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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Πολιτείας για προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας 
που διέπει τις μελέτες, σας επισυνάπτουμε προτάσεις μας, οι οποίες περιλαμβάνουν βασικές 
αρχές, συγκεκριμένες προτάσεις που προέκυψαν από την εμπειρία εφαρμογής με το Ν.3316/ 
2005, ορισμένες εκ των οποίων είναι περαιτέρω επεξεργασμένες από το νομικό μας σύμβουλο.  

Ο ΣΕΓΜ, εκφράζοντας το σύνολο των οργανωμένων γραφείων μελετών, στέκεται αρωγός 
της πολιτείας στην προσπάθεια για ανάπτυξη της χώρας και προσπαθεί να συμβάλει εποικο-
δομητικά στη διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ζήσαμε μια εντυπωσιακή αναπτυξιακή προσπά-
θεια που οδήγησε σε πολύ σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και η οποία κο-
ρυφώθηκε το 2004 με την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων. Στο διάστημα αυτό οδηγηθήκαμε 
στη συγκρότηση οργανωμένων μελετητικών γραφείων-εταιρειών, τα οποία ξέφυγαν από την 
κατηγορία των μικρών ατομικών γραφείων, επιτυγχάνοντας, αφ’ ενός να διεκπεραιώσουμε από-
τελεσματικά το ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων μελετητικό έργο και αφετέρου να δημιουργή-
σουμε εταιρείες στις οποίες μπορεί να διατηρηθεί και να επεκταθεί η τεχνογνωσία, συνιστώντας 
ένα σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν. 

Μετά τους ολυμπιακούς αγώνες και ενώ αισθανόμαστε υπερήφανοι ότι είχαμε συμβάλει 
αποφασιστικά στην επιτυχία τους, ζήσαμε περίοδο έντονης ύφεσης (2 χρόνια περίπου) λόγω 
της πολιτικής επιλογής να συνταχθεί νέος νόμος περί μελετών και υπηρεσιών και σε όλο το 
διάστημα αυτό να μην προκηρύσσονται νέες μελέτες. Στη συνέχεια προκηρύχθηκαν αρκετές 
μελέτες που αναθέρμαναν τη σχετική αγορά, έως ότου ξέσπασε και στη χώρα μας η οικονομική 
κρίση. Τη κρίση αυτή στο χώρο των μελετών την βιώνουμε σήμερα με δύο τρόπους: αφενός 
έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η προκήρυξη νέων μελετών (χωρίς να μπορούμε να ισχυρισθού-
με ότι οι υποδομές της χώρας μας έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο που να μην χρειά-
ζονται βελτίωση), αφετέρου τίθεται σε αμφιβολία το κατά πόσον θα ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει 
μελετητικά αντικείμενα και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους. Έτσι έχουν συσσωρευθεί 
αρκετές συνιστώσες αμφιβολίας για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα των μελετών και παροχής 
υπηρεσιών. 
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Οι προκλήσεις γύρω μας παρουσιάζονται σήμερα με τρόπο ιδιαίτερα έντονο και απαιτητικό, 
σε βαθμό που να επηρεάζουν την αυτοδύναμη ανάπτυξη της Χώρας και την ανεξαρτησία λήψης 
αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί τις Οδηγίες της 
Ε.Ε. και να τις ενσωματώσει με ομαλό τρόπο, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες που παρου-
σιάζουμε σαν χώρα. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει στη βελτίωση των υποδομών της και 
στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς (κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, 
επικοινωνίες κλπ.). Είναι φανερό πως τα παραπάνω δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο μέσα από 
μεθοδευμένη και στοχευμένη κεντρική (επιτελική) πολιτική για την θέσπιση της οποίας την 
ευθύνη φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Ο ΣΕΓΜ, με την εμπειρία που έχουν συσσωρευμένη τα 
μέλη του, αλλά και εξ αντικειμένου (μελέτες παράγει), είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει την 
πολιτεία τόσο στην διαμόρφωση της επιτελικής πολιτικής, όσο και στην εξέλιξη και την πραγ-
ματοποίηση του όλου εγχειρήματος. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα γραφεία μελετών αποτελούν τα 
φυτώρια για πολλούς νέους μηχανικούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αξιοποιήσουν και θα 
εξελίξουν την τεχνογνωσία που έχει δημιουργηθεί και συνιστά «πλούτο» για τη χώρα μας, είναι 
εύλογο νομίζουμε το αίτημα για την στήριξη και αξιοποίηση των γραφείων μας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία και για υποστήριξη στο έργο σας.  

Με τιμή,  

          
Πέτρος Πετρακόπουλος     Ανδρέας Λουκάτος 
Πρόεδρος        Γενικός Γραμματέας 
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