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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), στη σημερινή δύσκολη 
συγκυρία για τη χώρα, κρίνει σημαντική την κατάθεση των προτάσεών του και προχωρά 
σε μια παρέμβαση προς τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, σχετικά με 
τον ρόλο του μελετητικού κλάδου και τις δυνατότητες συμβολής του στην προσπάθεια 
για την ανόρθωση της χώρας. 

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 για την Ελλάδα, παρά τις 
μεγάλες δυσκολίες που συνεπάγεται, αποτελεί παράλληλα και μια μεγάλη ευκαιρία για τη 
χώρα στην κατεύθυνση να διεκδικήσει μια σοβαρή θέση στην Ευρώπη και στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ο μελετητικός κλάδος βρίσκεται και αυτός μπροστά στην 
πρόκληση να αλλάξει, έτσι ώστε να λειτουργήσει καταλυτικά ως σύμβουλος 
συνεργάτης, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενος προς την 
προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας. Οι ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο του Μνημονίου 2 για τις δημόσιες προμήθειες καθώς και οι νέες πολεοδομικές, 
χωροταξικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα 
των μελετητικών επιχειρήσεων και το ρόλο του συμβούλου μελετητή.  

Επιδιώκοντας στοιχεία ανάδειξης της ποιότητας των υπηρεσιών, της εξωστρέφειας του 
κλάδου, της ολοκληρωμένης και σύγχρονης υποστήριξης βασισμένης στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή εμπειρία, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αντιμετώπισης φαινομένων 
διαφθοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού, ο ΣΕΓΜ καταθέτει μια σειρά από προτάσεις 
άμεσης και μεσοπρόθεσμης εφαρμογής.  

Συγκεκριμένα προτείνονται: Η κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών των πτυχίων, η 
αποσαφήνιση των εννοιών και του αντικειμένου του μελετητή, η αξιοποίηση του θεσμού 
του τεχνικού συμβούλου επίβλεψης, η αξιοποίηση των διαδικασιών FIDIC που αποτελεί 
το πλαίσιο συμβάσεων το οποίο αξιοποιούν όλοι οι βασικοί διεθνείς οργανισμοί στο 
σύνολο του κύκλου παραγωγής των έργων, η βελτίωση και απλούστευση του πλαισίου 
άσκησης της μελετητικής δραστηριότητας, η προώθηση ειδικών ρυθμίσεων που 
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αφορούν την αναβάθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης, την επιτάχυνση των 
αναθέσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μελετητικών υπηρεσιών. 

Εκφράζοντας την ανησυχία μας, για το πόσο το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει 
αντιληφθεί τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας και κυρίως την ανάγκη να 
υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα στο χώρο των μελετών και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, ο ΣΕΓΜ, εκπροσωπώντας τη μελετητική επιχειρηματικότητα, δηλώνει την 
παρουσία και την ετοιμότητα του μελετητικού κλάδου να συμμετάσχει με ευθύνη σε 
έναν διάλογο και κυρίως σε μια σοβαρή προσπάθεια για την ανόρθωση της χώρας. 
 
Σημείωση για τους συντάκτες: Το πλήρες κείμενο των προτάσεων του ΣΕΓΜ 
επισυνάπτεται για αναλυτική ενημέρωση των συντακτών.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
ΣΕΓΜ  - Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών  
Τηλ. 210 64522232, 210 6456896, 6944224089, fax: 210 6444685 
e-mail: segm@segm.gr 
 
 


