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Θέμα: Ημερίδα ΤΕΕ: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων 
            έργων» 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Ενημερώθηκα ότι χτες επικοινώνησαν από το ΤΕΕ με τη γραμματεία του ΣΕΓΜ για να 
ενημερώσουν για την αυριανή ημερίδα (13/11) που διοργανώνει το ΤΕΕ με θέμα: «Η 
οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» με την παράκληση να 
ειδοποιήσουμε τις εταιρίες μέλη μας σχετικά. 

Ασφαλώς θα το κάνουμε, με δεδομένο ότι πιστεύουμε ότι κάθε συζήτηση που επιδιώκει να 
συμβάλει στην αξιολόγηση των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα 
παραγωγής δημοσίων έργων και στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών 
είναι χρήσιμη, τόσο για το γενικό κοινωνικό συμφέρον, όσο και ειδικότερα για την προοπτική 
των μελετητικών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΓΜ και των περισσότερων από 2.000 
μηχανικών μελετητών που τις στελεχώνουν. 

Δεν θα μπορούσε ωστόσο να μην επισημανθεί ότι, ανατρέχοντας στο πρόγραμμα, 
διαπιστώνεται με έκπληξη ότι, ενώ στην οργανωτική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι (και 
πολύ ορθά) όλων των φορέων του τεχνικού κόσμου, μεταξύ των οποίων και της EFCA, 
δηλαδή του ευρωπαϊκού φορέα στον οποίο συμμετέχει ο ΣΕΓΜ, εκπροσωπώντας τον στη 
χώρα μας, απουσιάζει παντελώς εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.  Θα αρκούσε ενδεχομένως να 
διατυπωθεί η άποψη ότι είναι μια οργανωτική αστοχία, η οποία απλώς οδηγεί σε απουσία 
εισηγητών που, με την γνώση και την εμπειρία τους, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
επιτυχία της εκδήλωσης. 
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Ωστόσο, δυστυχώς, δεν αρκεί. Η πεποίθηση που έχει διαμορφωθεί, κ. Πρόεδρε, στη 
συντριπτική πλειοψηφία  των μηχανικών μελετητών, στελεχών των μελετητικών 
επιχειρήσεων μελών του ΣΕΓΜ, είναι ότι το ΤΕΕ έχει οδηγηθεί σε μια εντελώς εξωθεσμική 
διαχείριση της διαφοράς απόψεων μεταξύ των δύο φορέων και η σχετική δυσαρέσκειά τους 
έχει εκφραστεί με σαφήνεια προς το ΔΣ του ΣΕΓΜ.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα μας οι ηγεσίες των 
συλλογικών φορέων είναι χρήσιμο, μακρυά από εκδηλώσεις λαϊκισμού και άγονες 
αντιπαραθέσεις, να λειτουργούν στο ύψος των αναγκών της εποχής, δίνοντας έμπρακτα την 
απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώνονται (δικαίως ή αδίκως) για συντεχνιασμό και 
πελατειακές σχέσεις. 

Ευχόμαστε, ως ΔΣ του ΣΕΓΜ, επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση, γνωστοποιώντας σας με 
αυτή την ευκαιρία ότι, αν και δεν είχαμε επίσημα ενημερωθεί, γνωρίζοντας την αρχικώς 
προγραμματισμένη ημερομηνία της ημερίδας σας (06/11), αλλάξαμε τον δικό μας αρχικό 
προγραμματισμό για μια παρεμφερή κοινή εκδήλωση με τον ΣΕΣΜΑ με θέμα: «Νέες μορφές 
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: αναγκαιότητα για την επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας, ευκαιρίες και απειλές για τις μελετητικές - συμβουλευτικές 
επιχειρήσεις», μεταφέροντάς την για την 13/11. Βέβαια λόγω μετάθεσης και της δικής σας 
ημερίδας, τελικώς οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα. 

Ελπίζω πραγματικά κ. Πρόεδρε μετά τις εκλογές τόσο του ΤΕΕ (24/11) όσο και του ΣΕΓΜ 
(11/12) να διαμορφωθεί πνεύμα συνεννόησης και διαχείρισης διαφορών ανάλογο με τις 
απαιτήσεις των καιρών και τις ανάγκες του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου. 
 

 
 
Ανδρέας Λουκάτος 
Πρόεδρος 

 
 

 


