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Ο κατασκευαστικός κλάδος ενώνει τις δυνάµεις του. Υπογραφή Μνηµονίου 
από ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ 

Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, 
προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και Πρωτοβουλιών για την 
εξυγίανση, ανάκαµψη και βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν οι πρόεδροι 
του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του 
Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος 
Καλέργης και του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) 
Γεώργιος Συριανός. 

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, η Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου 
Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., παρουσίασε την σηµαντικότητα της διασφάλισης της 
αρχής του αποτελεσµατικού-πραγµατικού/ελεύθερου-ανόθευτου 
ανταγωνισµού, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την επιχειρηµατική κοινότητα, 
ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπ’ αριθµ. 127/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που 
αφορούσε έργο οδοφωτισµού. 

Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του 
υπουργείου Υποδοµών, οι Σέργιος Λαµπρόπουλος (πρ. γγ Συγχρηµατοδοτούµενων 
Έργων) και Γιάννης Οικονοµίδης (πρ. γγ ∆ηµοσίων Έργων), οι οποίοι παρουσίασαν 
εµπεριστατωµένες προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται για την 
επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς και καλές πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τη σηµερινή 
κατάσταση στον τοµέα των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός 
επικεντρώθηκε στην πιο άµεση και κρίσιµη µεταρρύθµιση που προτείνουν οι τρεις 
φορείς, την δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Έργων, ώστε να αντιµετωπιστεί αντικειµενικά το φαινόµενο των 
Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ), ενώ o πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος 
Βλάχος ανέγνωσε το Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που εν συνεχεία 
υπογράφηκε. 

Την ανάγκη προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή πραγµατικότητα 
και της θέσπισης της διαιτησίας καθώς και άλλων µορφών εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών ώστε να επιταχύνεται η ολοκλήρωση των έργων, τόνισε  ο αντιπρόεδρος 
του ΣΤΕΑΤ και ταµίας του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας, ενώ στο σύντοµο 
καλωσόρισµα του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε Κωνσταντίνος Μακέδος επεσήµανε: «Αν 
δε στηριχθεί και δεν ανακάµψει, η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα, η χώρα 
δεν πρόκειται να ανατάξει τις δυνάµεις της». 

Κ. Καλέργης: Η παρακµιακή πορεία της µελετητικής και της εργοληπτικής 
αγοράς δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο 

«Είναι, πλέον, θέµα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δηµόσιο συµφέρον και 
τη χώρα. Οφείλουµε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουµε την ιδιαίτερη αξία και 
τον σηµαντικό ρόλο για την κοινωνία και την πολιτεία που έχουν οι µελετητικές 
και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Κι αν όχι για το παρόν, έχουµε υποχρέωση να το 
διαφυλάξουµε για το παρελθόν και, πρωτίστως, για το µέλλον… Πρέπει όλοι να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δράσουν τώρα. ∆εν υπάρχει, πλέον, άλλος 
χρόνος» ήταν το κεντρικό µήνυµα στην παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ 
Κωνσταντίνου Καλέργη. 

Ο κ. Καλέργης ανέλυσε την υφιστάµενη κατάσταση στον κλάδο, παρουσιάζοντας 
την τεράστια µείωση της εγχώριας ζήτησης από το 2007 µέχρι σήµερα (η συνολική 
επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα από 33,6 δισ. το 2007 έχει 
περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017), τη συνακόλουθη απώλεια 200.000 περίπου 
 θέσεων  εργασίας (το 20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι από 
τον κλάδο των µηχανικών), τη διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τις υποδοµές – κατασκευές και τις αποσπασµατικές 
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ενέργειες που έγιναν και γίνονται για τον προγραµµατισµό υλοποίησης έργων, τα 
σοβαρότατα προβλήµατα εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων, 
όπως, µεταξύ άλλων, τα φαινόµενα των περιοριστικών κριτηρίων και 
καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής, των 
ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, την αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα και το 
υψηλό  κόστος χρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε την υψηλή φορολόγηση και το 
µεγάλο εργοδοτικό κόστος, που συνιστούν σοβαρά µειονεκτήµατα στον 
ανταγωνισµό µε αλλοδαπές εταιρείες, η καθυστέρηση στην απονοµή δικαιοσύνης, 
η σηµαντική υστέρηση στα θέµατα προσαρµογής στις απαιτήσεις της νέας 
ψηφιακής εποχής, η αντικειµενική αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης για την 
άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου και η µη αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, κ.λπ. 

Τέλος, ανέφερε ότι «ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα όρια που 
επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική 
συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού 
παραµένουν υψηλοί». 

Γ. Συριανός: Μάστιγα για τον κλάδο οι ασυνήθιστα υψηλές εκπτώσεις  

Στην οµιλία του ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γεώργιος Συριανός σηµείωσε µε έµφαση 
ότι το φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ) συνιστά πλέον 
µάστιγα για τον κλάδο, αλλά και την οικονοµία εν γένει, ενώ απέδωσε την 
γιγάντωσή του στα αυθαίρετα τιµολόγια εργασιών που οδηγούν σε εικονικούς 
προϋπολογισµούς έργων, χωρίς αναφορά σε αναλύσεις τιµών, αποτέλεσµα της 
µυωπικής αντιµετώπισης της Πολιτείας που καταλήγει σε προβλήµατα ποιότητας, 
χρόνου, απώλειας πόρων και εν τέλει εργολαβίες «σκούπες». 

Εκτίµησή του είναι ότι λύση στο πρόβληµα συνιστά η συνάρτηση του 
προϋπολογισµού και των οικονοµικών προσφορών ενός έργου µε σωστές τιµές 
που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, δηλαδή «Σωστό Τιµολόγιο, Σωστές 
Αναλύσεις Τιµών, Σωστές Προδιαγραφές», αφού αυτή η επιλογή είναι και η µόνη 
αντικειµενική και ελέγξιµη. 

Στόχος, κατά τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, θα πρέπει να είναι ο καθορισµός ενός 
πραγµατικά αντικειµενικού µέτρου για το κόστος του έργου, που να αποτελεί 
εµπόδιο για την υποβολή προσφορών κάτω του κόστους, συνθήκη που δηµιουργεί 
απαίτηση υπέρβασης και θεσµικής µεταρρύθµισης. 

Και µία τέτοια θεσµική µεταρρύθµιση αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Έργων, που ο τεχνικός κλάδος -εκκινώντας 
από τις κοινές προσπάθειες ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ που χρηµατοδότησαν πιλοτικό έργο- 
εφαρµογή, ικανό να θεσµοθετηθεί άµεσα- προτείνει ήδη από το 2009 µε 
συγκεκριµένες προτάσεις και µεθοδολογία για την Τιµολόγηση και Κοστολόγηση 
Τεχνικών Έργων µε σκοπό την αντικατάσταση των «Τιµοκαταλόγων Σουφλιά». 

Οι δράσεις που απαιτούνται προϋποθέτουν την Νοµοθετική σύσταση Φορέα για 
το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών 
Έργων», ως πολύ-συµµετοχικό εταιρικό σχήµα µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ώστε να αναπτυχθεί σύστηµα µε βάση αντίστοιχες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές 
(π.χ. Γερµανία, Αυστρία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, κ.ά.), καθώς και συνέργειες µε 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το 
ταχύτερο δυνατό η µεταφορά και προσαρµογή τεχνογνωσίας, προτύπων και 
βάσεων δεδοµένων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, του διαδικτύου και αυτές του Building Information 
Modelling. 

Ο κ. Συριανός εκτίµησε ότι τα παραπάνω µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
δράσεων και ενεργειών που καταρτίζει η ειδική Οµάδα Εργασίας που έχει συσταθεί 
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ήδη από τις 6/2/2018 µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, µέλη της οποίας 
παρακολούθησαν την εκδήλωση. 

Εµµ. Βράιλας: Απαραίτητη η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη 
διεθνή πραγµατικότητα 

«Η ταχεία επίλυση των διαφορών κατά την διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε 
κατασκευαστικού έργου είναι προς το συµφέρον  όλων των εµπλεκοµένων µερών 
και οπωσδήποτε προς το συµφέρον του ιδίου του έργου», τόνισε ο αντιπρόεδρος 
του ΣΤΕΑΤ και ταµίας του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας. 

«Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία στη χώρα µας (όχι και πολύ µεγάλη) προκύπτει ότι 
ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι 
της τάξεως του έτους (από την επίδοση της αίτησης υπαγωγής της διαφοράς σε 
διαιτησία), ενώ η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε 
ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα δυο µέρη» σηµείωσε ο κ. Βράιλας 

Συνέχισε επισηµαίνοντας ότι σε όλες τις εκδόσεις των προτύπων συµβάσεων FIDIC 
(Federation Nationale des Ingenieurs Conseils) (κόκκινο βιβλίο, κίτρινο βιβλίο 
κλπ.) από τη δεκαετία του΄80 προβλέπεται ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας ως 
µέθοδος επίλυσης διαφορών σε τεχνικά έργα. 

Γ. Οικονοµίδης: Η νέα στρατηγική απαιτεί να διενεργείται έλεγχος σε όλα 
τα στάδια της µελέτης από ελεγκτή µελέτης 

Ο πρώην γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων επεσήµανε ότι «η κατασκευή 
τεχνικών έργων απαιτεί  ικανή µελετητική ωριµότητα, µε σοβαρό έλεγχο 
παραδιδόµενης µελέτης, σοβαρή ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη 
συµβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής µε την υποστήριξη construction 
managers και διαρκή παρουσία και συµµετοχή του µελετητή στην εξέλιξη και 
πορεία της κατασκευής, διενέργεια σοβαρών ελέγχων και δοκιµών σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής µέχρι το commissioning (παράδοση σε λειτουργία) µε 
αποτελέσµατα που να αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 
της ΤΣΥ» συνθήκες, που σήµερα δεν ικανοποιούνται πλήρως µε αποτέλεσµα την 
ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πεδίο των εκπτώσεων. 

Τόνισε ότι: «Ο οποιοσδήποτε Φορέας Πιστοποίησης, αλλά και οποιοσδήποτε 
ελεγκτικός Οργανισµός για να επιτελέσει το έργο του πρέπει να έχει ξεκάθαρη και 
χωρίς παρερµηνείες την αναφορά ελέγχου, δηλαδή την µελέτη, που σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να διαθέτει: την αναγκαία πληρότητα και ορθότητα και σαφή 
αναφορά σε πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικούς κανόνες. 

Όσο αυτά είναι προβληµατικά, εµφανίζουν ασάφειες, σφάλµατα και γενικά 
τεχνικές ανεπάρκειες, είναι αναπόφευκτο ο οποιοσδήποτε ελεγκτικός µηχανισµός 
(φορέας πιστοποίησης / επιθεώρησης, ΕΣΠΕΛ, κ.λπ.) να αντιµετωπίζει προβλήµατα 
στην εκπλήρωση του ρόλου του». 

Σκιαγράφησε το µέλλον του κλάδου µέσα από την ταχεία ψηφιοποίησή του, 
σε όλες τις εκφράσεις του. «Ήδη, η Ευρώπη σχεδόν στο σύνολό της 
προετοιµάζεται µε ταχείς ρυθµούς. 

Ήδη η Ιταλία έχει ψηφίσει νοµοθετική ρύθµιση για σταδιακή υποχρεωτική 
εφαρµογή του ΒΙΜ µε στόχο το 2025 να εφαρµόζεται σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως 
προϋπολογισµού, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία, χωρίς υποχρεωτική εφαρµογή, το 
ΒΙΜ εφαρµόζεται ήδη στα µεγάλα έργα εδώ και τουλάχιστον 5 έτη. 

Στην Γερµανία, Ολλανδία, ∆ανία η επέκταση της εφαρµογής είναι ταχύτατη, ενώ 
όπως αντιλαµβάνεστε το ΒΙΜ θα γίνει υποχρεωτικό κριτήριο συµµετοχής σε όλα τα 
έργα της ΕΕ». 
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Σ. Λαµπρόπουλος: ∆ιαχρονικά η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν επιθυµούσε να 
αναλάβει το «πολιτικό κόστος» εξυγίανσης της αγοράς 

Ο πρώην γγ Συγχρηµατοδοτούµενων επεσήµανε ότι «Πλέον η κατάσταση είναι 
αδιέξοδη για τον κλάδο και δεν αρκούν επί µέρους διορθωτικά µέτρα. Θα πρέπει η 
µεταρρύθµιση και αναθεώρηση  του σηµερινού τρόπου παραγωγής έργων 
να είναι καθολική, όλων των πτυχών της παραγωγής και αξιοποίησης έργων 
υποδοµών και κτιρίων (σχεδιασµού και µελέτης, χρηµατοδότησης, και 
Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης) µε οπτική κλαδική (και όχι επί µέρους 
οµάδας συµφερόντων), µακροχρόνιας ανάπτυξης (και όχι επιβίωσης µέχρι αύριο 
και βλέπουµε), ανάλογη του κατασκευαστικού κλάδου ανεπτυγµένων χωρών». 

Ο κ. Λαµπρόπουλος προσδιόρισε έξι άξονες δράσεων µε επιµέρους ενέργειες σε 
κάθε έναν: Έργα δηµοσίου συµφέροντος, ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής 
δράσης, Υγιής ανταγωνισµός, Αναβάθµιση Κυρίων των Έργων, Αναβάθµιση 
Οικονοµικών Φορέων, Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο. 

Ο Οµότιµος Καθηγητής του ΕΜΠ πρότεινε την άµεση συγκρότηση 
συντονιστικής επιτροπής των Επαγγελµατικών Ενώσεων για την προώθηση 
της δηµιουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών που θα 
αποτελεί ένα µόνιµο όργανο καθοδήγησης, συντονισµού, εισήγησης  και 
επιτήρησης, στο οποίο θα συµµετέχουν ισότιµα εκπρόσωποι των 
αντισυµβαλλόµενων µερών του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και 
εµπειρογνώµονες και το οποίο: 

• ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 
και των επί µέρους δράσεων για την καθολική µεταρρύθµιση του 
κατασκευαστικού κλάδου. 

• Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και ∆ηµόσιους 
Φορείς. 

• Συγκροτεί Task Forces για την επεξεργασία επί µέρους θεµάτων. 
• ∆ιαθέτει µόνιµη επιτροπή επεξεργασίας νοµοθετικών προτάσεων. 

Τι προβλέπει, µεταξύ άλλων, το µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας που 
υπέγραψαν ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ: 

• Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών 
διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, 
κ.λπ.) και την προώθηση αυτών στην Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά 
κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την 
άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης 
(βλ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, 
κ.λπ.), εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων 
που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και 
υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και 
αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των 
Φορέων. 

• Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις 
Υποδοµές-Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε 
υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών 
εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις 
Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές 
προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και 
εξελίξεις (βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

• Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση 
ειδικού Φορέα (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα), στον οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων 
φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την 
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ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων 
κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων 
οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών 
και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

• Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την 
προσέλκυση και τη διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και 
χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή έµµεση επιρροή στον τοµέα 
των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου αυτών 
(αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κληροδοτηµάτων, 
κ.λπ.). 

• Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική 
διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο και από τον ίδιο τον κλάδο 
(ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης και συνεργασίας, δηµιουργία 
clusters, κ.ά.). 

• Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό 
και την προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις 
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη 
µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η 
Βιοµηχανική επανάσταση. 

• Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των 
επιχειρήσεων, αφετέρου για τη συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και 
στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

• Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων 
προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων 
πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων 
που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες αδειοδότησης. 

https://www.metaforespress.gr/autokinitodromoi/%CE%BF-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-
%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4/ 
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Συµµαχία γιγάντων στις κατασκευές για να σταµατήσει ο αφανισµός των υγιών 
εταιρειών 

∆εκέµβριος 6, 2018 

Της Μαριάννας Τζάννε 

Τον πάτο του βαρελιού συνεχίζει να ξύνει ο τεχνικός κόσµος της χώρας που παρά τις 
αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, τα χιλιάδες λουκέτα και τις απώλειες θέσεων εργασίας, 
συνεχίζει να µαστίζεται από τις υψηλές εκπτώσεις στα έργα, τους υψηλούς δείκτες 
αδιαφάνειας, διαφθοράς και τις αθέµιτες πρακτικές. 

«Με εξαίρεση τις παραχωρήσεις και τα Σ∆ΙΤ, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε χαµηλή 
ποιότητα των έργων και σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών» ανέφερε χθες σε κοινή 
εκδήλωση του κατασκευαστικού κλάδου (ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ) ο Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κ. Κωνσταντίνος Καλλέργης. Ο 
κόµπος έχει φτάσει πλέον στο χτένι και οι εκπρόσωποι των µεγαλύτερων 
κατασκευαστικών εταιρειών και γραφείων µελετών αντί να τρώνε τις σάρκες τους, 
αποφάσισαν να συνασπιστούν σε µια προσπάθεια να περισώσουν ότι έχει αποµείνει από 
τις τεχνικές εταιρείες, υπογράφοντας µνηµόνιο συνεργασίας για από κοινού δράση. 

Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Καλλέργης, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί 
τις µεγαλύτερες συνέπειες µέσα στην κρίση καθώς από το 7% του ΑΕΠ το 2007, σήµερα 
έχει φτάσει στο 2% του ΑΕΠ. Η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα 
από 33,6 δισ. το 2007, µειώθηκε σε 9 δισ. το 2017. Την ίδια στιγµή έχουν χαθεί 
περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας, µε πάνω από το 20% των επιστηµόνων που 
έχουν µεταναστεύσει να είναι από τον κλάδο των µηχανικών. 

Τα στελέχη του κλάδου έκρουσαν για άλλη µια φορά το κουδούνι του κινδύνου, 
λέγοντας ότι οι στρεβλώσεις δεν έχουν εξαληφθεί παρά την ψήφιση, πλέον της διετίας, 
του νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

«Συνεχίζονται τα φαινόµενα περιοριστικών κριτηρίων, καταχρηστικών όρων που 
ευτελίζουν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, απευθείας 
αναθέσεις µέσω διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθυστερήσεις στα έργα µε µελέτη - 
κατασκευή, δηµοπράτηση έργων ως προµήθειες ή υπηρεσίες, κατάχρηση διενέργειας 
συνοπτικών διαγωνισµών στον τοµέα των µελετών, πλήρης αποτυχία των απευθείας 
αναθέσεων µέσω κλήρωσης, τουλάχιστον για τις µελετητικές υπηρεσίες». 

