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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΔΣ ΣΕΓΜ 2013 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το 

Δ.Σ το 2013. 

Το ΔΣ του ΣΕΓΜ, που εκλέχτηκε στις 14/12/2011 για τη διετία 2012 και 2013, είχε την ευθύνη να 

αντιμετωπίσει τα ζητήματα του μελετητικού κλάδου σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, που 

καθορίζεται όχι μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά από μια πολύπλευρη κρίση ηγεσίας, 

διακυβέρνησης και μοντέλου ανάπτυξης. Από τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης είναι η ανάδειξη 

των σημαντικών προβλημάτων του πολιτικού συστήματος και της αναποτελεσματικότητας του 

δημόσιου τομέα. 

Η κρίση έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στον μελετητικό κλάδο, καθώς -ως απόρροια της 

εντελώς λανθασμένης επιλογής για περιορισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (που 

συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση της ύφεσης που αντιμετωπίζει η οικονομία μας)- έχουν 

περιοριστεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι για μελέτες και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Μάλιστα, η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη αν δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αυτή –

έστω και περιορισμένα και με παλινδρομίες και προβλήματα- η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για 

χρηματοδότηση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών συμβούλου.  

Υπάρχουν όμως και ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς, ως απόρροια της αβεβαιότητας, έχει 

διαμορφωθεί ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας που καλύπτει ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνεται και τα σύνολο σχεδόν της μεσαίας τάξης στην οποία ανήκουν και οι 

εταίροι και γενικότερα το βασικό στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών μας. 

Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο περιβάλλον δραστηριοποιήθηκε το ΔΣ επιχειρώντας να συμβάλει στη 

διαμόρφωση ευνοϊκότερων δεδομένων για τον κλάδο.  
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2.  ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 – 2014 

2.1  ΣΤΟΧΟΙ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και κατά τον απολογισμό για το 2012, με δεδομένη την κρίση και τις 

σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στον μελετητικό κλάδο συνολικά και τις εταιρείες μέλη του 

ΣΕΓΜ ειδικά, ο βασικός στόχος που τέθηκε από το ΔΣ για τη θητεία του ήταν να μείνει υπαρκτός και 

ενεργός ο ΣΕΓΜ, προσπαθώντας να μεγιστοποιηθεί η αναγνωρισιμότητα και η 

αποτελεσματικότητα του ως φορέας εκπροσώπησης των μελετητικών συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων, με ελαχιστοποίηση των δαπανών του και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των 

πόρων που –παρά τις πρωτοφανείς οικονομικές δυσχέρειες – του εμπιστεύονται οι εταιρείες μέλη 

με την πληρωμή των συνδρομών τους, αλλά και έκτακτες εισφορές που καταβλήθηκαν από 

ορισμένους συναδέλφους, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. 

Στο πλαίσιο αυτό, από τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του, το ΔΣ έθεσε 5 στόχους για τη διετία της 

θητείας του:  

 2 αναπτυξιακούς στόχους: την ενίσχυση και διεύρυνση της εσωτερικής μελετητικής αγοράς 

και την ενίσχυση της προσπάθειας για εξωστρέφεια  

 τη βελτίωση του περιβάλλοντος άσκησης της μελετητικής επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 την ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΓΜ, ως μέσον για την καλύτερη προώθηση των θεμάτων του 

κλάδου, αλλά και ως φορέα ενημέρωσης των μελών του 

 τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αξιοποίησης των οικονομικών πόρων 

Αναλυτικότερα:  

1. Ενίσχυση και διεύρυνση της εσωτερικής μελετητικής / συμβουλευτικής αγοράς 

Ο βασικός αναπτυξιακός στόχος για τη διετία 2012 και 2013 ήταν η -κατά το δυνατόν- διεύρυνση και 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στον κλάδο των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

Η βασική επιδίωξη ήταν, στη διετία 2012 και 2013, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών αναγκών και 

προτεραιοτήτων της χώρας, να συμβάλλουμε στοχευμένα και μεθοδικά, με τις προτάσεις μας και τις 

παρεμβάσεις μας, στη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης πόρων από το ΕΣΠΑ (σε 

συνδυασμό σε πολλές περιπτώσεις με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ή/και τον πρόσθετο 

δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για υπηρεσίες μελετητή και τεχνικού 

συμβούλου. 
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Ισχυρά σημεία Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές 

 Ύπαρξη 

αναπτυξιακών 

αναγκών σε 

διάφορους 

τομείς 

(μεταφορές, 

νερό, απόβλητα, 

κτηματολόγιο, 

τουρισμός, 

γεωργία κλπ) 

 Αντιμετώπιση 

της σημασίας 

των μελετών και 

των υπηρεσιών 

συμβούλου ως 

αναγκαίο κακό  

 Δυσλειτουργία 

της δημόσιας 

διοίκησης 

 Πόροι του ΕΣΠΑ 

 Απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας 

Επενδύσεων για 

συμβούλους 

 Συμπίεση 

προϋπολογισμών 

για μελέτες και 

παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου 

 Αθέμιτος 

ανταγωνισμός, 

αδιαφάνεια και 

διαφθορά 

 Στρεβλώσεις και 

δυσλειτουργίες στο 

πλαίσιο άσκησης 

της μελετητικής 

δραστηριότητας  

 

2. Εξωστρέφεια 

Δεύτερος αναπτυξιακός στόχος που τέθηκε για τη διετία είναι η ενίσχυση της προσπάθειας των 

μελετητικών εταιρειών για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό. 

Ισχυρά σημεία Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές 

 Ύπαρξη 

αξιόπιστης 

τεχνογνωσίας 

 

 Οικονομικά 

δεδομένα των 

ελληνικών 

εταιρειών 

 Δυσκολία για 

εγγυητικές  

 Υπαρξη 

προσβάσιμων 

αναπτυσσόμενων 

αγορών 

 Αδυναμίες της 

οικονομικής 

διπλωματίας 

 Γενικευμένη 

ανησυχία για την 

προοπτική της 

ελληνικής 

οικονομίας 
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3. Βελτίωση περιβάλλοντος άσκησης της μελετητικής δραστηριότητας 

Τρίτος στόχος που τέθηκε, ήταν η βελτίωση των συνθηκών άσκησης της μελετητικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, αλλά και 

γενικότερα των συνθηκών λειτουργίας του κλάδου. 

Με τον στόχο αυτό συναρτώνται θέματα που αφορούν τόσο στο γενικό θεσμικό πλαίσιο (δικαίωμα 

για παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, 

προδιαγραφές κλπ) όσο και με ζητήματα λειτουργίας της αγοράς του κλάδου (δεοντολογία, 

διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές, έλλειψη προδιαγραφών κλπ). 

4. Προβολή ΣΕΓΜ – Επικοινωνία  

Τέταρτος στόχος, που υπηρετεί όλους τους παραπάνω, είναι η ενίσχυση της θεσμικής και 

κοινωνικής αναγνωρισιμότητας του ΣΕΓΜ και η βελτίωση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με 

τα μέλη του. 

5. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αξιοποίησης των οικονομικών πόρων 

Τέλος πέμπτος στόχος, που είναι, στη σημερινή συγκυρία, η βάση για τη διατήρηση της συνέχειας 

του ΣΕΓΜ είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αξιοποίησης των οικονομικών πόρων, μέσα 

κυρίως από περιορισμό των δαπανών, αλλά και με μεγιστοποίηση – πάντα όσο επιτρέπει η 

δυσάρεστη πραγματικότητα – των εσόδων (συλλογή συνδρομών, προσέλκυση νέων μελών, 

ενεργοποίηση μελών που έχουν αποστασιοποιηθεί), καθώς επίσης και με βελτιστοποίηση της 

κατανομής και της χρήσης των περιορισμένων πόρων. 

 

2.2. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Συνοπτικά τα κύρια μέσα που καταγράφηκαν ως κατάλληλα για την προώθηση των στόχων που 

τέθηκαν παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Για το θέμα της ενίσχυσης και διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς 

 Παρεμβάσεις σε κρίσιμους υπευθύνους λήψης ή διαμόρφωσης αποφάσεων  

 Διερεύνηση συνεργειών /διαμόρφωση συμμαχιών με άλλους φορείς  

 Στοχευμένη παρουσίαση των απόψεων και των προτάσεων του ΣΕΓΜ 
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Για το θέμα της εξωστρέφειας 

 Συνεργασία με ΥΠΕΞ, ΟΠΕ κλπ για στοχευμένη οικονομική διπλωματία 

 Συνεργασία με Τράπεζα Αττικής / ΕΤΑΑ, με ΟΑΕΠ και Τράπεζες για θέματα εγγυητικών 

επιστολών 

 Βελτιστοποίηση ενημέρωσης μελών για θέματα εξωτερικού 

Για το θέμα του περιβάλλοντος άσκησης της μελετητικής δραστηριότητας 

 Στοχευμένες παρεμβάσεις (κατάργηση κάτω ορίων, προώθηση προεπιλογής, 

κατευθυντήριες προδιαγραφές, κατευθύνσεις για τεχνική ικανότητα, πληροφοριακό 

σύστημα για ανάθεση συμβάσεων κλπ) 

 Θέματα δεοντολογίας 

 Εργασιακά θέματα 

 Παρακολούθηση αναθέσεων, εκπτώσεων κλπ 

Για το θέμα της προβολής του ΣΕΓΜ και της επικοινωνίας με τα μέλη 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής και επικοινωνίας 

 Παρεμβάσεις για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του κλάδου 

 Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κλπ 

 Αναβάθμιση site 

 Αξιοποίηση site για ενημέρωση μελών για θέματα εξωτερικού (διαγωνισμοί κλπ), εξελίξεις 

στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο (αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ), ενημέρωση για θέματα του 

κλάδου με πληροφορίες από τη συμμετοχή του ΣΕΓΜ σε όργανα και επιτροπές κλπ 

Για το θέμα της οικονομικής διαχείρισης 

 Μείωση δαπανών 

 Διευκολύνσεις και συστηματική επικοινωνία για εξόφληση συνδρομών 

 Εκστρατεία προσέλκυσης νέων μελών 
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Όπως είναι γνωστό και παρουσιάστηκε στον απολογισμό του 2012, το ΔΣ του ΣΕΓΜ, εκτιμώντας ότι 

η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή που επηρρεάζει και τη μελετητική συμβουλευτική 

δραστηριότητα, είχε προχωρήσει τον Απρίλιο 2012 στη δημοσιοποίηση των απόψεων του για τον 

«Ρόλο του κλάδου των συμβούλων μελετητών στην προσπάθεια ανόρθωσης της Ελληνικής 

οικονομίας». Τα βασικά σημεία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

3.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1.2. Βασικό πλαίσιο απόψεων 

Οι βασικές απόψεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με τη σημερινή συγκυρία και τον ρόλο του 

μελετητικού κλάδου ήταν οι εξής: 

 Ο μελετητικός κλάδος διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και ταυτόχρονα έχει τη δημιουργική 

δυναμική να την εμπλουτίζει διαρκώς και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως 

σύμβουλος συνεργάτης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια 

ανάκαμψης της οικονομίας μας.  

 Αν και παράγει άυλο προϊόν, που ως εκ τούτου συχνά υποτιμάται από τους παράγοντες 

λήψης αποφάσεων, έχει εξαγωγική δυναμική και ήδη ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις 

έχουν προσανατολισμό εξωστρέφειας και παρουσία στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική 

παγκοσμιοποιημένη αγορά.  

 Δεν έχουμε αυταπάτες ότι για να μπορέσει ο μελετητικός κλάδος να διαδραματίσει ρόλο 

ανάλογο των σημερινών αναγκών, πρέπει και αυτός να αλλάξει, να λειτουργήσει 

δημιουργικά στις νέες συνθήκες που είναι πιο ανταγωνιστικές, να ξεπεράσει στρεβλώσεις 

και συνθήκες προστατευτισμού του παρελθόντος, να αναδείξει και να υπηρετήσει έναν νέο 

ρόλο ολιστικής ευθύνης για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επίβλεψη 

υλοποίησης έργων και προγραμμάτων. 

