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Στη δραστηριοποίηση του ελληνικού µελετητικού δυναµικού εκτός των 
συνόρων της Ελλάδας και ειδικότερα στις αραβικές χώρες αναφέρθηκε ο 
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών (ΣΕΓΜ) Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, µιλώντας στις 15 Σεπτεµβρίου 
2006, στο Αραβοελληνικό επιχειρηµατικό φόρουµ, που διεξήχθη στην Αθήνα. 
 

Ο κ. Αντωναρόπουλος, αναφέρθηκε στην παρουσία του ΣΕΓΜ και των Ελλήνων 
µελετητών στα µεγάλα έργα υποδοµής που κατασκευάσθηκαν ή κατασκευάζονται στον 
ελληνικό χώρο και επεσήµανε ότι κατά την τελευταία περίοδο των τελευταίων δέκα έως 
δεκαπέντε ετών το µελετητικό δυναµικό της χώρας δυνάµωσε και «σήµερα ασφυκτιά στο 
περιορισµένο πλέον ελληνικό µελετητικό περιβάλλον. Η εξωστρέφεια είναι µονόδροµος για τις 
ελληνικές µελετητικές εταιρείες και είναι καθήκον του ΣΕΓΜ η υποστήριξή της», τόνισε ο 
πρόεδρος του ΣΕΓΜ. 
 
Παρουσία στα Βαλκάνια και στις αραβικές χώρες 

∆υστυχώς, ένα παρωχηµένο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον χώρο των µελετών 
δηµοσίων έργων στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια και το οποίο παρά την βελτίωση 
του και εναρµόνισή του µε το Κοινοτικό δίκαιο συνεχίζει να παραµένει έντονα 
αντιαναπτυξιακό, αποτρέπει την δηµιουργία µεγάλων µελετητικών σχηµάτων, βασική 
προϋπόθεση για την προς τα έξω δραστηριοποίηση.  

Παρόλες, όµως, αυτές τις δυσκολίες οι ελληνικές µελετητικές εταιρείες είναι παρούσες 
και στα Βαλκάνια, και στις αραβικές χώρες. Ο ΣΕΓΜ προσπαθεί µε τη συνεχή παρουσία του 
στις χώρες-στόχο να προβάλλει το προφίλ και τις δυνατότητες των Ελλήνων µελετητών και να 
βοηθήσει έτσι στο άνοιγµα  των αγορών. Πρέπει να αναφέρω εδώ µε µεγάλη χαρά ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχουµε στην προσπάθεια αυτή και την συµπαράσταση του υπουργείου 
Εξωτερικών.  

Ποια, όµως, µπορεί να είναι τα οφέλη από τη συνεργασία του αραβικού κόσµου µε τις 
ελληνικές µελετητικές εταιρείες σε έργα χρηµατοδοτούµενα από τον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα;  
Η ικανότητα, η εµπειρία και η τεχνογνωσία νοµίζω ότι είναι δεδοµένες. Αυτό που θεωρώ ότι 
έχει µεγάλη σηµασία είναι οι παραδοσιακά άριστες σχέσεις των Ελλήνων µε τον αραβικό 
κόσµο και η καλύτερη αντίληψη και προσαρµογή που οι Έλληνες έχουν µε τις επικρατούσες 
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συνθήκες πολιτιστικές, κοινωνικές ακόµη και κλιµατολογικές στην περιοχή. Ας µην ξεχνάµε 
την µακρά ελληνική παρουσία στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν για την κατασκευή µεγάλων 
τεχνικών έργων στις αραβικές χώρες. Πολλά έµπειρα σήµερα στελέχη µελετητικών και 
κατασκευαστικών εταιρειών ξεκίνησαν την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους εργαζόµενα σε 
εργοτάξια στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών εταιρειών 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ελληνικών µελετητικών εταιρειών είναι η καλή γνώση 
των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι ήδη 25 χρόνια 
µέλος της και έχει πλέον αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στις διαδικασίες και κανονισµούς που 
ρυθµίζουν τον τρόπο, µε τον οποίο η Ε.Ε. παρέχει βοήθεια µέσω του Europe aid προς τις 
διάφορες χώρες-αποδέκτες τέτοιας βοήθειας. Στην περίπτωσή µας οι αραβικές χώρες της 
µεσογειακής, κυρίως, ζώνης, οι οποίες µέσω του προγράµµατος Meda είναι αποδέκτες 
τέτοιας βοήθειας, η οποία θα είναι ακόµη µεγαλύτερη µετά την εγκαθίδρυση –όπως ελπίζουµε 
µόνιµα– ειρήνης στην περιοχή έχουν να κερδίσουν από την συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες 
και φορείς µε εµπειρία σε αντίστοιχα προγράµµατα.  