Επίσης, παρά τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ δε διαφαίνεται 
επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, και καταγράφεται συνέχιση τη 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων λόγω της αδυναµίας αυτόµατης 
αναζήτησης των διαφόρων δικαιολογητικών αφού τα πληροφοριακά συστήµατα δεν 
συνδέονται. 

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γιώργος Βλάχος επισήµανε ότι µε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες 
απαιτούνται 8 µήνες από την προκήρυξη του διαγωνισµού µέχρι την ανάθεση και µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν ενστάσεις. 

Στα σοβαρά προβλήµατα του κλάδου αναφέρθηκε και η αδυναµία πρόσβασης στο 
τραπεζικό σύστηµα, η οποία εκτινάσσει το κόστος χρηµατοδότησης. «Ακόµα και να 
επιλυθεί το θέµα κόκκινων δανείων, η χρηµατοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες θα 
είναι περιορισµένη», επισήµανε σε χθεσινή του παρέµβαση ο οµότιµος καθηγητής του 
ΕΜΠ και πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου Υποδοµών κ. Στέργιος 
Λαµπρόπουλος. 

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εταιρείες σε συνεργασία µε την πολιτεία θα πρέπει να βρουν 
εναλλακτικούς και δοκιµασµένους στο εξωτερικό τρόπους χρηµατοδότησης, όπως είναι 
για παράδειγµα η θέσπιση τραπεζικού λογαριασµού έργου, κατά τα πρότυπα των 
παραχωρήσεων. 
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Την άποψη ότι ο τεχνικός κλάδος περνάει σε µία νέα περίοδο ωριµότητας, προκειµένου 
να εισέλθει σε οριστική και βιώσιµη πορεία προόδου, εξέφρασε από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.∆.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μακέδος. 

«Η θεσµοθέτηση Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές - Κατασκευές, η 
σύσταση φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων, καθώς και η υπογραφή του 
Μνηµονίου Συναντίληψης των Φορέων είναι µία σπουδαία αρχή και µια νέα γραφή από 
τον κλάδο µας, που µπορεί να εγγυηθεί το επιτυχές γύρισµα της σελίδας» επισήµανε ο 
κ. Μακέδος. 

Το φθηνό είναι τελικά...ακριβό 

Μάστιγα για τον κλάδο που οδηγεί στον αφανισµό του, χαρακτήρισε από την πλευρά 
του, τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γιώργος Συριανός. 

«Το µόνο σίγουρο ιστορικά είναι ότι το φθηνό είναι ακριβό ή διαφορετικά ότι το φθηνό 
κρέας το τρώνε τα σκυλιά. ∆ιαχρονικά, τα κενά στα έργα καλύπτονταν µε εργολαβίες 
σκούπα. Oι χαµηλές προσφορές είναι απόλυτα συνυφασµένες µε την καταστροφή του 
κλάδου». 

Σύµφωνα µε τον κ. Συριανό, η λύση στο πρόβληµα των χαµηλών προσφορών είναι «τα 
σωστά τιµολόγια, οι σωστές αναλύσεις τιµών και οι σωστές προδιαγραφές». 

Ο κ. Συριανός σηµείωσε πως ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ προωθούν από το 2009 το Εθνικό 
Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Έργων αλλά χρειάστηκαν σχεδόν 
δέκα χρόνια για να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας στο υπουργείο υποδοµών που ανέλαβε 
να διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τον τρόπο εκτίµησης του κόστους κατασκευής και 
τεκµηρίωσης των υποβαλλόµενων οικονοµικών προσφορών. «Το ζήτηµα είναι να βγουν 
οι προτάσεις της οµάδας εργασίας και κυρίως να υιοθετηθούν, δηλαδή να υπάρχει η 
απαραίτητη πολιτική βούληση» επισήµανε. 

Στον εξωδικαστικό συµβιβασµό µακριά από τις πολύχρονες προσπάθειες επίλυσης 
διαφορών µέσα από τα διοικητικά δικαστήρια, αναφέρθηκε χθες ο β΄αντιπρόεδρος του 
ΣΤΕΑΤ κ. Εµµανουήλ Βράιλας. Όπως είπε η διαιτησία είναι άµεσα εκτελεστή και είναι 
δεσµευτική και από τις δύο πλευρές. 

Σήµερα, ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης τριµελούς διαιτητικού δικαστηρίου 
είναι 1 έτος. Από το διοικητικό εφετείο η δικάσιµος µπορεί να είναι από 1,5 -2 χρόνια 
και ως και 4 χρόνια σε περιφερειακά δικαστήρια όπως π.χ τα Γιάννενα και την 
Κοµοτηνή, και ένα επιπλέον χρόνο για την έκδοση της απόφασης που σε άλλα 
δικαστήρια µπορεί να φτάσει και τα τέσσερα χρόνια. 

Όπως αναφέρθηκε, η εξωδικαστική επίλυση τείνει να γίνει µια εναλλακτική µορφή 
επίλυσης διαφορών στις συµβάσεις µε διάφορους τρόπους. Π.χ µε χρήση µεσολαβητή, ο 
οποίος αναζητεί λύση σε εµπιστευτική βάση πριν φτάσουν στα δικαστήρια τα δύο µέρη. 
Μάλιστα σε ορισµένους διαγωνισµούς υπάρχει πλέον ρήτρα για διαµεσολάβηση πριν 
ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Σε άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται το µοντέλο του 
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών, το οποίο καλείται να λάβει απόφαση εντός 10 έως 28 
ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς. Στην Αγγλία είναι επιτακτική η χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης στις συµβάσεις, αντίστοιχα το γαλλικό δηµόσιο από το 
2012 έχει υιοθετήσει το θεσµό της διαµεσολάβησης όπου το 75% των διαφορών 
επιλύθηκε µέσα σε λίγους µήνες. 

https://www.newmoney.gr/business-stories/380013-simmaxia-giganton-stis-
kataskeies-gia-na-stamatisei-o-afanismos-ton-igion-etaireion 
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Πέµπτη, 06-∆εκ-2018 

Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 

Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, 
προώθηση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, 
την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου 
Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, 
συµµετείχε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος 
Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να 
σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην εκπροσώπηση του κλάδου. 

Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον 
µελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν 
µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

- Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων 
του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την 
προώθηση αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και 
στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων 
στις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και 
έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς 
ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο 
πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων µας. 

- Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική 
συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί 
την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και 
περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές 
αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και 
εξελίξεις. 

- Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά 
τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα 
µελετών, έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών 
υποµνηµάτων, κ.λπ. 

- Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών. 

- Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, 
όσο και από τον ίδιο τον κλάδο. 
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- Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 

- Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων 
κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής 
επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

http://www.capital.gr/oikonomia/3331830/koino-sxedio-drasis-kataskeuastikon-
foreon-gia-tin-anakampsi-tou-kladou 
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Πέµπτη, 06-∆εκ-2018 

Κοινό µέτωπο κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 

Μνηµόνιο συναντίληψης υπέγραψαν, χθες, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων 
της τεχνικής, επιχειρηµατικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας και της δηµόσιας διοίκησης, 
ο Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του 
Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), και ο Γεώργιος Συριανός, 
Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων 
(ΣΤΕΑΤ). 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, "αναγνωρίζοντας την πολυεπίπεδη κρίση που 
βιώνουν ο κλάδος των υποδοµών - κατασκευών και οι βασικοί του πυλώνες που είναι οι 
µελετητικές και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις" µε το µνηµόνιο συναντίληψης και 
συνεργασίας, επιδιώκεται η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός 
σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη του κλάδου. 

Έτσι, το µνηµόνιο συναντίληψης, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνει: 

- Την άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών 
διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ,) και 
την προώθηση αυτών στην Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου 
και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων 
στις διαδικασίες ανάθεσης (βλ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, 
ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων 
µελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, 
ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και 
αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των Φορέων µας. 

- Τη δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε 

ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή 
των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συµβουλίου 
Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείµενη 
βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές 
και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις (βιώσιµη 
ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

- Την προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού 
Φορέα (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον 
οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και 
υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών 
Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για 
θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών 
υποµνηµάτων, κ.λπ. 

- Τη σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κληροδοτηµάτων, 
κ.λπ.). 

-Την λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, 
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όσο και από τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης και 
συνεργασίας, δηµιουργία clusters, κ.ά.). 

-Τη σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η Βιοµηχανική επανάσταση. 

- Την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων 
κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής 
επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

"Για την επίτευξη της µέγιστης αποδοχής των ανωτέρω κοινών δράσεων, οι 
συµβαλλόµενοι φορείς θα καταρτίσουν άµεσα ένα ταχύρρυθµο πρόγραµµα (crash 
programme) ενηµερωτικών συναντήσεων µε την κυβέρνηση, τους πολιτικούς φορείς, 
τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε., τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των 
ΑΕΙ, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ένωση Τραπεζών και τους λοιπούς φορείς και 
κοινωνικούς εταίρους που σχετίζονται µε τον κλάδο των υποδοµών-κατασκευών. 

Για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων του 
παρόντος, οι συµβαλλόµενοι θα συστήσουν, από κοινού, Συντονιστική Επιτροπή 
Καθοδήγησης & Παρακολούθησης (Steering Committee)" επισηµαίνεται στην 
ανακοίνωση. 

http://www.capital.gr/oikonomia/3331684/koino-metopo-kataskeuastikon-foreon-gia-
tin-anakampsi-tou-kladou 
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Κοινό µέτωπο κατασκευαστών - µελετητών για ριζικές αλλαγές στα έργα 

06/12/2018 
 
Μνηµόνιο Συναντίληψης µε στόχο την κοινή προώθηση µιας στρατηγικής 
µεταρρυθµίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο ώστε να αντιµετωπιστούν τα πολυετή 
προβλήµατα που απειλούν ακόµα και τις υγιείς επιχειρήσεις υπέγραψαν χθες οι 
διοικήσεις του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), του Συνδέσµου 
Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και του Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). 

Στην εκδήλωση που προηγήθηκε παρουσιάστηκε µε µελανά χρώµατα η κατάσταση στην 
αγορά δηµοσίων έργων καθώς και σειρά προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί οι τρεις 
φορείς. Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν, ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, καθώς και η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, 
πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π. η οποία αναφέρθηκε σε µια απόφαση 
(127/2018) που αφορά διαγωνισµούς οδοφωτισµού σε δήµους, θέµα µε το οποίο έχει 
ασχοληθεί το Euro2day.gr. Στους χθεσινούς οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην 
γενικοί γραµµατείς του υπουργείου Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος 
και Γιάννης Οικονοµίδης, παρουσιάζοντας προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται 
για την ανάταξη του κλάδου καθώς και τη διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κων/νος Καλλέργης παρουσίασε τη σηµερινή κατάσταση στον 
τοµέα των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανόςεπικεντρώθηκε σε 
µία από τις κύριες πρωτοβουλίες της κοινής προσπάθειας για την δηµιουργία Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων ώστε να αντιµετωπιστούν 
τα φαινόµενα των αδικαιολόγητα χαµηλών προσφορών (οι µεγάλες εκπτώσεις). Ο 
πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχοςδιάβασε το µνηµόνιο που υπέγραψαν στη 
συνέχεια οι τρεις φορείς που εκπροσωπούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς 
κατασκευών. 

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία και τόνισε πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 

Στην ανάγκη προώθησης του θεσµού της διαιτησίας ή άλλων µεθόδων εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών ώστε να επιταχύνεται η ανάθεση των έργων και η επίλυση 
διαφορών επικεντρώθηκε ο β’ αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Εµµ. Βράιλας. «Έχουµε χρέος 
να αναγεννήσουµε τον κλάδο µέσα από τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της νέας 
γενιάς έργων» είπε στο σύντοµο χαιρετισµό του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε Κων/νος 
Μακέδος. 

«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε» 

«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε στο βούρκο που συνδηµιουργήσαµε» ήταν το κεντρικό 
µήνυµα στην παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ Κων/νο Καλλέργη. Ο κ. Καλλέργης 
τόνισε πως ο κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί τις µεγαλύτερες συνέπειες από 
την πολυετή κρίση καθώς από το 7% του ΑΕΠ το 2007 περιορίζεται σήµερα στο 2% του 
ΑΕΠ, µε τεράστια απώλεια αντικειµένου (η συνολική επενδυτική δαπάνη για 
κατασκευαστικά έργα από 33,6 δισ. το 2007 έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 
2017, ενώ οι δηµόσιες επενδύσεις συνεχώς πέφτουν µε ετήσιο ρυθµό περί το 4%) µε 
βαρύ τίµηµα σε θέσεις εργασίας (περισσότερες από 200.000). Περισσότερο από το 
20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι από τον κλάδο των µηχανικών. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ µίλησε για διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τις υποδοµές – κατασκευές την ίδια στιγµή που 
εκπονούνται ξεχωριστά σχέδια π.χ. για τις µεταφορές, τα logistics. «Απουσιάζει η ενιαία 
προσέγγιση, ενός συνολικού σχεδίου υποδοµών και κατασκευών όταν τα υπόλοιπα 
κράτη της Ε.Ε. προωθούν ήδη σχέδια για την επόµενη προγραµµατική περίοδο». Είναι 
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χαρακτηριστικό πως «στα µέσα Οκτωβρίου το υπουργείο Υποδοµών έβγαλε µια πρόταση 
και ζήτησε από κρατικούς φορείς να καταθέσουν όποια πρόταση θέλουν για να τους 
χρηµατοδοτήσει µελέτες ωρίµανσης» χωρίς ενιαίο σχεδιασµό. 

Επιπλέον, όπως τόνισε, παρά το νέο νόµο για τις δηµόσιες προώθησεις συνεχίζονται τα 
φαινόµενα περιοριστικών κριτηρίων, καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε 
έννοια σοβαρότητας και λογικής. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, απευθείας αναθέσεις 
µέσω διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθυστερήσεις στα έργα µε µελέτη - κατασκευή, 
δηµοπράτηση έργων ως προµήθειες ή υπηρεσίες, κατάχρηση διενέργειας συνοπτικών 
διαγωνισµών στον τοµέα των µελετών, πλήρης αποτυχία των απευθείας αναθέσεων 
µέσω κλήρωσης, τουλάχιστον για τις µελετητικές υπηρεσίες». 

Επίσης, παρά τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ δε διαφαίνεται 
επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, και καταγράφεται συνέχιση τη 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων λόγω της αδυναµίας αυτόµατης 
αναζήτησης των διαφόρων δικαιολογητικών, αφού τα πληροφοριακά συστήµατα δεν 
συνδέονται. 

Στα σοβαρά ζητήµατα περιλαµβάνονται, επίσης, η αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό 
σύστηµα που ανεβάζει το κόστος χρηµατοδότησης, η ανεπαρκής προώθηση και 
εφαρµογή σύγχρονων µορφών επίλυσης διαφορών. Τέλος, «ο εσωτερικός 
ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα όρια που επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η 
δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, 
διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού παραµένουν υψηλοί». 

Σοβαρότατο ζήτηµα αποτελεί «η έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, 
έλλειψη ανάλυσης λειτουργικής αξίας κατά το σχεδιασµό των έργων, καθώς και 
αντικειµενική αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσµατικού 
ελέγχου των έργων και συνειδητή µη αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα». 

Προτεραιότητα οι σύγχρονες προδιαγραφές και τιµές  

«Σήµερα ξέρουµε πως οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές αποτελούν µάστιγα και 
αξιοποιούν τα αυθαίρετα τιµολόγια των εργασιών όπως έχουν προκύψει τα τελευταία 
χρόνια» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός. Όπως είπε κάθε φορά η 
πολιτεία έπαιρνε µέτρα για τις υψηλές εκπτώσεις, αλλά µετά από λίγο εγκατέλειπε τη 
συγκεκριµένη ρύθµιση µέχρι να ξαναφτάσουµε στην ίδια κατάσταση. Κατά τον κ. 
Συριανό, «το φθηνό είναι ακριβό» µε µεγάλα προβλήµατα ποιότητας, χρόνου και 
απώλειας πόρων που συνήθως καλύπτονται µε εργολαβίες - σκούπα και µετά µε µια 
ακόµα «σκούπα», κ.ο.κ. 

Για τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, «τα σωστά τιµολόγια, οι σωστές αναλύσεις τιµών και οι 
σωστές προδιαγραφές. Αυτή είναι η αντικειµενική προσέγγιση του προβλήµατος των 
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών». Αντί γι’ αυτό, όµως, σήµερα έχουµε «διαχείριση της 
µιζέριας» και «παρεµβάσεις συντήρησης µιας κατάστασης που από τη φύση της είναι 
οριακή ή µε προσπάθειες να ελέγξουµε το αποτέλεσµα ενός διαγωνισµού από το τέλος». 
Ο κ. Συριανός τόνισε πως ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ προωθούν από το 2009 το Εθνικό 
Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων, αλλά χρειάστηκαν 
σχεδόν δέκα χρόνια µέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2018 όταν µε υπουργική απόφαση 
συγκροτήθηκε ειδική οµάδα εργασίας στο υπουργείο Υποδοµών που ανέλαβε να 
διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τον τρόπο εκτίµησης του κόστους κατασκευής και 
τεκµηρίωσης των υποβαλλόµενων οικονοµικών προσφορών. «Το ζήτηµα είναι να βγουν 
οι προτάσεις της οµάδας εργασίας και κυρίως να υιοθετηθούν, δηλαδή να υπάρχει η 
απαραίτητη πολιτική βούληση» επισήµανε. 