 Η αναθεώρηση και επανατοποθέτηση του ρόλου και της ευθύνης του μελετητικού κλάδου 

στη νέα εποχή είναι κυρίως θέμα μιας συναινετικής σύγχρονης αντίληψης για τον ρόλο και 

τη σημασία της μελέτης και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το 
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δημόσιο, την εργοληπτική βιομηχανία, τους ιδιώτες επενδυτές, την πανεπιστημιακή και 

ερευνητική κοινότητα. 

 Χρειάζεται μια «κοινωνική συμφωνία» που να τοποθετεί με σαφή τρόπο τις ευθύνες όλων 

αυτών των παραγόντων. Πάνω από όλα χρειάζεται μια ριζική αντιμετώπιση δύο μεγάλων 

στρεβλωτικών ψευδαισθήσεων (που συνιστούν άλλη μια ιδιότυπη μοναδικότητα της χώρας 

μας): ότι η μελέτη είναι αναγκαίο κακό, μικρής σημασίας για την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος, για να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην υλοποίηση των έργων και ότι ο 

ρόλος και η ευθύνη του μελετητή εξαντλείται σε έναν τυπικό σχεδιασμό έργων ή/και 

προγραμμάτων.  

3.1.3. Στόχοι προτάσεων για αλλαγές και βελτιώσεις 

Με βάση λοιπόν την αντίληψη μας για τα δεδομένα διατυπώσαμε προτάσεις με τις οποίες 

επιδιώκουμε: 

 Να διασφαλίζεται η ποιότητα των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και η ποιότητα και ασφάλεια των έργων που παράγονται. 

 Να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και σύγχρονη υποστήριξη των φορέων της πολιτείας, 

των ιδιωτών επενδυτών και γενικότερα της κοινωνίας σε σχέση με τις ανάγκες μελετητικών 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προοπτική της εξόδου από την κρίση και της 

αξιοποίησης των σημερινών αναπτυξιακών ευκαιριών. 

 Να διαμορφώνονται συνθήκες δραστηριότητας για τον μελετητικό κλάδο σε όλο το φάσμα 

των σχετικών υπηρεσιών, που να διευκολύνουν την εξωστρέφεια στο παγκοσμιοποιημένο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

 Να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα φαινόμενα διαφθοράς και τα θέματα αθέμιτου 

ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης. 

 Να αξιοποιείται δημιουργικά η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου (Ν.3316 κ.λπ.), με την ενσωμάτωση των αναγκαίων βελτιώσεων και 

απλουστεύσεων. 

 Να θεραπεύεται η μεγάλη δυστοκία στην διαδικασία ανάθεσης μελετών, η οποία στρέφει 

τους φορείς ανάθεσης μελετών σε διαδικασίες κατάτμησης, απευθείας αναθέσεων ή ακόμα 

και σε προκηρύξεις έργων χωρίς ουσιαστική μελετητική προετοιμασία. 

http://www.segm.gr/
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Οι αλλαγές που προωθούμε με τις προτάσεις μας δεν είναι ευκαιριακές και αποσπασματικές αλλά 

απαντούν συγκροτημένα και συνεκτικά σε μια μεγάλη σύγχρονη πρόκληση: 

 Διαμόρφωση πλαισίου που να διασφαλίζει τη δυνατότητα του μελετητικού κλάδου να 

στηρίξει τις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με ποιότητα και ασφάλεια και 

ταυτόχρονα να λειτουργεί προωθητικά στην εξωστρέφεια του τομέα, έτσι ώστε να 

μεγιστοποιείται το παραγόμενο προϊόν και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και 

προϋποθέσεις επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. 

3.1.4. Προτάσεις 

1. Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών των πτυχίων, ώστε να απελευθερωθεί ο υγιής και 

ποιοτικός ανταγωνισμός.  

2. Ρητή αποσαφήνιση των εννοιών και του αντικειμένου τους: μελέτη, παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου, έρευνα και νομοθετικός προσδιορισμός και οριοθέτηση των φυσικών και 

νομικών προσώπων που μπορούν να έχουν την ευθύνη υλοποίησης των σχετικών 

δραστηριοτήτων, με στόχο την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και τη 

βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού. 

3. Ρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης και 

στην επιτάχυνση των αναθέσεων: 

 Ενοποίηση των σταδίων I (έλεγχος δικαιολογητικών καταλληλότητας και τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας υποψηφίων) και II (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) στους 

διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία για να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις από 

ενστάσεις και προσφυγές 

 Θεσμοθέτηση δεσμευτικών χρονικών περιθωρίων για την αξιολόγηση προσφορών (καθαρός 

χρόνος αξιολόγησης) και για την εκδίκαση ενστάσεων  

 Δημιουργία μητρώου αξιολογητών και ορισμός των επιτροπών αξιολόγησης με κλήρωση 

4. Αξιοποίηση του θεσμού του τεχνικού συμβούλου επίβλεψης, όπως προβλέπεται στην εθνική 

και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και όπως λειτουργεί διεθνώς. 

5. Ρυθμίσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των μελετητικών υπηρεσιών: 

 Νομοθετική ρύθμιση για το θέμα της τιμολόγησης 

Πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα της τιμολόγησης των μελετητικών υπηρεσιών, που σήμερα 

πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στη χρήση κατά την οποία εγκρίθηκε ο σχετικός λογαριασμός, 

http://www.segm.gr/
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ενώ η καταβολή της πληρωμής συχνά γίνεται πολύ αργότερα, δημιουργώντας έτσι πρόσθετο 

διαχειριστικό κόστος (προκαταβολή φόρου, ΦΠΑ κ.λπ.). Η πρόταση μας είναι να προβλέπεται 

εντολή πληρωμής όταν ο φορέας έχει πράγματι τη δυνατότητα να πληρώσει και μόνο τότε να 

υπάρχει η υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου.  

 

 Κατάργηση εισφορών 

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος των μελετητικών υπηρεσιών είναι αναγκαίο να περιοριστεί 

το μη παραγωγικό κόστος που συνδέεται με την υλοποίηση τους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διάφορες εισφορές / κρατήσεις (υπέρ ΤΕΕ, ΕΜΠ κ.λπ.).  

 

  Αποθάρρυνση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 

Για την κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος από ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

προτείνεται η εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων, όπως η καθιέρωση προσκόμισης πρόσθετων 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που να συνδέονται με το μέγεθος της έκπτωσης σε σχέση με τον 

αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης ή υπηρεσίας. 

 

6. Βελτίωση και απλούστευση του πλαισίου άσκησης της μελετητικής δραστηριότητας και του 

συστήματος ανάθεσης μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε απόλυτη 

αρμονία με τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στους διαγωνισμούς, το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης πρέπει να καθορίζεται 

με βάση κριτήρια ποιοτικής επιλογής, δηλαδή τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και 

χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα διεθνώς (διαγωνισμοί World Bank, Europe-Aid κ.λπ.).  

Η ανάγκη για εξειδικευμένη εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα πρέπει να καλύπτεται 

αφενός με την απαίτηση για συγκεκριμένη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου και αφετέρου 

από τις απαιτήσεις στελέχωσης της ομάδας μελέτης ή συμβούλου (ή προφανώς με συνδυασμό 

και των δύο).  

Σε μια χρονική στιγμή που για να υπάρχει η ελληνική οικονομία πρέπει να επιχειρηθούν σε όλα 

τα επίπεδα τολμηρές αλλαγές αναπτυξιακού και εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα, είναι εντελώς 

αντιφατικό να διατηρούνται αναχρονιστικές ρυθμίσεις που τελικά δημιουργούν στρεβλώσεις 

και θέτουν όρια στα επαγγελματικά δικαιώματα.   

http://www.segm.gr/
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Η αλληλουχία: καθορισμός προϋπολογισμού έργου, αντιστοίχιση και καθορισμός αμοιβής 

μελετητή, αντιστοίχιση τάξης και κατηγορίας πτυχίου, καθορισμός άνω και κάτω ορίων 

αμοιβών, αντίστοιχων μεγίστων και ελαχίστων προϋπολογισμών άρα και ορίων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων δεν μπορεί να υφίσταται πλέον στο νέο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.  

Η διατήρηση αναχρονιστικών ρυθμίσεων όπως οι κατηγορίες και τάξεις των πτυχίων και τα 

κάτω και άνω όρια αμοιβών δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 

Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Μελετών και δυσχεραίνουν με γραφειοκρατικούς 

χειρισμούς και πρόσθετο κόστος τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.  

Στο σημείο αυτό η πρότασή μας είναι:  

Πλήρης εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή: 

 Διαγωνισμοί όπου το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης να καθορίζεται με 

βάση κριτήρια ποιοτικής επιλογής, δηλαδή τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και 

χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια  

 Επαναξιολόγηση του συστήματος κατηγοριών και τάξεων των μελετητικών πτυχίων με 

διατήρηση των μητρώων μελετητών και μελετητικών εταιρειών για πιστοποίηση της 

μελετητικής ιδιότητας  

 Γενικευμένη χρήση του συστήματος της προεπιλογής στους διαγωνισμούς ανάθεσης 

μελετών και συναφών υπηρεσιών συμβούλου 

 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (και αφού έχει προηγηθεί προεπιλογή) εφαρμογή του 

συστήματος ανάθεσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (π.χ. μελέτες και υπηρεσίες χαμηλού 

προϋπολογισμού, υποστηρικτικές μελέτες, τυποποιημένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου) 

Τέλος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η σταδιακή αξιοποίηση των διαδικασιών FIDIC 

σε όλο τον κύκλο παραγωγής των έργων (μελέτες, υπηρεσίες συμβούλου, έργα κ.λπ.). 

Οι συμβάσεις FIDIC είναι οι μόνες δοκιμασμένες ευρύτατα διεθνώς για 60 χρόνια περίπου με 

χιλιάδες εμπειρίες εφαρμογής. Είναι το πλαίσιο συμβάσεων που αξιοποιούν όλοι οι βασικοί 

διεθνείς οργανισμοί στα προγράμματα που χρηματοδοτούν (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια 

Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.). Σε μια περίοδο «επανεκκίνησης» και 

«ανόρθωσης» της ελληνικής οικονομίας θα είναι ένα σημαντικό και κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού η 

κατά το δυνατόν αξιοποίηση τους. 

http://www.segm.gr/
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3.2  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Στον τομέα αυτό δεν υπήρξε σημαντική δραστηριότητα. Διατηρήθηκε η συστηματική επικοινωνία 

και συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών 

(Β8) και στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε στοχευμένη επιχειρηματική αποστολή στην Αλγερία (25/11). 
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4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

4.1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΤAΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 

4.1.1  Σε ισχύ το ΠΔ 138/2009 – Διαδικασία βελτίωσης 

Στο πνεύμα των γενικών θέσεων του ΣΕΓΜ - όπως τέθηκαν παραπάνω – και σε συνέχεια των 

προτάσεων που είχαν υποβληθεί τον Δεκέμβριο 2012 για την τροποποίηση του ΠΔ 138/2009, το ΔΣ 

του ΣΕΓΜ είχε συνεχή συνεργασία με το επιτελείο του τότε αρμόδιου Υπουργού Αναπληρωτή κ. 

