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Στήριξη της εγχώριας κατασκευαστικής βιοµηχανίας στο εγχείρηµα του
ΕΣΒΥΚ
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Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών µελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ
του νεοσυσταθέντος ΕΣΒΥΚ στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο
Συµβούλιο των φορέων που εµπλέκονται µε 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.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των Τοµέων της
Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας της Χώρας όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης
Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη Υπουργείου Υποδοµών, εκπρόσωποι
πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδηµαϊκής
Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισµού,
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΑΕΠΠ), οι οποίοι οµόφωνα χαιρέτησαν την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, εξήραν
την πρωτοβουλία των ιδρυτικών µελών και δήλωσαν είτε τη στήριξή τους είτε την
ενεργή συµµετοχή τους.
Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Graham Watts OBE, Chief Executive του
«British Construction Industry Council» (CIC), ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο
λειτουργίας και το έργο του οµόλογου Οργανισµού του Ηνωµένου Βασιλείου
(Επισυνάπτεται η παρουσίαση).
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Η ελληνική κατασκευαστική βιοµηχανία “στηρίζει” το εγχείρηµα του
ΕΣΒΥΚ
Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών µελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ
του νεοσυσταθέντος Εθνικού Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών
(ΕΣΒΥΚ), στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο Συµβούλιο των
φορέων που εµπλέκονται µε 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.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των τοµέων της
ελληνικής κατασκευαστικής βιοµηχανίας, όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης
Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη υπουργείου Υποδοµών, εκπρόσωποι
πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδηµαϊκής
Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισµού,
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΑΕΠΠ).
Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Graham Watts OBE, chief executive του
British Construction Industry Council (CIC), ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο
λειτουργίας και το έργο του οµόλογου Οργανισµού του Ηνωµένου Βασιλείου.
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Η εγχώρια κατασκευαστική βιοµηχανία στηρίζει το εγχείρηµα του Εθνικού
Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)
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Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών µελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ
του νεοσυσταθέντος ΕΣΒΥΚ στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο
Συµβούλιο των φορέων που εµπλέκονται µε 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.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των Τοµέων της
Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας της Χώρας όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης
Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη Υπουργείου Υποδοµών, εκπρόσωποι
πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδηµαϊκής
Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισµού,
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΑΕΠΠ), οι οποίοι οµόφωνα χαιρέτησαν την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, εξήραν
την πρωτοβουλία των ιδρυτικών µελών και δήλωσαν είτε τη στήριξή τους είτε την
ενεργή συµµετοχή τους.
Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Graham Watts OBE, Chief Executive του
«British Construction Industry Council» (CIC), ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο
λειτουργίας και το έργο του οµόλογου Οργανισµού του Ηνωµένου Βασιλείου.
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Πρώτη εκδήλωση ΕΣΒΥΚ
Η εγχώρια κατασκευαστική βιοµηχανία στηρίζει το εγχείρηµα του Εθνικού
Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)

Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών µελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ
του νεοσυσταθέντος ΕΣΒΥΚ στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο
Συµβούλιο των φορέων που εµπλέκονται µε 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.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των Τοµέων της
Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας της Χώρας όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης
Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη Υπουργείου Υποδοµών, εκπρόσωποι
πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδηµαϊκής
Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισµού,
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΑΕΠΠ), οι οποίοι οµόφωνα χαιρέτησαν την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, εξήραν
την πρωτοβουλία των ιδρυτικών µελών και δήλωσαν είτε τη στήριξή τους είτε την
ενεργή συµµετοχή τους.
Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Graham Watts OBE, Chief Executive του
«British Construction Industry Council» (CIC), ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο
λειτουργίας και το έργο του οµόλογου Οργανισµού του Ηνωµένου Βασιλείου.
∆είτε την Παρουσίαση

