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Ανταποκρινόµενος σε µία ακόµη πρόσκληση του υπουργείου Εξωτερικών ο ΣΕΓΜ 
δια του προέδρου του συνόδευσε την αποστολή υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. 
Ευριπίδη Στυλιανίδη σε διήµερη επίσκεψη στο Μαρόκο, από τις 18 έως τις 20 
Μαρτίου 2007. Στην αποστολή, πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων, συµµετείχε και 
περιορισµένος αριθµός θεσµικών φορέων όπως ο ΟΠΕ, ο ΣΕΒ, ο ΟΑΕΠ, το ΚΑΠΕ 
και το ΕΒΗΕ. Από πλευράς του τεχνικού κλάδου στην αποστολή συµµετείχε µόνο ο 
ΣΕΓΜ. 
 
Η επίσκεψη ήταν πολύ καλά οργανωµένη και η φιλοξενία των Μαροκινών 
εξαιρετική. Συγχαρητήρια αξίζουν, επίσης, στο προσωπικό της πρεσβείας µας στο 
Ραµπάτ και ιδιαίτερα στον πρέσβη Γ. Γεωργούτσο, παλαιό γνώριµο του ΣΕΓΜ από 
την εποχή που υπηρετούσε στη ∆ιεύθυνση του υπουργείου Εξωτερικών για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 
 
 
 
Ενδιαφέρουσες συναντήσεις 
Πέραν της συµµετοχής µας στο επίσηµο πρόγραµµα της αποστολής και των 
συναντήσεων και γνωριµιών που κάναµε µε υπηρεσιακούς και κυβερνητικούς 
αξιωµατούχους του Μαρόκου µας δόθηκε η ευκαιρία να έχουµε και δύο σηµαντικές 
και ενδιαφέρουσες συναντήσεις.  
 
Η πρώτη ήταν µε τον αντίστοιχο Σύνδεσµο µε τον ΣΕΓΜ, τον FMCI, στα γραφεία 
του οποίου συναντηθήκαµε µε τον πρόεδρο Moncef Ziani και τη γενική γραµµατέα 
Achour Hafida. Μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουµε µία εποικοδοµητική 
συνεργασία, η οποία ξεκίνησε πριν περίπου ένα µήνα, στη συνάντηση µεσογειακής 
συνεργασίας, που έγινε για πρώτη φορά στη Ρώµη και στην οποία από πλευράς 
ΣΕΓΜ συµµετείχε ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας Γιώργος Καραβοκύρης. 
 
Ο µαροκινός σύνδεσµος, όπως και οι κανόνες άσκησης του επαγγέλµατος του 
µελετητή στο Μαρόκο, παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τις δικές µας. O FMCI 
έχει περίπου 200 µέλη, περιλαµβανοµένων και φυσικών προσώπων, όχι – όµως - 
αρχιτεκτόνων. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µελετητή απαιτείται εγγρα- 
φή σε µητρώο του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων µόνο όµως των ντόπιων µελετητών 
και όχι των ξένων, οι οποίοι µπορούν χωρίς περιορισµούς να εκδηλώνουν ενδιαφέρον 
σε διαγωνισµούς µελετών. 
 
 
Εκτεταµένο πρόγραµµα έργων 
Στο Μαρόκο αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη ένα εκτεταµένο πρόγραµµα δηµοσίων 
έργων που αφορά κυρίως δρόµους, λιµάνια και έργα ύδρευσης - αποχέτευσης. Για  
την εκτέλεση αυτών των έργων απαιτείται ένα µελετητικό δυναµικό, το οποίο δεν 
φαίνεται να διατίθεται στην χώρα. Οι κύριες αδυναµίες εντοπίζονται σε µελέτες 



ύδρευσης, αποχέτευσης και λιµένων. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ένα τεράστιο 
οικιστικό πρόγραµµα, για την κατασκευή δεκάδων χιλιάδων κατοικιών σε περιοχές 
όπου η χώρα παρουσιάζει µεγάλες ελλείψεις. 
 
Συζητήθηκαν εκτενώς οι δυνατότητες συνεργασιών µε εταιρείες - µέλη του 
Μαροκινού συνδέσµου και δηλώθηκε από τους συναδέλφους µας η επιθυµία για 
τέτοιου είδους συνεργασίες, ειδικότερα στους τοµείς που αναφέραµε. Συµφωνήθηκε 
ότι θα επεξεργασθούµε και θα συζητήσουµε συγκεκριµένες προτάσεις, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα στα µέλη των δύο συνδέσµων να εξετάσουν πραγµατικές δυνατότητες 
συνεργασιών. 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης αποφάσεων που ελήφθησαν στην πρώτη µεσογειακή 
συνάντηση της Ρώµης προσκαλέσαµε τον πρόεδρο του µαροκινού συνδέσµου να 
έρθει στη Ρόδο κατά την διάρκεια του συνεδρίου τον Ιούνιο και έτσι να µας δοθεί η 
δυνατότητα να συνεχίσουµε και τη συνεργασία, αλλά - παράλληλα - να συναντηθεί 
και µε µέλη του ΣΕΓΜ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ο κ. Ziani απεδέχθη την 
πρόσκληση. Αντίστοιχη πρόσκληση θα απευθύνουµε και στους οµόλογους µας της 
Τυνησίας, Αλγερίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και πιθανόν της Λιβύης. 
 