Καλογιάννη προκειμένου να διαμορφωθεί νέο ΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό οι κυριότερες προτάσεις που 

διατυπώθηκαν ήταν: 

4.1.1 Γενικές Επισημάνσεις 

Το Π.Δ. είναι εκτελεστικό του Ν. 3316/05 και άρα πρέπει να περιλαμβάνει και να καθορίζει 

συγκεκριμένα θέματα που προβλέπει γι’ αυτό ο νόμος (βλ. παρ. 7 του άρθρου 39). Κατά συνέπεια οι 

προτάσεις λαμβάνουν υπόψη το δεδομένο αυτό και επιχειρούν να επιφέρουν βελτιώσεις σε 

σημαντικά θέματα, όπως: 

 στον εξορθολογισμό και στην τακτοποίηση των Μητρώων, με σκοπό την εξυγίανση της 

μελετητικής αγοράς 

 στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού και στη 

μείωση, εάν όχι εξάλειψη, του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης 

 στην ενίσχυση της πραγματικής εταιρικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία 

Ελληνικών μελετητικών και συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και 

υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών 

εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση 

 στην ενίσχυση της διαφάνειας, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της λειτουργίας 

της Υπηρεσίας τήρησης των Μητρώων και της Γ.Ε.Μ. 

Οι παραπάνω βελτιώσεις σχετίζονται τελικώς με τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, 

καθόσον η οργάνωση, το μέγεθος και η εμπειρία των συμβαλλομένων με το δημόσιο συνιστούν 

αδιαμφισβήτητα εχέγγυα για την άρτια και ποιοτική εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και 

συναφών υπηρεσιών.  

Επίσης, η εξυγίανση της αγοράς θα εισφέρει στην ελαχιστοποίηση αρνητικών φαινομένων της 

σημερινής εποχής (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, εναρμονισμένες πρακτικές και μεθοδεύσεις νόθευσης 

του ανταγωνισμού, κ.ά.). 
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Περαιτέρω, είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι και η ενεργοποίηση της κατηγορίας 28 «Μελέτες 

συστημάτων πληροφορικής και δικτύων» θα έχει θετικές επιπτώσεις αφενός στον κλάδο, αφετέρου 

στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, καθόσον θα τακτοποιηθεί θεσμικώς και ο σημαντικός 

αυτός τομέας μελετών και συναφών υπηρεσιών. 

4.1.2.  Σύνοψη βασικών προτάσεων / ρυθμίσεων 

 Καταρχάς, εξαντλώντας την νομοτεχνική δυνατότητα της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/05 

(«...καθορίζονται: α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής...»), προτείνεται η 

εξειδίκευση/διευκρίνιση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005, με προσθήκη όρου 

ρητής ένταξης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ στις εξαιρέσεις της ανωτέρω παραγράφου 

του νόμου. 

 Προτείνονται η κατάργηση των κάτω ορίων των αμοιβών ανά τάξη πτυχίου, ο 

εξορθολογισμός στα άνω όρια των αμοιβών ανά τάξη πτυχίου και η θέσπιση ενιαίων ορίων 

αμοιβών για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

 Σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (βλ., μεταξύ άλλων, και Ν. 

3919/2011), καταργείται κάθε γεωγραφικός περιορισμός σχετικός με την επαγγελματική 

έδρα των ατόμων-μελετητών που στελεχώνουν τα εταιρικά πτυχία. 

 Προτείνεται προσθήκη όρου για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται όταν 

φυσικά πρόσωπα – μελετητές που έχουν λάβει μέρος μεμονωμένως ή ως μέλη σύμπραξης σε 

διαγωνιστική διαδικασία και στελεχώνουν μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού, κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή και εκτέλεσης της σύμβασης, Εταιρεία μελετών. 

 Εισάγεται η έννοια της «αποδεδειγμένης ενασχόλησης στην εκπόνηση μελετών ή/και στην 

παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων ή ιδιωτικών έργων», η οποία προτείνεται ως 

απαίτηση της χορήγησης ατομικού πτυχίου Α’ τάξης, πέραν της παρέλευσης 4ετίας από την 

κτήση του τίτλου σπουδών. Η απαίτηση αυτή επεκτείνεται και για την ανανέωση των πτυχίων, 

ανεξαρτήτως της τάξης αυτών, και προτείνεται να πιστοποιείται μέσω της υποβολής 

βιογραφικού σημειώματος (πρότυπο του οποίου θα συντάξει η ΓΕΜ). 

 Για την εγγραφή ή την προαγωγή του ατομικού μελετητικού πτυχίου στη Β’ ή στη Γ’ τάξη, 

προτείνεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη αποδεδειγμένης εμπειρίας, ανάλογης του είδους και 

του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει ο 

Μελετητής, βάσει της κατηγορίας και της τάξης του πτυχίου. Για την αξιολόγηση προτείνονται 

τρία (3) κριτήρια, μεταξύ των οποίων και το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων, χωρίς 
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όμως αυτό να οριοθετείται σε σχέση με το άνω όριο αμοιβών της εκάστοτε κατηγορία και 

τάξης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική και ουσιαστική αξιολόγηση κάθε Μελετητή . 

 Η ισχύς των ατομικών μελετητικών πτυχίων προτείνεται να είναι τέσσερα (4) έτη, όπως και 

των πτυχίων των εταιρειών μελετών, για τις οποίες, πλέον, ταυτίζονται οι ημερομηνίες λήξης 

ατομικών και εταιρικών πτυχίων. 

 Για τη χορήγηση, την ανανέωση και την αναθεώρηση των μελετητικών πτυχίων ελέγχεται η 

ισχύς τυχόν επιβληθεισών πειθαρχικών ποινών. 

 Καθορίζεται ελάχιστη απασχόληση (88 εργάσιμες ώρες μηνιαίως) για να μπορεί ένας 

υπάλληλος να στελεχώσει εταιρικό πτυχίο. 

 Ρυθμίζεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι στη μετοχική σύνθεση μίας Εταιρείας μελετών μπορεί 

να συμμετέχουν άλλες εταιρείες, υπό τον μοναδικό περιορισμό της υποχρέωσης ύπαρξης 

ονομαστικών μετοχών . 

 Ρυθμίζονται οι διαδικασίες αποχώρησης στελεχών εταιρικών πτυχίων και δίδεται περιθώριο 

έξι (6) μηνών στις εταιρείες μελετών για την αντικατάσταση. 

 Καθορίζονται οι περιπτώσεις μη απαίτησης γνωμοδότησης της ΓΕΜ ή/και μη απαίτησης 

καταβολής εισφοράς (π.χ. σε περίπτωση απώλειας ή αλλαγής διεύθυνσης). 

 Ρυθμίζονται θέματα προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα και προτείνεται στις 

περιπτώσεις εταιρειών οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται και στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΜ. 

 Προτείνεται στην σύνθεση της ΓΕΜ να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο έχει άμεση σχέση με 

βασικούς τομείς μελετών (αρχιτεκτονική, πολεοδομία, χωροταξία, περιβάλλον, διαχείριση 

υδάτων, κ.λπ.). 

 Βελτιώνονται και συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της ΓΕΜ. 

 Προτείνεται θέσπιση ρητής διάταξης για τη δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων Μητρώων εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Π.Δ., την ανάπτυξη 

διαδικτυακού ιστοτόπου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και, το κυριότερο, 

εισάγεται πρόβλεψη μετάβασης σε ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, καθώς και εισαγωγή της 

έννοιας του «ηλεκτρονικού πτυχίου». 
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 Η έναρξη δημοπράτησης μελετών και συναφών υπηρεσιών της κατηγορίας 28 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3316/2005 προτείνεται να γίνει 1½ έτος μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ., έτσι 

ώστε να έχει εγγραφεί στα Μητρώα επαρκής αριθμός μελετητών και εταιρειών μελετών. 

Παράλληλα από τον ΣΕΓΜ διατυπώθηκε η πρόταση, με την προοπτικη να τεθεί σε ισχύ στο άμεσο 

μέλλον με συμπληρωματική ρύθμιση, να εξεταστεί η θέσπιση κάποιων ελάχιστων προϋποθέσεων 

χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας ανά τάξη εταιρικού μελετητικού πτυχίου, οι οποίες θα 

πρέπει να πληρούνται, εκτός των ελάχιστων απαιτήσεων στελέχωσης, για την εγγραφή στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών, αλλά και για την ανανέωση των εταιρικών πτυχίων. Η εφαρμογή των εν λόγω 

προϋποθέσεων προτείνεται να ξεκινήσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, αναγκαίο για την 

προσαρμογή των μελετητικών εταιρειών. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή να ξεκινήσει από 

την 01.01.2017. 

Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι διάφορα (χρηματοοικονομικοί δείκτες, 

γραφεία εταιρειών, κύκλος εργασιών, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις διοικητικού 

και υποστηρικτικού προσωπικού κλπ).  

Η διαφοροποίηση αυτή από το υφιστάμενο καθεστώς για τις εταιρείες μελετών προτείνεται σε 

συνδυασμό με αντίστοιχη αλλαγή της υφιστάμενης φιλοσοφίας περί των ορίων αμοιβών ανά τάξη 

πτυχίου. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτό – και για όσο διατηρείται το σύστημα των κατηγοριών και 

τάξεων μελετητικών πτυχίων- τα άνω όρια των αμοιβών για τα Α΄. Β΄ και Γ΄ τάξης ατομικά πτυχία 

είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εταιρικά.   

 

4.1.3.  Η πορεία του θέματος 

Παρά τη συστηματική συνεργασία με τους συνεργάτες του τότε αρμόδιου Υπουργού, αλλά και την 

καλή επικοινωνία με τον ίδιο τον Υπουργό αναπληρωτή κ. Καλογιάννη το σχέδιο ΠΔ που 

διαμορφώθηκε προς τροποποίηση του πΔ 138/2009 ελάχιστες ουσιαστικές αλλαγές περιελάμβανε, 

διατηρώντας στην ουσία σε ισχύ τη συντριπτική πλειοψηφία των αναχρονιστικών αντιαναπτυξιακών 

διατάξεων. 

Όταν ενημερωθήκαμε σχετικά και στο πλαίσιο της διαβούλευσης που δρομολογήθηκε για 

διατύπωση απόψεων, επισημάναμε προς τον Υπουργό Αναπληρωτή κ. Καλογιάννη (20/06/2013) τα 

εξής: 

 Το περιεχόμενο του νέου ΠΔ για τα μητρώα, που μας κοινοποιήσατε, σε αντικατάσταση του 

ΠΔ138/2009, περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που τροποποιούν και βελτιώνουν τη 

λειτουργία του σημερινού συστήματος των μελετητικών πτυχίων. Από τη σκοπιά αυτή το 
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νέο ΠΔ συμβάλλει σε μια καταρχάς βελτίωση των δεδομένων, καθώς διορθώνονται 

ορισμένες πολύ προβληματικές διατάξεις του ισχύοντος ΠΠΔ 138/2009. 

 Όπως όμως σας έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει πιστεύουμε ότι – ιδιαιτέρως σήμερα στην 

πολύ δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας και εν όψει της διαφαινόμενης 

προοπτικής ανάκαμψης – είναι απολύτως αναγκαίες ριζικώτερες αλλαγές, που θα 

διαμορφώσουν πλαίσιο άσκησης της μελετητικής – συμβουλευτικής δραστηριότητας σε 

αντιστοιχία με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας και σε αρμονία με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και εμπειρία. 

 Πρέπει να ρυθμισθεί το θέμα κατοχής μελετητικών πτυχίων από καθηγητές ΑΕΙ, που τόσο 

ταλανίζει την υπηρεσία Μητρώου του Υπουργείου σας, αλλά και το σύνολο του μελετητικού 

κόσμου. 

 Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο που έχουν αναδειχτεί οι βαθύτατα αρνητικές επιπτώσεις 

που έχουν στην οικονομία μας όλες οι αναχρονιστικές διατάξεις προστατευτισμού, να 

διατηρούνται τα κάτω όρια αμοιβής των μελετητικών πτυχίων, τα οποία αποτελούν 

απαράδεκτη κακής ποιότητας ελληνική πρωτοτυπία.  

