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Εκδήλωση ΣΑΤΕ για την κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο ΣΑΤΕ, έχοντας κι αυτός διαπιστώσει τις σηµαντικές αρρυθµίες στο σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, που εκκινούν από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές
παθογένειες του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, οργανώνει επίκαιρη ηµερίδα, µε στόχο
την ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο, τόσο
σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα
να δροµολογηθούν προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας,
τουλάχιστον.
Στην ηµερίδα θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των εµπλεκόµενων φορέων του
κλάδου παραγωγής δηµοσίων έργων (Ανεξάρτητες Αρχές, Πολιτικά Κόµµατα, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
Εργοληπτικές Οργανώσεις, ΣΕΓΜ, κ.ά.).
Κατόπιν συνεννόησής µας, ο ΣΑΤΕ προσκαλεί όλα τα µέλη του ΣΕΓΜ να παρακολουθήσουν την εν
λόγω ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδηµίας 7.
∆ήλωση συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί:
α) είτε διαδικτυακά στον σύνδεσµο: https://goo.gl/forms/v6JSGgy9gouTSbGD3
β) είτε µε την συµπλήρωση της δήλωσης συµµετοχής, την οποία πρέπει να αποστείλετε στο email:
info [at] sate [dot] gr ή στο fax 2103824540.
∆είτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.
∆είτε το πρόγραµµα της ηµερίδας εδώ.
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Εκδήλωση ΣΑΤΕ: Εµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016
15 Οκτωβρίου 2018
Μια εξαιρετικά επίκαιρη ενηµερωτική εκδήλωση οργανώνει ο ΣΑΤΕ, την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου
2018, µε ώρα έναρξης στις 9:30, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ακαδηµίας
7), την οποία υπαγορεύει η διετής εµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 στον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων έργων και η ανάγκη αντιµετώπισης των σηµαντικών «αρρυθµιών» που
διαπιστώνονται στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, οι οποίες και εκκινούν τόσο από την
εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές παθογένειες του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων.
Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και
πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δροµολογηθούν προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί
επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει – και πάλι –
στον ρόλο του κινητήριου µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Στο περιβάλλον της διαρκώς συρρικνούµενης δραστηριότητας, γεγονός που έχει συντελέσει στην
κατά 40% µείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3η – 7η του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) από 712 το 2004 σε 425 σήµερα, ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και η
Πολιτεία καλούνται να αντιµετωπίσουν το οξύ πρόβληµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών
στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και
αναιτιολόγητων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που περιορίζουν υπέρµετρα τον ανταγωνισµό
καθώς και την γενικευµένη χρήση των εξαιρετικών προβλέψεων της νοµοθεσίας περί
δηµοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, φαινόµενο που επίσης εξαφανίζει κάθε
έννοια ελεύθερου ανταγωνισµού.

Στην εκδήλωση της Τετάρτης έχουν κληθεί να συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, η ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Συµβάσεων της ΕΕ που αποτελεί τον κύριο φορέα διαµόρφωσης, εφαρµογής και
παρακολούθησης της πολιτικής δηµοσίων συµβάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο άµεσα
εµπλεκόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), το κατ’ εξοχήν αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) όσο και οι εµπλεκόµενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ) ώστε να γίνει
µια ουσιαστική συζήτηση και να διασφαλιστεί η ενεργή συµµετοχή του κλάδου στις εξελίξεις.
Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικοποιήσει τη συµµετοχή τους, ο Νοµικός της ∆/νσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων της ΕΕ κ. Βασίλειος Καναράς, ο Πρόεδρος Α.Ε.Π.Π. κ. Φώτιος Κατσίγιαννης,
η Πρόεδρος του 1ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Αγγελική Πουλοπούλου, η Πρόεδρος του 7ου
Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, το µέλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. ∆ηµήτριος
Λουρίκας, η Νοµικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κα Παναγιώτα – Παρασκευή Αλεξίου, ο Μηχανικός Ε.Ε.Π.
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. Αντώνιος Νίκας, ο Γεν. ∆/ντής Υδραυλικών, Λιµενικών και Κτιριακών Υποδοµών
της Γ.Γ.Υ. κ. Αντώνης Κοτσώνης, ο ∆/ντής Συγκοινωνιακών Υποδοµών µε Σύµβαση Παραχώρησης
της Γ.Γ.Υ. κ. Ιωάννης Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ο
Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος Συριανός, ο ∆/ντής Πιστοποίησης Συστηµάτων TUV HELLAS
(TUV NORD) κ. Ιωάννης Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιος Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος
του ΣΑΤΕ κ. Παναγιώτης Μαυροδάκος, ο Ταµίας ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ κ. Εµµανουήλ Βράιλας, ο τ.
