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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΓΜ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/12/2013 – 30/11/2014 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν 

το Δ.Σ το 2013 καθώς και των ενεργειών στις οποίες προχώρησε το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση 

αυτών των θεμάτων. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται τόσον εκείνα τα οποία προέκυψαν 

λόγω ενεργειών τρίτων, όσο και εκείνα με τα οποία ασχολήθηκε το Δ.Σ. στα πλαίσια της 

προσπάθειας βελτίωσης των συνθηκών άσκησης της δραστηριότητας των μελών του ΣΕΓΜ, 

καθώς και στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης του ΣΕΓΜ στη θέση του αξιόπιστου 

συνομιλητή. 

Το περιβάλλον στη χώρα μας κατά την περίοδο που διανύσαμε (1/12/2013 έως 30/11/2014) 

παρέμεινε δυσμενές, όπως και τα τελευταία χρόνια. Ο τομέας των μελετητικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ακολούθησε αυτή την κατάσταση, ίσως μάλιστα σε δυσμενέστερο 

επίπεδο από τον μέσο όρο της χώρας. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει πρακτικά 

μηδενιστεί. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε δώσει ανάσες δραστηριοποίησης των μελών 

μας, κατά την τελευταία περίοδο επικεντρώθηκε σε ενέργειες εξυγίανσής του λόγω 

υπερφόρτωσης, ενώ ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί το νέο (ΣΕΣ) της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου.  

Σε πολιτικό επίπεδο, η περίοδος από την άνοιξη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 χαρακτηρίσθηκε 

από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι οποίες, λόγω του νέου αποκεντρωμένου τρόπου 

διοίκησης του κράτους, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάθεση αντικειμένων του 

κλάδου μας. Πρόσφατα, μπήκε και το ενδεχόμενο βουλευτικών εκλογών, με αφορμή τη 

διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Στον τομέα μας, μείζονος σημασίας γεγονότα είναι η αλλαγή του νόμου περί δημοσίων 

συμβάσεων (Ν.4281) και η κατάργηση των ορίων των πτυχίων (Ν.4278). Παράλληλα, έχουν 

δημιουργηθεί προβλήματα μείζονος σημασίας με την υποβολή υπερβολικά υψηλών εκπτώσεων 

στους διαγωνισμούς, με την απόρριψη των συμπληρωματικών συμβάσεων, αλλά και με τον 

περιορισμό των μελετητικών αντικειμένων. 

Μία γενική διαπίστωση, η οποία δεσπόζει πλέον στην επαγγελματική μας ζωή: 

Ο δημόσιος τομέας έχει καταστείλει τη δράση του, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας 

δραστηριότητα. Σε επίπεδο γενικής πολιτικής, ο κλάδος μας είναι πολύ μικρός και η 

σημαντικότατη δραστηριότητά του δεν τυγχάνει προσοχής. Κυρίαρχα στοιχεία που απασχολούν 

την κοινή γνώμη είναι αυτά που είναι μείζονος σημασίας και που προέκυψαν από την κρίση, 

όπως η περικοπή μισθών και συντάξεων, η αγωνία αν θα πάρουμε τις δόσεις και η μείωση του 

δημόσιου τομέα. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ουδείς ασχολείται με το αν περικόπηκε το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αν απαξιώνεται ένας κλάδος με τόσο σημαντική 
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τεχνογνωσία, αν υποθηκεύεται η αξιοποίηση των όποιων κονδυλίων από χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα λόγω της κακής κατάστασης στο χώρο των μελετών, αν είναι άνεργοι νέοι 

επιστήμονες και οδηγούνται στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Τα στελέχη των δημοσίων 

υπηρεσιών που είναι κοντά στον κλάδο μας, ιδιαίτερα των κεντρικών φορέων, παρακολουθούν 

τα προβλήματα να διογκώνονται, αλλά δεν έχουν τη διάθεση και το σθένος να προτείνουν στην 

πολιτική ηγεσία νομοθετικές παρεμβάσεις. Είναι μάλιστα πολλές οι περιπτώσεις που δεν θέλουν 

να πάρουν την ευθύνη για αυτές, μέσα σε ένα πλαίσιο πολυδαίδαλης νομοθεσίας. Στην 

καλύτερη των περιπτώσεων μας ακούν με κατανόηση και τίποτε περισσότερο. 
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2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Η Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2013, κατά την έγκριση του προϋπολογισμού για την 

περίοδο του 2014 (1/12/2013 έως 31/11/2014) ενέκρινε τα ακόλουθα, τα οποία αποτέλεσαν 

δέσμευση για το νέο Δ.Σ. «Αποφασίστηκε η ενοποίηση των κονδυλίων για τη Διοικητική 

Υποστήριξη και το ενοίκιο γραφείων του Συνδέσμου, ώστε το επόμενο ΔΣ να αξιοποιήσει τα 

