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Μάιος 6, 2019
Ηµερίδα για τη στρατηγική µεταρρυθµίσεων στη βιοµηχανία υποδοµών και
κατασκευών, στις 8 Μαΐου, από ΣΑΤΕ – ΣΕΓΜ – ΣΤΕΑΤ
Σε συνέχεια του Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, που υπέγραψαν στις 5 ∆εκεµβρίου
2018, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων
Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) διοργανώνουν στις 8 Μαΐου και ώρα 11:30 π.µ. ηµερίδα στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, αίθουσα MC3 (Νέα είσοδος, Β. Σοφίας και Κόκκαλη 1), µε θέµα:
«Στρατηγική Μεταρρυθµίσεων στη Βιοµηχανία Υποδοµών και Κατασκευών: Προτάσεις προς
Άµεση Εφαρµογή».
Όπως επισηµαίνεται σχετικά, «οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις – που προέκυψαν από την
εργώδη ενασχόληση των Μελών Θεµατικών Οµάδων Εργασίας υπό την καθοδήγηση
Συντονιστικής Επιτροπής των τριών Συνδέσµων, µε την αρωγή Εµπειρογνωµόνων, Συµβούλων
και Νοµικών – αφορούν στη σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων, στη θέσπιση και λειτουργία
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών,
στα χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές
ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, τόσο µέσω της επέκτασης των εγχώριων
δραστηριοτήτων, όσο και µέσω της συντονισµένης εξωστρέφειας.
Κοµβική απόφαση των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του
µελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας σε επίπεδο παραγωγής, έργου και
εργαζοµένων, αποτελεί η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και
Κατασκευών (Hellenic Construction Industry Council), κατά τα πρότυπα των άλλων
αναπτυγµένων κρατών, µε βασικό στόχο την ενιαία έκφραση όλων των εµπλεκοµένων στην
κατασκευαστική βιοµηχανία, την παροχή επιστηµονικά τεκµηριωµένης και αντικειµενικής
πληροφόρησης και τη διατύπωση επεξεργασµένων προτάσεων για τη διαµόρφωση και την
υλοποίηση διαρκούς µεταρρυθµιστικής πολιτικής στον τοµέα των υποδοµών και κατασκευών».
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ καλούν όλους τους εκπροσώπους της
κατασκευαστικής βιοµηχανίας, της δηµόσιας διοίκησης, των πολιτικών φορέων, της
ακαδηµαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας να συµµετάσχουν στην εκδήλωση, ώστε να
ενηµερωθούν, να µετέχουν ενεργά και να στηρίξουν το εγχείρηµα.
Για να δείτε το πρόγραµµα της ηµερίδας πατήστε Ε∆Ω.
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Ηµερίδα των ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ και ΣΑΤΕ για την Στρατηγική των Μεταρρυθµίσεων στη
Βιοµηχανία Υποδοµών και Κατασκευών στις 8 Μαΐου
∆ευτέρα, 06 Μάιος 2019
Σε συνέχεια του Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 5
∆εκεµβρίου 2018 ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών
Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) διοργανώνουν την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:30 π.µ.
Ηµερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα MC3 (Νέα είσοδος, Β. Σοφίας και Κόκκαλη
1), µε θέµα: «Στρατηγική Μεταρρυθµίσεων στη Βιοµηχανία Υποδοµών και Κατασκευών:
Προτάσεις προς Άµεση Εφαρµογή».
Οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις - που προέκυψαν από την εργώδη ενασχόληση των Μελών
Θεµατικών Οµάδων Εργασίας υπό την καθοδήγηση Συντονιστικής Επιτροπής των τριών
Συνδέσµων, µε την αρωγή Εµπειρογνωµόνων, Συµβούλων και Νοµικών - αφορούν στη
σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί
δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων, στη θέσπιση και λειτουργία Εθνικού Συστήµατος
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, στα
χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές
ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, τόσο µέσω της επέκτασης των εγχώριων
δραστηριοτήτων, όσο και µέσω της συντονισµένης εξωστρέφειας.
Κοµβική απόφαση των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, που εκπροσωπούν τη συντριπτική
πλειοψηφία του µελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου της Χώρας σε επίπεδο
παραγωγής, έργου και εργαζοµένων, αποτελεί η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου
Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών (Hellenic Construction Industry Council), κατά τα
πρότυπα των άλλων αναπτυγµένων κρατών, µε βασικό στόχο την ενιαία έκφραση όλων
των εµπλεκοµένων στην κατασκευαστική βιοµηχανία, την παροχή επιστηµονικά
τεκµηριωµένης και αντικειµενικής πληροφόρησης και τη διατύπωση επεξεργασµένων
προτάσεων για τη διαµόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς µεταρρυθµιστικής πολιτικής
στον τοµέα των Υποδοµών και Κατασκευών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ καλούν όλους τους εκπροσώπους της
κατασκευαστικής βιοµηχανίας, της δηµόσιας διοίκησης, των πολιτικών φορέων, της
ακαδηµαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας να συµµετάσχουν στην εκδήλωση, ώστε να
ενηµερωθούν, να µετέχουν ενεργά και να στηρίξουν το εγχείρηµα.