πρόεδρος ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης και ο Νοµικός Σύµβουλος του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτιος
Σταµόπουλος.
Εχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισµό βουλευτές εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων καθώς
και οι Πρόεδροι των ΤΕΕ, ΕΝΠΕ και ΤΜΕ∆Ε.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, µε δήλωση συµµετοχής, η οποία µπορεί να αναζητηθεί
στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (http://www.sate.gr). Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία,
µπορεί κανείς να απευθύνεται στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr
/ fax: 210-3824540).
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Εκδήλωση του ΣΑΤΕ στις 17 Οκτωβρίου για την εµπειρία από την εφαρµογή του
Ν.4412/2016

∆ευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018
Μια εξαιρετικά επίκαιρη και αυξηµένου ενδιαφέροντος ενηµερωτική εκδήλωση οργανώνει ο ΣΑΤΕ,
την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, µε ώρα έναρξης στις 9:30, στην αίθουσα «Ερµής» του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ακαδηµίας 7), την οποία υπαγορεύει η διετής
εµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων έργων και η
ανάγκη αντιµετώπισης των σηµαντικών "αρρυθµιών" που διαπιστώνονται στο σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, οι οποίες και εκκινούν τόσο από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από
διαχρονικές παθογένειες του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων.
Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και
πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δροµολογηθούν προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί
επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει - και πάλι στον ρόλο του κινητήριου µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Η µεγάλη συρρίκνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες στο µεγαλύτερο µέρος τους
αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον κλάδο των Κατασκευών, τροφοδότησε και εξέφρασε σε µεγάλο
βαθµό τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν από το 25% του ΑΕΠ το 2007 σε µόλις 12,6% του ΑΕΠ
το 2017 (σε απόλυτα µεγέθη η µείωση ήταν από € 60,5 δισ. το 2007 σε € 22,4 δισ. το 2017).
Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επενδύσεων στις κατασκευές επί των συνολικών επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου υποχώρησε από 56% το 2007 σε 36% το 2017, δηλαδή οι επενδύσεις στις κατασκευές
συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο. Αυτό
οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες στην πραγµατικότητα κατέρρευσαν (από
€25,2 δισ. το 2007 σε €1 δισ. το 2017), σε αντίθεση µε τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές, οι
οποίες υποχώρησαν πολύ λιγότερο (από €8,9 δισ. σε €7,1 δισ.).
Σε αυτό το περιβάλλον της διαρκώς συρρικνούµενης δραστηριότητας, γεγονός που έχει συντελέσει
στην κατά 40% µείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3η - 7η του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) από 712 το 2004 σε 425 σήµερα, ο κατασκευαστικός κλάδος
αλλά και η Πολιτεία καλούνται να αντιµετωπίσουν το οξύ πρόβληµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών
Προσφορών στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και
αναιτιολόγητων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που περιορίζουν υπέρµετρα τον ανταγωνισµό
καθώς και την γενικευµένη χρήση των εξαιρετικών προβλέψεων της νοµοθεσίας περί
δηµοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, φαινόµενο που επίσης εξαφανίζει κάθε
έννοια ελεύθερου ανταγωνισµού.
Πρόκειται, ασφαλώς, για µείζονα θέµατα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν εκτενώς µεταξύ των
συναρµόδιων ανεξάρτητων αρχών, υπουργείου, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, µε τον τεχνικό
και ειδικότερα τον εργοληπτικό κόσµο.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΑΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης µιας εκδήλωσης στην
Αθήνα, θεωρώντας ότι η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου παραγωγής
δηµόσιων έργων, οφείλει να είναι διαρκής και να εµπεδωθεί µε τη διατύπωση νηφάλιων και
στοχευµένων προτάσεων που θα εξελίξουν τον κλάδο και τους εµπλεκόµενους σε αυτόν την
επόµενη µέρα.
Στην εκδήλωση της Τετάρτης έχουν κληθεί να συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, η ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. που αποτελεί τον κύριο φορέα διαµόρφωσης, εφαρµογής και
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παρακολούθησης της πολιτικής δηµοσίων συµβάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο άµεσα
εµπλεκόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), το κατ' εξοχήν αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) όσο και οι εµπλεκόµενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ) ώστε να γίνει
µια ουσιαστική συζήτηση και να διασφαλιστεί η ενεργή συµµετοχή του κλάδου στις εξελίξεις.
Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικοποιήσει τη συµµετοχή τους, ο Νοµικός της ∆/νσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. κ. Βασίλειος Καναράς, ο Πρόεδρος Α.Ε.Π.Π. κ. Φώτιος
Κατσίγιαννης, η Πρόεδρος του 1ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Αγγελική Πουλοπούλου, η Πρόεδρος
του 7ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, το µέλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ.
∆ηµήτριος Λουρίκας, η Νοµικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κα Παναγιώτα - Παρασκευή Αλεξίου, ο
Μηχανικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. Αντώνιος Νίκας, ο Γεν. ∆/ντής Υδραυλικών, Λιµενικών και
Κτιριακών Υποδοµών της Γ.Γ.Υ. κ. Αντώνης Κοτσώνης, ο ∆/ντής Συγκοινωνιακών Υποδοµών µε
Σύµβαση Παραχώρησης της Γ.Γ.Υ. κ. Ιωάννης Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ.
Κωνσταντίνος Καλέργης, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος Συριανός, ο ∆/ντής Πιστοποίησης
Συστηµάτων TUV HELLAS (TUV NORD) κ. Ιωάννης Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ.
Γεώργιος Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Παναγιώτης Μαυροδάκος, ο Ταµίας ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ κ.
Εµµανουήλ Βράιλας, ο τ. πρόεδρος ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης και ο Νοµικός Σύµβουλος του
ΣΑΤΕ κ. Σταµάτιος Σταµόπουλος.
Έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισµό βουλευτές εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων καθώς
και οι Πρόεδροι των ΤΕΕ, ΕΝΠΕ και ΤΜΕ∆Ε.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, µε δήλωση συµµετοχής, η οποία µπορεί να αναζητηθεί
στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (http://www.sate.gr). Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία,
µπορεί κανείς να απευθύνεται στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr
/ fax: 210-3824540).
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Εκδήλωση ΣΑΤΕ για τα δηµόσια έργα στις 17 Οκτωβρίου
Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
15 Οκτωβρίου 2018
Μια επίκαιρη ενηµερωτική εκδήλωση οργανώνει ο ΣΑΤΕ, την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, µε
ώρα έναρξης στις 9:30, στην αίθουσα «Ερµής» του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών (Ακαδηµίας 7), την οποία υπαγορεύει η διετής εµπειρία από την
εφαρµογή του Ν.4412/2016 στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων έργων και η ανάγκη
αντιµετώπισης των σηµαντικών "αρρυθµιών" που διαπιστώνονται στο σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, οι οποίες και εκκινούν τόσο από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από
διαχρονικές παθογένειες του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων.
Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και
πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δροµολογηθούν προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί
επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει - και πάλι στον ρόλο του κινητήριου µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Η µεγάλη συρρίκνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες στο µεγαλύτερο µέρος τους
αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον κλάδο των Κατασκευών, τροφοδότησε και εξέφρασε σε µεγάλο
βαθµό τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν από το 25% του ΑΕΠ το 2007 σε µόλις 12,6% του ΑΕΠ
το 2017 (σε απόλυτα µεγέθη η µείωση ήταν από € 60,5 δισ. το 2007 σε € 22,4 δισ. το 2017).
Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επενδύσεων στις κατασκευές επί των συνολικών επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου υποχώρησε από 56% το 2007 σε 36% το 2017, δηλαδή οι επενδύσεις στις
κατασκευές συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο.
Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες στην πραγµατικότητα κατέρρευσαν
(από €25,2 δισ. το 2007 σε €1 δισ. το 2017), σε αντίθεση µε τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές,
οι οποίες υποχώρησαν πολύ λιγότερο (από €8,9 δισ. σε €7,1 δισ.).
Σε αυτό το περιβάλλον της διαρκώς συρρικνούµενης δραστηριότητας, γεγονός που έχει συντελέσει
στην κατά 40% µείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3η - 7η του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) από 712 το 2004 σε 425 σήµερα, ο κατασκευαστικός κλάδος
αλλά και η Πολιτεία καλούνται να αντιµετωπίσουν το οξύ πρόβληµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών
Προσφορών στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και
αναιτιολόγητων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που περιορίζουν υπέρµετρα τον ανταγωνισµό
καθώς και την γενικευµένη χρήση των εξαιρετικών προβλέψεων της νοµοθεσίας περί
δηµοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, φαινόµενο που επίσης εξαφανίζει κάθε
έννοια ελεύθερου ανταγωνισµού.