Ο Γ. Συριανός είπε πως «απαιτείται επείγουσα νοµοθετική ρύθµιση για τους όρους και 
προϋποθέσεις του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των 
Τεχνικών Εργων». Με βάση αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη, µε 
πρόταση για σύσταση φορέα που θα αναπτύξει και θα παρακολουθεί το συγκεκριµένο 
σύστηµα και διοίκηση από εκπροσώπους του υπουργείου, του ΤΕΕ, των εργοληπτικών 
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οργανώσεων, των µελετητών, κ.α. Και, κυρίως, να υπάρχει επαρκή χρηµατοδότηση της 
πρώτης φάσης ανάπτυξης και της αντίστοιχης διαδικτυακής πλατφόρµας από τα 
κοινοτικά προγράµµατα. Η διαδικτυακή πύλη πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων µε ενιαίο τρόπο. 

Ο κ. Γιάννης Οικονοµίδης, διευθυντής πιστοποίησης συστηµάτων στην TUV Hellas, 
αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της διαχείρισης έργων και στάθηκε 
ιδιαίτερα στον επιτελικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες, την 
ίδια στιγµή που οι ιδιώτες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο των έργων και των 
µελετών. «Μου δίνεται η αίσθηση πως οι αναθέτουσες αρχές δεν ενδιαφέρονται για το 
πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, αλλά το αν θα τηρηθούν οι διαδικασίες». 

Για το θέµα των µεγάλων εκπτώσεων ο κ. Οικονοµίδης, ο οποίος ήταν στο παρελθόν 
γενικός γραµµατέας δηµοσίων έργων και επικεφαλής της Εγνατίας Οδού, υποστήριξε 
πως απαιτείται σοβαρή διευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη συµβούλων, 
σοβαρή εποπτεία της κατασκευής, ικανή µελετητική ωριµότητα και διενέργεια σοβαρών 
ελέγχων και δοκιµών. 

Πολυετείς καθυστερήσεις στην επίλυση διαφορών 

Στη διαιτησία ή άλλους εξωδικαστικούς µηχανισµούς ως εργαλείο επιτάχυνσης της 
ολοκλήρωσης τεχνικών έργων αναφέρθηκε ο Εµµ. Βράιλας, β’ αντιπρόεδρος του 
ΣΤΕΑΤ. Οπως είπε, η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε 
ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα δύο µέρη. Αν και προβλέπεται εδώ και 
χρόνια για τα δηµόσιο έργα, εφαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως π.χ. 
τα Σ∆ΙΤ. 

Ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι της 
τάξης του ενός έτους. Αντίθετα στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια απαιτείται πολύ 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που µπορεί να φτάνει και τα δύο χρόνια. Στα 
περιφερειακά δικαστήρια µάλιστα η δικάσιµος ορίζεται στα δυόµισι ή και στα τέσσερα 
χρόνια από την κατάθεση... 

∆ιεθνώς, τόνισε ο κ. Βράιλας, υπάρχει τάση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε 
συµβάσεις έργων π.χ. µε χρήση µεσολαβητή ο οποίος αναζητεί λύση σε εµπιστευτική 
βάση πριν φτάσουν στα δικαστήρια τα δύο µέρη. Μάλιστα σε ορισµένους 
διαγωνισµούς υπάρχει πλέον ρήτρα για διαµεσολάβηση πριν τα δύο µέρη 
ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Σε άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται το µοντέλο του 
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών το οποίο καλείται να λάβει απόφαση εντός 10 έως 28 
ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς. 

«Χρειάζονται ριζικές αλλαγές» 

Ο οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου 
ΠΕΧΩ∆Ε (σήµερα Υποδοµών) Σέργιος Λαµπρόπουλος επισήµανε την «αδυναµία 
διατύπωσης και υλοποίησης στρατηγικής από πλευράς πολιτείας εκτός και αν το 
επέβαλε η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση». Ταυτόχρονα, όπως είπε, οι συνδικαλιστικοί 
φορείς είχαν «κοντόφθαλµη και αποσπασµατική προσέγγιση και περιορισµένη κλαδική 
συνεργασία». Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εναλλαγή των κριτηρίων ανάθεσης (από τη 
«απλή και άδολη» µειοδοσία στο µαθηµατικό τύπο και ξανά από την αρχή) και «το 
δήθεν όφελος του δηµοσίου από τις µεγάλες εκπτώσεις». Κατά τον κ. Λαµπρόπουλο, η 
απλή και άδολη µειοδοσία µε βάση τη διεθνή επιστηµονική έρευνα έχει προβλήµατα π.χ. 
µε το χρόνο και το κόστος. 

Γι’ αυτό «πρέπει να υπάρξει συνολική θεώρηση και αναθεώρηση του σηµερινού 
τρόπου παραγωγής των έργων. Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι καθολική, όλων των 
πτυχών της παραγωγής και αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων, µε προσέγγιση 
κλαδική και µακροχρόνιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται «η σύνταξη εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για υποδοµές - κατασκευές µε ορίζοντα 20ετίας, µε 
υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των βασικών κοινωνικών εταίρων. Να 
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εδράζεται σε µελέτες βάσης, να αξιολογείται και να επικαιροποιείται τακτικά από 
επιτροπή παρακολούθησης». Για τον κλάδο, απαιτείται «η διεύρυνση πεδίου 
επαγγελµατικής δράσης όπως πχ. η συντήρηση υποδοµών που σήµερα ρηµάζουν και 
κάποια στιγµή θα πληρώσουµε περισσότερα γι’ αυτή την καθυστέρηση. Παροχή 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση απορριµµάτων, αναβάθµιση υφισταµένων κτιρίων, 
πολεοδοµική και τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και ακινήτων». 

Απαιτούνται, επίσης, µέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού 
κλάδου, µε «προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων από το υπουργείο Εξωτερικών, 
συνεργασία µε τους φορείς προσέλκυσης επενδύσεων, διαµόρφωση κουλτούρας 
εξωστρέφειας, παροχή κινήτρων δηµιουργίας µελετητικών επιχειρήσεων και 
κατασκευαστικών µε µέγεθος και οργάνωση που µπορούν να κινηθούν διεθνώς». 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η «διαφάνεια και δηµοσιότητα όλων των έργων σε 
όλες τις φάσεις». 

Ο κ. Λαµπρόπουλος θεωρεί πως κριτήριο ανάθεσης πρέπει να είναι «η βέλτιστη 
σχέσης ποιότητας και τιµής µε πολλαπλά και µετρήσιµα αντικειµενικά 
κριτήρια π.χ. τιµή, χρόνος εγγύησης, χρόνος κατασκευής, ποσοστό συµµετοχής των 
υπεργολάβων, κλπ». «Να υπάρχει ενιαίο τίµηµα ανά ενότητα έργου, συµβάσεις - 
πλαίσιο για την ταχεία εκπόνηση των µελετών και συµβάσεις - πλαίσιο για τις τυχόν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις έργων ώστε να γνωρίζει ο εργολάβος πως τελικά θα 
πληρωθεί µόνο µέχρι το ύψος της σύµβασης που υπέγραψε και στη συνέχεια άλλος θα 
αναλάβει το έργο αν δεν το παραδώσει. «Το υπουργείο πρέπει να επικεντρωθεί στον 
επιτελικό σχεδιασµό, στην υποστήριξη των άλλων υπουργείων και της αυτοδιοίκησης 
και στον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών» και να αφήσει στον ιδιωτικό τοµέα 
σειρά λειτουργιών όπως π.χ. ο έλεγχος των έργων είπε ο Σ. Λαµπρόπουλος. Ο ίδιος, µε 
αφορµή τα συνεχή φαινόµενα φωτογραφικών διαγωνισµών, είπε πως πρέπει να 
καθιερωθεί και «ποινολόγιο για τις αναθέτουσες αρχές ώστε να το ξανασκέφτονται»… 

https://www.b2green.gr/el/post/64658/koino-metopo-kataskevaston-meletiton-gia-
rizikes-allages-sta-erga 
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Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου  

 

Πέµπτη 06/12/2018  

Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου  

Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, 

προώθηση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την 

εξυγίανση, την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες 

(5/12) οι πρόεδροι του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 

Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών 

(ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων 

Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 

στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 

πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 

εκπροσώπηση του κλάδου. 

Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό 

και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο 

συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 

θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση 

αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες 

Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες 

ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που 

παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς 
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ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο 

πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων µας. 

-Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-

Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία 

και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού 

Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την 

υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 

προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και 

ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις. 

-Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 

(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 

συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 

τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 

Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα 

διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, 

έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

-Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 

διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 

έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 

πεδίου αυτών. 

-Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο 

και από τον ίδιο τον κλάδο. 

-Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 

προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις 

και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που 

διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 

-Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός 

για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 

συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 

απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

-Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για 

τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών 

επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 

διαδικασίες αδειοδότησης. 

http://bankingnews.gr/index.php?id=397701 
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Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 

Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018  

Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση 
και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 
στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 

Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό 
και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο 
συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

• Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών 
διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) 
και την προώθηση αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του 
Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση 
σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης 
δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 
(θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας 
ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων 
των φορέων µας. 

• Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική 
συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα 
αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών 
και περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές 
αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις 
και εξελίξεις. 

• Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού 
φορέα (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον 
οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και 
του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση 
και υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη 
κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, 
γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

• Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν 
άµεση ή έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη 
διεύρυνση του πεδίου αυτών. 

• Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό 
σύστηµα, όσο και από τον ίδιο τον κλάδο. 

• Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 
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• Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου 
για τη συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη 
συσχέτιση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε 
τις πραγµατικές απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

• Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων 
κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της 
επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον 
κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

http://www.amna.gr/home/article/315934/Koino-schedio-drasis-kataskeuastikon-foreon-
gia-tin-anakampsi-tou-kladou 
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Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου  

Πέµπτη, 06. 12. 2018  

Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση 
και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

 Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 
στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 

 Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό 
και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο 
συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

 -Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση 
αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες 
Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες 
ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς 
ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο 
πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων µας. 

 -Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία 
και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την 
υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και 
ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις. 

 -Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα 
διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, 
έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

 -Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών. 

  

-Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο 
και από τον ίδιο τον κλάδο. 
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 -Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις 
και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που 
διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 

 -Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός 
για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

 -Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για 
τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών 
επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες αδειοδότησης. 

http://www.dealnews.gr/roi/item/243474-
%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF
%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85 
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Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 
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Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση 
και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 
στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 
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Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό 
και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο 
συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

- Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση 
αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες 
Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες 
ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς 
ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο 
πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων µας. 

- Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία 
και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την 
υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και 
ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις. 

- Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα 
διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, 
έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

- Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών. 

- Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο 
και από τον ίδιο τον κλάδο. 

- Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις 
και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που 
διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 
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- Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός 
για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για 
τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών 
επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες αδειοδότησης. 

http://www.economy365.gr/article/102180/koino-shedio-drasis-kataskeyastikon-foreon-
gia-tin-anakampsi-toy-kladoy 
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Κοινό σχέδιο δράσης κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 

Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 6 ∆εκεµβρίου 2018, 19:29  

 
Μνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση 
και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 
 
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 
στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 
 
Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό 
και κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο 
συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 
 
- Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση 
αυτών στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες 
Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες 
ανάθεσης, εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς 
ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο 
πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων µας. 
 
- Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία 
και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την 
υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και 
ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις. 
 
- Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα 
διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, 
έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 
 
- Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών. 
 
- Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο 
και από τον ίδιο τον κλάδο. 
 
- Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις 
και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που 
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διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση. 
 
- Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός 
για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 
 
- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για 
τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών 
επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες αδειοδότησης. 
 
https://www.zougla.gr/money/etairika-nea/article/kino-sxedio-drasis-kataskevastikon-
foreon-gia-tin-anakampsi-tou-kladou 
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Κατασκευές: Μνηµόνιο Συναντίληψης για την ανάπτυξη του κλάδου 

Στόχος η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και 
Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου. 

Κάλεσµα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς απευθύνουν οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ 
προκειµένου ο κατασκευαστικός κλάδος να γυρίσει σελίδα. 
Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση 
και υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός.  

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΜΕ∆Ε, άνοιξε µε 
χαιρετισµό που απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ 
στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου.  

Η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., παρουσίασε 
την σηµαντικότητα της διασφάλισης της αρχής του αποτελεσµατικού-
πραγµατικού/ελεύθερου-ανόθευτου ανταγωνισµού, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την 
επιχειρηµατική κοινότητα, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπ' αριθµ. 127/2018 απόφαση 
της ΑΕΠΠ, που αφορούσε έργο οδοφωτισµού.  

Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του υπουργείου 
Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος (πρ. Γενικός Γραµµατέας 
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων) και Γιάννης Οικονοµίδης (πρ. Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων), οι οποίοι, έχοντας αποκρυσταλλώσει την εµπειρία από την παραµονή 
τους σε επιτελικές θέσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρουσίασαν εµπεριστατωµένες 
προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται για την επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς και 
καλές πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τη σηµερινή κατάσταση στον 
τοµέα των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός επικεντρώθηκε στην πιο 
άµεση και κρίσιµη µεταρρύθµιση που προτείνουν οι τρεις φορείς, την δηµιουργία Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων, ώστε να αντιµετωπιστεί 
αντικειµενικά το φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ), ενώ o πρόεδρος 
του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος ανέγνωσε το Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που εν 
συνεχεία υπογράφηκε.  

Την ανάγκη προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή πραγµατικότητα και της 
θέσπισης της διαιτησίας καθώς και άλλων µορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ώστε 
να επιταχύνεται η ολοκλήρωση των έργων, τόνισε  ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και Ταµίας 
του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας, ενώ στο σύντοµο καλωσόρισµά του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε 
Κωνσταντίνος Μακέδος επεσήµανε: "Αν δε στηριχθεί και δεν ανακάµψει, η µικρή και µεσαία 
επιχειρηµατικότητα, η χώρα δεν πρόκειται να ανατάξει τις δυνάµεις της". 

Κ. Καλέργης: Η παρακµιακή πορεία της µελετητικής και της εργοληπτικής αγοράς 
δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο. 
“Είναι, πλέον, θέµα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δηµόσιο συµφέρον και τη χώρα. 
Οφείλουµε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουµε την ιδιαίτερη αξία και τον σηµαντικό ρόλο 
για την κοινωνία και την πολιτεία που έχουν οι µελετητικές και οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. Κι αν όχι για το παρόν, έχουµε υποχρέωση να το διαφυλάξουµε για το 
παρελθόν και, πρωτίστως, για το µέλλον… Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
να δράσουν τώρα. ∆εν υπάρχει, πλέον, άλλος χρόνος” ήταν το κεντρικό µήνυµα στην 
παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνου Καλέργη. 
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Ο κ. Καλέργης ανέλυσε, εκ µέρους των τριών φορέων, την  υφιστάµενη κατάσταση στον 
κλάδο, παρουσιάζοντας την τεράστια µείωση της εγχώριας ζήτησης από το 2007 µέχρι 
σήµερα (η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα από 33,6 δισ. το 2007 
έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017), τη συνακόλουθη απώλεια 200.000 περίπου  θέσεων 
 εργασίας (το 20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι από τον κλάδο των 
µηχανικών), τη διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις υποδοµές 
– κατασκευές και τις αποσπασµατικές ενέργειες που έγιναν και γίνονται για τον 
προγραµµατισµό υλοποίησης έργων, τα σοβαρότατα προβλήµατα εφαρµογής του θεσµικού 
πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων, όπως, µεταξύ άλλων, τα φαινόµενα των περιοριστικών 
κριτηρίων και  καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής, 
των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων,  την  αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα και το 
υψηλό  κόστος χρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε την υψηλή φορολόγηση και το µεγάλο 
εργοδοτικό κόστος, που συνιστούν σοβαρά µειονεκτήµατα στον ανταγωνισµό µε αλλοδαπές 
εταιρείες, η καθυστέρηση στην απονοµή δικαιοσύνης, η σηµαντική υστέρηση στα θέµατα 
προσαρµογής στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, η αντικειµενική αδυναµία της 
δηµόσιας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου και η µη αξιοποίηση του 
ιδιωτικού τοµέα, κ.λπ.. Τέλος, ανέφερε ότι "ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα 
όρια που επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική 
συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού 
παραµένουν υψηλοί". 

Γ. Συριανός: Μάστιγα για τον κλάδο οι ασυνήθιστα υψηλές εκπτώσεις  

 
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γεώργιος Συριανός σηµείωσε µε έµφαση ότι το 
φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ) συνιστά πλέον µάστιγα για τον 
κλάδο, αλλά και την οικονοµία εν γένει, ενώ απέδωσε την γιγάντωσή του στα αυθαίρετα 
τιµολόγια εργασιών που οδηγούν σε εικονικούς προϋπολογισµούς έργων, χωρίς αναφορά 
σε αναλύσεις τιµών, αποτέλεσµα της µυωπικής αντιµετώπισης της Πολιτείας που καταλήγει 
σε προβλήµατα ποιότητας, χρόνου, απώλειας πόρων και εν τέλει εργολαβίες «σκούπες». 
Εκτίµησή του είναι ότι λύση στο πρόβληµα συνιστά η συνάρτηση του προϋπολογισµού και 
των οικονοµικών προσφορών ενός έργου µε σωστές τιµές που ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, δηλαδή "Σωστό Τιµολόγιο, Σωστές Αναλύσεις Τιµών, Σωστές 
Προδιαγραφές", αφού αυτή η επιλογή είναι και η µόνη αντικειµενική και ελέγξιµη. Στόχος, 
κατά τον Πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, θα πρέπει να είναι ο καθορισµός ενός πραγµατικά 
αντικειµενικού µέτρου για το κόστος του έργου, που να αποτελεί εµπόδιο για την υποβολή 
προσφορών κάτω του κόστους, συνθήκη που δηµιουργεί απαίτηση υπέρβασης και θεσµικής 
µεταρρύθµισης. Και µία τέτοια θεσµική µεταρρύθµιση αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Έργων, που ο Τεχνικός Κλάδος - εκκινώντας από 
τις κοινές προσπάθειες ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ που χρηµατοδότησαν πιλοτικό έργο – εφαρµογή, 
ικανό να θεσµοθετηθεί άµεσα - προτείνει ήδη από το 2009 µε συγκεκριµένες προτάσεις και 
µεθοδολογία για την Τιµολόγηση και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων µε σκοπό την 
αντικατάσταση των «Τιµοκαταλόγων Σουφλιά». Οι δράσεις που απαιτούνται προϋποθέτουν 
την Νοµοθετική σύσταση Φορέα για το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων», ως πολύ-συµµετοχικό εταιρικό σχήµα µη-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να αναπτυχθεί σύστηµα µε βάση αντίστοιχες βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές (π.χ. Γερµανία, Αυστρία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, κ.α.) καθώς και 
συνέργειες µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το 
ταχύτερο δυνατό η µεταφορά και προσαρµογή τεχνογνωσίας, προτύπων και βάσεων 
δεδοµένων. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, του διαδικτύου και αυτές του Building Information Modelling. Ο κ. 
Συριανός εκτίµησε ότι τα παραπάνω µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα δράσεων και 
ενεργειών που καταρτίζει η ειδική Οµάδα Εργασίας που έχει συσταθεί ήδη από τις 6/2/2018 
µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, µέλη της οποίας παρακολούθησαν την εκδήλωση.  