 Αν δεν υιοθετηθεί η παραπάνω πρόταση μας, να γίνει τουλάχιστον η εξής βελτίωση: στις 

περιπτώσεις συμβάσεων μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών των οποίων η εκτέλεση 

απαιτεί δύο ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, Μελετητής ή Εταιρεία μελετών που 

διαθέτει πτυχίο σε ανώτερης τάξης καλούμενη κατηγορία, μπορεί να καλύψει και μία ή 

περισσότερες από τις λοιπές καλούμενες κατηγορίες, εάν διαθέτει πτυχίο στις κατηγορίες 

αυτές το οποίο είναι μεγαλύτερης τάξης από τις καλούμενες. 

 Θα ήταν προτιμότερο να μην προβλέπεται αυθαίρετη κατανομή της εμπειρίας από τις 

Υπηρεσίες στα μέλη της ομάδας μελέτης (την οποία αποκλείεται να γνωρίζουν με 

σαφήνεια).  

 Θα ήταν πολύ καλύτερο για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 

με το σύστημα των μελετητικών πτυχίων αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις μας για 

αυστηροποίηση της πρώτης εγγραφής, καθώς επίσης και έλεγχο στη φάση της ανανέωσης 

πτυχίου ως προς το κατά πόσον ασκείται συνεχώς η μελετητική δραστηριότητα. 

 Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν στοιχειώδεις βελτιώσεις του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου στην προοπτική της διαμόρφωσης υγιούς μελετητικού κλάδου, ικανού 

να συμβάλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και είναι το ελάχιστο 

http://www.segm.gr/


 

          ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

      Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 

      segm@segm.gr, www.segm.gr 

 

17 

 

που πρέπει να γίνει σήμερα αν πραγματικά η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να υπάρχει ο κλάδος 

αυτός.  

Ο τότε αρμόδιος Υπουργός Αναπληρωτής κ. Καλογιάννης επικοινώνησε μαζί μας ενημερώνοντας ότι 

θα συμμετείχε στην εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΕΓΜ την 26/06/2013 με θέμα: «Δεδομένα και 

συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών» και με την 

ευκαιρία θα είχαμε μια αναλυτική σχετική συζήτηση. Λόγω του ανασχηματισμού που μεσολάβησε 

και της αντικατάστασης του δεν κατέστη δυνατόν. 

Το υπόμνημα με τις απόψεις μας επί του σχεδίου ΠΔ τέθηκε σε γνώση τόσο του νέου Υπουργού κ. 

Χρυσοχοΐδη όσο και του (παραμείναντος) Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλου. 

Πρόσφατα ο τελευταίος μας ενημέρωσε (στην κοινή εκδήλωση ΣΕΓΜ – 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», την 

13/11/2013) ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία για το νέο ΠΔ με ενσωμάτωση, όπως συμπεράναμε 

από την ομιλία του, ελάχιστων και οριακών βελτιώσεων σε σχέση με το ισχύον. 

  

4.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020  

Ο ΣΕΓΜ είναι μεταξύ των φορέων κοινωνικών εταίρων που έχουν κληθεί και συμμετέχουν στη 

διαδικασία διαβούλευσης για την προετοιμασία του ΣΕΣ 2014 – 2020. 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την προγραμματική περίοδο 2014 – 

2020 (04/10/2013), μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού κ. Χατζηδάκη και στη συνέχεια 

υποβάλαμε σχετικό υπόμνημα με τις απόψεις μας. Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής: 

 Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι η πιο σημαντική ευκαιρία για 

την έξοδο της χώρας από τη σημερινή δυσμενή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Η 

δυνατότητα που δίνεται για επανεκκίνηση της οικονομίας με νέα αναπτυξιακή δυναμική μπορεί 

να γίνει πραγματικότητα εφόσον σχεδιαστούν κατάλληλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και 

παράλληλα θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες που καθιστούν απλούστερη την αξιοποίηση των 

πόρων.  

 Μερικά βασικά σημεία που σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική και το σχεδιασμό της νέας 

προγραμματικής περιόδου με αναπτυξιακά κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

 Στον τομέα των υποδομών υπάρχουν ακόμη σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά ζητήματα είναι η ολοκλήρωση των βασικών οδικών υποδομών, η ανάπτυξη 
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και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, η υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση 

του τουρισμού, η ανάδειξη ιστορικών κέντρων πόλεων, η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, η 

υλοποίηση έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδάτων και για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κ.ά. 

 Η υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή των τομέων με σημαντική αναπτυξιακή 

και πολλαπλασιαστική δύναμη. Επίσης η συστηματική μόχλευση ιδιωτικών πόρων παράλληλα 

και συμπληρωματικά με τη δημόσια δαπάνη. 

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων προγραμματισμού και των τελικών 

δικαιούχων, αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία που υπάρχει στις ειδικές υπηρεσίες 

διαχείρισης και παράλληλα ενισχύοντας την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.   

 Με βάση τη σημαντική εμπειρία των μελών του ΣΕΓΜ που συμμετείχαν με καθοριστικό ρόλο σε 

όλα τα στάδια υλοποίησης προγραμμάτων, εντοπίζονται προβλήματα, αδυναμίες αλλά και 

ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ως 

σημαντικότερα αναδεικνύονται: 

 Το να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας μέσω και 

εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης κοινωνικών εταίρων και φορέων. 

 Η διασφάλιση αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και γενικότερα 

των φορέων προγραμματισμού. 

 Ο περιορισμός των φορέων υλοποίησης με την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού 

συστήματος αξιολόγησης της τεχνικής και διαχειριστικής επάρκειας τους.  

 Η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των φορέων. 

 Η έγκαιρη διενέργεια διαγωνισμών για την πρόσληψη έμπειρων εταιρειών τεχνικών 

συμβούλων.  

 Η τροποποίηση και αυστηροποίηση των διατάξεων περί εγγυήσεων και ευθυνών των 

μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων. 

 Η συστηματική αξιοποίηση στην επίβλεψη και τον ουσιαστικό έλεγχο των μελετών και των 

έργων ιδιωτικών μελετητικών εταιρειών, μέσω διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων, με 

ειδικές ρήτρες συνεγγύησης και συνευθύνης. 

 Η καθιέρωση πρόβλεψης υποχρεωτικού υποέργου για την πρόσληψη, μέσω διαγωνισμού, 

Τεχνικού Συμβούλου για όλα τα έργα προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ, ο οποίος θα 

είναι συνεγγυητής και συνυπεύθυνος για την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη κατασκευή των 

έργων.  

 Η θέσπιση προτύπων διακηρύξεων για κάθε τύπο δημόσιας σύμβασης. 
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 Η απλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών με σκοπό την επιτάχυνση και τη δραστική 

μείωση του χρόνου ολοκλήρωσής τους. 

 Υπάρχουν δύο παράλληλες προκλήσεις που πρέπει και στο πλαίσιο του Σ.Ε.Σ. 2014 -2020 να 

αντιμετωπιστούν θετικά για τον κλάδο μας. Πρώτον είναι η αξιοποίηση του πολύ αξιόλογου 

τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων για 

συστηματική υποστήριξη της προσπάθειας της χώρας για ανάκαμψη και επάνοδο σε αναπτυξιακή 

τροχιά. Δεύτερον και επίσης σημαντικό είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των 

μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι οι μελετητικές – συμβουλευτικές 

υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προϊόν και οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να λειτουργήσουν ως προπομπός της γενικότερης εξαγωγικής προοπτικής της ελληνικής 

οικονομίας 

 Οι προβλέψεις του Σ.Ε.Σ. για εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα 

οφείλουν να επεκταθούν και στον τομέα των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με 

στόχο την ουσιαστική ανάπτυξή του, η οποία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναχαίτιση 

του μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο κληθήκαμε και συμμετείχαμε στα 

σχετικά Αναπτυξιακά Συνέδρια του ΥΠΕΚΑ (21/05/2013) και της Περιφέρειας Αττικής (30/04/2013). 

  

4.3. ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά της παροχής μελετητικών και 

συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών από την απελευθέρωση των εκπτώσεων, χωρίς άλλα 

συνοδευτικά μέτρα που θα συνέβαλαν στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

προχωρήσαμε σε σχετικές ενέργειες: 

4.3.1. Επιστολή προς τον Υπουργό Αναπληρωτή κ. Καλογιάννη (23/05/2013) 

Στην επιστολή επισημαίναμε τα εξής: 

 Με αρκετές ευκαιρίες έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας για τις προοπτικές και το μέλλον του 

μελετητικού κλάδου και των μελετητικών επιχειρήσεων. 

 Όπως επανειλημμένως έχουμε σημειώσει, η ανησυχία μας αυτή δεν απορρέει τόσο πολύ από – 

την απολύτως υπαρκτή – δύσκολη κατάσταση της οικονομίας μας, όσο κυρίως από το γεγονός 

ότι βλέπουμε –κατ’ εξακολούθηση – να απουσιάζει μια συγκροτημένη προσέγγιση για τον ρόλο 

του μελετητικού κλάδου και των μελετητικών επιχειρήσεων στη σημερινή συγκυρία, παρά τη 

διαφαινόμενη προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι η 
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εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι οι μελετητικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες 

αντιμετωπίζονται περίπου σαν αναγκαίο κακό, η δε ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον τομέα 

σαν ρομαντική (αν όχι γραφική) προσπάθεια. 

 Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική και η παρατεινόμενη απαξίωση του 

μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου θα έχει, φοβόμαστε, σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο 

στην απασχόληση στον τομέα, αλλά και στην ποιότητα των μελετών και τελικά στην παραγωγή 

των έργων και στην ανάπτυξη. 

 Η συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος προϋποθέτει μια απολύτως σαφή 

αντίληψη του αρμόδιου Υπουργείου (και της Πολιτείας γενικότερα) σχετικά με τη σημασία των 

μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον ρόλο του κλάδου για τη διαμόρφωση της 

οποίας για άλλη μια φορά δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας να συνεισφέρουμε. 

 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε, εκ νέου, ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που 

έχει ανακύψει και έχει δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τον υγιή ανταγωνισμό με προφανείς 

κινδύνους για την ποιότητα των μελετών και των παρεχομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η 

πλήρης απελευθέρωση των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011, έχει 

δημιουργήσει δυσμενείς και ανεξέλεγκτες συνθήκες στην αγορά, οι οποίες λειτουργούν εις 

βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των υγιών επιχειρήσεων, και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 

την ωρίμανση και την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων. 

 Όπως είχε προβλέψει και ενημερώσει την τότε ηγεσία του Υπουργείου ο Σύνδεσμός μας, η 

αποσπασματική εφαρμογή του μέτρου της ελεύθερης έκπτωσης δεν μπορεί να επιτύχει τους 

βασικούς στόχους αυτού, δηλαδή την εξυγίανση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της 

διαφάνειας. 

 Δυστυχώς, η πρόβλεψή μας αυτή επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα, καθόσον από τα στοιχεία των 

διαγωνισμών, κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου, προκύπτει ότι δίδονται ανεξέλεγκτες 

εκπτώσεις, οι οποίες πλέον, ξεπερνούν παγίως το 60% και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις 

μέχρι και το 85%, φαινόμενο που εντείνεται συνεχώς και, όπως κατανοείτε, θα λειτουργήσει 

σίγουρα σε βάρος της αρτιότητας και της ποιότητας των μελετών και των υπηρεσιών, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και οικονομική υλοποίηση των έργων. 