Πρόκειται, ασφαλώς, για µείζονα θέµατα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν εκτενώς µεταξύ των
συναρµόδιων ανεξάρτητων αρχών, υπουργείου, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, µε τον τεχνικό
και ειδικότερα τον εργοληπτικό κόσµο.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΑΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης µιας εκδήλωσης στην
Αθήνα, θεωρώντας ότι η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου παραγωγής
δηµόσιων έργων, οφείλει να είναι διαρκής και να εµπεδωθεί µε τη διατύπωση νηφάλιων και
στοχευµένων προτάσεων που θα εξελίξουν τον κλάδο και τους εµπλεκόµενους σε αυτόν την
επόµενη µέρα.

www.euro2day.gr
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Στην εκδήλωση της Τετάρτης έχουν κληθεί να συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, η ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. που αποτελεί τον κύριο φορέα διαµόρφωσης, εφαρµογής και
παρακολούθησης της πολιτικής δηµοσίων συµβάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο άµεσα
εµπλεκόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), το κατ' εξοχήν αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) όσο και οι εµπλεκόµενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ) ώστε να γίνει
µια ουσιαστική συζήτηση και να διασφαλιστεί η ενεργή συµµετοχή του κλάδου στις εξελίξεις.
Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικοποιήσει τη συµµετοχή τους, ο Νοµικός της ∆/νσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. κ. Βασίλειος Καναράς, ο Πρόεδρος Α.Ε.Π.Π. κ. Φώτιος
Κατσίγιαννης, η Πρόεδρος του 1ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Αγγελική Πουλοπούλου, η Πρόεδρος
του 7ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, το µέλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ.
∆ηµήτριος Λουρίκας, η Νοµικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κα Παναγιώτα - Παρασκευή Αλεξίου, ο
Μηχανικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. Αντώνιος Νίκας ΝΙΚΑΣ 0,00%, ο Γεν. ∆/ντής Υδραυλικών,
Λιµενικών και Κτιριακών Υποδοµών της Γ.Γ.Υ. κ. Αντώνης Κοτσώνης, ο ∆/ντής Συγκοινωνιακών
Υποδοµών µε Σύµβαση Παραχώρησης της Γ.Γ.Υ. κ. Ιωάννης Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ
κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος Συριανός, ο ∆/ντής Πιστοποίησης
Συστηµάτων TUV HELLAS (TUV NORD) κ. Ιωάννης Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ.
Γεώργιος Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Παναγιώτης Μαυροδάκος, ο Ταµίας ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ κ.
Εµµανουήλ Βράιλας, ο τ. πρόεδρος ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης και ο Νοµικός Σύµβουλος του
ΣΑΤΕ κ. Σταµάτιος Σταµόπουλος.
Έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισµό βουλευτές εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων καθώς
και οι Πρόεδροι των ΤΕΕ, ΕΝΠΕ και ΤΜΕ∆Ε.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, µε δήλωση συµµετοχής, η οποία µπορεί να αναζητηθεί
στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (http://www.sate.gr).
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Ηµερίδα ΣΑΤΕ για τα νοµοθετικά ζητήµατα στον κατασκευαστικό κλάδο
από την εφαρµογή του Ν.4412/2016
17/10 @ 8:00 πµ - 5:00 µµ
«Eµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 – Κρίσιµα νοµοθετικά
ζητήµατα και µεταρρυθµίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο»
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών διοργανώνει την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου 2018 µε θέµα: «Eµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 –
Κρίσιµα νοµοθετικά ζητήµατα και µεταρρυθµίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο».
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ΣΑΤΕ, έχοντας διαπιστώσει
σηµαντικές αρρυθµίες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, που εκκινούν
από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές παθογένειες του
συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, οργανώνει επίκαιρη ηµερίδα, µε στόχο
την ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο,
µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δροµολογηθούν
προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας,
τουλάχιστον».
Βασικές θεµατικές ενότητες:
Φιλοσοφία Οδηγιών – Καινοτοµίες
Ενσωµάτωση Οδηγιών – Εµπειρία Από Την Εφαρµογή Του Ν.4412/2016
Αναγκαιότητα Και Ρόλος Του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Eργων
(Μη.Ε.Τ.Ε.)
