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Πολλές ευκαιρίες στη χώρα  
του Νείλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου 2006 πραγµατοποιήθηκε επιχειρηµατική 
αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών στην Αίγυπτο, µε επικεφαλής τον 
υφυπουργό Ευριπίδη Στυλιανίδη και µε τη συµµετοχή ικανού αριθµού Ελλήνων 
επιχειρηµατιών και εκπροσώπων φορέων. Η Αίγυπτος έχει θεωρηθεί από το ∆.Σ. 
του Συνδέσµου ως χώρα υψηλής προτεραιότητας και για το λόγο αυτό 
αποφασίσθηκε ο ΣΕΓΜ να ανταποκριθεί και σε αυτήν την πρόσκληση του 
υπουργείου Εξωτερικών, παρά το βεβαρηµένο πρόγραµµα και λόγω της 
εκδροµής στη Βαρκελώνη.  

Χάρις στις προσπάθειες του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων της πρεσβείας µας στο Κάιρο, µε επικεφαλής τον ∆ηµήτριο Νίκα και 
ειδικά του Χρήστου Σταµπουλόπουλου (γραµµατέας Α΄), µε τον οποίο είχαµε 
συνεχείς τηλεφωνικές επαφές για την οργάνωση των συναντήσεων, καθώς και 
της Αικατερίνης Πολίτου, η οποία µας βοήθησε ιδιαίτερα επί τόπου για να 
αντιµετωπίσουµε τις αλλαγές της τελευταίας στιγµής, καταφέραµε την ∆ευτέρα το 
πρωί να πραγµατοποιήσουµε τρεις συνεχόµενες συναντήσεις. 
 
Συνάντηση µε τον Σύνδεσµο Μελετητών 

Επισκεφθήκαµε αρχικά τον Σύνδεσµο Μελετητών της Αιγύπτου και συναντηθήκαµε µε τον 
γενικό γραµµατέα Gamal El Din Nassar, από τον οποίο πληροφορηθήκαµε τα εξής: 
• Ο Σύνδεσµος έχει ως µέλη του 36 εταιρείες και περίπου τετρακόσια φυσικά πρόσωπα, είναι 

δε µέλος της FIDIC. Το ∆.Σ. του Συνδέσµου έχει 15 µέλη.  
•  Η επιλογή συµβούλων µελετητών στην Αίγυπτο βασίζεται δυστυχώς µόνο στην 

προσφερόµενη τιµή.  
• Στις χρηµατοδοτούµενες από διεθνείς οργανισµούς µελέτες είναι πολύ µικρή η συµµετοχή 

των αιγυπτιακών εταιρειών. Τα έργα αυτά ανατίθενται σχεδόν πάντα σε ξένες εταιρείες µε 
µικρή έως ελάχιστη συµµετοχή αιγυπτιακών εταιρειών. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια συνεχή 
αιτία παρέµβασης του Συνδέσµου προς τα υπουργεία χωρίς βεβαίως αποτέλεσµα.  

• Η ηµερήσια χρέωση µηχανικού (daily rate) κυµαίνεται µεταξύ 50 και 100 δολαρίων.  
• Ο µηνιαίος µισθός µηχανικού αντίστοιχα κυµαίνεται µεταξύ 600 και 1000 δολαρίων.  
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• Τα υπουργεία που αναθέτουν µελέτες κύριου ενδιαφέροντος για τα µέλη του ΣΕΓΜ, είναι το 
υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Αρδεύσεων και Νερού. Την 
ευθύνη για τα δίκτυα διανοµής νερού και τα δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας 
αποβλήτων την έχει το υπουργείο Housing and Reconstruction.  

• Όλα τα υπουργεία διαθέτουν µελετητικά τµήµατα και συνεπώς ο αθέµιτος ανταγωνισµός είναι 
από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των Αιγυπτίων συναδέλφων.  

• Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου εκδίδει ένα µηνιαίο ∆ελτίο που περιέχει το σύνολο 
των µελετών που προκηρύσσονται στις αραβικές χώρες.  

• Αντίστοιχες ενηµερώσεις παρέχει και η Ισλαµική Τράπεζα.  
Τα συµπεράσµατα της συζήτησης είναι τα εξής:  
• Υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον για συνεργασία των Αιγυπτίων συναδέλφων µε ευρωπαϊκές 

µελετητικές εταιρείες σε µελέτες χρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε. κυρίως και άλλους διεθνείς 
χρηµατοδότες.  