Υπενθυμίζουμε ότι στην Εισηγητική Έκθεση του Ν. 3316/2005, ο οποίος συντάχθηκε και 

ψηφίστηκε επί της θητείας σας στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφερόταν «...Η ανάθεση της μελέτης 

στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή απαλλάσσει βεβαίως από την προσπάθεια αναζήτησης 

κριτηρίων ανάθεσης, ...αλλά δεν τίθεται υπό συζήτηση γιατί θα προκαλούσε πόλεμο επί των 
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τιμών χωρίς έλεος, με επικράτηση των κακών μελετητών εις βάρος των ποιοτικών και θα είχε 

καταστρεπτικές συνέπειες στην ποιότητα των μελετών...». 

 Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει πρωτίστως να βελτιστοποιηθεί το σύστημα επίβλεψης των 

συμβάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα και γενικότερα το δημόσιο 

συμφέρον, να εντοπιστούν σφάλματα και προχειρότητες που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν, 

λόγω και των πολύ περιορισμένων αμοιβών και να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι δεν είναι 

δυνατόν να προσφέρουν, ελαφρά τη καρδία, ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές, ευελπιστώντας ότι θα 

καταφέρουν με προχειρότητα να υλοποιήσουν τις συμβάσεις, περιορίζοντας έτσι το κόστος 

υλοποίησης εις βάρος της ποιότητας, χωρίς συνέπειες. Παράλληλα είναι επιτακτική η ανάγκη να 

προωθηθούν αμέσως προληπτικά και βελτιωτικά μέτρα σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Οι κυριότερες σχετικές προτάσεις μας είναι οι 

εξής: 

 Συστηματική εφαρμογή κριτηρίων ποιοτικής προεπιλογής των διαγωνιζομένων (σήμερα: 

σχετικές με το αντικείμενο απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας και μελλοντικά 

επιπρόσθετα: χρηματοοικονομικά στοιχεία, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλιση 

επαγγελματικής ευθύνης, κ.ά.). 

 Υποχρέωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό όλων των μελών των Επιτροπών 

Διαγωνισμού, τόσο των φορέων ανάθεσης όσο και των εκπροσώπων του ΤΕΕ (δηλαδή 

επέκταση της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 σε όλους, 

ανεξαιρέτως, τους φορείς ανάθεσης μελετών, καθώς και στο ΤΕΕ). 

 Εφαρμογή συστήματος μη αποδοχής των ασυνήθιστα χαμηλών, αλλά και υψηλών, 

οικονομικών προσφορών. 

 Αναλογική επαύξηση του ποσού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης όταν η έκπτωση ξεπερνά 

ένα όριο (αντίστοιχη διάταξη με την ισχύουσα για τα δημόσια έργα). 

 Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών στις τάξεις των μελετητικών πτυχίων που τίθενται ως 

προϋπόθεση συμμετοχής σ’ έναν διαγωνισμό. 

 Σύνταξη και θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών εκπόνησης τεχνικών μελετών. 

 Ανάθεση της επίβλεψης των συμβάσεων μελετών στις ιδιωτικές εταιρείες, με παράλληλη 

αναμόρφωση των διατάξεων περί ευθυνών. 

 Σημαντικό μέρος των παραπάνω βελτιώσεων μπορεί να επιτευχθεί με την απολύτως αναγκαία 

τροποποίηση του ΠΔ 138/2009, θέμα για το οποίο σας έχουμε γνωστοποιήσει τις προτάσεις μας 

και αναμένουμε. Πιστεύουμε ότι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του ειδικού 
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θέματος που σας εκθέτουμε δεν πρέπει να καθυστερήσει, καθόσον ήδη ο μελετητικός κόσμος 

και οι μελετητικές επιχειρήσεις ειδικότερα, υφίστανται τις συνέπειες. 

4.3.2. Εκδήλωση του ΣΕΓΜ με θέμα: «Δεδομένα και συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των 

μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών» (26/06/2013) 

Παράλληλα προχωρήσαμε στην οργάνωση ειδικής εκδήλωσης για το θέμα την 26/06/2013 

προσκαλώντας το αρμόδιο Υπουργείο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων, το ΤΕΕ και τον ΣΕΣΜΑ. 

Στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση θέταμε τα εξής κύρια σημεία ως πλαίσιο συζήτησης στην 

εκδήλωση: 

 Στη δυσμενέστατη περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων, τον οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας, βρίσκεται σε ιδιαιτέρως κρίσιμη 

κατάσταση ως προς τη βιωσιμότητά του, αφενός λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης του κύκλου 

εργασιών, αφετέρου -και το κυριότερο- λόγω της διαφαινόμενης έλλειψης μελλοντικής 

προοπτικής και αδυναμίας μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον ρόλο του κλάδου. 

 Όπως επανειλημμένως έχει επισημάνει ο ΣΕΓΜ, η επιδεινούμενη αυτή κρίση του κλάδου δεν είναι 

αποκλειστική απόρροια της εθνικής οικονομικής κρίσης, αλλά οφείλεται κυρίως στην διαχρονικώς 

εσφαλμένη πολιτική και θεσμική προσέγγιση του μελετητικού-συμβουλευτικού τομέα, ως τομέα 

της εθνικής οικονομίας, η οποία λειτουργεί περιοριστικά, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και την υγιή 

επιχειρηματικότητα και έχει οδηγήσει, χωρίς υπερβολή, στην απαξίωση των μελετητικών-

συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Το επί δεκαετίες ισχύον αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, πιστοποίησης και λειτουργίας 

των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, ουσιαστικώς ευνόησε την ευκαιριακή 

επιχειρηματικότητα και εμπόδισε τη δημιουργία ελληνικών εταιρειών με μέγεθος, οργάνωση και 

υποδομές και -εν γένει- με ανταγωνιστικές δυνατότητες συστηματικής εξωστρεφούς 

δραστηριοποίησης, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παρείχε ευνοϊκές και εξαιρετικές συνθήκες τα 

τελευταία 20-25 έτη, λόγω του τεραστίου προγράμματος δημοσίων έργων που υλοποιήθηκε, 

μέσω των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και των ολυμπιακών αγώνων. 

 Είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα του κλάδου, εκτός των αναμενόμενων δυνατοτήτων ουσιαστικής 

συμμετοχής και συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, κυρίως μέσω της 

αξιοποίησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2007-2014 και των όποιων ιδιωτικών επενδυτικών 

σχεδίων, εξαρτάται -σε μέγιστο βαθμό- από τη δυνατότητα αυτού για εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η οποία όμως προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας, από όλους, 
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και σχεδιασμό ειδικών δράσεων για τον τομέα των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, 

με στόχο την ουσιαστική ανάπτυξή του.  

 Δυστυχώς, η χώρα μας είναι ίσως η μοναδική από τις αναπτυγμένες χώρες που δεν διαθέτει μία, 

έστω, μελετητική/συμβουλευτική εταιρεία μεσαίου μεγέθους για τα διεθνή δεδομένα. Στις άλλες 

χώρες ο κλάδος αυτός είναι από τους πλέον εξωστρεφείς, συνιστά σημαντικό κλάδο της 

οικονομίας και κατατάσσεται στις προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας, όχι για τη 

λογιστική συμμετοχή του στο Α.Ε.Π., αλλά για την μεγάλη προστιθέμενη αξία του στους λοιπούς 

τομείς της οικονομίας (κατασκευές, εμπόριο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.) και στον 

επενδυτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

 Για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης απαξίωσης, την πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

ανόρθωση και την ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, ο οποίος -σημειωτέον- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αναχαίτιση του 

εντεινόμενου μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων, πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ρήξη 

με το παρελθόν και το παρόν, και αλλαγή σελίδας μέσω ενός ταχύρρυθμου προγράμματος 

δράσεων, το οποίο θα συνοδεύεται από τολμηρές θεσμικές παρεμβάσεις, με πρωταρχικούς 

στόχους: 

 τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και την εξυγίανση της μελετητικής αγοράς, 

 την διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και την 

ανάπτυξη υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού, 

 την ενίσχυση και την προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και 

την εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης, 

 την προώθηση της πραγματικής εταιρικής επιχειρηματικότητας και την παροχή κινήτρων για 

τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση 

και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών 

εταιρειών και θα επιτρέπουν την συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση. 

 Σήμερα, το ανεπαρκές και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση και ο περιορισμός 

του μελετητικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των εκπτώσεων (Ν. 

3919/2011), έχουν δημιουργήσει απαράδεκτες και ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισμού και 

έχουν μετατρέψει τους διαγωνισμούς των δημοσίων συμβάσεων σε «αγώνες επίδειξης 

εκπτώσεων».  

 Όπως είχε προβλέψει ο Σύνδεσμός μας, η αποσπασματική, άνευ πρόβλεψης προληπτικών και 

ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμογή της ελεύθερης έκπτωσης δεν μπορεί να επιτύχει τους βασικούς 
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στόχους της, δηλαδή την εξυγίανση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της διαφάνειας. 

Δυστυχώς, η πρόβλεψή μας αυτή επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα, καθόσον από τα στοιχεία των 

διαγωνισμών, κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου, προκύπτει ότι δίδονται ανεξέλεγκτες 

εκπτώσεις, οι οποίες πλέον, ξεπερνούν παγίως το 60% και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις μέχρι 

και το 85%, φαινόμενο που εντείνεται συνεχώς και έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και στον 

ευτελισμό του κλάδου.  

 Λαμβάνοντας, δε, υπόψη αφενός την έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών, αφετέρου τις 

αντικειμενικές αδυναμίες της δημοσίας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και 

αυστηρής επίβλεψης των ανατιθέμενων συμβάσεων, η συνέχιση της κατάστασης αυτής, εκτός των 

αναμενόμενων δυσμενών συνεπειών για το δημόσιο συμφέρον και τη χώρα, ιδίως όταν οι μελέτες 

αυτές αφορούν έργα ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ ή έργα προγραμματιζόμενα προς υλοποίηση στη 

νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα επιφέρει πλήρη στρέβλωση στην αγορά των μελετών 

και των συναφών υπηρεσιών, εξαφανίζοντας τις υγιείς, δραστήριες και καταξιωμένες εταιρείες, οι 

οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο διαμορφούμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Ο ΣΕΓΜ, έχοντας πλήρη γνώση των σημερινών δεδομένων και συνθηκών ανταγωνισμού στον 

τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και της παθογένειας του όλου 

συστήματος, εκτός των επανειλημμένων σχετικών παρεμβάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και 

Αρχές, αποφάσισε και ανέλαβε πρωτοβουλία έναρξης ενός ουσιαστικού, ειλικρινούς και 

αμερόληπτου δημοσίου διαλόγου για το παρόν και το μέλλον των μελετητικών – συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων, στον οποίο προσκαλεί προς συμμετοχή όλους τους εμπλεκόμενους -εμμέσως ή 

αμέσως- φορείς (Υπουργεία, Αρχές, Επιμελητήρια, Επιχειρηματικούς Συνδέσμους, κ.ά.). 

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και ο ΣΕΣΜΑ. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ μας ενημέρωσε ότι 

απουσίαζε στο εξωτερικό. 

