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Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Καταρχάς ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά, με την ελπίδα ότι τώρα, που οι
μεγάλοι κίνδυνοι για τη χώρα και την οικονομία μας φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν, θα
μπορέσουμε να κινηθούμε – παρά τις αδιαμφισβήτητα μεγάλες δυσκολίες που είναι
ακόμα μπροστά μας – με καλύτερες  προοπτικές.

Όπως και με άλλες ευκαιρίες σας έχουμε αναφέρει, πιστεύουμε ακράδαντα ότι στη
μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας οι μελετητικές
συμβουλευτικές επιχειρήσεις, που εκπροσωπεί ο ΣΕΓΜ, μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και η εύστοχη προετοιμασία της επόμενης
προγραμματικής περιόδου αναμφίβολα μπορούν να υποστηριχτούν καταλυτικά από την
παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από μελετητικές εταιρείες που
διαθέτουν την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωση για να
ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των καιρών. Μάλιστα με
ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε ότι προτάσεις μας για την απλούστευση των διαδικασιών
ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο.

Πιστεύουμε ότι είναι κοινός τόπος για όσους οραματίζονται και εργάζονται για μια
καλύτερη χώρα, που σημαίνει αναμφίβολα χώρα με μεγαλύτερη σύγκλιση και
εναρμόνιση προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ότι στην προσπάθεια επανεκκίνησης της
ελληνικής οικονομίας πρέπει να αφήσουμε πίσω μας αντιαναπτυξιακές στρεβλώσεις και
άλλες παθογένειες του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σας είχαμε αναφέρει και κατά τη συνάντηση μας, προσεγγίσαμε
και  το ζήτημα της βελτίωσης του ΠΔ 138/2009 για τα μητρώα μελετητών και εταιρειών
μελετών. Κατανοώντας μάλιστα, όπως μας επισημάνατε, την απόλυτη ανάγκη να
επισπευστούν οι διαδικασίες αντικατάστασης του αναχρονιστικού και προβληματικού
αυτού ΠΔ, περιοριστήκαμε στη διατύπωση προτάσεων άμεσης βελτίωσης, αφήνοντας



αλλαγές που χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και ωρίμανσης να
συζητηθούν στη συνέχεια.

Τις προτάσεις μας αυτές παρουσιάσαμε και καταθέσαμε τόσο στην επιτροπή εργασίας
που είχε συσταθεί όσο και στους συνεργάτες σας. Εκτιμούμε ότι με την υιοθέτησή τους
μπορούν να γίνουν ορισμένα πρώτα ουσιαστικά βήματα στην κατεύθυνση του
εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παροχή μελετητικών και
συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της πληρέστερης εναρμόνισής του προς την
αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική.

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη απάλειψης κάθε διάταξης που οδηγεί σε
στρέβλωση του υγιούς και ποιοτικού ανταγωνισμού ή δημιουργεί εμπόδια στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον μελετητικό συμβουλευτικό κλάδο με προφανείς
αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η αξιοποίηση των
παρακάτω προτάσεών μας:

 Προτείνουμε  την κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβής όλων των τάξεων
πτυχίων. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να προωθηθεί ο ποιοτικός
ανταγωνισμός χωρίς να στερείται η δυνατότητα πιο έμπειρων και καλύτερα
οργανωμένων μελετητικών εταιρειών να διεκδικήσουν, εφόσον το επιθυμούν, την
ανάληψη μελετών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών χαμηλότερου
προϋπολογισμού. Η διατήρηση του σημερινού προστατευτικού καθεστώτος, που
είναι πλέον μετά την απελευθέρωση των εκπτώσεων και εντελώς παράλογο,
στερεί από τις αναθέτουσες αρχές την ευκαιρία να αναζητήσουν τον
καταλληλότερο ανάδοχο, με προφανείς κινδύνους για την ποιότητα του
αποτελέσματος και το δημόσιο συμφέρον.

 Σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (βλ. μεταξύ
άλλων και Ν. 3919/2011) πρέπει να καταργηθεί κάθε γεωγραφικός περιορισμός
σχετικός με την επαγγελματική έδρα των ατόμων μελετητών που στελεχώνουν
τα εταιρικά πτυχία. Ήδη το γεγονός ότι είναι σε ισχύ η σχετική διάταξη του ΠΔ
138/2009 (παράγραφος 2 του άρθρου 4) έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στην αγορά.

 Προτείνουμε τη ρητή αποσαφήνιση, με σχετική πρόβλεψη στο νέο ΠΔ, ότι στις
εξαιρέσεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.
3316/2005 υπάγονται και τα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 Τέλος έχουμε προτείνει μια σειρά από λειτουργικές βελτιώσεις που στοχεύουν
στην εξυγίανση της μελετητικής αγοράς, στην ενίσχυση της πραγματικής
εταιρικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ελληνικών μελετητικών και
συμβουλευτικών εταιρειών ανταγωνιστικών προς τις αλλοδαπές συναφείς
εταιρείες και με προοπτική συστηματικής δραστηριοποίησης στο Εξωτερικό, στην
ενίσχυση της διαφάνειας, στον εξορθολογισμό και την τακτοποίηση των



μητρώων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της λειτουργίας της
υπηρεσίας τήρησης των μητρώων και της ΓΕΜ.

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε ευκαιριακές αλλαγές που θα
αναπαράξουν απλώς το σημερινό μίζερο και αντιαναπτυξιακό περιβάλλον άσκησης της
μελετητικής δραστηριότητας, αλλά να προσεγγίσουμε το ζήτημα με όραμα και σχέδιο
στοχεύοντας μετά από εύλογο χρόνο (για παράδειγμα σε μια πενταετία) οι ελληνικές
μελετητικές επιχειρήσεις να στέκονται ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά,
παρέχοντας ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στο ελληνικό επιστημονικό και τεχνικό
δυναμικό και ιδιαίτερα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας για τα θέματα του μελετητικού κλάδου και πιστεύουμε
ότι θα συμμερίζεστε τη σκέψη μας ότι με μεταρρυθμίσεις, που θα ξεκινήσουν σήμερα με
τις αναγκαίες βελτιώσεις στο ΠΔ για τα μητρώα και άλλες που μπορούν να γίνουν στη
συνέχεια, θα δημιουργηθούν οι θεσμικές προϋποθέσεις αφενός για την καλύτερη και
ποιοτικότερη αξιοποίηση των μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών
στη κρίσιμη σημερινή συγκυρία και αφετέρου για τη διαμόρφωση ελληνικών
μελετητικών επιχειρήσεων, απολύτως ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον, μέσα
στα επόμενα χρόνια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας
αναλυτικότερα τις προτάσεις μας.

Με εκτίμηση,

Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου

Πρόεδρος Γενική Γραμματέας