Εµµανουήλ Βράιλας: Απαραίτητη η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή 
πραγµατικότητα - να προβλέψει για όλα τα έργα την υποχρεωτική παραποµπή στη διαιτησία 
διαφορών σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου καθώς και µορφές εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών. 
"Η ταχεία επίλυση των διαφορών κατά την διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε 
κατασκευαστικού έργου είναι προς το συµφέρον  όλων των εµπλεκοµένων µερών και 
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οπωσδήποτε προς το συµφέρον του ιδίου του έργου", τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και 
Ταµίας του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας. "Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία στη χώρα µας (όχι 
και πολύ µεγάλη) προκύπτει ότι ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές 
διαιτητικό δικαστήριο είναι της τάξεως του έτους (από την επίδοση της αίτησης υπαγωγής 
της διαφοράς σε διαιτησία), ενώ η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν 
υπόκειται σε ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα δυο µέρη" σηµείωσε ο κ. Βράιλας 
και συνέχισε επισηµαίνοντας ότι σε όλες τις εκδόσεις των προτύπων συµβάσεων FIDIC 
(Federation Nationale des Ingenieurs Conseils) (κόκκινο βιβλίο, κίτρινο βιβλίο κλπ.) από τη 
δεκαετία του΄80 προβλέπεται ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας ως µέθοδος επίλυσης 
διαφορών σε τεχνικά έργα.  

Γιάννης Οικονοµίδης: Η νέα στρατηγική απαιτεί να διενεργείται έλεγχος σε όλα τα στάδια 
της µελέτης (εκπόνηση και εκτέλεσή της) από ελεγκτή µελέτης.  
Ο πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων επεσήµανε ότι "η κατασκευή τεχνικών 
έργων απαιτεί  ικανή µελετητική ωριµότητα, µε σοβαρό έλεγχο παραδιδόµενης µελέτης, 
σοβαρή ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη συµβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής 
µε την υποστήριξη construction managers και διαρκή παρουσία και συµµετοχή του 
µελετητή στην εξέλιξη και πορεία της κατασκευής, διενέργεια σοβαρών ελέγχων και 
δοκιµών σε όλα τα στάδια της κατασκευής µέχρι το commissioning (παράδοση σε 
λειτουργία) µε αποτελέσµατα που να αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις των 
προδιαγραφών της ΤΣΥ" συνθήκες, που σήµερα δεν ικανοποιούνται πλήρως µε αποτέλεσµα 
την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πεδίο των εκπτώσεων. Τόνισε ότι: "Ο οποιοσδήποτε 
Φορέας Πιστοποίησης, αλλά και οποιοσδήποτε ελεγκτικός Οργανισµός για να επιτελέσει το 
έργο του πρέπει να έχει ξεκάθαρη και χωρίς παρερµηνείες την αναφορά ελέγχου, δηλαδή 
την µελέτη, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαθέτει: την αναγκαία πληρότητα και 
ορθότητα και σαφή αναφορά σε πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικούς κανόνες.  Όσο αυτά 
είναι προβληµατικά, εµφανίζουν ασάφειες, σφάλµατα και γενικά τεχνικές ανεπάρκειες, είναι 
αναπόφευκτο ο οποιοσδήποτε ελεγκτικός µηχανισµός (φορέας πιστοποίησης / 
επιθεώρησης, ΕΣΠΕΛ, κλπ) να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εκπλήρωση του ρόλου του", 
ενώ σκιαγράφησε το µέλλον του κλάδου µέσα από την ταχεία ψηφιοποίησή του, σε όλες τις 
εκφράσεις του. "Ήδη, η Ευρώπη σχεδόν στο σύνολό της προετοιµάζεται µε ταχείς ρυθµούς. 
Ήδη η Ιταλία έχει ψηφίσει νοµοθετική ρύθµιση για σταδιακή υποχρεωτική εφαρµογή του 
ΒΙΜ µε στόχο το 2025 να εφαρµόζεται σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, ενώ 
στην Μεγάλη Βρετανία, χωρίς υποχρεωτική εφαρµογή, το ΒΙΜ εφαρµόζεται ήδη στα µεγάλα 
έργα εδώ και τουλάχιστον 5 έτη. Στην Γερµανία, Ολλανδία, ∆ανία η επέκταση της 
εφαρµογής είναι ταχύτατη, ενώ όπως αντιλαµβάνεστε το ΒΙΜ θα γίνει υποχρεωτικό 
κριτήριο συµµετοχής σε όλα τα έργα της ΕΕ".  

Σέργιος Λαµπρόπουλος: ∆ιαχρονικά, η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν επιθυµούσε να αναλάβει 
το «πολιτικό κόστος» εξυγίανσης της αγοράς και όποτε η κατάσταση έφθανε στο 
απροχώρητο νοµοθετούσε πυροσβεστικά.  
Ο πρώην γενικός γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων επεσήµανε ότι "Πλέον η κατάσταση 
είναι αδιέξοδη για τον Κλάδο και δεν αρκούν επί µέρους διορθωτικά µέτρα. Θα πρέπει η 
µεταρρύθµιση και αναθεώρηση  του σηµερινού τρόπου παραγωγής έργων να είναι 
καθολική, όλων των πτυχών της παραγωγής και αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων 
(σχεδιασµού και µελέτης, χρηµατοδότησης, και Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης) 
µε οπτική κλαδική (και όχι επί µέρους οµάδας συµφερόντων), µακροχρόνιας ανάπτυξης 
(και όχι επιβίωσης µέχρι αύριο και βλέπουµε), ανάλογη του κατασκευαστικού κλάδου 
ανεπτυγµένων χωρών". Ο κ. Λαµπρόπουλος προσδιόρισε έξι άξονες δράσεων µε επιµέρους 
ενέργειες σε κάθε έναν:  Έργα δηµοσίου συµφέροντος, ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής 
δράσης, Υγιής ανταγωνισµός, Αναβάθµιση Κυρίων των Έργων, Αναβάθµιση Οικονοµικών 
Φορέων, Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο.  
Ο Οµότιµος Καθηγητής του ΕΜΠ πρότεινε την άµεση συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής 
των Επαγγελµατικών Ενώσεων για την προώθηση της δηµιουργίας του Εθνικού Συµβουλίου 
 Στρατηγικής Κατασκευών που θα αποτελεί ένα µόνιµο όργανο καθοδήγησης, συντονισµού, 
εισήγησης  και επιτήρησης, στο οποίο θα συµµετέχουν ισότιµα εκπρόσωποι των 
αντισυµβαλλόµενων µερών του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και 
εµπειρογνώµονες και το οποίο:  

• ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των επί 
µέρους δράσεων για την καθολική µεταρρύθµιση του κατασκευαστικού κλάδου.  
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•  Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και ∆ηµόσιους Φορείς. 
• Συγκροτεί Task Forces για την επεξεργασία επί µέρους θεµάτων.  
•  ∆ιαθέτει µόνιµη επιτροπή επεξεργασίας νοµοθετικών προτάσεων. 
• Σε αυτό το πλαίσιο οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ εκπροσωπώντας την συντριπτική 

πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο 
της Χώρας υπέγραψαν µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο 
προβλέπεται, µεταξύ άλλων:  

• Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών 
διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) 
και την προώθηση αυτών στην Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του 
Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση 
σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης (βλ. περιοριστικές και 
καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και 
διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς 
και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των 
σχετικών προτάσεων των Φορέων µας. 

• Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική 
συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα 
αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών 
και περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές 
αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις 
και εξελίξεις (βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

• Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού 
Φορέα (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον 
οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και 
του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση 
και υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη 
κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, 
γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

• Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν 
άµεση ή έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη 
διεύρυνση του πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
κληροδοτηµάτων, κ.λπ.). 

• Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό 
σύστηµα, όσο και από τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης 
και συνεργασίας, δηµιουργία clusters, κ.ά.).  

https://www.insider.gr/epiheiriseis/101867/kataskeyes-mnimonio-synantilipsis-gia-tin-
anaptyxi-toy-kladoy 
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Κοινό Mέτωπο Kατασκευαστών - Μελετητών για Ριζικές Αλλαγές στα Έργα 

Πεµ, 6 ∆εκεµβρίου 2018  

Μνηµόνιο Συναντίληψης µε στόχο την κοινή προώθηση µιας στρατηγικής µεταρρυθµίσεων 
στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να αντιµετωπιστούν τα πολυετή προβλήµατα που 
απειλούν ακόµα και τις υγιείς επιχειρήσεις υπέγραψαν χθες οι διοικήσεις του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), του Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων 
Μελετών (ΣΕΓΜ) και του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). 

Στην εκδήλωση που προηγήθηκε, παρουσιάστηκε µε µελανά χρώµατα η κατάσταση στην 
αγορά δηµοσίων έργων καθώς και σειρά προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί οι τρεις 
φορείς. Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 
επί τιµή, καθώς και η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της 
Α.Ε.Π.Π., η οποία αναφέρθηκε σε µια απόφαση (127/2018) που αφορά διαγωνισµούς 
οδοφωτισµού σε δήµους, θέµα µε το οποίο έχει ασχοληθεί το Euro2day.gr. Στους 
χθεσινούς οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του υπουργείου 
Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος και Γιάννης Οικονοµίδης, παρουσιάζοντας 
προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται για την ανάταξη του κλάδου καθώς και τη 
διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κων/νος Καλλέργης παρουσίασε τη σηµερινή κατάσταση στον τοµέα 
των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανόςεπικεντρώθηκε σε µία από τις 
κύριες πρωτοβουλίες της κοινής προσπάθειας για τη δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων ώστε να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα 
των αδικαιολόγητα χαµηλών προσφορών (οι µεγάλες εκπτώσεις). Ο πρόεδρος του 
ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος διάβασε το µνηµόνιο που υπέγραψαν στη συνέχεια οι τρεις φορείς 
που εκπροσωπούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς κατασκευών. 

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία και τόνισε πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην 
εκπροσώπηση του κλάδου. 

Στην ανάγκη προώθησης του θεσµού της διαιτησίας ή άλλων µεθόδων εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών ώστε να επιταχύνεται η ανάθεση των έργων και η επίλυση διαφορών 
επικεντρώθηκε ο β’ αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Εµµ. Βράιλας. «Έχουµε χρέος να 
αναγεννήσουµε τον κλάδο µέσα από τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της νέας γενιάς 
έργων», είπε στο σύντοµο χαιρετισµό του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε Κων/νος Μακέδος. 

«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε» 
«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε στον βούρκο που συνδηµιουργήσαµε» ήταν το κεντρικό µήνυµα 
στην παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ Κων/νου Καλλέργη. Ο κ. Καλλέργης τόνισε πως ο 
κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί τις µεγαλύτερες συνέπειες από την πολυετή κρίση 
καθώς από το 7% του ΑΕΠ το 2007 περιορίζεται σήµερα στο 2% του ΑΕΠ, µε τεράστια 
απώλεια αντικειµένου (η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα από 33,6 
δισ. το 2007 έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017, ενώ οι δηµόσιες επενδύσεις συνεχώς 
πέφτουν µε ετήσιο ρυθµό περί το 4%), µε βαρύ τίµηµα σε θέσεις εργασίας (περισσότερες 
από 200.000). Περισσότερο από το 20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι 
από τον κλάδο των µηχανικών. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ µίλησε για διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου 
για τις υποδοµές - κατασκευές, την ίδια στιγµή που εκπονούνται ξεχωριστά σχέδια π.χ. για 
τις µεταφορές, τα logistics. «Απουσιάζει η ενιαία προσέγγιση, ενός συνολικού σχεδίου 
υποδοµών και κατασκευών, όταν τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. προωθούν ήδη σχέδια για την 
επόµενη προγραµµατική περίοδο». Είναι χαρακτηριστικό πως «στα µέσα Οκτωβρίου το 
υπουργείο Υποδοµών έβγαλε µια πρόταση και ζήτησε από κρατικούς φορείς να καταθέσουν 
όποια πρόταση θέλουν για να τους χρηµατοδοτήσει µελέτες ωρίµανσης», χωρίς ενιαίο 
σχεδιασµό. 
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Επιπλέον, όπως τόνισε, παρά το νέο νόµο για τις δηµόσιες προώθησεις, συνεχίζονται τα 
φαινόµενα περιοριστικών κριτηρίων, καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια 
σοβαρότητας και λογικής. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, απευθείας αναθέσεις µέσω διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης, καθυστερήσεις στα έργα µε µελέτη - κατασκευή, δηµοπράτηση έργων ως 
προµήθειες ή υπηρεσίες, κατάχρηση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισµών στον τοµέα των 
µελετών, πλήρης αποτυχία των απευθείας αναθέσεων µέσω κλήρωσης, τουλάχιστον για τις 
µελετητικές υπηρεσίες». 

Επίσης, παρά τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν διαφαίνεται επιτάχυνση 
των διαγωνιστικών διαδικασιών και καταγράφεται συνέχιση της γραφειοκρατικής 
επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, λόγω της αδυναµίας αυτόµατης αναζήτησης των διαφόρων 
δικαιολογητικών, αφού τα πληροφοριακά συστήµατα δεν συνδέονται. 

Στα σοβαρά ζητήµατα περιλαµβάνονται, επίσης, η αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό 
σύστηµα που ανεβάζει το κόστος χρηµατοδότησης, η ανεπαρκής προώθηση και εφαρµογή 
σύγχρονων µορφών επίλυσης διαφορών. Τέλος, «ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί 
τα όρια που επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική 
συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού 
παραµένουν υψηλοί». 

Σοβαρότατο ζήτηµα αποτελεί «η έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, έλλειψη 
ανάλυσης λειτουργικής αξίας κατά το σχεδιασµό των έργων, καθώς και αντικειµενική 
αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου των έργων και 
συνειδητή µη αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα». 

Προτεραιότητα οι σύγχρονες προδιαγραφές και τιµές  
«Σήµερα ξέρουµε πως οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές αποτελούν µάστιγα και 
αξιοποιούν τα αυθαίρετα τιµολόγια των εργασιών όπως έχουν προκύψει τα τελευταία 
χρόνια» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός. Όπως είπε, κάθε φορά η πολιτεία 
έπαιρνε µέτρα για τις υψηλές εκπτώσεις, αλλά µετά από λίγο εγκατέλειπε τη συγκεκριµένη 
ρύθµιση µέχρι να ξαναφτάσουµε στην ίδια κατάσταση. Κατά τον κ. Συριανό, «το φθηνό 
είναι ακριβό» µε µεγάλα προβλήµατα ποιότητας, χρόνου και απώλειας πόρων, που συνήθως 
καλύπτονται µε εργολαβίες-σκούπα και µετά µε µια ακόµα «σκούπα» κ.ο.κ. 

Για τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, «τα σωστά τιµολόγια, οι σωστές αναλύσεις τιµών και οι σωστές 
προδιαγραφές. Αυτή είναι η αντικειµενική προσέγγιση του προβλήµατος των ασυνήθιστα 
χαµηλών προσφορών». Αντί γι’ αυτό, όµως, σήµερα έχουµε «διαχείριση της µιζέριας» και 
«παρεµβάσεις συντήρησης µιας κατάστασης που από τη φύση της είναι οριακή ή µε 
προσπάθειες να ελέγξουµε το αποτέλεσµα ενός διαγωνισµού από το τέλος». 
Ο κ. Συριανός τόνισε πως ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ προωθούν από το 2009 το Εθνικό Σύστηµα 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων, αλλά χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια 
µέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2018, όταν µε υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε ειδική οµάδα 
εργασίας στο υπουργείο Υποδοµών που ανέλαβε να διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τον τρόπο 
εκτίµησης του κόστους κατασκευής και τεκµηρίωσης των υποβαλλόµενων οικονοµικών 
προσφορών. «Το ζήτηµα είναι να βγουν οι προτάσεις της οµάδας εργασίας και κυρίως να 
υιοθετηθούν, δηλαδή να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση» επισήµανε. 

Ο Γ. Συριανός είπε πως «απαιτείται επείγουσα νοµοθετική ρύθµιση για τους όρους και 
προϋποθέσεις του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των 
Τεχνικών Εργων». Με βάση αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη, µε πρόταση 
για σύσταση φορέα που θα αναπτύξει και θα παρακολουθεί το συγκεκριµένο σύστηµα και 
διοίκηση από εκπροσώπους του υπουργείου, του ΤΕΕ, των εργοληπτικών οργανώσεων, των 
µελετητών κ.α. Και, κυρίως, να υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση της πρώτης φάσης 
ανάπτυξης και της αντίστοιχης διαδικτυακής πλατφόρµας από τα κοινοτικά προγράµµατα. Η 
διαδικτυακή πύλη πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικών δηµόσιων 
συµβάσεων µε ενιαίο τρόπο. 

Ο κ. Γιάννης Οικονοµίδης, διευθυντής πιστοποίησης συστηµάτων στην TUV Hellas, 
αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της διαχείρισης έργων και στάθηκε ιδιαίτερα 
στον επιτελικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες, την ίδια στιγµή 
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που οι ιδιώτες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο των έργων και των µελετών. «Μου δίνεται 
η αίσθηση πως οι αναθέτουσες αρχές δεν ενδιαφέρονται για το πότε θα ολοκληρωθούν τα 
έργα, αλλά το αν θα τηρηθούν οι διαδικασίες». 

