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Σελ. 1 από 2 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 187     Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021 

 
 
        Π Ρ Ο Σ  
        ΙΟΒΕ 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έκδοση  μελέτης  ΙΟΒΕ  με θέμα «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την   
επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας». 
 
 
Αγαπητέ κύριε Βέττα, 
 
Αγαπητέ κύριε Μανιάτη, 
 
 
Λάβαμε γνώση της ολοκληρωμένης εργασίας που είχε ανατεθεί στο ΙΟΒΕ από το ΕΣΒΥΚ. Σε πρόσφατη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ εξουσιοδοτηθήκαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες του 
συνόλου των μελών του ΕΣΒΥΚ για το άψογο αποτέλεσμα που εσείς και οι συνεργάτες σας συνθέσατε  
και ανακοινώσατε. 
 
Ευελπιστούμε, σύμφωνα και με τις μεταξύ μας συζητήσεις, ότι η σε σύντομο χρονικό διάστημα  
παρουσίαση και ανάλυση  των συμπερασμάτων της μελέτης στο ευρύ κοινό θα συνεισφέρει έτι 
περαιτέρω στην επιδραστικότητα της,  ιδίως των προτάσεων πολιτικής που περιλαμβάνει.  
 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η μελέτη θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο ουσιαστικής και  
μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΒΥΚ και του εγνωσμένου κύρους ΙΟΒΕ, στο οποίο 
υπηρετείτε. 
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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: 

  

 

 

 

 

 
 

 

Συνδεδεμένα μέλη ΕΣΒΥΚ: 
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