν επιχειρηµατική 
δράση εντός του πλαισίου που θέτει το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο.  
 
Τονίζουµε ότι ήδη από την αρχική εξέταση των 260 σελίδων του νοµοσχεδίου, πέραν από 
τις επί της ουσίας παρατηρήσεις και ενστάσεις που έχουµε επί ουσιωδών θεµάτων, έχουµε 
εντοπίσει και πολλά σφάλµατα, ασαφείς ή µη δόκιµες διατυπώσεις κρισίµων ζητηµάτων, 
νοµικές αβλεψίες, αντιφάσεις, νοµοτεχνικές αστοχίες, ακόµη και συντακτικά ή/και 
αριθµητικά λάθη, που εάν δεν αντιµετωπισθούν στο σύνολό τους θα δηµιουργήσουν πολλά 
προβλήµατα.  

Με τιµή, 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
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Σελ. 1 από 3 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 136    Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΠΡΟΣ:  

κ. Κώστα Καραμανλή,  

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

Θέμα: 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». 

 

Αξιότιμε Κύριε Καραμανλή,  

Όπως είναι γνωστό, οι δημόσιες συμβάσεις θα έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, καθόσον θα αποτελέσουν ένα από τα 

κύρια μέσα αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ και 

άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών. 

Ειδικώς, δε, οι δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία υποδομών και 

κατασκευών αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, λόγω της άμεσης συνεισφοράς του κλάδου 

αυτού στην αναχαίτιση της ύφεσης, στη μείωση της ανεργίας και στην εν συνεχεία ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας. Η στενή διασύνδεση και η θεμελιώδης συμβολή της κατασκευαστικής 

βιομηχανίας με τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι δημόσιες υποδομές, ο τουρισμός, η βιομηχανία και 

το εμπόριο, η οικιστική - πολεοδομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η πράσινη 

ανάπτυξη αδιαμφισβήτητα την καθιστούν στρατηγικό κλάδο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση μεταρρυθμιστικών ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό, την 

απλοποίηση και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων στην παρούσα 

συγκυρία αποκτά ύψιστη σημασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον η εφαρμογή των νέων 

ρυθμίσεων θα επηρεάσει άμεσα, θετικά ή αρνητικά, την ανάθεση και την υλοποίηση των 

σχεδιαζόμενων έργων και προγραμμάτων. 

Το ΕΣΒΥΚ έχει τακτικά μέλη τους 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.  

Από την αρχή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, το ΕΣΒΥΚ δήλωσε την επιθυμία και τη 

διαθεσιμότητά του για παραγωγική συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να 

καταστρωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τον σημαντικό αυτόν κλάδο της 

οικονομίας. Συνέταξε και υπέβαλε, δε, μια πρώτη προσέγγιση στρατηγικού σχεδίου, με σειρά 

προτάσεων, μεταξύ των οποίων και δέσμη νομοτεχνικώς επεξεργασμένων ρυθμίσεων άμεσης 

απόδοσης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και έργων. Περαιτέρω, εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ και 

mailto:info@hcic.org.gr
http://www.hcic.org.gr/
https://www.dropbox.com/s/6ed07qddy6pxw7t/%CE%95%CE%A3%CE%92%CE%A5%CE%9A_%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_1%CE%B7%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%97_20200604.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ed07qddy6pxw7t/%CE%95%CE%A3%CE%92%CE%A5%CE%9A_%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_1%CE%B7%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%97_20200604.pdf?dl=0
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των φορέων-μελών του συμμετείχαν ενεργά και ουσιαστικά σε σχετικές ομάδες εργασίας (ΦΕΚ 

Β’843/2020), η λειτουργία των οποίων σταμάτησε τον Μάιο του 2020, χωρίς έκτοτε να υπάρχει 

ενημέρωση και συνεργασία στη σύνταξη του σχεδίου νόμου, παρά τα σχετικά αιτήματά μας προς τις 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, αλλά και την Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Με την παρούσα, επισημαίνοντας ότι για την επιτυχή και αποτελεσματική μεταρρύθμιση  του 

θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι αναγκαία η ουσιαστική συνεργασία της 

Πολιτείας με τον αντισυμβαλλόμενο ιδιωτικό τομέα, όπως επιτάσσουν οι βασικές αρχές ορθής 

νομοθέτησης και εφαρμόζεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, σας αποστέλλουμε τις αναλυτικές, 

κατ’ άρθρο, απόψεις μας (επί του σχεδίου νόμου και του ισχύοντος νόμου), με νομοτεχνικώς 

επεξεργασμένες προτάσεις τροποποιήσεων ή/και προσθηκών, ώστε να είναι δυνατή η άμεση 

ενσωμάτωση αυτών στο τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση (Παράρτημα 2). 

Περαιτέρω, κρίνουμε σκόπιμη την παράθεση των σχολίων μας επί των βασικών 

μεταρρυθμίσεων που εισάγονται με το σχέδιο νόμου, όπως αυτές παρουσιάζονται στη σχετική 

ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ (Παράρτημα 1).  

Τέλος, μετά την επικείμενη ψήφιση του εν λόγω σχεδίου νόμου, πιστεύουμε ότι πρέπει να 

δρομολογηθούν αμέσως και με τη συνεργασία/συμβολή των φορέων εκπροσώπησης της αγοράς: 

1) Η έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο σχέδιο νόμου εκτελεστικών πράξεων (Π.Δ., Υ.Α. και 

Εγκυκλίων), καθώς και των απαραίτητων Κατευθυντήριων Οδηγιών και Πρότυπων Διακηρύξεων, 

προκειμένου να μην επαναληφθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί μετά 

την ψήφιση του ν. 4412/2016, οπότε και οι δημοπρατήσεις μελετών και έργων είχαν 

κυριολεκτικά «παγώσει» για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.   

2) Η ορθολογική επαναπροσέγγιση των εθνικών διατάξεων και η απονομοθέτηση (deregulation), 

ιδίως για τα θέματα της εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και έργων, με προσαρμογή σε 

διεθνείς καλές πρακτικές και ιεράρχηση των ρυθμίσεων με χρήση προτύπων τευχών, 

κανονισμών, οδηγών κ.λπ. 

Το ΕΣΒΥΚ έχει ήδη συγκροτήσει Ομάδες Εργασίας για τη διατύπωση σχετικών προτάσεων και θα 

συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να επιζητά τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. 

Με την πεποίθηση ότι θα μελετήσετε ενδελεχώς τις συνημμένες προτάσεις μας και 

ευελπιστώντας την αποδοχή αυτών, διατελούμε στη διάθεση σας. 

 
Κοινοποίηση 
Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη 
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Συνημμένα :  

Παράρτημα 1: Σχολιασμός των προτεινόμενων βασικών μεταρρυθμίσεων  

Παράρτημα 2: Κατ’ άρθρο σχόλια και προτάσεις ΕΣΒΥΚ επί του Σχεδίου Νόμου  για τον 

εκσυγχρονισμό την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας  

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και 

ιδρύθηκε το 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & 

Κατασκευών της Ελλάδας.  

Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν 

στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή 

έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και 

του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και κατασκευές. 

Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:  

 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας, 

 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 

 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων στη χώρα, 

 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,  

 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,  

 η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που 

σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, 

 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 

 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ: 

  

 

 

 

 

 
 

 

Συνδεδεμένα μέλη ΕΣΒΥΚ: 
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