Για το θέµα των µεγάλων εκπτώσεων ο κ. Οικονοµίδης, ο οποίος ήταν στο παρελθόν 
γενικός γραµµατέας δηµοσίων έργων και επικεφαλής της Εγνατίας Οδού, υποστήριξε 
πως απαιτείται σοβαρή διευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη συµβούλων, σοβαρή εποπτεία 
της κατασκευής, ικανή µελετητική ωριµότητα και διενέργεια σοβαρών ελέγχων και 
δοκιµών. 

Πολυετείς καθυστερήσεις στην επίλυση διαφορών 
Στη διαιτησία ή άλλους εξωδικαστικούς µηχανισµούς ως εργαλείο επιτάχυνσης της 
ολοκλήρωσης τεχνικών έργων αναφέρθηκε ο Εµµ. Βράιλας, β’ αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ. 
Οπως είπε, η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα και 
είναι δεσµευτική και για τα δύο µέρη. Αν και προβλέπεται εδώ και χρόνια για τα δηµόσιο 
έργα, εφαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως π.χ. τα Σ∆ΙΤ. 

Ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι της τάξης 
του ενός έτους. Αντίθετα στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια απαιτείται πολύ µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα που µπορεί να φτάνει και τα δύο χρόνια. Στα περιφερειακά δικαστήρια 
µάλιστα η δικάσιµος ορίζεται στα δυόµισι ή και στα τέσσερα χρόνια από την κατάθεση... 

∆ιεθνώς, τόνισε ο κ. Βράιλας, υπάρχει τάση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε 
συµβάσεις έργων π.χ. µε χρήση µεσολαβητή ο οποίος αναζητεί λύση σε εµπιστευτική βάση 
πριν φτάσουν στα δικαστήρια τα δύο µέρη. Μάλιστα σε ορισµένους διαγωνισµούς υπάρχει 
πλέον ρήτρα για διαµεσολάβηση πριν τα δύο µέρη ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Σε 
άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται το µοντέλο του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών το οποίο 
καλείται να λάβει απόφαση εντός 10 έως 28 ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς. 

«Χρειάζονται ριζικές αλλαγές» 
Ο οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε 
(σήµερα Υποδοµών) Σέργιος Λαµπρόπουλος επισήµανε την «αδυναµία διατύπωσης και 
υλοποίησης στρατηγικής από πλευράς πολιτείας εκτός και αν το επέβαλε η ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση». Ταυτόχρονα, όπως είπε, οι συνδικαλιστικοί φορείς είχαν «κοντόφθαλµη 
και αποσπασµατική προσέγγιση και περιορισµένη κλαδική συνεργασία». Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η εναλλαγή των κριτηρίων ανάθεσης (από τη «απλή και άδολη» µειοδοσία στο 
µαθηµατικό τύπο και ξανά από την αρχή) και «το δήθεν όφελος του δηµοσίου από τις 
µεγάλες εκπτώσεις». Κατά τον κ. Λαµπρόπουλο, η απλή και άδολη µειοδοσία µε βάση τη 
διεθνή επιστηµονική έρευνα έχει προβλήµατα π.χ. µε τον χρόνο και το κόστος. 

Γι’ αυτό «πρέπει να υπάρξει συνολική θεώρηση και αναθεώρηση του σηµερινού τρόπου 
παραγωγής των έργων. Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι καθολική, όλων των πτυχών της 
παραγωγής και αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων, µε προσέγγιση κλαδική και 
µακροχρόνιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται «η σύνταξη εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου για υποδοµές - κατασκευές µε ορίζοντα 20ετίας, µε υπερκοµµατική συµφωνία και 
συµµετοχή των βασικών κοινωνικών εταίρων. Να εδράζεται σε µελέτες βάσης, να 
αξιολογείται και να επικαιροποιείται τακτικά από επιτροπή παρακολούθησης». Για τον 
κλάδο, απαιτείται «η διεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης όπως πχ. η συντήρηση 
υποδοµών που σήµερα ρηµάζουν και κάποια στιγµή θα πληρώσουµε περισσότερα γι’ αυτή 
την καθυστέρηση. Παροχή υπηρεσιών όπως η διαχείριση απορριµµάτων, αναβάθµιση 
υφισταµένων κτιρίων, πολεοδοµική και τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και ακινήτων». 

Απαιτούνται, επίσης, µέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού 
κλάδου, µε «προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων από το υπουργείο Εξωτερικών, 
συνεργασία µε τους φορείς προσέλκυσης επενδύσεων, διαµόρφωση κουλτούρας 
εξωστρέφειας, παροχή κινήτρων δηµιουργίας µελετητικών επιχειρήσεων και 
κατασκευαστικών µε µέγεθος και οργάνωση που µπορούν να κινηθούν διεθνώς». 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η «διαφάνεια και δηµοσιότητα όλων των έργων σε όλες 
τις φάσεις». 
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Ο κ. Λαµπρόπουλος θεωρεί πως κριτήριο ανάθεσης πρέπει να είναι «η βέλτιστη σχέσης 
ποιότητας και τιµής µε πολλαπλά και µετρήσιµα αντικειµενικά κριτήρια π.χ. τιµή, χρόνος 
εγγύησης, χρόνος κατασκευής, ποσοστό συµµετοχής των υπεργολάβων, κλπ». «Να 
υπάρχει ενιαίο τίµηµα ανά ενότητα έργου, συµβάσεις - πλαίσιο για την ταχεία εκπόνηση 
των µελετών και συµβάσεις - πλαίσιο για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις έργων 
ώστε να γνωρίζει ο εργολάβος πως τελικά θα πληρωθεί µόνο µέχρι το ύψος της σύµβασης 
που υπέγραψε και στη συνέχεια άλλος θα αναλάβει το έργο αν δεν το παραδώσει. «Το 
υπουργείο πρέπει να επικεντρωθεί στον επιτελικό σχεδιασµό, στην υποστήριξη των άλλων 
υπουργείων και της αυτοδιοίκησης και στον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών» και 
να αφήσει στον ιδιωτικό τοµέα σειρά λειτουργιών όπως π.χ. ο έλεγχος των έργων είπε ο Σ. 
Λαµπρόπουλος. Ο ίδιος, µε αφορµή τα συνεχή φαινόµενα φωτογραφικών διαγωνισµών, 
είπε πως πρέπει να καθιερωθεί και «ποινολόγιο για τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να το 
ξανασκέφτονται»… 

https://www.energia.gr/article/150113/koino-metopo-kataskeyaston-melethton-gia-
rizikes-allages-sta-erga 
 



www.sofokleousin.gr www.sate.gr 

Ισχύς εν τη ενώσει στον κατασκευαστικό κλάδο 

∆εκεµβρίου 2018  

Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, 
προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την 
ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών 
Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός.  

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΜΕ∆Ε, άνοιξε µε χαιρετισµό 
που απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος 
Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ στο στρογγυλό τραπέζι 
που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την πρωτοβουλία δηλώνοντας πως 
είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην εκπροσώπηση του κλάδου.  

Η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., παρουσίασε την 
σηµαντικότητα της διασφάλισης της αρχής του αποτελεσµατικού-πραγµατικού/ελεύθερου-
ανόθευτου ανταγωνισµού, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την επιχειρηµατική κοινότητα, 
ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπ' αριθµ. 127/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορούσε 
έργο οδοφωτισµού.  

Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του υπουργείου 
Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος (πρ. Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων 
Έργων) και Γιάννης Οικονοµίδης (πρ. Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων), οι οποίοι, 
έχοντας αποκρυσταλλώσει την εµπειρία από την παραµονή τους σε επιτελικές θέσεις της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρουσίασαν εµπεριστατωµένες προτάσεις για τις αλλαγές που 
απαιτούνται για την επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς και καλές πρακτικές από τη διεθνή 
εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τη σηµερινή κατάσταση στον 
τοµέα των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός επικεντρώθηκε στην πιο 
άµεση και κρίσιµη µεταρρύθµιση που προτείνουν οι τρεις φορείς, την δηµιουργία Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων, ώστε να αντιµετωπιστεί 
αντικειµενικά το φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ), ενώ o πρόεδρος του 
ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος ανέγνωσε το Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που εν συνεχεία 
υπογράφηκε.  

Την ανάγκη προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή πραγµατικότητα και της 
θέσπισης της διαιτησίας καθώς και άλλων µορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
ώστε να επιταχύνεται η ολοκλήρωση των έργων, τόνισε  ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και Ταµίας 
του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας, ενώ στο σύντοµο καλωσόρισµά του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε 
Κωνσταντίνος Μακέδος επεσήµανε: "Αν δε στηριχθεί και δεν ανακάµψει, η µικρή και µεσαία 
επιχειρηµατικότητα, η χώρα δεν πρόκειται να ανατάξει τις δυνάµεις της". 

Κ. Καλέργης: Η παρακµιακή πορεία της µελετητικής και της εργοληπτικής αγοράς δεν 
µπορεί να συνεχιστεί άλλο. 

“Είναι, πλέον, θέµα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δηµόσιο συµφέρον και τη χώρα. 
Οφείλουµε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουµε την ιδιαίτερη αξία και τον σηµαντικό ρόλο για 
την κοινωνία και την πολιτεία που έχουν οι µελετητικές και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Κι αν 
όχι για το παρόν, έχουµε υποχρέωση να το διαφυλάξουµε για το παρελθόν και, πρωτίστως, για 
το µέλλον… Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δράσουν τώρα. ∆εν υπάρχει, 
πλέον, άλλος χρόνος” ήταν το κεντρικό µήνυµα στην παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ 
Κωνσταντίνου Καλέργη. Ο κ. Καλέργης ανέλυσε, εκ µέρους των τριών φορέων, την 
 υφιστάµενη κατάσταση στον κλάδο, παρουσιάζοντας την τεράστια µείωση της εγχώριας 
ζήτησης από το 2007 µέχρι σήµερα (η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα 
από 33,6 δισ. το 2007 έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017), τη συνακόλουθη απώλεια 200.000 
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περίπου  θέσεων  εργασίας (το 20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι από τον 
κλάδο των µηχανικών), τη διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις 
υποδοµές – κατασκευές και τις αποσπασµατικές ενέργειες που έγιναν και γίνονται για τον 
προγραµµατισµό υλοποίησης έργων, τα σοβαρότατα προβλήµατα εφαρµογής του θεσµικού 
πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων, όπως, µεταξύ άλλων, τα φαινόµενα των περιοριστικών 
κριτηρίων και  καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής, των 
ανεξέλεγκτων εκπτώσεων,  την  αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα και το υψηλό 
 κόστος χρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε την υψηλή φορολόγηση και το µεγάλο εργοδοτικό 
κόστος, που συνιστούν σοβαρά µειονεκτήµατα στον ανταγωνισµό µε αλλοδαπές εταιρείες, η 
καθυστέρηση στην απονοµή δικαιοσύνης, η σηµαντική υστέρηση στα θέµατα προσαρµογής στις 
απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, η αντικειµενική αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης για 
την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου και η µη αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, κ.λπ.. Τέλος, 
ανέφερε ότι "ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα όρια που επιβάλλουν οι υγιής 
ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες 
αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού παραµένουν υψηλοί". 

Γ. Συριανός: Μάστιγα για τον κλάδο οι ασυνήθιστα υψηλές εκπτώσεις  

Στην οµιλία του ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γεώργιος Συριανός σηµείωσε µε έµφαση ότι το 
φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ) συνιστά πλέον µάστιγα για τον 
κλάδο, αλλά και την οικονοµία εν γένει, ενώ απέδωσε την γιγάντωσή του στα αυθαίρετα 
τιµολόγια εργασιών που οδηγούν σε εικονικούς προϋπολογισµούς έργων, χωρίς αναφορά σε 
αναλύσεις τιµών, αποτέλεσµα της µυωπικής αντιµετώπισης της Πολιτείας που καταλήγει σε 
προβλήµατα ποιότητας, χρόνου, απώλειας πόρων και εν τέλει εργολαβίες «σκούπες». Εκτίµησή 
του είναι ότι λύση στο πρόβληµα συνιστά η συνάρτηση του προϋπολογισµού και των 
οικονοµικών προσφορών ενός έργου µε σωστές τιµές που ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, δηλαδή "Σωστό Τιµολόγιο, Σωστές Αναλύσεις Τιµών, Σωστές Προδιαγραφές", 
αφού αυτή η επιλογή είναι και η µόνη αντικειµενική και ελέγξιµη. Στόχος, κατά τον Πρόεδρο 
του ΣΤΕΑΤ, θα πρέπει να είναι ο καθορισµός ενός πραγµατικά αντικειµενικού µέτρου για το 
κόστος του έργου, που να αποτελεί εµπόδιο για την υποβολή προσφορών κάτω του κόστους, 
συνθήκη που δηµιουργεί απαίτηση υπέρβασης και θεσµικής µεταρρύθµισης. Και µία τέτοια 
θεσµική µεταρρύθµιση αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης 
Έργων, που ο Τεχνικός Κλάδος - εκκινώντας από τις κοινές προσπάθειες ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ που 
χρηµατοδότησαν πιλοτικό έργο – εφαρµογή, ικανό να θεσµοθετηθεί άµεσα - προτείνει ήδη από 
το 2009 µε συγκεκριµένες προτάσεις και µεθοδολογία για την Τιµολόγηση και Κοστολόγηση 
Τεχνικών Έργων µε σκοπό την αντικατάσταση των «Τιµοκαταλόγων Σουφλιά». Οι δράσεις που 
απαιτούνται προϋποθέτουν την Νοµοθετική σύσταση Φορέα για το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων», ως πολύ-συµµετοχικό εταιρικό σχήµα 
µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να αναπτυχθεί σύστηµα µε βάση αντίστοιχες βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές (π.χ. Γερµανία, Αυστρία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, κ.α.) καθώς και 
συνέργειες µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το 
ταχύτερο δυνατό η µεταφορά και προσαρµογή τεχνογνωσίας, προτύπων και βάσεων 
δεδοµένων. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, του διαδικτύου και αυτές του Building Information Modelling. Ο κ. 
Συριανός εκτίµησε ότι τα παραπάνω µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα δράσεων και 
ενεργειών που καταρτίζει η ειδική Οµάδα Εργασίας που έχει συσταθεί ήδη από τις 6/2/2018 µε 
Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, µέλη της οποίας παρακολούθησαν την εκδήλωση.  

Εµµανουήλ Βράιλας: Απαραίτητη η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή 
πραγµατικότητα - να προβλέψει για όλα τα έργα την υποχρεωτική παραποµπή στη 
διαιτησία διαφορών σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου καθώς και µορφές 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

"Η ταχεία επίλυση των διαφορών κατά την διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε κατασκευαστικού 
έργου είναι προς το συµφέρον  όλων των εµπλεκοµένων µερών και οπωσδήποτε προς το 
συµφέρον του ιδίου του έργου", τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και Ταµίας του ΣΑΤΕ 
Εµµανουήλ Βράιλας. "Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία στη χώρα µας (όχι και πολύ µεγάλη) 
προκύπτει ότι ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι 
της τάξεως του έτους (από την επίδοση της αίτησης υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία), ενώ 
η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα και είναι 
δεσµευτική και για τα δυο µέρη" σηµείωσε ο κ. Βράιλας και συνέχισε επισηµαίνοντας ότι σε 
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όλες τις εκδόσεις των προτύπων συµβάσεων FIDIC (Federation Nationale des Ingenieurs 
Conseils) (κόκκινο βιβλίο, κίτρινο βιβλίο κλπ.) από τη δεκαετία του΄80 προβλέπεται ρήτρα 
υποχρεωτικής διαιτησίας ως µέθοδος επίλυσης διαφορών σε τεχνικά έργα.  

Γιάννης Οικονοµίδης: Η νέα στρατηγική απαιτεί να διενεργείται έλεγχος σε όλα τα 
στάδια της µελέτης (εκπόνηση και εκτέλεσή της) από ελεγκτή µελέτης.  

Ο πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων επεσήµανε ότι "η κατασκευή τεχνικών έργων 
απαιτεί  ικανή µελετητική ωριµότητα, µε σοβαρό έλεγχο παραδιδόµενης µελέτης, σοβαρή 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη συµβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής µε την 
υποστήριξη construction managers και διαρκή παρουσία και συµµετοχή του µελετητή στην 
εξέλιξη και πορεία της κατασκευής, διενέργεια σοβαρών ελέγχων και δοκιµών σε όλα τα στάδια 
της κατασκευής µέχρι το commissioning (παράδοση σε λειτουργία) µε αποτελέσµατα που να 
αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΤΣΥ" συνθήκες, που σήµερα δεν 
ικανοποιούνται πλήρως µε αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πεδίο των εκπτώσεων. 
Τόνισε ότι: "Ο οποιοσδήποτε Φορέας Πιστοποίησης, αλλά και οποιοσδήποτε ελεγκτικός 
Οργανισµός για να επιτελέσει το έργο του πρέπει να έχει ξεκάθαρη και χωρίς παρερµηνείες την 
αναφορά ελέγχου, δηλαδή την µελέτη, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαθέτει: την 
αναγκαία πληρότητα και ορθότητα και σαφή αναφορά σε πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικούς 
κανόνες.  Όσο αυτά είναι προβληµατικά, εµφανίζουν ασάφειες, σφάλµατα και γενικά τεχνικές 
ανεπάρκειες, είναι αναπόφευκτο ο οποιοσδήποτε ελεγκτικός µηχανισµός (φορέας πιστοποίησης 
/ επιθεώρησης, ΕΣΠΕΛ, κλπ) να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εκπλήρωση του ρόλου του", 
ενώ σκιαγράφησε το µέλλον του κλάδου µέσα από την ταχεία ψηφιοποίησή του, σε όλες τις 
εκφράσεις του. "Ήδη, η Ευρώπη σχεδόν στο σύνολό της προετοιµάζεται µε ταχείς ρυθµούς. 
Ήδη η Ιταλία έχει ψηφίσει νοµοθετική ρύθµιση για σταδιακή υποχρεωτική εφαρµογή του ΒΙΜ 
µε στόχο το 2025 να εφαρµόζεται σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, ενώ στην 
Μεγάλη Βρετανία, χωρίς υποχρεωτική εφαρµογή, το ΒΙΜ εφαρµόζεται ήδη στα µεγάλα έργα 
εδώ και τουλάχιστον 5 έτη. Στην Γερµανία, Ολλανδία, ∆ανία η επέκταση της εφαρµογής είναι 
ταχύτατη, ενώ όπως αντιλαµβάνεστε το ΒΙΜ θα γίνει υποχρεωτικό κριτήριο συµµετοχής σε όλα 
τα έργα της ΕΕ".  

