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Αριθμός Πρωτοκόλλου : 47      Αθήνα, 1 Απριλίου 2020 
 

ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΒΥΚ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λαμπρόπουλος Σέργιος Πρόεδρος 

2 Βράιλας Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος 

3 Καλέργης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας 

4 Γερακάκης Ανδρέας Επιμελητής Οικονομικών 

5 Αγάθωνος Περικλής Μέλος 

6 Βλάχος Γεώργιος Μέλος 

7 Καλλιάς Ιωάννης  Μέλος  

8 Μπενέκος Γιώργος  Μέλος 

9 Συριανός Γεώργιος Μέλος 

10 Τονιόλος Παναγής Μέλος 

11 Χαλκιάς Βασίλης  Μέλος 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 12ος 2019 - 12ος 2022. 
 
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ., 

Σύμφωνα με το άρθρο 13.7.2 του Καταστατικού, προσκαλείστε στην 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της περιόδου 12ος 2019 - 12ος 2022, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 03 Απριλίου 
2020, ώρα 17.00, με τηλεδιάσκεψη (θα αποσταλεί ηλεκτρονική πρόσκληση συμμετοχής – 
πρόγραμμα zoom), με την κάτωθι ημερήσια διάταξη: 

 

1. Ενημέρωση για συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, δημόσια διοίκηση, ΝΠΔΔ κ.λπ. 

2. Σύνταξη Πρωτοκόλλου (Οδηγού) λειτουργίας εργοταξίων την περίοδο της πανδημίας.  

3. Μόνιμες Θεματικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας. 

4. Διάφορα θέματα (αναλόγως της διάρκειας συζήτησης των ανωτέρω θεμάτων). 

 

Στην Συνεδριάσεις θα παραστεί και ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΣΒΥΚ κ. Σπύρος Μουντρουίδης.   

Παρακαλώ για την έγκαιρη παρουσία και προετοιμασία σας. 

 
Ο Πρόεδρος 

Σέργιος Λαμπρόπουλος 
 
 

Α/Α  
Σπύρος Μουντρουίδης  

Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΣΒΥΚ 
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Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2019, με 
πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας.  
Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 
έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και 
παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο 
ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, 
ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και 
κατασκευές. 
Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:  
 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, 
 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 
 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων στη χώρα, 
 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,  
 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,  
 η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που σχετίζονται ή/και 

επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, 
 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 
 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