κονδύλια αυτά και να διατυπώσει νέα πρόταση προς την κα Σαμουήλ, διατηρώντας παράλληλα 

και γραφείο έδρας». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το Δ.Σ. προχώρησε σε διατύπωση νέας 

πρότασης συνεργασίας με την κα Σαμουήλ, με μικτές αποδοχές 1100 €/μήνα. Η κα Σαμουήλ 

δήλωσε στο Δ.Σ. της 20ης Ιανουαρίου 2014 ότι έκρινε ασύμφορη για την ίδια αυτή την πρόταση 

και δεν την αποδέχθηκε, οπότε εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόλυσης που είχε 

δρομολογηθεί από τον Νοέμβριο 2013, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η καταβολή της 

αποζημίωσης που είχε προβλεφθεί στον εγκριθέντα προϋπολογισμό. 

Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου παρέμενε κακή, χωρίς να υπάρχουν 

βάσιμες ενδείξεις βελτίωσης στο μέλλον, στο Δ.Σ. της 17ης Φεβρουαρίου 2014 αποφασίσθηκε η 

αλλαγή έδρας του ΣΕΓΜ και η μεταφορά σε χώρο φιλοξενίας, με συνολική δαπάνη 100 €/μήνα, 

προκειμένου να εξοικονομηθούν τα έξοδα ενοικίου, κοινοχρήστων, ΔΕΗ κλπ. (συνολική δαπάνη 

άνω των 10.000 €/έτος). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να συνεδριάζει εφεξής σε 

ενοικιαζόμενη αίθουσα ξενοδοχείου, με ετήσια δαπάνη 2.000 €.  

Έτσι, σήμερα ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως εξής: 

Έδρα είναι η Αθήνα, οδός Καρνεάδου 23 (στο χώρο γραφείων της εταιρείας ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ). Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τηλ. 2106452232, e-mail: segm@segm.gr 

(παρέμειναν δηλαδή τα ίδια). 

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από την εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ, μέσω κυρίως της 

κας Αγγελικής Γκούτσε.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την τρέχουσα περίοδο, συνεδριάζει σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στην πλατεία Μαβίλη (Τιμολέοντος Βάσου 8). 

Με τις επιλογές που αναγκάσθηκε εκ των πραγμάτων να υιοθετήσει το Δ.Σ. ασφαλώς έγινε 

λιγότερο άνετη η εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό 

όμως αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν επηρεάζει στο 

παραμικρό τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΕΓΜ στα μέλη του, ούτε τον τρόπο με τον οποίο 

παρεμβαίνει στα δρώμενα που αφορούν τη δραστηριότητα των μελών του. 

mailto:segm@segm.gr
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3. ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ 

Οι στόχοι του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ προσδιορίζονται σαφώς στο άρθρο 2 του Καταστατικού. Στο ίδιο 

άρθρο αναφέρονται και τα μέσα με τα οποία μπορεί το Δ.Σ. να επιτύχει τους στόχους του. 

Άρθρο 2 του Καταστατικού «ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ» 

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

1) Η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. 

2) Η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του. 

3) Η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του. 

4) Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του. 

5) Η προβολή του έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

6) Η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του. 

2. Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά 

περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση τους. 

Ειδικότερα: 

α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα 

β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των 

επαγγελματικών στόχων των μελών του 

γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού 

πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του  

δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού 

κράτους ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προώθηση και υλοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου 

ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του αυτοτελώς 

η συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του 

στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη του 

ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους 

η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που 

αφορούν στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του 

θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων 

του και του ιδίου του Συνδέσμου 

ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών 

του Συνδέσμου 
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ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκησης 

του επαγγέλματος 

ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του 

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις 

δραστηριότητές του 

ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και 

τις δραστηριότητές τους 

ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας για τα μέλη του 

ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του. 

Οι ως άνω προβλέψεις του Καταστατικού αποτέλεσαν τον οδηγό δράσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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4. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 

4.1 Νέος νόμος περί δημοσίων συμβάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποιήθηκε αμέσως μόλις πληροφορήθηκε τη διαμόρφωση του 

νέου νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις που συνέταξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιοποίησε το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Κων. Καλέργης επωμίσθηκε το έργο της  ανάλυσης του νομοσχεδίου 

και της προετοιμασίας προτάσεων. Σε εκδήλωση-ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 

Μαρτίου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑΪΣ έγινε ενημέρωση των μελών του 

Συνδέσμου επί του νέου νομοσχεδίου και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτού, ώστε να 

διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις του ΣΕΓΜ, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάμβανε 

να προωθήσει στους αρμόδιους φορείς, πριν από την εισαγωγή του προς ψήφιση στη Βουλή. 