Η εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία να γίνουν γνωστές οι απόψεις του ΣΕΓΜ και σε φορείς με τους οποίους 

δεν υπήρχε μέχρι τότε ιδιαίτερη επικοινωνία (Επιτροπή Ανταγωνισμού και Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων). Ωστόσο βασική διαπίστωση ήταν ότι χρειάζεται σημαντική προσπάθεια για να 

γίνει κατανοητή η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στα ζητήματα του κλάδου. 
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4.4.  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ενεργειών μας το 2012, το 2013 προβήκαμε στις εξής 

παρεμβάσεις: 

4.4.1. Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα (22/04/2013) 

Στην επιστολή θέσαμε το ζήτημα της ανάγκης κατάργησης και άλλων εισφορών υπέρ τρίτων (ΕΜΠ, 

ΓΕΩΤΕΕ κ.λπ.) σε συνέχεια της κατάργησης της αντίστοιχης εισφοράς υπέρ ΤΕΕ. Συγκεκριμένα 

σημειώναμε: 

 Με πρόσφατη ειδική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1, παρ. Η.6., εδάφιο 4 του Ν. 4093/12) 

καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε την κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ από την αμοιβή μελετών και 

συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) διαχρονικώς υποστηρίζει την 

άποψη ότι πρέπει να σταματήσει η μη ουσιαστικής ανταποδοτικότητας επιβάρυνση του κόστους 

των μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κρατήσεις υπέρ τρίτων ή με άλλες 

ανάλογες προβλέψεις, οι οποίες μάλιστα αφενός δημιουργούν συνθήκες μη ισότιμου 

ανταγωνισμού, μεταξύ αλλοδαπών και ελληνικών εταιρειών, στις περιπτώσεις διεθνών 

διαγωνισμών, όπως π.χ. οι διαγωνισμοί συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. συμβάσεων 

μελετών και υπηρεσιών, αφετέρου προέρχονται από διατηρούμενες αναχρονιστικές διατάξεις 

(π.χ. χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου). 

 Με το εξορθολογιστικό αυτό πνεύμα, ο ΣΕΓΜ αντιμετώπισε θετικά την παραπάνω ρύθμιση, η 

οποία όμως παρουσιάζεται να έχει επιλεκτικό και αποσπασματικό χαρακτήρα, καθώς άλλες 

ανάλογες επιβαρύνσεις εξακολουθούν να ισχύουν, όπως η κράτηση 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ, η κράτηση 

1% υπέρ ΕΜΠ, η πληρωμή χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.ά., καθώς και η επιβάρυνση με το 

κόστος δημοσίευσης των προκηρύξεων στον τύπο. 

 Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι για λόγους ισονομίας και προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού 

και της ανεμπόδιστης επιχειρηματικότητας πρέπει να καταργηθεί το σύνολο αυτών των 

επιβαρύνσεων και αναμένουμε τη σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σας. 

 

4.4.2. Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη (14/05/2013) 

Με αφορμή το με Α.Π. 9001/24/04/2013 έγγραφό του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με την είσπραξη της 

εισφοράς ποσοστού 2% επί των αμοιβών μελετών, επιβλέψεων και συναφών υπηρεσιών με το οποίο 

ετίθετο ζήτημα διατήρησης του 2% απευθύναμε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στην 

οποία επισημαίναμε τα εξής: 
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Δεδομένου ότι: 

 Η κράτηση 2% επί των αμοιβών μελετών κ.λπ. επιβάλλονταν με την παρ. 4 του ΝΔ 2726/53, 

σύμφωνα με την οποία: "…Ποσοστόν μέχρι 2% κρατείται επίσης υπό του Τ.Ε.Ε. διά τας πάσης 

φύσεως σχετικάς δαπάνας αυτού…" και δεν συνιστούσε κοινωνικό πόρο (υπάρχει και σχετική 

γνωμοδότηση του ΝΣΚ 338/88), 

 Όπως ρητώς αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο 32/2012 του αρμοδίου Υπουργείου με το 

Ν. 4093/12 "…στην παράγραφο Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη 

από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ ΤΕΕ επί της 

συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία 

Μηχανικού…", 

εκτιμούμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα διατήρησης της υποχρέωσης είσπραξης ποσοστού 2% επί των 

καταβαλλομένων αμοιβών για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση που ο νομοθέτης ήθελε να συνεχίσει να υφίσταται κράτηση 2% επί των αμοιβών 

μελετών, αλλά υπό την έννοια του κοινωνικού πόρου ή του δημοσίου εσόδου, όφειλε να 

προχωρήσει σε νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προφανώς ο ΣΕΓΜ, αλλά 

πιστεύουμε τόσο το ΤΕΕ όσο και σύνολο των μελετητών, δεν θα ήταν σύμφωνοι. 

Με τα επιχειρήματα αυτά συμβουλεύουμε τα μέλη μας για να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

καθυστέρησης πληρωμών που ανακύπτουν σε ορισμένους φορείς, μετά από την επιστολή σας, σε 

μια αφάνταστα δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου κάθε καθυστέρηση είσπραξης δημιουργεί 

επιπρόσθετα προβλήματα στις μελετητικές επιχειρήσεις και δυσχεραίνει περαιτέρω τις συνθήκες 

απασχόλησης των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον μελετητικό κλάδο.  

Τέλος, με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι, συνεπείς προς την πάγια θέση μας ότι πρέπει να 

καταργηθούν όλες οι κρατήσεις μη σαφούς ανταποδοτικότητας επί των αμοιβών μελετών και 

συναφών υπηρεσιών, έχουμε ζητήσει με σχετική επιστολή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία, την 

κατάργηση των κρατήσεων 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ, της πληρωμής χαρτοσήμου και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.ά., καθώς και της επιβάρυνσης με το κόστος δημοσίευσης των προκηρύξεων 

στον τύπο. 

Για το ίδιο θέμα είχαμε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων επισημαίνοντας τα 

προβλήματα σύγχυσης στους διάφορους φορείς που μπορούσαν να προκύψουν από το έγγραφο του 

Προέδρου του ΤΕΕ. Η ΓΓΔΕ προχώρησε σε σχετική εγκύκλιο που αποσαφήνιζε απολύτως το ζήτημα.  
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4.4.3. Παρέμβαση στην «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» 

Με βάση γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Μαρίας Φλώρου του δικηγορικού γραφείου 

Παπαδημητρίου, επισημάναμε προς την «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ότι δεν 

πρέπει να επιβαρύνεται με κράτηση 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ η πληρωμή μελετητικών εταιρειών που 

συνιστώνται ή/και απασχολούν μέλη του ΓΕΩΤΕΕ. 

 

4.5. ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 

Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» έχει συμπεριληφθεί διάταξη, σύμφωνα με την 

οποία: Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι 

για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου 

της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική 

πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της 

αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική 

πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.». 

Η ρύθμιση αυτή ικανοποίησε, έστω και μερικώς, δεδομένου ότι αφορά μόνο σε περιπτώσεις 

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ένα σημαντικό αίτημα που είχε θέσει εξ αρχής το ΔΣ. 

Διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει ενιαία αξιοποίηση της ρύθμισης από όλους τους αρμόδιους φορείς 

αποστείλαμε σχετικές επιστολές προς τους τότε (21.01.2013) αρμόδιους Υπουργούς κ. Χατζηδάκη, 

Καλογιάννη και Καλαφάτη, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη γενίκευσης της ρύθμισης 

ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Παράλληλα αποστείλαμε, σε συνέχεια της προηγούμενης 
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συνεργασίας προς τον ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Αλεξιάδη, Πρόεδρο της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ σχέδιο σχετικής διάταξης προς αξιοποίηση στις 

προκηρύξεις υπηρεσιών (μελετητικών και συμβουλευτικών) που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ. 

 

4.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΕΚΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (04/03/2013) 

Η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ οργάνωσε δημόσια διαβούλευση με θέμα : “ Τα Δημόσια Έργα ως 

μοχλός Ανάπτυξης της Χώρας ” την 04/03/2013 στη Βουλή, προσκαλώντας το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, στελέχη της διοίκησης και εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και επιστημονικών 

φορέων στο χώρο των Δημοσίων Έργων. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε και συμμετείχε ο ΣΕΓΜ. Στη 

συνέχεια υποβάλαμε σχετικό υπόμνημα με τις απόψεις μας επί των θεμάτων που είχαν τεθεί. Τα 

κυριότερα σημεία είναι τα εξής: 

 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών εταιρειών – γραφείων μελετών (ΣΕΓΜ), ο οποίος εκπροσωπεί τις 

εταιρείες παροχής μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα, 

θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία που ανέλαβε το κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης να οργανώσει δημόσια διαβούλευση για τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τα 

δημόσια έργα ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας στην παρούσα συγκυρία. Θέλει μάλιστα – πριν 

διατυπώσει τις απόψεις του – να συγχαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για την πρωτοβουλία αυτή. 

 Ο ΣΕΓΜ από την αρχή της κρίσης, για να μην πούμε και πριν από τη σαφή εκδήλωσή της, 

διατυπώνει με σταθερότητα και συνέπεια την άποψη ότι στην προοπτική ανάκαμψης της 

οικονομίας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, τα δημόσια έργα 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ιδίως μάλιστα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Σχεδιασμένη και στοχευμένη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ (της τρέχουσας και της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου) 

 Μόχλευση πρόσθετων οικονομικών πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσα από τη 

διαδικασία σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), στη βάση του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού που το δημόσιο διαμορφώνει, των τομέων που επιλέγει και των 

προτεραιοτήτων που θέτει με γνώμονα το γενικό κοινωνικό συμφέρον. 
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 Ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής των έργων αξιοποιώντας 

τη γνώση από τα συνεχή και επαναλαμβανόμενα λάθη του παρελθόντος και τα θετικά 

στοιχεία από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή εμπειρία. 

 Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός «κοινωνικού συμβολαίου» στον τομέα των έργων στο 

πλαίσιο του οποίου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (δημόσιο, ιδιώτες κατασκευαστές και 

επενδυτές, σύμβουλοι μελετητές, αλλά ακόμα και τα ΑΕΙ και γενικότερα η ακαδημαϊκή 

κοινότητα) θα έχουν τον ρόλο και την ευθύνη που τους αναλογεί. 

 Με δυο λόγια θεωρούμε ότι, όπως άλλωστε συμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής της χώρας, πρέπει να υπάρξει στον τομέα των δημοσίων έργων 

επανατοποθέτηση των δεδομένων με σαφή τομή με τις αρνητικές όψεις του παρελθόντος. Στο 

πλαίσιο αυτό μπορούν, χωρίς αμφιβολία, τα δημόσια έργα να λειτουργήσουν καταλυτικά για 

την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής προσπάθειας και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο και όχι 

ευκαιριακό. 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε έναν τέτοιο διάλογο και πολύ περισσότερο σε μια τέτοια 

προσπάθεια πρέπει όλες οι πλευρές να μάθουν από τα λάθη τους, να αναγνωρίσουν τα 

ελλείμματα στη δική τους μέχρι σήμερα παρουσία και να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους και 

στην αξιολόγηση και επανατοποθέτηση και του δικού τους ρόλου.  

 Με τη λογική αυτή επιχειρούμε τα τελευταία δύσκολα χρόνια να διατυπώνουμε τις απόψεις μας 

και με το πνεύμα αυτό καταγράφουμε αρκετές από αυτές στο παρόν κείμενο με βάση τα 

ερωτήματα που από την ΕΕΚΕ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχουν τεθεί. 

1. Τα Δημόσια Έργα και το ΠΔΕ ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας. 

 Υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται με την παραγωγή 

δημοσίων έργων, άρα είναι κοινωνικά ωφέλιμο να υλοποιηθούν δημόσια έργα σε 

διάφορους τομείς (μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, απόβλητα κλπ).  

 Στην κατεύθυνση αυτή, τα δημόσια έργα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό 

ανάκαμψης της οικονομίας, με αξιοποίηση τόσο του υπολειπομένου τρέχοντος ΕΣΠΑ 

όσο (κυρίως) του υπό σχεδιασμό νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

2. Ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα στη διαδικασία παραγωγής των Δ.Ε. 
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 Ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει την ευθύνη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την 

ιεράρχηση των αναγκών, τον προγραμματισμό δράσης, τον αρχικό βασικό 

(τουλάχιστον) σχεδιασμό των έργων (ακριβέστερα τον σχεδιασμό στο κατάλληλο 

επίπεδο, ανάλογα με το είδος και τη διαδικασία υλοποίησης των έργων), τη 

διασφάλιση της συμβατότητας με το δημόσιο συμφέρον (π.χ. σε σχέση με τις 

προβλέψεις του χωροταξικού σχεδιασμού και τις απαιτήσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος κλπ), καθώς επίσης και της ποιότητας κατασκευής.  