• Θα µας σταλεί κατάλογος των εταιρειών-µελών του Συνδέσµου, τον οποίο θα διαθέσουµε στα 
µέλη του ΣΕΓΜ.  

• Αντίστοιχα και εµείς θα δώσουµε τα στοιχεία των µελών µας στον αιγυπτιακό Σύνδεσµο.  
• Η συνεργασία µε αιγυπτιακές µελετητικές εταιρείες είναι δυνατόν να ανοίξει την αγορά και 

προς άλλες αφρικανικές χώρες, καθόσον η Αίγυπτος διατηρεί άριστες σχέσεις σχεδόν µε το 
σύνολο αυτών των χωρών.  

• Με την βοήθεια του αιγυπτιακού Συνδέσµου, αλλά κυρίως του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής 
πρεσβείας, θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε το µηνιαίο ∆ελτίο του υπουργείου 
Εξωτερικών της Αιγύπτου και να δούµε πώς µπορεί να αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία των µελών 
µας. 

 
Με την αποστολή της Ε.Ε. 

Η επόµενη συνάντηση ήταν µε τον Α΄ γραµµατέα της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Αίγυπτο Γεώργιο Τσιτσόπουλο, από τον οποίο πληροφορηθήκαµε τα εξής:  
• Η Ε.Ε. είναι ο δεύτερος κατά σειράν χρηµατοδότης της Αιγύπτου µε πρώτες τις ΗΠΑ, το 

µεγαλύτερο –όµως– µέρος της βοήθειας των οποίων αφορά στρατιωτική βοήθεια.  
• Η βοήθεια της Ε.Ε. ανέρχεται µέχρι σήµερα, χρηµατοδοτήσεων, σε περίπου 1.200 εκατ. 

ευρώ.  
• Το MEDA I χρηµατοδότησε κυρίως υποδοµές, ενώ το MEDA II, το οποίο ολοκληρώνεται το 

2007, χρηµατοδοτεί κυρίως κοινωνικές ανάγκες.  
• Το MEDA III (θα ονοµάζεται αν καταλάβαµε καλά ΜΡΙ) θα υποστηρίξει και πάλι κυρίως 

κοινωνικές ανάγκες και λιγότερο υποδοµές.  
• Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προς την Αίγυπτο είναι το πέµπτο µεγαλύτερο της Ε.Ε. στον 

κόσµο.  
• Οι τοµείς που θα χρηµατοδοτηθούν τα επόµενα χρόνια από την Ε.Ε. είναι για την για την 

υγεία 110 εκατ. ευρώ (αφορά και λίγες υποδοµές) και για την παιδεία 100 εκατ. ευρώ (αφορά, 
επίσης, λίγες υποδοµές).  

• Το µόνο πρόγραµµα που φαίνεται να αφορά πραγµατικά υποδοµές είναι το πρόγραµµα για 
την χερσόνησο του Σινά, το οποίο θα απορροφήσει συνολικά 64 εκατ. ευρώ σε δρόµους, 
αποχέτευση και ύδρευση. Θα προκηρυχθούν σύντοµα περίπου εννέα µελέτες για τα έργα 
αυτά. 

 
Συνάντηση µε την Ένωση Κατασκευαστών 

Τελειώνοντας τις συναντήσεις της πρώτης ηµέρας βρεθήκαµε στα γραφεία της Ένωσης 
Κατασκευαστών Αιγύπτου. Η συνάντηση έγινε µετά από δικό τους αίτηµα προς την πρεσβεία και 
µας υποδέχθηκαν εκεί ο πρόεδρος και µέλη του ∆.Σ. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα:  
• Η Ένωση Κατασκευαστών είναι ένας πανίσχυρος οργανισµός. Κανένας δεν µπορεί να 

δουλέψει στην Αίγυπτο ντόπιος ή ξένος αν δεν είναι µέλος της Ένωσης. Αποτέλεσµα αυτού 
είναι η Ένωση να έχει 28.000 µέλη και πολλά έσοδα.  

• Είναι έτοιµο το νέο πολυώροφο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων τους, στο οποίο θα µετακοµίσουν 
τις επόµενες ηµέρες.  
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• Υπάρχει ενδιαφέρον από Ένωσή τους, για συνεργασία µε µελετητικές εταιρείες που έχουν 
εµπειρία στους τοµείς του περιβάλλοντος και της οδοποιίας.  