Οι ελληνικές µελετητικές εταιρείες λόγω και της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας, του 
µικρότερου µεγέθους τους, σε σύγκριση µε τις βόρειοευρωπαϊκές και των ανταγωνιστικών 
τιµών που µπορούµε οι ίδιοι να προσφέρουµε, συνεχίζουµε να εκπονούµε και εκτελούµε τις 
µελέτες µόνοι µας. Μπορεί αυτό να σας ακούγεται λίγο περίεργο και επιτρέψτε µου να σας το 
εξηγήσω. Είναι πλέον κανόνας της αγοράς οι µεγάλες διεθνείς µελετητικές εταιρείες στην 
προσπάθειά τους να αναλάβουν µία σύµβαση να προσφέρουν χαµηλές τιµές, τις οποίες δεν 
µπορούν να αντέξουν αν εκτελέσουν τη σύµβαση µε δικό τους προσωπικό και ίδιες δυνάµεις. 
Οι µισθοί, το κόστος λειτουργίας και τα γενικά έξοδα έχουν εκτιναχθεί στις προηγµένες δυτικές 
χώρες στα ύψη και καθιστούν υποχρεωτική την εκχώρηση ουσιαστικά της σύµβασης σε 
γραφεία η φυσικά πρόσωπα προερχόµενα από χώρες µε χαµηλότερες τιµές, κατά κανόνα 
αυτή τη στιγµή από τις πρώην ανατολικές χώρες, πολύ σύντοµα δε από την Κίνα και την 
Ινδία. Η ανάθεση, δηλαδή, µίας σύµβασης µελέτης σε µία µεγάλη εταιρεία του κλάδου µας µε 
την εµπειρία και το προσωπικό που φαίνεται να προσφέρει σε καµία περίπτωση δεν 
εξασφαλίζει τον εργοδότη ότι πράγµατι το έργο θα εκτελεσθεί από αυτήν και είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι το µεγαλύτερο τµήµα θα γίνει από υπεργολάβους αγνώστων στον εργοδότη 
ικανοτήτων και εµπειρίας.  

Αντίθετα, µε τις ελληνικές µελετητικές εταιρείες αυτό δεν συµβαίνει σε καµία 
περίπτωση για τους λόγους που ήδη ανάφερα. Οι µελέτες εκπονούνται εντός και από το 
µόνιµο προσωπικό, η δε σχέση µε τον εργοδότη είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων 
προσωπική, γεγονός που του εξασφαλίζει καλύτερη παρακολούθηση του παραγόµενου 
προϊόντος.  

Επίσης, οι Έλληνες µελετητές, όντας πολύ κοντά στην ιδιοσυγκρασία του αραβικού 
λαού, επιθυµούν και επιδιώκουν τη συνεργασία µε το ντόπιο µελετητικό δυναµικό και σε καµία 
περίπτωση δεν το απαξιώνουν. Εξασφαλίζεται, δηλαδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο η µεταφορά 
τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη του ντόπιου µελετητικού δυναµικού. 
 
Σηµαντική η κρατική βοήθεια 

Η βοήθεια και η συνδροµή της ελληνικής πολιτείας στην προσπάθεια αυτή της 
συνεργασίας και της µεγαλύτερης εµπλοκής των ελληνικών µελετητικών εταιρειών στις 
αραβικές χώρες είναι σηµαντική και άκρως απαραίτητη. Πέραν της ήδη σηµαντικής 
υποστήριξης, που υπάρχει από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών, ο ΣΕΓΜ έχει µελετήσει και 
συζητά µε τα αρµόδια στελέχη του Υπουργείου πρακτικούς τρόπους υλοποίησης αυτής της 
υποστήριξης.  

Ένας από αυτούς είναι η αξιοποίηση µέρους της αναπτυξιακής βοήθειας που η 
Ελλάδα προσφέρει προς τις αραβικές χώρες, για τη χρηµατοδότηση µελετών σε επίπεδο 
feasibility studies, για την διερεύνηση αναγκών σε σηµαντικούς τεχνικούς τοµείς, που η κάθε 
χώρα έχει. Οι µελέτες αυτές θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις των αραβικών χωρών να 
προγραµµατίσουν είτε τις δικές τους επενδύσεις, είτε να ζητήσουν τη χρηµατοδότηση των 
έργων από διεθνείς χρηµατοδοτικούς φορείς. Ο ΣΕΓΜ θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ο 
ενδιάµεσος µη κερδοσκοπικός φορέας, που θα φροντίσει για την σύνταξη αυτών των 
µελετών. 
 