Σέργιος Λαµπρόπουλος: ∆ιαχρονικά, η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν επιθυµούσε να 
αναλάβει το «πολιτικό κόστος» εξυγίανσης της αγοράς και όποτε η κατάσταση 
έφθανε στο απροχώρητο νοµοθετούσε πυροσβεστικά.  

Ο πρώην γενικός γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων επεσήµανε ότι "Πλέον η κατάσταση 
είναι αδιέξοδη για τον Κλάδο και δεν αρκούν επί µέρους διορθωτικά µέτρα. Θα πρέπει η 
µεταρρύθµιση και αναθεώρηση  του σηµερινού τρόπου παραγωγής έργων να είναι καθολική, 
όλων των πτυχών της παραγωγής και αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων (σχεδιασµού 
και µελέτης, χρηµατοδότησης, και Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης) µε οπτική 
κλαδική (και όχι επί µέρους οµάδας συµφερόντων), µακροχρόνιας ανάπτυξης (και όχι 
επιβίωσης µέχρι αύριο και βλέπουµε), ανάλογη του κατασκευαστικού κλάδου ανεπτυγµένων 
χωρών". Ο κ. Λαµπρόπουλος προσδιόρισε έξι άξονες δράσεων µε επιµέρους ενέργειες σε κάθε 
έναν:  Έργα δηµοσίου συµφέροντος, ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης, Υγιής 
ανταγωνισµός, Αναβάθµιση Κυρίων των Έργων, Αναβάθµιση Οικονοµικών Φορέων, 
Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο.  

Ο Οµότιµος Καθηγητής του ΕΜΠ πρότεινε την άµεση συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής των 
Επαγγελµατικών Ενώσεων για την προώθηση της δηµιουργίας του Εθνικού Συµβουλίου 
 Στρατηγικής Κατασκευών που θα αποτελεί ένα µόνιµο όργανο καθοδήγησης, συντονισµού, 
εισήγησης  και επιτήρησης, στο οποίο θα συµµετέχουν ισότιµα εκπρόσωποι των 
αντισυµβαλλόµενων µερών του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εµπειρογνώµονες 
και το οποίο:  

  

• ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των επί 
µέρους δράσεων για την καθολική µεταρρύθµιση του κατασκευαστικού κλάδου.  

• Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και ∆ηµόσιους Φορείς. 
• Συγκροτεί Task Forces για την επεξεργασία επί µέρους θεµάτων.  
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• ∆ιαθέτει µόνιµη επιτροπή επεξεργασίας νοµοθετικών προτάσεων. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ εκπροσωπώντας την συντριπτική 
πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο 
της Χώρας υπέγραψαν µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο 
προβλέπεται, µεταξύ άλλων:  

• Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων 
του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την 
προώθηση αυτών στην Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και 
στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων 
στις διαδικασίες ανάθεσης (βλ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, 
ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων 
µελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, 
ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και 
αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των Φορέων µας. 

• Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-
Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική 
συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί 
την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού των τοµεακών και 
περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις πραγµατικές 
αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσµεύσεις και 
εξελίξεις (βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

• Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού Φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά 
τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα 
µελετών, έργων και δοµικών υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών 
υποµνηµάτων, κ.λπ. 

• Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή 
έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του 
πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κληροδοτηµάτων, 
κ.λπ.). 

• Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, 
όσο και από τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης και 
συνεργασίας, δηµιουργία clusters, κ.ά.).  

• Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η Βιοµηχανική επανάσταση. 

• Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 
συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις  πραγµατικές 
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

• Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων 
κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής 
επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

https://www.sofokleousin.gr/isxys-en-ti-enosei-ston-kataskeyastiko-klado 
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Κοινό µέτωπο κατασκευαστών - µελετητών για ριζικές αλλαγές στα έργα  

06 Dec 2018  

Μνηµόνιο Συναντίληψης µε στόχο την κοινή προώθηση µιας στρατηγικής µεταρρυθµίσεων 
στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να αντιµετωπιστούν τα πολυετή προβλήµατα που απειλούν 
ακόµα και τις υγιείς επιχειρήσεις υπέγραψαν χθες οι διοικήσεις του Πανελληνίου Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), του Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών 
(ΣΕΓΜ) και του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). 

Στην εκδήλωση που προηγήθηκε, παρουσιάστηκε µε µελανά χρώµατα η κατάσταση στην αγορά 
δηµοσίων έργων καθώς και σειρά προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί οι τρεις φορείς. Στους 
οµιλητές περιλαµβάνονταν ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, καθώς 
και η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., η οποία 
αναφέρθηκε σε µια απόφαση (127/2018) που αφορά διαγωνισµούς οδοφωτισµού σε δήµους, 
θέµα µε το οποίο έχει ασχοληθεί το Euro2day.gr. Στους χθεσινούς οµιλητές περιλαµβάνονταν 
και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του υπουργείου Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος 
και Γιάννης Οικονοµίδης, παρουσιάζοντας προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται για την 
ανάταξη του κλάδου καθώς και τη διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κων/νος Καλλέργης παρουσίασε τη σηµερινή κατάσταση στον τοµέα 
των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός επικεντρώθηκε σε µία από τις 
κύριες πρωτοβουλίες της κοινής προσπάθειας για τη δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων ώστε να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα των 
αδικαιολόγητα χαµηλών προσφορών (οι µεγάλες εκπτώσεις). Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος 
Βλάχος διάβασε το µνηµόνιο που υπέγραψαν στη συνέχεια οι τρεις φορείς που εκπροσωπούν 
και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς κατασκευών. 

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός χαιρέτησε την πρωτοβουλία 
και τόνισε πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην εκπροσώπηση του κλάδου. 

Στην ανάγκη προώθησης του θεσµού της διαιτησίας ή άλλων µεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών ώστε να επιταχύνεται η ανάθεση των έργων και η επίλυση διαφορών επικεντρώθηκε 
ο β’ αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Εµµ. Βράιλας. «Έχουµε χρέος να αναγεννήσουµε τον κλάδο 
µέσα από τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της νέας γενιάς έργων», είπε στο σύντοµο 
χαιρετισµό του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε Κων/νος Μακέδος. 

«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε» 

«Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε στον βούρκο που συνδηµιουργήσαµε» ήταν το κεντρικό µήνυµα 
στην παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ Κων/νου Καλλέργη. Ο κ. Καλλέργης τόνισε πως ο 
κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί τις µεγαλύτερες συνέπειες από την πολυετή κρίση 
καθώς από το 7% του ΑΕΠ το 2007 περιορίζεται σήµερα στο 2% του ΑΕΠ, µε τεράστια απώλεια 
αντικειµένου (η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα από 33,6 δισ. το 
2007 έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017, ενώ οι δηµόσιες επενδύσεις συνεχώς πέφτουν µε 
ετήσιο ρυθµό περί το 4%), µε βαρύ τίµηµα σε θέσεις εργασίας (περισσότερες από 200.000). 
Περισσότερο από το 20% των επιστηµόνων που έχουν µεταναστεύσει είναι από τον κλάδο των 
µηχανικών. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ µίλησε για διαχρονική έλλειψη ενιαίου εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου για τις υποδοµές - κατασκευές, την ίδια στιγµή που εκπονούνται ξεχωριστά σχέδια 
π.χ. για τις µεταφορές, τα logistics. «Απουσιάζει η ενιαία προσέγγιση, ενός συνολικού σχεδίου 
υποδοµών και κατασκευών, όταν τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. προωθούν ήδη σχέδια για την 
επόµενη προγραµµατική περίοδο». Είναι χαρακτηριστικό πως «στα µέσα Οκτωβρίου το 
υπουργείο Υποδοµών έβγαλε µια πρόταση και ζήτησε από κρατικούς φορείς να καταθέσουν 
όποια πρόταση θέλουν για να τους χρηµατοδοτήσει µελέτες ωρίµανσης», χωρίς ενιαίο 
σχεδιασµό. 
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Επιπλέον, όπως τόνισε, παρά το νέο νόµο για τις δηµόσιες προώθησεις, συνεχίζονται τα 
φαινόµενα περιοριστικών κριτηρίων, καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια 
σοβαρότητας και λογικής. Ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, απευθείας αναθέσεις µέσω διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης, καθυστερήσεις στα έργα µε µελέτη - κατασκευή, δηµοπράτηση έργων ως 
προµήθειες ή υπηρεσίες, κατάχρηση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισµών στον τοµέα των 
µελετών, πλήρης αποτυχία των απευθείας αναθέσεων µέσω κλήρωσης, τουλάχιστον για τις 
µελετητικές υπηρεσίες». 

Επίσης, παρά τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν διαφαίνεται επιτάχυνση 
των διαγωνιστικών διαδικασιών και καταγράφεται συνέχιση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων, λόγω της αδυναµίας αυτόµατης αναζήτησης των διαφόρων 
δικαιολογητικών, αφού τα πληροφοριακά συστήµατα δεν συνδέονται. 

Στα σοβαρά ζητήµατα περιλαµβάνονται, επίσης, η αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα 
που ανεβάζει το κόστος χρηµατοδότησης, η ανεπαρκής προώθηση και εφαρµογή σύγχρονων 
µορφών επίλυσης διαφορών. Τέλος, «ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα όρια που 
επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική συµπεριφορά, 
ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού παραµένουν υψηλοί». 

Σοβαρότατο ζήτηµα αποτελεί «η έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, έλλειψη 
ανάλυσης λειτουργικής αξίας κατά το σχεδιασµό των έργων, καθώς και αντικειµενική αδυναµία 
της δηµόσιας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου των έργων και συνειδητή µη 
αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα». 

Προτεραιότητα οι σύγχρονες προδιαγραφές και τιµές  

«Σήµερα ξέρουµε πως οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές αποτελούν µάστιγα και αξιοποιούν τα 
αυθαίρετα τιµολόγια των εργασιών όπως έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια» τόνισε ο 
πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός. Όπως είπε, κάθε φορά η πολιτεία έπαιρνε µέτρα για 
τις υψηλές εκπτώσεις, αλλά µετά από λίγο εγκατέλειπε τη συγκεκριµένη ρύθµιση µέχρι να 
ξαναφτάσουµε στην ίδια κατάσταση. Κατά τον κ. Συριανό, «το φθηνό είναι ακριβό» µε 
µεγάλα προβλήµατα ποιότητας, χρόνου και απώλειας πόρων, που συνήθως καλύπτονται µε 
εργολαβίες-σκούπα και µετά µε µια ακόµα «σκούπα» κ.ο.κ. 

Για τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, «τα σωστά τιµολόγια, οι σωστές αναλύσεις τιµών και οι σωστές 
προδιαγραφές. Αυτή είναι η αντικειµενική προσέγγιση του προβλήµατος των ασυνήθιστα 
χαµηλών προσφορών». Αντί γι’ αυτό, όµως, σήµερα έχουµε «διαχείριση της µιζέριας» και 
«παρεµβάσεις συντήρησης µιας κατάστασης που από τη φύση της είναι οριακή ή µε 
προσπάθειες να ελέγξουµε το αποτέλεσµα ενός διαγωνισµού από το τέλος». 
Ο κ. Συριανός τόνισε πως ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ προωθούν από το 2009 το Εθνικό Σύστηµα 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Εργων, αλλά χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια 
µέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2018, όταν µε υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε ειδική οµάδα 
εργασίας στο υπουργείο Υποδοµών που ανέλαβε να διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τον τρόπο 
εκτίµησης του κόστους κατασκευής και τεκµηρίωσης των υποβαλλόµενων οικονοµικών 
προσφορών. «Το ζήτηµα είναι να βγουν οι προτάσεις της οµάδας εργασίας και κυρίως να 
υιοθετηθούν, δηλαδή να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση» επισήµανε. 

Ο Γ. Συριανός είπε πως «απαιτείται επείγουσα νοµοθετική ρύθµιση για τους όρους και 
προϋποθέσεις του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των 
Τεχνικών Εργων». Με βάση αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη, µε πρόταση για 
σύσταση φορέα που θα αναπτύξει και θα παρακολουθεί το συγκεκριµένο σύστηµα και διοίκηση 
από εκπροσώπους του υπουργείου, του ΤΕΕ, των εργοληπτικών οργανώσεων, των µελετητών 
κ.α. Και, κυρίως, να υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση της πρώτης φάσης ανάπτυξης και της 
αντίστοιχης διαδικτυακής πλατφόρµας από τα κοινοτικά προγράµµατα. Η διαδικτυακή πύλη 
πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων µε ενιαίο τρόπο. 

Ο κ. Γιάννης Οικονοµίδης, διευθυντής πιστοποίησης συστηµάτων στην TUV Hellas, αναφέρθηκε 
στις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της διαχείρισης έργων και στάθηκε ιδιαίτερα στον επιτελικό 
ρόλο που πρέπει να έχουν οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες, την ίδια στιγµή που οι ιδιώτες 
πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο των έργων και των µελετών. «Μου δίνεται η αίσθηση πως οι 
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αναθέτουσες αρχές δεν ενδιαφέρονται για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, αλλά το αν θα 
τηρηθούν οι διαδικασίες». 

Για το θέµα των µεγάλων εκπτώσεων ο κ. Οικονοµίδης, ο οποίος ήταν στο παρελθόν γενικός 
γραµµατέας δηµοσίων έργων και επικεφαλής της Εγνατίας Οδού, υποστήριξε πως απαιτείται 
σοβαρή διευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη συµβούλων, σοβαρή εποπτεία της 
κατασκευής, ικανή µελετητική ωριµότητα και διενέργεια σοβαρών ελέγχων και δοκιµών. 

Πολυετείς καθυστερήσεις στην επίλυση διαφορών 

Στη διαιτησία ή άλλους εξωδικαστικούς µηχανισµούς ως εργαλείο επιτάχυνσης της 
ολοκλήρωσης τεχνικών έργων αναφέρθηκε ο Εµµ. Βράιλας, β’ αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ. 
Οπως είπε, η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα και είναι 
δεσµευτική και για τα δύο µέρη. Αν και προβλέπεται εδώ και χρόνια για τα δηµόσιο έργα, 
εφαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως π.χ. τα Σ∆ΙΤ. 

Ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι της τάξης του 
ενός έτους. Αντίθετα στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια απαιτείται πολύ µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα που µπορεί να φτάνει και τα δύο χρόνια. Στα περιφερειακά δικαστήρια µάλιστα η 
δικάσιµος ορίζεται στα δυόµισι ή και στα τέσσερα χρόνια από την κατάθεση... 

∆ιεθνώς, τόνισε ο κ. Βράιλας, υπάρχει τάση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε συµβάσεις 
έργων π.χ. µε χρήση µεσολαβητή ο οποίος αναζητεί λύση σε εµπιστευτική βάση πριν φτάσουν 
στα δικαστήρια τα δύο µέρη. Μάλιστα σε ορισµένους διαγωνισµούς υπάρχει πλέον ρήτρα για 
διαµεσολάβηση πριν τα δύο µέρη ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Σε άλλες 
περιπτώσεις εφαρµόζεται το µοντέλο του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών το οποίο καλείται να 
λάβει απόφαση εντός 10 έως 28 ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς. 

«Χρειάζονται ριζικές αλλαγές» 

Ο οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε 
(σήµερα Υποδοµών) Σέργιος Λαµπρόπουλος επισήµανε την «αδυναµία διατύπωσης και 
υλοποίησης στρατηγικής από πλευράς πολιτείας εκτός και αν το επέβαλε η ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση». Ταυτόχρονα, όπως είπε, οι συνδικαλιστικοί φορείς είχαν «κοντόφθαλµη και 
αποσπασµατική προσέγγιση και περιορισµένη κλαδική συνεργασία». Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η εναλλαγή των κριτηρίων ανάθεσης (από τη «απλή και άδολη» µειοδοσία στο 
µαθηµατικό τύπο και ξανά από την αρχή) και «το δήθεν όφελος του δηµοσίου από τις µεγάλες 
εκπτώσεις». Κατά τον κ. Λαµπρόπουλο, η απλή και άδολη µειοδοσία µε βάση τη διεθνή 
επιστηµονική έρευνα έχει προβλήµατα π.χ. µε τον χρόνο και το κόστος. 

Γι’ αυτό «πρέπει να υπάρξει συνολική θεώρηση και αναθεώρηση του σηµερινού τρόπου 
παραγωγής των έργων. Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι καθολική, όλων των πτυχών της 
παραγωγής και αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων, µε προσέγγιση κλαδική και 
µακροχρόνιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται «η σύνταξη εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου για υποδοµές - κατασκευές µε ορίζοντα 20ετίας, µε υπερκοµµατική συµφωνία και 
συµµετοχή των βασικών κοινωνικών εταίρων. Να εδράζεται σε µελέτες βάσης, να αξιολογείται 
και να επικαιροποιείται τακτικά από επιτροπή παρακολούθησης». Για τον κλάδο, απαιτείται «η 
διεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης όπως πχ. η συντήρηση υποδοµών που σήµερα 
ρηµάζουν και κάποια στιγµή θα πληρώσουµε περισσότερα γι’ αυτή την καθυστέρηση. Παροχή 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση απορριµµάτων, αναβάθµιση υφισταµένων κτιρίων, πολεοδοµική 
και τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και ακινήτων». 