Η Ε.Ε. στο Μαρόκο 
Η δεύτερη σηµαντική κατ’ ιδίαν συνάντησή µας ήταν µε τον επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μαρόκο πρέσβη Bruno Dethomas. 
Μας έδωσε πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των κονδυλίων και τις δράσεις που η 
Ε.Ε. θα χρηµατοδοτήσει τα επόµενα τέσσερα χρόνια µέσω του προγράµµατος 
European neighborhood policy. 
 
Ανοίγοντας στο σηµείο αυτό µία παρένθεση σας ενηµερώσουµε η ευρωπαϊκή 
εξωτερική βοήθεια από 1ης Ιανουαρίου 2007 αναµορφώθηκε µε την ολοκλήρωση 
των προγραµµάτων Phare, Tacis, Meda κ.λπ. και την αντικατάστασή τους από το 
πρόγραµµα «European neighborhood policy», το οποίο αφορά το σύνολο των κρατών 
που έχουν σύνορα - χερσαία ή θαλάσσια - µε την Ε.Ε., εξαιρουµένων των χωρών που 
είναι µε οποιονδήποτε τρόπο ήδη συνδεδεµένες µε αυτήν. 
 
Μέσω του παραπάνω προγράµµατος, το Μαρόκο θα λάβει τα επόµενα τέσσερα 
χρόνια περίπου 650 εκατ. ευρώ σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων και των 
έργων υποδοµής. 
 
 Η διαφορά σε σχέση µε τα κρατούντα έως σήµερα είναι ότι ποσοστό περίπου 70% 
των παραπάνω κονδυλίων θα δοθεί στην µαροκινή κυβέρνη- 
ση και θα χρηµατοδοτήσει έργα και δράσεις που έχουν από κοινού αποφασισθεί µέσω 
του προϋπολογισµού της χώρας. ∆εν θα αφορά, δηλαδή, από την αρχή συγκεκριµένες 
δράσεις µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό. Κατά τον κ. Dethomas η πολιτική αυτή, 
πολιτική που δεν αφορά βεβαίως µόνο το Μαρόκο, έχει πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα. Στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τα κονδύλια 
µπαίνουν σε έναν µεγάλο «κουβά», ο οποίος δύσκολα ελέγχεται. Ως πλεονέκτη- 
µα βλέπει το γεγονός ότι η συναλλαγή θα γίνεται πλέον µόνο µε υπουργεία και την 
κεντρική κυβέρνηση, όπου κατά κανόνα υπάρχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 
και λιγότερη διαφθορά.  
 



Στα πλαίσια της EFCA υπάρχει αρκετός σκεπτικισµός σχετικά µε την νέα αυτή 
ακολουθούµενη πολιτική, η οποία από ό,τι γνωρίζουµε έχει δοκιµασθεί περιορισµένα 
και στο παρελθόν. Μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουµε τον προβληµατισµό 
µας, χωρίς - βεβαίως - να καταλήξουµε κάπου. Ο χρόνος θα δείξει. 
 
Στα πλαίσια των κοινωνικών συναντήσεων της επίσκεψης, µας δόθηκε η δυνατότητα 
να συζητήσουµε µε τον υπουργό Εξωτερικού Εµπορίου, καθώς και µε τον γενικό 
γραµµατέα του υπουργείου Μεταφορών Mohammed Margaoui. Η συζήτηση µε τον 
τελευταίο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς δόθηκε η ευκαιρία να µας µιλήσει για το 
µεγάλο πρόγραµµα αυτοκινητοδρόµων, που κατασκευάζουν και προγραµµατίζουν. 
Συζητήσαµε µαζί του την πιθανότητα να µας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουµε 
στο εγγύς µέλλον σε εκείνον και σε υπηρεσιακούς παράγοντες έργα που έχουν 
µελετηθεί και κατασκευασθεί στη χώρα µας, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι 
δυνατότητες των ελληνικών µελετητικών εταιρειών. Με χαρά απεδέχθη την πρόταση 
και συµφωνήσαµε µέσω της πρεσβείας να συντονίσουµε την προσπάθεια. 
 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε τα εξής: 
• Στο Μαρόκο υπάρχει ανάγκη για σηµαντικές υποδοµές σε κατοικίες, 
αυτοκινητοδρόµους, λιµάνια και δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης. 
• Η κυβέρνηση προγραµµατίζει σηµαντικότατες επενδύσεις στους παραπάνω τοµείς. 
• Η χώρα θα λάβει σηµαντική βοήθεια από την Ε. Ε. τα επόµενα χρόνια. 
• Ο αντίστοιχος µε τον ΣΕΓΜ σύνδεσµος είναι διαθέσιµος να στηρίξει προσπάθειες 
συνεργασιών. 
• Στο Μαρόκο δραστηριοποιούνται µελετητικές εταιρείες κυρίως από Γαλλία και 
Ισπανία, αλλά οι Μαροκινοί φαίνεται να µην αρέσκονται στην µονοπωλιακή αυτή 
σχέση. 
 
Ο ΣΕΓΜ θα εξετάσει µε τον αντίστοιχο σύνδεσµο ενέργειες που θα δώσουν την 
δυνατότητα συνεργασιών και θα διερευνήσει την περίπτωση οργάνωσης αποστολής 
στη χώρα για την παρουσίαση δυνατοτήτων σε συγκεκριµένους µελετητικούς τοµείς. 