Εντοπισµός Και Αντιµετώπιση Των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (Αχπ) Στους
∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Εργων
Ειδικά Νοµοθετικά Ζητήµατα
Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών Και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων
Αξιοποίηση Και Ιδιωτών Στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου/ Επίβλεψης
Σε Όλη Την ∆ιαδικασία Υλοποίησης Των ∆ηµοσίων Τεχνικών Εργων (Μελέτη Και
Κατασκευή)
Ρόλος Της ∆ιαιτησίας Κατά Την Επίλυση ∆ιαφορών Που Ανακύπτουν Κατά Την
Εκτέλεση Των Εργων.
∆ηλώσεις συµµετοχής: α) στον σύνδεσµο:
https://goo.gl/forms/v6JSGgy9gouTSbGD3
β) στο email: info@sate.gr και στο fax 2103824540.

www.pdm.gov.gr
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Εκδήλωση ΣΑΤΕ στην Αθήνα την Τετάρτη 17.10.2018 για την εµπειρία από
την εφαρµογή του Ν.4412/2016 – Κρίσιµα νοµοθετικά ζητήµατα και
µεταρρυθµίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο
Ο ΣΑΤΕ, έχοντας διαπιστώσει σηµαντικές αρρυθµίες στο σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, που εκκινούν από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από
διαχρονικές παθογένειες του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, οργανώνει
επίκαιρη ηµερίδα, µε στόχο την ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και
µεταρρυθµίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε
επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να
δροµολογηθούν προκειµένου ο Κλάδος να µετασχηµατιστεί επιτυχώς µε έναν
ορίζοντα 15ετίας, τουλάχιστον.
∆ιαβάστε εδώ την πρόσκληση
Πρόγραµµα
Ηλεκτρονική δήλωση συµµετοχής

www.metaforespress.gr.gr

www.sate.gr

Ηµερίδα ΣΑΤΕ για κρίσιµα νοµοθετικά ζητήµατα και µεταρρυθµίσεις στον
κατασκευαστικό κλάδο
Μια επίκαιρη και αυξηµένου ενδιαφέροντος ενηµερωτική εκδήλωση οργανώνει ο
ΣΑΤΕ, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα «Ερµής» του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), την οποία υπαγορεύει η διετής
εµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων έργων και η ανάγκη αντιµετώπισης των σηµαντικών «αρρυθµιών» που
διαπιστώνονται στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, οι οποίες και εκκινούν
τόσο από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές παθογένειες
του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων.
Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και
µεταρρυθµίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε
επιχειρηµατικό επίπεδο, µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να
δροµολογηθούν προκειµένου ο κλάδος να µετασχηµατιστεί επιτυχώς µε έναν
ορίζοντα 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει -και πάλιστον ρόλο του κινητήριου µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Η µεγάλη συρρίκνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες στο µεγαλύτερο
µέρος τους αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον κλάδο των Κατασκευών, τροφοδότησε
και εξέφρασε σε µεγάλο βαθµό τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η ελληνική
οικονοµία τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
µειώθηκαν από το 25% του ΑΕΠ το 2007 σε µόλις 12,6% του ΑΕΠ το 2017 (σε
απόλυτα µεγέθη η µείωση ήταν από 60,5 δισ. το 2007 σε 22,4 δισ. το 2017).
Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επενδύσεων στις κατασκευές επί των συνολικών
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου υποχώρησε από 56% το 2007 σε 36% το 2017,
δηλαδή οι επενδύσεις στις κατασκευές συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από τις
υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις
σε κατοικίες, οι οποίες στην πραγµατικότητα κατέρρευσαν (από €25,2 δισ. το 2007
σε €1 δισ. το 2017), σε αντίθεση µε τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές, οι οποίες
υποχώρησαν πολύ λιγότερο (από €8,9 δισ. σε €7,1 δισ.).
Σε αυτό το περιβάλλον της διαρκώς συρρικνούµενης δραστηριότητας, γεγονός που
έχει συντελέσει στην κατά 40% µείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων
3η – 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) από 712 το 2004 σε
425 σήµερα, ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και η πολιτεία καλούνται να
αντιµετωπίσουν το οξύ πρόβληµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών στις
διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και
αναιτιολόγητων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που περιορίζουν υπέρµετρα τον
ανταγωνισµό καθώς και την γενικευµένη χρήση των εξαιρετικών προβλέψεων της
νοµοθεσίας περί δηµοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης,
φαινόµενο που επίσης εξαφανίζει κάθε έννοια ελεύθερου ανταγωνισµού.