Απαιτούνται, επίσης, µέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού κλάδου, 
µε «προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων από το υπουργείο Εξωτερικών, συνεργασία µε 
τους φορείς προσέλκυσης επενδύσεων, διαµόρφωση κουλτούρας εξωστρέφειας, παροχή 
κινήτρων δηµιουργίας µελετητικών επιχειρήσεων και κατασκευαστικών µε µέγεθος και 
οργάνωση που µπορούν να κινηθούν διεθνώς». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η 
«διαφάνεια και δηµοσιότητα όλων των έργων σε όλες τις φάσεις». 
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Ο κ. Λαµπρόπουλος θεωρεί πως κριτήριο ανάθεσης πρέπει να είναι «η βέλτιστη σχέσης 
ποιότητας και τιµής µε πολλαπλά και µετρήσιµα αντικειµενικά κριτήρια π.χ. τιµή, 
χρόνος εγγύησης, χρόνος κατασκευής, ποσοστό συµµετοχής των υπεργολάβων, κλπ». «Να 
υπάρχει ενιαίο τίµηµα ανά ενότητα έργου, συµβάσεις - πλαίσιο για την ταχεία εκπόνηση των 
µελετών και συµβάσεις - πλαίσιο για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις έργων ώστε να 
γνωρίζει ο εργολάβος πως τελικά θα πληρωθεί µόνο µέχρι το ύψος της σύµβασης που 
υπέγραψε και στη συνέχεια άλλος θα αναλάβει το έργο αν δεν το παραδώσει. «Το υπουργείο 
πρέπει να επικεντρωθεί στον επιτελικό σχεδιασµό, στην υποστήριξη των άλλων υπουργείων και 
της αυτοδιοίκησης και στον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών» και να αφήσει στον 
ιδιωτικό τοµέα σειρά λειτουργιών όπως π.χ. ο έλεγχος των έργων είπε ο Σ. Λαµπρόπουλος. Ο 
ίδιος, µε αφορµή τα συνεχή φαινόµενα φωτογραφικών διαγωνισµών, είπε πως πρέπει να 
καθιερωθεί και «ποινολόγιο για τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να το ξανασκέφτονται»… 

http://banksnews.gr/index.php/2015-06-14-15-28-52/item/134062-2018-12-06-12-26-07 
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ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ ενώνουν δυνάµεις για να βγάλουν τον κατασκευαστικό κλάδο από την 
εσωστρέφεια  

Πέµπτη, 06 ∆εκέµβριος 2018  

Κοινή µατιά στα θέµατα του κατασκευαστικού κλάδου επιχειρούν να έχουν ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ. 
Στην εκδήλωση που έγινε χθες µε θέµα τη στρατηγική µεταρρυθµίσεων στον κλάδο. Παράλληλα 
υπεγράφη για αυτό το λόγο ένα Μνηµόνιο Συναντίληψης των 3 αυτών φορέων. 

Η κρίση, η εσωστρέφεια, η µείωση των έργων και των µελετών, οι υπερβολικές εκπτώσεις, το 
θεσµικό πλαίσιο και η απουσία αυτορύθµισης της αγοράς, έχει γονατίσει τον ιστορικό τεχνικό 
κλάδο της χώρας ο οποίος αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης. Στη χειρότερη θέση όλων 
οι µελετητές και ο ΣΕΓΜ καθώς οι εκπτώσεις σε διαγωνισµούς µελετών φτάνουν το 90%, 
δηµιουργώντας ενα θολό τοπίο στην αγορά. To µνηµόνιο συναντίληψης Φορέων υπέγραψαν οι 
Πρόεδροι των Συνδέσµων Γιώργος Βλάχος (ΣΑΤΕ), Κωνσταντίνος Καλέργης (ΣΕΓΜ) και Γιώργος 
Συριανός (ΣΤΕΑΤ). 

Οι οµιλητές επικεντρώθηκαν στα προβλήµατα των ελληνικών µελετητικών και κατασκευαστικών 
εταιρειών, τα οποία αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση της επιχειρηµατικότητάς τους στην Ελλάδα, 
καθώς και στις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις που θα πρέπει να δροµολογηθούν συγκροτηµένα, στο 
πλαίσιο εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου. 

Εξάλλου σύµφωνα µε έρευνα που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης ο 
κλάδων των κατασκευών έχει δεχθεί συντριπτική πτώση κατά 61,6% δέχθηκε ο κλάδος των 
κατασκευών µειώθηκε δηλαδή από 33,6 δισ.ευρώ σε µόλις 9 δισ το 2017, οι δηµόσιες επενδυσεις 
την περίοδο 2008- 2016 έπεφταν µε ετήσιο ρυθµό 4,3% ενώ ειδικά για τον µελετητικό κλάδο η 
ύφεση συνεχίζεται και το 2018. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η µείωση της απασχόλησης είναι µικρότερη σε 
σχέση µε τις απώλειες του κλάδου, είναι δηλαδή -48,8% έναντι 61,6% κάτι που µεταφράστηκε ως 
προσπάθεια να χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Από το 2007 ο κλάδος έχει απωλέσει 
190.000 θέσεις εργασίας και αρκετοί επιστήµονες του κάδους εφυγαν στο εξωτερικό. 

Όπως τόνισε ο κ.Καλέργης, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου των µελετών (που αριθµούν 600 
νοµικά πρόσωπα) είναι λειτουργούν µόνο στην Ελλάδα και µόνο 3% έχουν παρουσία στο 
εξωτερικό ενώ από τις 1400 τεχνικές εταιρείες µονο 20% παρουσιάζει τζίρο στο εξωτερικό. 

Ως κυρίαρχα προβλήµατα τέθηκαν οι αναθέσεις µελετών εργων κάτω του κόστυς, οι απευθείας 
αναθέσεις έργων, οι καθυστερήσεις, η δηµοπράτηση προµηθειών ως έργα, η αποτυχία του 
συστήµατος για απευθείας αναθέσεις µέσω κλήρωσης, η ανάθεση εκπόνησης µελετών ως 
ερευνητικά προγράµµατα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μη ικαναοποιητικό κρίνεται και από την ΕΕ το σύστηµα 
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων στην Ελλάδα καθώς στον πίνακα κατάταξης είµαστε η 3η 
χειρότερη χώρα στον τοµέα αυτό. 

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/50280-sate-
segm-steat-enonoun-dynameis-gia-na-vgaloun-ton-kataskevastiko-klado-apo-tin-esostrefeia 
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Κοινό µέτωπο κατασκευαστικών φορέων για την ανάκαµψη του κλάδου 

Μνηµόνιο συναντίληψης υπέγραψαν, χθες, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων της 
τεχνικής, επιχειρηµατικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας και της δηµόσιας διοίκησης, ο Γεώργιος 
Βλάχος, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο 
Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών-
Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), και ο Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Συνδέσµου 
Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «αναγνωρίζοντας την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουν ο κλάδος 
των υποδοµών – κατασκευών και οι βασικοί του πυλώνες που είναι οι µελετητικές και οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις» µε το µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας, επιδιώκεται η από 
κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών για την 
εξυγίανση, την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου. 

Έτσι, το µνηµόνιο συναντίληψης, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνει: 

– Την άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ,) και την προώθηση αυτών στην 
Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό 
την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης (βλ. περιοριστικές και 
καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και διαχείρισης δηµοσίων 
συµβάσεων µελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, 
ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των 
έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των Φορέων µας. 

– Τη δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, 
µε 

ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των 
σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις 
Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο 
στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς 
δεσµεύσεις και εξελίξεις (βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

– Την προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού Φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µε 
αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, 
τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, 
γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

– Τη σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή έµµεση 
επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου αυτών 
(αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κληροδοτηµάτων, κ.λπ.). 

-Την λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο και από 
τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης και συνεργασίας, δηµιουργία clusters, 
κ.ά.). 
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-Τη σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή 
του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις και 
την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η 
Βιοµηχανική επανάσταση. 

– Την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός για 
τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη συστηµατική 
σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές απαιτήσεις της εγχώριας και 
διεθνούς αγοράς. 

– Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για τη 
λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων 
που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

«Για την επίτευξη της µέγιστης αποδοχής των ανωτέρω κοινών δράσεων, οι συµβαλλόµενοι φορείς 
θα καταρτίσουν άµεσα ένα ταχύρρυθµο πρόγραµµα (crash programme) ενηµερωτικών 
συναντήσεων µε την κυβέρνηση, τους πολιτικούς φορείς, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα αρµόδια 
όργανα της Ε.Ε., τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ένωση 
Τραπεζών και τους λοιπούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους που σχετίζονται µε τον κλάδο των 
υποδοµών-κατασκευών. 

Για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων του παρόντος, οι 
συµβαλλόµενοι θα συστήσουν, από κοινού, Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης & 
Παρακολούθησης (Steering Committee)» επισηµαίνεται στην ανακοίνωση. 

https://indicator.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c-
%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%bf-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b1%cf%83%cf%84
%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd 
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«Ένωση» του κατασκευαστικού κλάδου µε το Μνηµόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ  

Παρασκευή, 07 ∆εκέµβριος 2018  

Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας µε στόχο την από κοινού κατάστρωση, 
προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και Πρωτοβουλιών για την 
εξυγίανση, την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι 
πρόεδροι του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος 
Βλάχος, του Συνδέσµου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) 
Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων 
(ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός. 

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΜΕ∆Ε, άνοιξε µε 
χαιρετισµό που απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, 
συµµετείχε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος 
Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός 
να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην εκπροσώπηση του κλάδου. 

Η κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., 
παρουσίασε την σηµαντικότητα της διασφάλισης της αρχής του αποτελεσµατικού-
πραγµατικού/ελεύθερου-ανόθευτου ανταγωνισµού, τόσο για την Πολιτεία όσο και 
για την επιχειρηµατική κοινότητα, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπ' αριθµ. 
127/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορούσε έργο οδοφωτισµού. 

Στους οµιλητές περιλαµβάνονταν και δύο πρώην γενικοί γραµµατείς του 
υπουργείου Υποδοµών, οι κ.κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος (πρ. Γενικός Γραµµατέας 
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων) και Γιάννης Οικονοµίδης (πρ. Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων), οι οποίοι, έχοντας αποκρυσταλλώσει την εµπειρία από την 
παραµονή τους σε επιτελικές θέσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρουσίασαν 
εµπεριστατωµένες προτάσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται για την 
επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς και καλές πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τη σηµερινή 
κατάσταση στον τοµέα των κατασκευών, ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός 
επικεντρώθηκε στην πιο άµεση και κρίσιµη µεταρρύθµιση που προτείνουν οι τρεις 
φορείς, την δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Εργων, ώστε να αντιµετωπιστεί αντικειµενικά το φαινόµενο των 
Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ), ενώ o πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος 
Βλάχος ανέγνωσε το Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που εν συνεχεία 
υπογράφηκε. 

Την ανάγκη προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στη διεθνή πραγµατικότητα 
και της θέσπισης της διαιτησίας καθώς και άλλων µορφών εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών ώστε να επιταχύνεται η ολοκλήρωση των έργων, τόνισε ο Αντιπρόεδρος 
του ΣΤΕΑΤ και Ταµίας του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας, ενώ στο σύντοµο 
καλωσόρισµά του ο πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε Κωνσταντίνος Μακέδος επεσήµανε: "Αν 
δε στηριχθεί και δεν ανακάµψει, η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα, η χώρα 
δεν πρόκειται να ανατάξει τις δυνάµεις της". 

Κ. Καλέργης: Η παρακµιακή πορεία της µελετητικής και της εργοληπτικής αγοράς 
δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο. 

“Είναι, πλέον, θέµα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δηµόσιο συµφέρον και 
τη χώρα. Οφείλουµε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουµε την ιδιαίτερη αξία και 
τον σηµαντικό ρόλο για την κοινωνία και την πολιτεία που έχουν οι µελετητικές 
και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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Κι αν όχι για το παρόν, έχουµε υποχρέωση να το διαφυλάξουµε για το παρελθόν 
και, πρωτίστως, για το µέλλον… Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
δράσουν τώρα. ∆εν υπάρχει, πλέον, άλλος χρόνος” ήταν το κεντρικό µήνυµα στην 
παρέµβαση του προέδρου του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνου Καλέργη. 

Ο κ. Καλέργης ανέλυσε, εκ µέρους των τριών φορέων, την υφιστάµενη κατάσταση 
στον κλάδο, παρουσιάζοντας την τεράστια µείωση της εγχώριας ζήτησης από το 
2007 µέχρι σήµερα (η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα από 
33,6 δισ. το 2007 έχει περιοριστεί σε 9 δισ. το 2017), τη συνακόλουθη απώλεια 
200.000 περίπου θέσεων εργασίας (το 20% των επιστηµόνων που έχουν 
µεταναστεύσει είναι από τον κλάδο των µηχανικών), τη διαχρονική έλλειψη 
ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις υποδοµές – κατασκευές και τις 
αποσπασµατικές ενέργειες που έγιναν και γίνονται για τον προγραµµατισµό 
υλοποίησης έργων, τα σοβαρότατα προβλήµατα εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου 
δηµοσίων συµβάσεων, όπως, µεταξύ άλλων, τα φαινόµενα των περιοριστικών 
κριτηρίων και καταχρηστικών όρων που ευτελίζουν κάθε έννοια σοβαρότητας και 
λογικής, των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, την αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό 
σύστηµα και το υψηλό κόστος χρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε την υψηλή 
φορολόγηση και το µεγάλο εργοδοτικό κόστος, που συνιστούν σοβαρά 
µειονεκτήµατα στον ανταγωνισµό µε αλλοδαπές εταιρείες, η καθυστέρηση στην 
απονοµή δικαιοσύνης, η σηµαντική υστέρηση στα θέµατα προσαρµογής στις 
απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, η αντικειµενική αδυναµία της δηµόσιας 
διοίκησης για την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου και η µη αξιοποίηση του 
ιδιωτικού τοµέα, κ.λπ. 

Τέλος, ανέφερε ότι "ο εσωτερικός ανταγωνισµός έχει υπερβεί τα όρια που 
επιβάλλουν οι υγιής ανταγωνισµός, η δεοντολογία και η χρηστή επαγγελµατική 
συµπεριφορά, ενώ οι δείκτες αδιαφάνειας, διαφθοράς και αθέµιτου ανταγωνισµού 
παραµένουν υψηλοί". 

Γ. Συριανός: Μάστιγα για τον κλάδο οι ασυνήθιστα υψηλές εκπτώσεις 

Στην οµιλία του ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γεώργιος Συριανός σηµείωσε µε έµφαση 
ότι το φαινόµενο των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (ΑΧΠ) συνιστά πλέον 
µάστιγα για τον κλάδο, αλλά και την οικονοµία εν γένει, ενώ απέδωσε την 
γιγάντωσή του στα αυθαίρετα τιµολόγια εργασιών που οδηγούν σε εικονικούς 
προϋπολογισµούς έργων, χωρίς αναφορά σε αναλύσεις τιµών, αποτέλεσµα της 
µυωπικής αντιµετώπισης της Πολιτείας που καταλήγει σε προβλήµατα ποιότητας, 
χρόνου, απώλειας πόρων και εν τέλει εργολαβίες «σκούπες». 

Εκτίµησή του είναι ότι λύση στο πρόβληµα συνιστά η συνάρτηση του 
προϋπολογισµού και των οικονοµικών προσφορών ενός έργου µε σωστές τιµές 
που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, δηλαδή "Σωστό Τιµολόγιο, Σωστές 
Αναλύσεις Τιµών, Σωστές Προδιαγραφές", αφού αυτή η επιλογή είναι και η µόνη 
αντικειµενική και ελέγξιµη. Στόχος, κατά τον Πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, θα πρέπει να 
είναι ο καθορισµός ενός πραγµατικά αντικειµενικού µέτρου για το κόστος του 
έργου, που να αποτελεί εµπόδιο για την υποβολή προσφορών κάτω του κόστους, 
συνθήκη που δηµιουργεί απαίτηση υπέρβασης και θεσµικής µεταρρύθµισης. 

Και µία τέτοια θεσµική µεταρρύθµιση αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Έργων, που ο Τεχνικός Κλάδος - εκκινώντας από 
τις κοινές προσπάθειες ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ που χρηµατοδότησαν πιλοτικό έργο – 
εφαρµογή, ικανό να θεσµοθετηθεί άµεσα - προτείνει ήδη από το 2009 µε 
συγκεκριµένες προτάσεις και µεθοδολογία για την Τιµολόγηση και Κοστολόγηση 
Τεχνικών Έργων µε σκοπό την αντικατάσταση των «Τιµοκαταλόγων Σουφλιά». 

Οι δράσεις που απαιτούνται προϋποθέτουν την Νοµοθετική σύσταση Φορέα για το 
«Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών 
Έργων», ως πολύ-συµµετοχικό εταιρικό σχήµα µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ώστε να αναπτυχθεί σύστηµα µε βάση αντίστοιχες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές 
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(π.χ. Γερµανία, Αυστρία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, κ.α.) καθώς και συνέργειες µε 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το 
ταχύτερο δυνατό η µεταφορά και προσαρµογή τεχνογνωσίας, προτύπων και 
βάσεων δεδοµένων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, του διαδικτύου και αυτές του Building Information 
Modelling. Ο κ. Συριανός εκτίµησε ότι τα παραπάνω µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα δράσεων και ενεργειών που καταρτίζει η ειδική Οµάδα Εργασίας που 
έχει συσταθεί ήδη από τις 6/2/2018 µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, µέλη 
της οποίας παρακολούθησαν την εκδήλωση. 

Εµµανουήλ Βράιλας: Απαραίτητη η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη 
διεθνή πραγµατικότητα - να προβλέψει για όλα τα έργα την υποχρεωτική 
παραποµπή στη διαιτησία διαφορών σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου καθώς 
και µορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

"Η ταχεία επίλυση των διαφορών κατά την διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε 
κατασκευαστικού έργου είναι προς το συµφέρον όλων των εµπλεκοµένων µερών 
και οπωσδήποτε προς το συµφέρον του ιδίου του έργου", τόνισε ο Αντιπρόεδρος 
του ΣΤΕΑΤ και Ταµίας του ΣΑΤΕ Εµµανουήλ Βράιλας. 

"Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία στη χώρα µας (όχι και πολύ µεγάλη) προκύπτει ότι 
ο µέσος όρος για την έκδοση απόφασης από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο είναι 
της τάξεως του έτους (από την επίδοση της αίτησης υπαγωγής της διαφοράς σε 
διαιτησία), ενώ η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε 
ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα δυο µέρη" σηµείωσε ο κ. Βράιλας και 
συνέχισε επισηµαίνοντας ότι σε όλες τις εκδόσεις των προτύπων συµβάσεων FIDIC 
(Federation Nationale des Ingenieurs Conseils) (κόκκινο βιβλίο, κίτρινο βιβλίο 
κλπ.) από τη δεκαετία του΄80 προβλέπεται ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας ως 
µέθοδος επίλυσης διαφορών σε τεχνικά έργα. 

Γιάννης Οικονοµίδης: Η νέα στρατηγική απαιτεί να διενεργείται έλεγχος σε όλα 
τα στάδια της µελέτης (εκπόνηση και εκτέλεσή της) από ελεγκτή µελέτης. 

Ο πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων επεσήµανε ότι "η κατασκευή 
τεχνικών έργων απαιτεί ικανή µελετητική ωριµότητα, µε σοβαρό έλεγχο 
παραδιδόµενης µελέτης, σοβαρή ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε υποστήριξη 
συµβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής µε την υποστήριξη construction 
managers και διαρκή παρουσία και συµµετοχή του µελετητή στην εξέλιξη και 
πορεία της κατασκευής, διενέργεια σοβαρών ελέγχων και δοκιµών σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής µέχρι το commissioning (παράδοση σε λειτουργία) µε 
αποτελέσµατα που να αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 
της ΤΣΥ" συνθήκες, που σήµερα δεν ικανοποιούνται πλήρως µε αποτέλεσµα την 
ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πεδίο των εκπτώσεων. Τόνισε ότι: 

"Ο οποιοσδήποτε Φορέας Πιστοποίησης, αλλά και οποιοσδήποτε ελεγκτικός 
Οργανισµός για να επιτελέσει το έργο του πρέπει να έχει ξεκάθαρη και χωρίς 
παρερµηνείες την αναφορά ελέγχου, δηλαδή την µελέτη, που σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να διαθέτει: την αναγκαία πληρότητα και ορθότητα και σαφή αναφορά σε 
πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικούς κανόνες. 

Όσο αυτά είναι προβληµατικά, εµφανίζουν ασάφειες, σφάλµατα και γενικά 
τεχνικές ανεπάρκειες, είναι αναπόφευκτο ο οποιοσδήποτε ελεγκτικός µηχανισµός 
(φορέας πιστοποίησης / επιθεώρησης, ΕΣΠΕΛ, κ.λπ.) να αντιµετωπίζει προβλήµατα 
στην εκπλήρωση του ρόλου του", ενώ σκιαγράφησε το µέλλον του κλάδου µέσα 
από την ταχεία ψηφιοποίησή του, σε όλες τις εκφράσεις του. 



www.ypodomes.com www.sate.gr 

"Ήδη, η Ευρώπη σχεδόν στο σύνολό της προετοιµάζεται µε ταχείς ρυθµούς. Ήδη η 
Ιταλία έχει ψηφίσει νοµοθετική ρύθµιση για σταδιακή υποχρεωτική εφαρµογή του 
ΒΙΜ µε στόχο το 2025 να εφαρµόζεται σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως 
προϋπολογισµού, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία, χωρίς υποχρεωτική εφαρµογή, το 
ΒΙΜ εφαρµόζεται ήδη στα µεγάλα έργα εδώ και τουλάχιστον 5 έτη. Στην Γερµανία, 
Ολλανδία, ∆ανία η επέκταση της εφαρµογής είναι ταχύτατη, ενώ όπως 
αντιλαµβάνεστε το ΒΙΜ θα γίνει υποχρεωτικό κριτήριο συµµετοχής σε όλα τα έργα 
της ΕΕ". 

Σέργιος Λαµπρόπουλος: ∆ιαχρονικά, η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν επιθυµούσε να 
αναλάβει το «πολιτικό κόστος» εξυγίανσης της αγοράς και όποτε η κατάσταση 
έφθανε στο απροχώρητο νοµοθετούσε πυροσβεστικά. 

Ο πρώην γενικός γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων επεσήµανε ότι "Πλέον η 
κατάσταση είναι αδιέξοδη για τον Κλάδο και δεν αρκούν επί µέρους διορθωτικά 
µέτρα. Θα πρέπει η µεταρρύθµιση και αναθεώρηση του σηµερινού τρόπου 
παραγωγής έργων να είναι καθολική, όλων των πτυχών της παραγωγής και 
αξιοποίησης έργων υποδοµών και κτιρίων (σχεδιασµού και µελέτης, 
χρηµατοδότησης, και Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης) µε οπτική κλαδική 
(και όχι επί µέρους οµάδας συµφερόντων), µακροχρόνιας ανάπτυξης (και όχι 
επιβίωσης µέχρι αύριο και βλέπουµε), ανάλογη του κατασκευαστικού κλάδου 
ανεπτυγµένων χωρών". Ο κ. Λαµπρόπουλος προσδιόρισε έξι άξονες δράσεων µε 
επιµέρους ενέργειες σε κάθε έναν: 

Έργα δηµοσίου συµφέροντος, ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης, Υγιής 
ανταγωνισµός, Αναβάθµιση Κυρίων των Έργων, Αναβάθµιση Οικονοµικών 
Φορέων, Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο. 

Ο Οµότιµος Καθηγητής του ΕΜΠ πρότεινε την άµεση συγκρότηση συντονιστικής 
επιτροπής των Επαγγελµατικών Ενώσεων για την προώθηση της δηµιουργίας του 
Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών που θα αποτελεί ένα µόνιµο όργανο 
καθοδήγησης, συντονισµού, εισήγησης και επιτήρησης, στο οποίο θα συµµετέχουν 
ισότιµα εκπρόσωποι των αντισυµβαλλόµενων µερών του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα, καθώς και εµπειρογνώµονες και το οποίο: 

- ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των 
επί µέρους δράσεων για την καθολική µεταρρύθµιση του κατασκευαστικού κλάδου. 

- Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και ∆ηµόσιους Φορείς. 

- Συγκροτεί Task Forces για την επεξεργασία επί µέρους θεµάτων. 

- ∆ιαθέτει µόνιµη επιτροπή επεξεργασίας νοµοθετικών προτάσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ εκπροσωπώντας την συντριπτική 
πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο 
της Χώρας υπέγραψαν µνηµόνιο συναντίληψης και συνεργασίας στο οποίο 
προβλέπεται, µεταξύ άλλων: 

- Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών 
διατάξεων του θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) 
και την προώθηση αυτών στην Κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του 
Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε σκοπό την άµβλυνση/επίλυση 
σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης (βλ. περιοριστικές και 
καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και 
διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς 
και της νοµοθεσίας ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των 
σχετικών προτάσεων των Φορέων µας. 
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- Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις 
Υποδοµές-Κατασκευές, µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε 
υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων 
στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, 
το οποίο θα αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και προγραµµατισµού 
των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο στις 
πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις 
διεθνείς δεσµεύσεις και εξελίξεις (βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή, κ.λπ.) 

- Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού 
Φορέα (νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), 
στον οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου 
και του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή 
ενηµέρωση και υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη 
κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών υλικών, 
γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ. 

- Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και 
τη διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν 
άµεση ή έµµεση επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη 
διεύρυνση του πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
κληροδοτηµάτων, κ.λπ.). 

- Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό 
σύστηµα, όσο και από τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενηµέρωσης 
και συνεργασίας, δηµιουργία clusters, κ.ά.). 

- Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και 
την προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες 
διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα 
ψηφιακή εποχή που διαµορφώνεται µε την 4η Βιοµηχανική επανάσταση. 

- Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
αφενός για τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου 
για τη συστηµατική σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη 
συσχέτιση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) 
µε τις πραγµατικές απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
αναγνωρίσιµων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων 
κατάρτισης, καθώς και για τη λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της 
επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν τον 
κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης. 

 
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-
eidiseis/item/50319-enosi-tou-kataskevastikoy-kladou-me-to-mnimonio-
synantilipsis-kai-synergasias-ton-sate-segm-steat 
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Σε συµφωνία κατασκευαστές και µελετητές για το µέλλον του τεχνικού κλάδου 

Τις δυνάµεις τους ενώνουν κατασκευαστές και µελετητές µε στόχο να αναστραφεί η σηµερινή 
πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει ο κλάδος των υποδοµών - κατασκευών.  

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΜΕ∆Ε, χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) Φώτιος Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων επί τιµή, ενώ στο 
στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τις εισηγήσεις, συµµετείχε και ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, ο οποίος και χαιρέτησε την πρωτοβουλία 
δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταµατήσει ο κατακερµατισµός στην εκπροσώπηση του κλάδου.  

Εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούµενων στον µελετητικό και 
κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ υπέγραψαν µνηµόνιο συναντίληψης 
και συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων:  

- Η άµεση προετοιµασία και σύνταξη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση αυτών 
στην κυβέρνηση, στα δηµοκρατικά κόµµατα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, µε 
σκοπό την άµβλυνση/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης 
και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία 
χρόνια (θέµατα διαφάνειας, ισότιµου και υγιούς ανταγωνισµού), καθώς και της νοµοθεσίας 
ωρίµανσης και αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των φορέων 
µας.  

- Η δροµολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδοµές-Κατασκευές, 
µε ορίζοντα 20ετίας και ενδιάµεσους στόχους, µε υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των 
σχετιζόµενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής για τις 
Υποδοµές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείµενη βαθµίδα σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων και θα είναι προσαρµοσµένο 
στις πραγµατικές αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και στις διεθνείς 
δεσµεύσεις και εξελίξεις.  

- Η προώθηση του πάγιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για την ίδρυση ειδικού φορέα 
(νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µε 
αντικείµενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη Εθνικού Συστήµατος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και 
πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για θέµατα µελετών, έργων και δοµικών 
υλικών, γνωµοδοτικών και συµβουλευτικών υποµνηµάτων, κ.λπ.  

- Η σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευµένων µέτρων για την προσέλκυση και τη 
διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηµατοδοτικών σχηµάτων που έχουν άµεση ή έµµεση 
επιρροή στον τοµέα των υποδοµών-κατασκευών, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου αυτών.  

- Η λήψη µέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηµατικής εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονοµική διπλωµατία και το τραπεζικό σύστηµα, όσο και 
από τον ίδιο τον κλάδο.  

- Η σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισµό και την 
προσαρµογή του κλάδου (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και 
απαιτήσεις και την προετοιµασία του για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που 
διαµορφώνεται µε την 4η βιοµηχανική επανάσταση.  

- Η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα αφενός για 
τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη συστηµατική 
σύµπραξη στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και στη συσχέτιση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) µε τις πραγµατικές απαιτήσεις της εγχώριας 
και διεθνούς αγοράς.  
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- Ενέργειες για τη διαµόρφωση εναρµονισµένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιµων 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και για τη 
λειτουργία σχηµάτων πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των τεχνικών επαγγελµάτων 
που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες αδειοδότησης 

https://www.michanikos.gr/index.html/articles/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83
%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%B5-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83
%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-r7640/ 
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Γενναία αρχή ο συνασπισµός ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ, τώρα αυτορύθµιση και ανάπτυξη του 
κλάδου  

∆ευτέρα, 10 ∆εκέµβριος 2018 

Πριν από µερικές ηµέρες σε µία σηµαντική µέρα για τον τεχνικό κλάδο, ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ 
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους και να γιατρέψουν τόσο τα δοµικά προβλήµατα του 
χώρου όσο και την εσωστρέφεια που τον χαρακτηρίζει. Ήταν ένα γενναίο βήµα απέναντι στην 
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί και που δείχνει αρκετά πράγµατα για το πως λειτουργεί η 
εγχώρια αγορά. 

Θα πρέπει να δούµε πρώτα όµως την µεγάλη εικόνα. Θα ήταν µία εξαιρετική ιδέα αυτή η πρώτη 
συµµαχία αυτών των Συνδέσµων να εξελιχθεί σε µία ένωση τους που θα συµπεριλαµβάνει και 
όλους τους υπόλοιπους. Μία µεγάλη συµµαχία θα ήταν περισσότερο ισχυρή και όσο περισσότεροι 
οι συνασπισµένοι, τόσο πιο δυνατή η φωνή τους. Το ΤΕΕ υπάρχει ως θεσµός και µε µία 
περαιτέρω αναβάθµιση του και ένα πιο διευρυµένο ρόλο, θα µπορούσε για παράδειγµα να 
εισακουστεί περισσότερο να γίνει ένας δυνατός φορέας που θα συµµετέχει στις διεργασίες και τις 
εξελίξεις, νοµοθετήσεις και συνεχή εκσυγχρονισµό των κανονισµών και θα αντιπροσωπεύει σε 
όλες τις εκφάνσεις του τον τεχνικό κόσµο της χώρας.  

Αυτό δεν σηµαίνει κατάργηση όλων αυτών των σηµαντικών συνδέσµων της χώρας αλλά 
παράλληλος συνασπισµός κάτω από µία ενιαία φωνή. Μπορούµε να το δούµε αυτό το 
παράδειγµα πως λειτουργεί σε άλλες χώρες και να το ενσωµατώσουµε σύµφωνα µε τις δικές µας 
απαιτήσεις και ανάγκες. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων του χώρου µέσω των 
συνδέσµων που εδώ µπορούν να επιτελέσουν ένα εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο. Τα φαινόµενα των 
εκπτώσεων στις εργολαβικές επιχειρήσεις που φτάνουν το 75% και στις µελετητικές που 
φτάνουν το 90% δείχνουν πέρα από την αγωνία για επιβίωση που φτάνει στην υπερβολή και 
στην γελοιοποίηση της έννοιας του διαγωνισµού και έναν εκτός ορίων ανταγωνισµό. 

Η περίφηµη αυτορύθµιση της αγοράς θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της θέσπισης 
συγκεκριµένων κανόνων, από τους συνδέσµους που από τη µία θα διαφυλάττει την έννοια του 
κρυστάλλινου διαγωνιστικού χαρακτήρα και από την άλλη θα βάζει φρένο σε εκτός ορίων 
επιχειρήσεις που παρασύρουν στο "θάνατο" ένα ολόκληρο κλάδο. Αν από µόνες τους σήµερα οι 
επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν να βάλουν ένα όριο βιωσιµότητας στα 
διάφορα είδη διαγωνισµών, αυτό µπορεί να το θεσπίσουν για τα µέλη τους οι σύνδεσµοι του 
τεχνικού χώρου µε τις επιχειρήσεις που τελικά ζηµιώνουν όλο τον κλάδο να χάνουν το πτυχίο 
τους για συγκεκριµένο χρόνο ή τελικά να αποβάλλονται από αυτόν, χάνοντας ταυτόχρονα το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς. 

Αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να θέσει ένα φραγµό στις ορέξεις κάποιων να διολισθήσουν σε 
κακές πρακτικές και να δηµιουργήσουν ένα νοσηρό κλίµα, όπως αυτό που ζούµε τώρα. Η 
αυτορύθµιση χρειάζεται πάντα και τον έλεγχο του κλάδου και αυτό λείπει σήµερα από τον 
τεχνικό χώρο. Η αποκλιµάκωση των υπερβολικών εκπτώσεων που καταστρέφει όχι µόνο τις 
εταιρείες του χώρου αλλά και όσους συνεργάζονται µε αυτές (µιας και συµπαρασύρει σε µη 
βιώσιµες προσφορές και τους συνεργάτες τους) κρατά χαµηλά όλο τον κλάδο. 

Ένα τρίτο, επίσης σηµαντικό βήµα που οµολογουµένως λείπει από τον κλάδο είναι να δούµε και 
πάλι µία ένωση δυνάµεων και η εξωστρέφεια τους. Οι συγχωνεύσεις του 2001 µπορεί να έγιναν 
µε ένα βίαιο και σε πολλές περιπτώσεις αναποτελεσµατικό τρόπο, δηµιούργησαν όµως και τις 
σηµερινές µεγάλες δυνάµεις. Με ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο θα µπορούσαν να δοθούν κίνητρα, 
να λιγοστέψουν οι επιχειρήσεις άρα και ο κατακερµατισµός του κλάδου και µέσα από µία 
αποδεκτή από τον χώρο διαδικασία να γεννηθούν πιο δυνατά σχήµατα τα οποία στην 
παγκοσµιοποιηµένη αγορά θα µπορέσουν να βγουν εκτός συνόρων, να χτυπήσουν συµβόλαια 
και να εισφέρουν στη χώρα πολύτιµα έσοδα. 

Το δεύτερο (η αυτορύθµιση) και το τρίτο (συγχωνεύσεις-εξωστρέφεια) είναι απολύτως 
συνδεδεµένα µεταξύ τους. Αδύναµες εταιρείες που δίνουν υπερβολικές εκπτώσεις είναι αδύνατον 
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να πρωταγωνιστήσουν όχι εκτός αλλά και εντός συνόρων καθώς το µόνο που θα κάνουν είναι 
µία υπερβατική προσπάθεια επιβίωσης. Άρα από τη µία διορθώνουµε το ποσοστό των εκπτώσεων 
(όχι φυσικά να το κάνουµε ευτελές αλλά µε µία ισορροπία που η αγορά θα µπορέσει να βρει) και 
από την άλλη δηµιουργούµε µία γενιά πιο δυνατών, αποφασισµένων και µε µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση επιχειρήσεων που µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο εντός και εκτός. 

Αυτή η γενναία αρχή των συνδέσµων του τεχνικού χώρου, µπορεί και πρέπει να έχει συνέχεια. 
Εφόσον η χώρα δείχνει να αποµακρύνεται από τα πέτρινα χρόνια της κρίσης, ο τεχνικός κλάδος 
είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης, αρκεί αυτό να γίνει έχοντας 
γιατρέψει τις κακοδαιµονίες που τον κατατρέχουν και να βάλει τις βάσεις για να τον ενδυναµώσει 
και να τον φέρει και πάλι πρωταγωνιστή. 

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/editorial/item/50349-gennaia-arxi-o-
synaspismos-sate-segm-steat-tora-aftorythmisi-kai-anaptyksi-tou-kladou 
 