 Όσον αφορά στην υλοποίηση των έργων, αυτή μπορεί, κατά περίπτωση, να γίνεται 

είτε με τον κλασσικό τρόπο ανάθεσης δημοσίων έργων (σε αναδόχους 

κατασκευαστές) είτε με τη μορφή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

3. Εμπειρία από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις στο σύστημα παραγωγής Δ.Ε. 

 Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα (ν. 1418/84) αποτελούσε καλή βάση για 

την εποχή του, όμως οι εκάστοτε προσθήκες, αλλαγές κλπ ήταν κατά βάση 

αποσπασματικές, ευκαιριακές, χωρίς όραμα και σχέδιο. 

 Σε ό,τι αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες 

συμβούλου (ν. 3316/2005) έχει σαφείς βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο 

καθεστώς (του ν. 716/77), οι οποίες όμως επίσης δεν ήταν προϊόν οράματος και 

σχεδίου, αποτελούσαν κατά βάση μερική προσαρμογή στο ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο και 

έχουν ήδη εξαντλήσει τη δυναμική τους. 

Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει πολυνομία στη διαδικασία ανάθεσης μελετών και συναφών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών (που μάλιστα ενισχύεται), ενώ είναι πολλές οι περιπτώσεις 

αθέμιτου ανταγωνισμού από ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ (με μελέτες που παρουσιάζονται ως δήθεν ερευνητικά 

προγράμματα) ή / και από εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, αναπτυξιακές 

εταιρείες της αυτοδιοίκησης κλπ). 

4. Ποιές είναι οι ανάγκες άμεσων θεσμικών παρεμβάσεων 

 Στον τομέα των μελετητικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών οι αναγκαίες 

θεσμικές παρεμβάσεις πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προτεραιότητες: 

 Πληρέστερη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και κεκτημένο 

 Κατάργηση αντιαναπτυξιακών προστατευτικών διατάξεων 
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 Ενθάρρυνση της δημιουργίας σοβαρών μελετητικών εταιρειών που να 

συνεργαστούν αποτελεσματικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την 

ανάκαμψη της χώρας και να μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο διεθνές 

περιβάλλον 

 Αντιμετώπιση θεμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού 

 Με δυο λόγια πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός μελετητικού / 

συμβουλευτικού κλάδου, διακριτού πυλώνα της αναπτυξιακής προσπάθειας, 

συνεργάτη / συμβούλου του δημοσίου, με αυτονομία από την εργοληπτική 

βιομηχανία και δημιουργική συνεργασία με τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα 

χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό. 

5. Προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δ. Ε. στην κατεύθυνση της 

διαφάνειας στις διαδικασίες υλοποίησης, του ελέγχου, της απόδοσης ευθυνών και της 

εξασφάλισης της ποιότητας: 

 Βελτιστοποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 

και του δημοσίου συμφέροντος (κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών, πρόσθετες 

απαιτήσεις επάρκειας και ποιότητας για την εγγραφή μελετητικών εταιρειών και 

μελετητών στα μητρώα, αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές που υπονομεύουν την ποιότητα, δημιουργία μητρώου αξιολογητών (σε 

περιφερειακό επίπεδο για το δημόσιο, αλλά και στο ΤΕΕ και ορισμός των επιτροπών 

διαγωνισμού με κλήρωση κλπ) 

 Αξιοποίηση των μελετητικών εταιρειών στις διαδικασίες επίβλεψης και γενικότερα 

τεχνικής υποστήριξης του δημοσίου, με αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου 

συνευθύνης και συνεγγύησης. 

6. Ποιές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες παρεμβάσεων στις σημερινές οικονομικές 

συνθήκες σε συνδυασμό με τις κοινωνικές ανάγκες. (Δημόσιο Έργο: Εμπόρευμα ή 

κοινωνικό αγαθό; Εμπειρία από την εκτέλεση έργων με ΣΔΙΤ. Ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί η 

κατασκευή έργων με την παραπάνω μέθοδο και ποιά η γνώμη σας για αυτή. Ποιά η 

γενικότερη θέση σας για την εκτέλεση έργων με την μέθοδο των συμβάσεων 

παραχώρησης). 

 Είναι αναγκαίος ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός, με στόχο την 

αξιοποίηση των δημόσιων επενδύσεων του ΕΣΠΑ, αλλά και άλλων πηγών 
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χρηματοδότησης (πχ δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) σε τομείς 

υψηλής αναπτυξιακής ανάγκης ή/και υστέρησης (πχ λιμενικά έργα, μέσα σταθερής 

τροχιάς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σιδηρόδρομος, διαχείριση υδάτων, 

διαχείριση αποβλήτων, κλπ) 

 Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς (κυρίως σε έργα με 

ανταποδοτικότητα) η διαδικασία σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) διότι 

έτσι: 

 Κινητοποιούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι (μόχλευση) 

 Μεταφέρεται μέρος των κινδύνων (ρίσκα) στον ιδιωτικό τομέα 

 Δημιουργούνται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για τη βελτιστοποίηση από 

τεχνική και οικονομική άποψη της υλοποίησης των έργων από τον ιδιωτικό τομέα, 

αφού καθίσταται συνεταίρος (και όχι απλώς ανάδοχος) και του ανατίθεται και η 

ευθύνη λειτουργίας, δημιουργώντας έτσι καλύτερες προϋποθέσεις διασφάλισης της 

ποιότητας. 

 Πρέπει βεβαίως να προηγείται προγραμματισμός καιτεχνοοικονομική αξιολόγηση, ώστε 

να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις για το ποια έργα επιλέγεται η μέθοδος αυτή. 

 Ο ρόλος του δημοσίου τομέα παραμένει πολύ σημαντικός προκειμένου να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά η ΣΔΙΤ.  

 Στις περιπτώσεις των έργων ΣΔΙΤ ο μελετητικός / συμβουλευτικός κλάδος μπορεί να 

λειτουργήσει ως συνεργάτης τόσο του δημόσιου (μελετητής στον σχεδιασμό των έργων, 

σύμβουλος υποστήριξης κατά την υλοποίηση) όσο και του ιδιωτικού τομέα (με την 

ευθύνη του ανεξάρτητου μηχανικού κλπ). 

7. Ποιά η άποψή σας για το θέμα της επανεκκίνησης των εργασιών στα μεγάλα οδικά έργα 

και τον τρόπο που θεωρείτε ότι πρέπει αυτή να γίνει.  

Οι εργασίες στα μεγάλα οδικά έργα πρέπει να επανεκκινήσουν, καθόσον με τον τρόπο αυτό 

αφενός θα υπάρξουν θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και αφετέρου θα 

βελτιωθούν οι συνθήκες και η ασφάλεια μετακίνησης των πολιτών χρηστών στο μέλλον. 

Προφανώς η διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τη 

διασφάλιση του γενικού κοινωνικού συμφέροντος με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στη 

σημερινή συγκυρία της τραπεζικής και της γενικότερης αγοράς. 
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8. Ποιά είναι η σημερινή κατάσταση στο χώρο παραγωγής των Δ.Ε. Προτάσεις για την 

επιβίωση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Υπάρχει ανάγκη 

αναδιάταξης των δυνάμεων του κατασκευαστικού κλάδου υπό τις παρούσες συνθήκες 

και προς ποιά κατεύθυνση πρέπει αυτή να κινηθεί. 

 Η πολιτεία και το πολιτικό σύστημα γενικότερα πρέπει να αποσαφηνίσουν με συνέπεια 

αν και πώς θέλουν τον μελετητικό / συμβουλευτικό κλάδο: Εμείς λέμε ως σημαντικό 

παράγοντα ανάπτυξης, με αυτόνομη ευθύνη και συνεγγύηση για τον σχεδιασμό και την 

επίβλεψη υλοποίησης έργων και προγραμμάτων, ως σύμβουλος μελετητής συνεργάτης 

του δημοσίου τομέα. 

 Χρειάζεται να υπάρξει σαφής τακτοποίηση του ρόλου και των ευθυνών όλων των 

εμπλεκομένων μερών (π.χ. κατασκευαστές, μελετητές, δημόσιες υπηρεσίες, ΑΕΙ κλπ). 

 Πρέπει να αξιοποιηθεί με σχέδιο και προγραμματισμό το ΕΣΠΑ σε τομείς μεγάλης 

αναπτυξιακής προτεραιότητας. 

 Χρειάζεται τολμηρή αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του μελετητικού / 

συμβουλευτικού κλάδου ώστε να προωθηθεί η διαμόρφωση ισχυρών μελετητικών 

εταιρειών με αυτόνομο ρόλο και δυνατότητα να σταθούν διεθνώς και με ποιοτικές 

θέσεις εργασίας (ιδίως για τους νέους επιστήμονες για τους οποίους να δημιουργείται 

προοπτική επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης). 

 Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας παραγωγής των έργων (και γενικότερα των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων) είναι κοινωνικά χρήσιμο να υπάρχουν βιώσιμες 

μελετητικές εταιρείες με ρόλο και ευθύνη συνεργάτη τόσο του δημοσίου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα. 

Συμπεράσματα 

Οι βασικές απόψεις που διατυπώνει ο ΣΕΓΜ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης διοργανώνει 

η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 

με θέμα: “ Τα Δημόσια Έργα ως μοχλός Ανάπτυξης της Χώρας ”, είναι οι εξής: 

Τα δημόσια έργα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας με 

προσανατολισμό σε τομείς αναπτυξιακής υστέρησης και αναγκών προτεραιότητας. 

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι πόροι του ΕΣΠΑ στη βάση 

αναπτυξιακού σχεδιασμού, ιεράρχησης αναγκών και προγραμματισμού. 

http://www.segm.gr/
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Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η μόχλευση πρόσθετων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα (με τη 

μορφή ΣΔΙΤ), ιδίως για έργα με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Πέρα από την εξασφάλιση πρόσθετων 

οικονομικών πόρων με τη διαδικασία ΣΔΙΤ εξασφαλίζεται μεταφορά μέρους των κινδύνων στον 

ιδιωτικό τομέα, ενώ δημιουργούνται και πρόσθετες προϋποθέσεις διασφάλισης της ποιότητας των 

έργων. 

Ο μελετητικός συμβουλευτικός κλάδος μπορεί, στην αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια, να 

λειτουργήσει ως μελετητής σύμβουλος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με τον 

τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας στον κλάδο που να δίνουν 

προοπτική επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε νέους επιστήμονες. 

Στο αναπτυξιακό πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω πρέπει να ενταχθούν και σημαντικές 

βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Αναφορικά με τον τομέα των μελετών και των συναφών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών οι βασικές αλλαγές πρέπει να προωθούν τη διαφάνεια, τον υγιή και 

ποιοτικό ανταγωνισμό, την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας και της δυνατότητας 

άσκησης της μελετητικής δραστηριότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης. 

 

4.7. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

4.7.1. Απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας 

Με αφορμή αντιφατικές μεταξύ τους απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας σε μελέτες διαχείρισης 

και επεξεργασίας λυμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΡΑΑ και σχετικές αντιδράσεις 

μελών μας, είχαμε προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με τη σύνταξη κατευθύνσεων 

σχετικά με την απαιτούμενη ειδική τεχνική ικανότητα σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου έργων 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ στους τομείς διαχείρισης αποβλήτων, λυμάτων και 

πόσιμου νερού, τις οποίες και είχαμε αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ(13/09/2012) . Μετά από σχετική 

επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Σταύρο Καλαφάτη, συνεργαστήκαμε για το θέμα 

με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη και στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, 

επανήλθαμε στο θέμα με νέα επιστολή (24/01/2013). 

