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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 199     Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021 

 

ΠΡΟΣ:  

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κ. Καραμανλή  

Υφυπουργό Υποδομών  

κ. Γ. Καραγιάννη  

         

 
ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις»: Θέσεις και παρατηρήσεις ΕΣΒΥΚ 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών – ΕΣΒΥΚ 

έχοντας περιλάβει ήδη το εργαλείο των Πρότυπων Προτάσεων στις προ διετίας επεξεργασμένες 

προτάσεις ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων μελετών, 

συναφών υπηρεσιών και έργων, δεν μπορεί παρά να εκφραστεί επί της αρχής θετικά για την εν 

θέματι πρωτοβουλία σας.  

Με την παρούσα, ενόψει νομοθέτησης του σχετικού σχεδίου νόμου, επιθυμούμε να προσθέσουμε 

ορισμένες προτάσεις και θέσεις μας, που εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρουν έτι περαιτέρω στην 

αποτελεσματικότητα και στην αναπτυξιακή διάσταση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, διάσταση που 

καθίσταται κρισιμότατη υπό την τρέχουσα συγκυρία. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ εκφράζουμε την παράκληση οι θέσεις και 

παρατηρήσεις μας να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για ενδεχόμενες αναγκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.  

 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Σέργιος Λαμπρόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

 

 
Συνημμένο: Κείμενο παρατηρήσεων ΕΣΒΥΚ στο Νομοσχέδιο για τις Πρότυπες Προτάσεις  
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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: 

 

 

 

 

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/
https://www.psdatm.gr/
https://www.asce.org/greece/
https://pmi-greece.org/