Πρόκειται, ασφαλώς, για µείζονα θέµατα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν εκτενώς
µεταξύ των συναρµόδιων ανεξάρτητων αρχών, υπουργείου, κρατικών φορέων και
υπηρεσιών, µε τον τεχνικό και ειδικότερα τον εργοληπτικό κόσµο.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΑΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης µιας
εκδήλωσης στην Αθήνα, θεωρώντας ότι η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του
θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµόσιων έργων, οφείλει να είναι διαρκής και να
εµπεδωθεί µε τη διατύπωση νηφάλιων και στοχευµένων προτάσεων που θα
εξελίξουν τον κλάδο και τους εµπλεκόµενους σε αυτόν την επόµενη µέρα.
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Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, η ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. που αποτελεί τον κύριο φορέα διαµόρφωσης,
εφαρµογής και παρακολούθησης της πολιτικής δηµοσίων συµβάσεων σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και η
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), το υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) όσο και οι εµπλεκόµενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ,
ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ) ώστε να γίνει µια ουσιαστική συζήτηση και να διασφαλιστεί η
ενεργή συµµετοχή του κλάδου στις εξελίξεις.
Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικοποιήσει τη συµµετοχή τους, ο Νοµικός
της ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Ε.Ε. κ. Βασίλειος Καναράς, ο Πρόεδρος
Α.Ε.Π.Π. κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, η Πρόεδρος του 1ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα
Αγγελική Πουλοπούλου, η Πρόεδρος του 7ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. κα Χρυσάνθη
Χαραλαµποπούλου, το µέλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. ∆ηµήτριος Λουρίκας, η Νοµικός
Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κα Παναγιώτα – Παρασκευή Αλεξίου, ο Μηχανικός Ε.Ε.Π.
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. Αντώνιος Νίκας, ο Γεν. ∆/ντής Υδραυλικών, Λιµενικών και
Κτιριακών Υποδοµών της Γ.Γ.Υ. κ. Αντώνης Κοτσώνης, ο ∆/ντής Συγκοινωνιακών
Υποδοµών µε Σύµβαση Παραχώρησης της Γ.Γ.Υ. κ. Ιωάννης Μπακογιάννης, ο
Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ.
Γεώργιος Συριανός, ο ∆/ντής Πιστοποίησης Συστηµάτων TUV HELLAS (TUV NORD)
κ. Ιωάννης Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιος Βλάχος, ο
Αντιπρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Παναγιώτης Μαυροδάκος, ο Ταµίας ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ κ.
Εµµανουήλ Βράιλας, ο τ. πρόεδρος ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης και ο Νοµικός
Σύµβουλος του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτιος Σταµόπουλος.
Έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισµό βουλευτές εκπρόσωποι πολιτικών
κοµµάτων καθώς και οι Πρόεδροι των ΤΕΕ, ΕΝΠΕ και ΤΜΕ∆Ε.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, µε δήλωση συµµετοχής, η οποία µπορεί
να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (http://www.sate.gr).
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, µπορεί κανείς να απευθύνεται στα
Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr / fax: 2103824540).

www.polytexnikanea.g

www.sate.gr

«Eµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 – Κρίσιµα νοµοθετικά ζητήµατα και
µεταρρυθµίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο» – Ηµερίδα ΣΑΤΕ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών διοργανώνει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018
µε θέµα: «Eµπειρία από την εφαρµογή του Ν.4412/2016 – Κρίσιµα νοµοθετικά ζητήµατα και
µεταρρυθµίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο».
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ΣΑΤΕ, έχοντας διαπιστώσει σηµαντικές
αρρυθµίες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, που εκκινούν από την εφαρµογή του
Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές παθογένειες
του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, οργανώνει επίκαιρη ηµερίδα, µε στόχο την
ανάδειξη των απαιτούµενων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο,
τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο,
µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δροµολογηθούν προκειµένου ο
Κλάδος να µετασχηµατιστεί επιτυχώς µε έναν ορίζοντα 15ετίας, τουλάχιστον».
Βασικές θεµατικές ενότητες:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.)
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΧΠ) ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
∆ηλώσεις συµµετοχής: α) στον σύνδεσµο:https://goo.gl/forms/v6JSGgy9gouTSbGD3 β) στο
email: info@sate.gr και στο fax 2103824540.