• Συµφωνήσαµε να στείλουµε στοιχεία για τα µέλη µας και να διατηρήσουµε επαφή.  
Το συµπέρασµα που προέκυψε από την πρώτη ηµέρα των επαφών µας στην Αίγυπτο είναι ότι η 
αγορά παρουσιάζει ενδιαφέρον, παρά τον περιορισµό της βοήθειας που δίνεται από την Ε.Ε. και 
κατευθύνεται προς υποδοµές. Ας µην ξεχνάµε ότι η Αίγυπτος λαµβάνει σηµαντικότατη βοήθεια 
και από άλλους χρηµατοδοτικούς φορείς, όπως η World Bank, African Bank κ.λπ. Η χώρα, 
επίσης, αποτελεί την πύλη προς τις υπόλοιπες αφρικανικές και αραβικές αγορές. ∆υστυχώς, η 
µελετητική αγορά, όπως προκύπτει, κυριαρχείται από τις µελετητικές εταιρείες που λειτουργούν 
υπό την εποπτεία των υπουργείων, θεωρητικά ανεξάρτητα, στην πράξη –όµως– απόλυτα 
ελεγχόµενα. Η συνεργασία µε αυτές τις εταιρείες αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας. 
 
Επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια 

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας (∆ευτέρα 19 Ιουνίου) η αποστολή µετακινήθηκε οδικώς 
στην Αλεξάνδρεια, όπου έφτασε µετά από ένα ταξίδι απίστευτης ταλαιπωρίας και διάρκειας οκτώ 
ωρών.  

Η ηµέρα ξεκίνησε µε την συµµετοχή µας στο επιχειρηµατικό συνέδριο που διοργανώθηκε 
στο Επιµελητήριο Αλεξάνδρειας. Κατά την διάρκεια του υπόλοιπου πρωινού δεν ακολουθήσαµε 
το πρόγραµµα των επιχειρηµατιών και θεσµικών φορέων, αλλά προσκεκληµένοι του Στέφανου 
Ταµβάκη, επίτιµου προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας και αντιπροέδρου του 
Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, ακολουθήσαµε το πρόγραµµα του υφυπουργού Εξωτερικών 
κ. Στυλιανίδη, επισκεπτόµενοι τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας κ. Θεόδωρο Β΄, καθώς και τα γραφεία 
και εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κοινότητας.  

Σκοπός της επίσκεψης στην Κοινότητα ήταν να συζητήσουµε µία ιδέα που καλλιεργούµε 
το τελευταίο διάστηµα στο ∆.Σ. του ΣΕΓΜ. Η ιδέα η οποία ξεκίνησε από το µέλος του ∆.Σ. Ήβη 
Νανοπούλου, γεννηµένη στην Αλεξάνδρεια, είναι να εξετάσουµε την δυνατότητα ο ΣΕΓΜ να 
υποστηρίξει την Κοινότητα Αλεξάνδρειας και ενδεχοµένως και την αντίστοιχη του Καΐρου σε 
θέµατα αξιοποίησης της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν.  

Να αναφέρω ότι µία από τις εξαγγελίες που ο υφυπουργός Εξωτερικών έκανε στα 
γραφεία της Κοινότητας ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής της µη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης, που θα αναλάβει την µελέτη και επισκευή τριών κτιρίων, ιδιοκτησίας της Ελληνικής 
Κοινότητας, στο λεγόµενο ελληνικό τετράγωνο. Η Οργάνωση, που θα υπογράψει την σχετική 
σύµβαση, ονοµάζεται «Μηχανικοί του Κόσµου», έχει ιδρυθεί το 1993 και επικεφαλής της είναι ο 
συνάδελφος Τάκης Μεταξάτος. Το έργο θα εκτελεσθεί σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας.  

Η ιδέα του ΣΕΓΜ έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης από την διοίκηση της Κοινότητας και 
µένει να δούµε πώς θα την συγκεκριµενοποιήσουµε, εξασφαλίζοντας και κάποια χρηµατοδότηση, 
κυρίως από το υπουργείο Εξωτερικών.  

Αυτά από το ταξίδι στην Αίγυπτο. Επόµενη αποστολή του ΣΕΓΜ στο εξωτερικό είναι στις 
αρχές Ιουλίου στα Τίρανα για συναντήσεις µε τον αντίστοιχο Σύνδεσµο και τα µέλη του, καθώς και 
παράγοντες από τα αρµόδια υπουργεία. 
 


