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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση - 

ημερίδα που διοργανώνει η ΠΕΔΜΕΔΕ με τη συνεργασία και τη 

συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα «Ο 

νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και η 

εφαρμογή του». 



Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την 

τιμή που μας κάνουν να παραστούν και να μιλήσουν ο κάθε ένας 

στον τομέα του αναπτύσσοντας την αντίστοιχη ενότητα.  

Ευχαριστώ επίσης και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την 

προσέλευσή σας. 

Είναι μεγάλη η ανησυχία και ο προβληματισμός όλων των 

συναδέλφων μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, καθώς τα 

ερωτήματα που γεννώνται είναι αρκετά και χρειάζεται άμεσα να 

ξεκαθαριστούν ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με την 

εφαρμογή του. 

Ο νόμος 4412/2016 που κατά βάση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 

των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη 

ήταν αναμενόμενος και επιβεβλημένος. Το ζητούμενο όμως είναι 

να επιτευχθεί η εφαρμογή του, μέσω προεδρικών διαταγμάτων, 

εγκυκλίων, αποφάσεων, και άλλων εργαλείων, όπως ο ενιαίος 

τύπος διακήρυξης, σε τρόπο ώστε να διορθώσει ατέλειες και 

ελλείψεις στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον υγιούς ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου 

και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς τις 

παθογένειες του παρελθόντος. 

Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα να διοργανώσουμε από κοινού με 

το Τεχνικό Επιμελητήριο, την σημερινή ημερίδα και με 

προσκεκλημένους ομιλητές που γνωρίζουν τα θέματα του 

κατασκευαστικού κλάδου, προκειμένου να  προσπαθήσουμε να 

απαντηθούν ερωτήματα και απορίες αλλά  και να εξάγουμε 

ωφέλιμα και χρήσιμα συμπεράσματα. 

Φυσικά όσο και να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο,  εάν δεν 

δημοπρατηθούν νέα έργα η κατάσταση των επιχειρήσεων του 

κλάδου, μικρών και μεγάλων, θα επιδεινώνεται.  Ελπίζουμε να 

μπορέσει η χώρα να εκμεταλλευτεί όλα τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, και εφαρμόζοντας το νέο νομοθετικό 



πλαίσιο στην παραγωγή των δημοσίων έργων, να προκύψουν 

θετικές εξελίξεις στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Θα δώσω τώρα το λόγο για έναν σύντομο χαιρετισμό στον 

Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό και στους άλλους 

προσκεκλημένους μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ  