4.7.2. Παρεμβάσεις σε διαγωνισμούς 

Υπήρξαν παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ σε σχέση με προβλήματα σε διαγωνισμούς όπως οι εξής: 
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 Προς το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το έργο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών και 

Κτηματολογικών Πληροφοριών με Online Ψηφιακές Υπηρεσίες προς το κοινό για τη 

Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12) του Υπουργείου 

ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

 Προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο: «Έλεγχος χημικής 

ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής 

ποταμών της Στερεάς Ελλάδας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 

Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων». 

 Προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον 

διαγωνισμό για το έργο: «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: Εργασίες 

ψηφιοποίησης, Εργασίες εντοπισμού ακινήτων / χώρων / μνημείων και εργασίες πεδίου.  

 Προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τους διαγωνισμούς για την ανάθεση των μελετών: 

«Μελέτη για την κατασκευή της επαρχιακής οδού Τρίπολη – Καστρί – Άγιος Πέτρος στα 

τμήματα: Α) Παράκαμψη Τεγέας και Β) Ορεινή Μελιγού – Άστρος με τις παρακάμψεις του 

Άστρους» και «Σύμβαση πλαίσιο για την εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών, 

τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και περιβαλλοντικών μελετών». 

 Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με προσφυγή για τον 

διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τα έργα της πράξης: Αποχέτευση 

ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ιάσμου». 

 Προς τον Δήμο Νέας Σμύρνης για δύο διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη δημιουργία του 

Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Νέας Σμύρνης (για τον ενεργειακό 

σχεδιασμό και για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό). 

4.7.3. Παρεμβάσεις για θέματα κτηματολογίου 

 Για το σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες 

ρυθμίσεις» εστάλη υπόμνημα προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & 

Εμπορίου της Βουλής, στον αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Καλογιάννη, στον Υπουργό 

ΠΕΚΑ κ. Λυμπεράτο, στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτη, στον Γενικό Γραμματέα 

Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Αλεξιάδη και προς τον Πρόεδρο της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (10/06).  

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κ. Καλουδιώτη για τα θέματα των 

διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη και του προγραμματισμού του φορέα (03/06). 
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4.7.4. Παρέμβαση για τη μη λειτουργία της ΓΕΜ 

Με επιστολή προς τον Υπουργό ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ κ. Χρυσοχοΐδη επισημάναμε τα προβλήματα 

που δημιουργούνται από τη μη λειτουργία της ΓΕΜ (25/11/2013).  

4.7.5. Συνάντηση με τον Διαμεσολαβητή του Επενδυτή από το Invest in Greece 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή από 

το Invest in Greece (27/11) κατά την οποία ενημερωθήκαμε για το αντικείμενο και τη 

δραστηριότητα του φορέα και τα ζητήματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΓΜ.  

4.7.6. Εναρμονισμένες πρακτικές  

Σε συνέχεια του ενδεχόμενου εναρμονισμένων πρακτικών που είχαμε αναδείξει το 2012, με 

αφορμή τρεις διαγωνισμούς στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων και έναν στον τομέα της 

οδοποιίας και κατόπιν αναφοράς σχετικής με έναν εξ αυτών που έγινε από ενδιαφερόμενα 

υποψήφια μελετητικά σχήματα (στα οποία συμμετείχαν και εταιρείες μέλη μας) έγινε με εντολή του 

ΓΓΔΕ έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. 

Η σχετική έκθεση έχει περιέλθει σε γνώση μας από τον Σύνδεσμο Μελετητών Υδραυλικών Έργων και 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ενώ παράλληλα έχουμε ζητήσει να μας χορηγηθεί και απευθείας από 

τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Από την Έκθεση σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνονται οι επισημάνσεις μας. 

Σχετικά με το ίδιο θέμα, εξ όσων γνωρίζουμε, το ΤΕΕ δεν κάλεσε τους εκπροσώπους του στις 

επιτροπές αξιολόγησης των επίμαχων διαγωνισμών για εξηγήσεις, ούτε καθιέρωσε κλήρωση για να 

ορίζει εκπροσώπους στις επιτροπές διαγωνισμών, όπως μας είχε ενημερώσει ότι θα έπραττε. 
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5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΓΜ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1. ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ  

Την 13/11 συνδιοργανώσαμε με τον ΣΕΣΜΑ εκδήλωση με θέμα: «Νέες μορφές συνεργασίας 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: αναγκαιότητα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, 

ευκαιρίες και απειλές για τις μελετητικές - συμβουλευτικές επιχειρήσεις». 

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι: Στράτος Σιμόπουλος - Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, 

Νικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 

Γιώργος Σταθάκης – Βουλευτής Χανίων, Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

ΣΥΡΙΖΑ, Βρασίδας Ζάβρας – Γενικός Διευθυντής Green Banking Τράπεζας Πειραιώς και Γιώργος 

Συριανός - Πρόεδρος Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). Επίσης υπήρξαν 

εισαγωγικές ομιλίες από τους Προέδρους των δύο Συνδέσμων. 

Από την πλευρά του ΣΕΓΜ επισημάνθηκαν οι βασικές αδυναμίες της -μέχρι τώρα- σχέσης δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα και αναδείχτηκε η ανάγκη για μια νέα σχέση που θα στοχεύει στην ανάκτηση 

της αξιοπιστίας του δημοσίου, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και στην αποτελεσματική 

κατανομή των κινδύνων. Σχετικά με τον ρόλο των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων 

τονίστηκε ότι ο σύμβουλος-μελετητής, ως συνεργάτης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα, αποτελεί τη “φαιά ουσία” στην προσπάθεια ανάκαμψης και παράλληλα μπορεί να 

λειτουργήσει ως προπομπός εξωστρέφειας.   

5.2. ΒΡΑΒΕΙΑ FIDIC 2013 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της το 2013, η FIDIC οργάνωσε παγκόσμιο 

διαγωνισμό (FIDIC Centenary Awards 1913-2013) για να βραβεύσει: 1) το αρτιότερο και διεθνούς 

ακτινοβολίας κτιριακό έργο, 2) το αρτιότερο και διεθνούς ακτινοβολίας έργο υποδομής και 3) τον 

σημαντικότερο διεθνούς ακτινοβολίας και φήμης μηχανικό. Και τα τρία βραβεία αφορούν σε 

δραστηριότητα των 100 χρόνων ύπαρξης της FIDIC. 

Στο πλαίσιο αυτό είχε ζητήσει από τους συνδέσμους μέλη της σχετικές προτάσεις. Η πρόταση του 

ΣΕΓΜ ήταν στην κάθε κατηγορία αντίστοιχα: 1) Η εκκλησία της FATIMA έργο που σχεδιάστηκε από 

την εταιρεία Μελετητική Α.Ν. Τομπάζη ΕΠΕ, 2) Η Γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, έργο στη μελέτη του 

οποίου συμμετείχε η εταιρεία Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (ΔΟΜΗ) και 

στην επίβλεψη μελέτης και κατασκευής η εταιρεία DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ. και 3)  Τον 

Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη ως διεθνούς ακτινοβολίας και φήμης μηχανικό της εκατονταετίας. 

http://www.segm.gr/
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Μεταξύ των βραβευθέντων συμπεριλαμβάνονται οι δύο από τις τρεις προτάσεις του ΣΕΓΜ και 

συγκεκριμένα η εκκλησία της FATIMA έργο που σχεδιάστηκε από την εταιρεία Μελετητική Α.Ν. 

Τομπάζη ΕΠΕ (στην κατηγορία 1) και ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης (στην κατηγορία 3). 

5.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Εκδήλωση Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ΣΑΤΕ και ΣΕΓΜ με τη συνεργασία 

της Γενικής Γραμματείας ΔΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ και της ΓΓΔΕ με θέμα: «Τεχνικές εταιρείες: όχημα 

εξωστρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή και τη ΝΑ Ευρώπη» (26/02) 

 Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ  

 Ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ: «Μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων» 

 Διημερίδα του ΤΕΕ «Έργα Μεταφορικών Υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης 

της Ελληνικής οικονομίας» (03 και 04/06) 

 Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ (27/03) 

 Ημερίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών – ΣΕΠΑΚ 

(30/09/2013) 

5.4.. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Από την 21/05/2012 ο ΣΕΓΜ συνεργάζεται με την εταιρεία ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ για υποστήριξη ενεργειών 

προς τα ΜΜΕ και υποστήριξη της διαχείρισης περιεχομένου στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΜ και από 

18/06/2012 για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εκδόθηκαν δελτία τύπου, διαμορφώθηκε νέα «εταιρική 

ταυτότητα» του Συνδέσμου και ο νέος ιστότοπος. 
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Όπως πάντα υπάρχει διακριτός οικονομικός απολογισμός. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε 

μόνο ορισμένα δεδομένα σχετικά με την οικονομική διαχείριση. 

Προχωρήσαμε σε νέες σημαντικές μειώσεις δαπανών: 

 Νέα μείωση του ενοικίου φτάνοντας έτσι συνολική μείωση κατά 54 % στη διάρκεια της 

διετούς θητείας μας 

 Του κόστους λογιστικής υποστήριξης κατά 25% (ήδη από το 2012) 

 Του κόστους επικοινωνίας και προβολής του ΣΕΓΜ κατά 64% 

 Οριστικοποιήσαμε διακανονισμό με την EFCA για την πληρωμή της συνδρομής 2012 

 Προχωρήσαμε σε διακανονισμό με την FIDIC για την πληρωμή των συνδρομών 2013 και 

2014. 

Παράλληλα υπήρξε συστηματική επικοινωνία με τα μέλη για την εξασφάλιση της πληρωμής 

παλαιότερων οφειλών με αποτέλεσμα, παρά την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, να 

συγκεντρωθούν 12.690 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 24,6% των εσόδων του 2013 από 

συνδρομές ή στο 21,5% των εσόδων του ΣΕΓΜ από τα μέλη του, αν ληφθούν υπόψη και τα έσοδα 

από έκτακτες εισφορές) από οφειλές συνδρομών προηγουμένων ετών. 

Επίσης υπήρξε αξιόλογη ανταπόκριση μελών στην πρόσκληση για εθελοντική έκτακτη εισφορά 

οδηγώντας σε πρόσθετα έσοδα κατά τη συγκεκριμένη χρήση ύψους 7.300 € (που αντιστοιχούν στο 

14,2% των εσόδων του ΣΕΓΜ από πληρωμές μελών).  

Τέλος συνεχίστηκε η προσπάθεια προσέλκυσης νέων μελών. Το 2013 εγκρίθηκαν αιτήσεις εγγραφής 

στον ΣΕΓΜ για 3 νέα μέλη.   

Δυστυχώς, όπως θα φανεί και στον οικονομικό απολογισμό για το 2013 και τον προϋπολογισμό για 

το 2014 οι περικοπές που αναφέρθηκαν παραπάνω (αλλά και η σημαντική ανταπόκριση των μελών 

στις οικονομικές τους υποχρεώσεις) δεν είναι αρκετές για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του 

συνδέσμου και για αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα. Ήδη λοιπόν προχωρήσαμε 

στην ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την επί πολλά έτη υπεύθυνη γραμματειακής 

υποστήριξης του Συνδέσμου και δρομολογήσαμε την κάλυψη συνολικά της διοικητικής υποστήριξης 

του ΣΕΓΜ από εταιρεία πάροχο σχετικών ανεξάρτητων υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του 

κόστους κατά 62% σε σύγκριση με την έναρξη της θητείας μας (ή κατά 49% σε σχέση με το κόστος 

για το 2013). 
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09/12/2013 

     

       Ανδρέας Λουκάτος        Δέσποινα Καλλιδρομίτου  

           Πρόεδρος             Γενική Γραμματέας 
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