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Αριθμός Πρωτοκόλλου:  60      ΑΘΗΝΑ, 3 Ιουνίου 2020 

 

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο και Μέλη της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων  

(ΦΕΚ 91Α/3.5.2020) 

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) εκπροσωπεί ενώσεις 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του συντριπτικά 

μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων συμβάσεων μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων. 

Στο προηγούμενο διάστημα το ΕΣΒΥΚ, μέσω μελών του Δ.Σ. και εκπροσώπων των μελών μας ΣΑΤΕ, 

ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ, συμμετείχε σε σχετικές εργασίες βελτίωσης του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων που δρομολογήθηκαν σύμφωνα με σχετική απόφαση του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’843/2020), με την οποία συγκροτήθηκαν 

συντονιστική Ομάδα Εργασίας και δύο υποομάδες (Μελετών και Κατασκευών) για την υποβολή 

προτάσεων ρύθμισης θεμάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, μελετών και 

συναφών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 και προσαρμογή διατάξεων του.  

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατατέθηκαν και 

συζητήθηκαν νομοτεχνικώς επεξεργασμένες προτάσεις που έχει συντάξει το ΕΣΒΥΚ για ρυθμίσεις 

άμεσης εφαρμογής στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων μελετών, συναφών υπηρεσιών 

και έργων, τις οποίες επισυνάπτουμε στην παρούσα. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν προϊόν 

ενασχόλησης εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της αγοράς, και στοχεύουν στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών προετοιμασίας, στην ανάθεση με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια 

και στην επιτυχή υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, ώστε να παράγονται σε 

συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ποιοτικές μελέτες και έργα που να ανταποκρίνονται στο οικονομικό 

τους αντάλλαγμα.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι προτάσεις αυτές, που αφορούν σε διάφορους τομείς της διαδικασίας 

των δημοσίων συμβάσεων, συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων και 

δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης της βιομηχανίας υποδομών και 

κατασκευών της Χώρας, και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εξετασθούν αποσπασματικά, αλλά 

στο πλαίσιο  ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων προβλημάτων – 

παθογενειών και την επανατοποθέτηση όλων των συμμετεχόντων μερών σε υγιή και διεθνώς 

ανταγωνιστική βάση. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νομοθέτηση των προτάσεών μας, οι πλείστες των οποίων εντάσσονται 

στις προτάσεις που υπήρξε καθολική συμφωνία στις σχετικές επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών, 

θα αποφέρει άμεση βελτίωση της παραγωγής των δημοσίων μελετών και έργων στη Χώρα μας. 
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Κατόπιν αυτών, δηλώνουμε την επιθυμία και τη διαθεσιμότητά μας αφενός για την παρουσίαση των 

προτάσεών μας στην Επιτροπή σας, αφετέρου για γόνιμη, συστηματική συνεργασία και συμμετοχή 

μας στις εργασίες και διαδικασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των δημοσίων συμβάσεων. 

Η νομοθέτηση για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να έχει μακροχρόνια οπτική, να μη στοχεύει στην 

επίλυση τρεχόντων προβλημάτων και να έπεται ουσιαστικής διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς 

φορείς και προσπάθειας ευρύτερης συναίνεσης, σε αντίθεση με το παρελθόν που το χαρακτηρίζουν 

η κυριαρχία της «κυβερνητικής αυθεντίας» και οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες. 

Η σημερινή νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων έχει πολύπλοκη και ανισοβαρή δομή και η 

επιβαλλόμενη ευθεία μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει διαστραφεί με προσθήκη άρθρων 

εθνικής νομοθέτησης.  

Περαιτέρω, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων παρουσιάζει ανεπαρκή στόχευση όσον 

αφορά στα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού έργων, σκοπιμότητας έργων (κοινωνικοοικονομική 

ανάλυση κόστους – ωφελειών), συνέργειας έργων, διαχείρισης αξίας τεχνικών λύσεων (value 

management / planning / engineering), κύκλου ζωής (λειτουργία, συντήρηση, ενέργεια κ.λπ.), 

προσαρμογής στη νέα ψηφιακή εποχή (Digital Construction). Επίσης, χαρακτηρίζεται από υπερβολικά 

στενή οπτική σε θέματα πράσινης ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, αρχαιολογίας, 

πολεοδόμησης, χωροταξίας και δεν εξυπηρετεί σπουδαίους δευτερογενείς αναπτυξιακούς στόχους 

(υγιής επιχειρηματικότητα, κατάρτιση στελεχών, εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, προσαρμογή-

εξειδίκευση επιχειρήσεων και στελεχών στις διεθνείς πρακτικές και απαιτήσεις, εξωστρέφεια κ.α.).  

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την επικείμενη νομοθέτηση μέτρων άμεσης απόδοσης, όπως τα 

προταθέντα από το ΕΣΒΥΚ, πιστεύουμε ότι πρέπει να δρομολογηθεί η ορθολογική απονομοθέτηση 

(deregulation), με προσαρμογή σε καλές διεθνείς πρακτικές και ιεράρχηση των ρυθμίσεων με 

χρήση προτύπων τευχών, κανονισμών, οδηγών κ.λπ. Το ΕΣΒΥΚ έχει ήδη συγκροτήσει Ομάδες 

Εργασίας για την διατύπωση προτάσεων τροποποίησης των νόμων 4412 και 4413 του 2016. 

Τέλος, επισημαίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για την επιτυχή υλοποίηση των δημοσίων 

συμβάσεων και την εξασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού η ύπαρξη 

μηχανισμών στενής παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας καθώς και 

κατασταλτικού ελέγχου της φαλκίδευσης προβλέψεών της (φωτογραφικοί όροι διαγωνισμών, 

ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μετατροπή έργων σε προμήθειες ή μελετών σε γενικές υπηρεσίες κ.λπ.). 

Με την πεποίθηση της ανταπόκρισής σας και εν αναμονή επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεση 

σας. 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

 

Σέργιος Λαμπρόπουλος 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

           Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
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Κοινοποίηση 
Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΦΕΚ Β 1686/4-5-2020) 
 

Συνημμένα:  

ΕΣΒΥΚ: 1η Δέσμη Προτάσεων τροποποίησης του Θεσμικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

  

 

 

 

 

 
 

 

http://sate.gr/
https://segm.gr/
https://www.steat.gr/
https://www.pedmiede.gr/
https://www.hellastron.com/
https://www.hellaslab.gr/
https://www.hellascert.gr/