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ παρουσίασε στα μέλη τις μέχρι σήμερα 

ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με το νέο νομοσχέδιο, οι οποίες αφορούν τόσο την επεξεργασία του 

κειμένου, με σχετική ενημέρωση των μελών, όσο και την πραγματοποίηση συναντήσεων με την 

ΕΑΑΔΗΣΥ, το ΥΠΥΜΕΔΙ και άλλους φορείς. 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κ. Καλέργης έκανε σύντομη παρουσίαση των θεμάτων που εισάγει το νέο 

νομοσχέδιο και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΜ Π. Παναγόπουλος έκανε μία σύντομη παρουσίαση 

επί των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για τον προβληματισμό 

που έχει αναπτυχθεί στην Ε.Ε. για το φαινόμενο των χαμηλών προσφορών (υψηλές εκπτώσεις), 

το οποίο έχει εμφανισθεί σε μεγάλη έκταση. 

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κ. Καλέργης πραγματοποίησε αναλυτική 

παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων που εισάγονται με το νέο νομοσχέδιο, με κριτική 

αναφορά στις βασικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στα οποία αυτό θα κληθεί να 

δώσει λύσεις. 

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν τα ακόλουθα κύρια 

θέματα: 

 Η ανάγκη επανασύνταξης του νομοσχεδίου, προσαρμοσμένο στις νέες Οδηγίες περί 

δημοσίων συμβάσεων της Ε.Ε. 

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων για τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων των 

μελετών και υπηρεσιών. 

 Η ύπαρξη επαγγελματικών καταλόγων που θα αντικαταστήσουν το αναχρονιστικό 

σύστημα των μελετητικών πτυχίων. 

 Η δικαιολόγηση των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών και οι σχετικοί κανόνες. 

 Τα συστήματα δημοπράτησης και τα κριτήρια ανάθεσης 
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 Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα περί δάνειας ικανότητας. 

Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη αλλαγής του περιορισμού της 3-ετίας για τα αντίστοιχα 

έργα που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή. 

 Οι συμβάσεις χαμηλής αξίας. 

 Οι ιδιαιτερότητες των μελετών σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρωματικές 

συμβάσεις. 

 Η περιγραφή των συνθηκών ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων. 

 Οι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών να ρυθμισθούν με ανεξάρτητα ΠΔ του ΥΠΥΜΕΔΙ και όχι του ΥΠΑΝ. 

 Οι ρυθμίσεις περί έννομης προστασίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αρμοδιότητες 

της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 Οι μεταβατικές ρυθμίσεις, με έμφαση στην ύπαρξη κατάλληλων προβλέψεων που θα 

αποτρέψουν την παράλυση της αγοράς μέχρις ότου ψηφισθεί το συνολικό νομοθετικό 

πλαίσιο. 

Στη συζήτηση παρενέβη με νομοτεχνικές προτάσεις ο νομικός σύμβουλος του ΣΕΓΜ Π. 

Χασάπης, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξει από τώρα εναρμόνιση με τις νέες σχετικές 

Οδηγίες της Ε.Ε. 

Ακολούθησε μία πεντάμηνη περίοδος αδράνειας από την πλευρά του Δημόσιου τομέα. Στο 

διάστημα αυτό κληθήκαμε μία φορά στην ΕΑΑΔΗΣΥ, μαζί με άλλους φορείς (εργοληπτικές 

οργανώσεις, ΣΕΣΜΑ κ.α.), κατά την οποία ο Πρόεδρος μας ανακοίνωσε την πρόθεση 

συνεργασίας στη διαμόρφωση των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα εκδοθούν κατ’ επιταγή του 

νόμου. 

Τον Αύγουστο, υπό την πίεση της Ε.Ε. προκειμένου να λάβει η χώρα μας την προγραμματισμένη 

δανειακή δόση, ψηφίστηκε στο 2ο θερινό τμήμα της Βουλής –με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος- ο νόμος 4281, με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Στις λοιπές 

διατάξεις περιλήφθηκε όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (188 από τα 253 άρθρα 

του νόμου...). Ψηφίστηκε δε με τέσσερις μέρες διαφορά από το νόμο με τον οποίο 

καταργήθηκαν τα όρια των πτυχίων (Ν.4279), ο οποίος προβλέπει την έκδοση Π.Δ. για σύσταση 

νέων μητρώων και για διαδικασίες ανάθεσης, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη 

συντονισμού στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Ο ΣΕΓΜ έκανε μία παρέμβαση της τελευταίας στιγμής προς τους αρμόδιους υπουργούς και προς 

όλους τους βουλευτές του θερινού τμήματος επί του άρθρου 71, παράγραφος 2α.ιι, σχετικά με 

τις τεχνικές ικανότητες που θα λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή, ζητώντας να ληφθεί υπόψη 

περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας, όπως προβλέπουν οι νέες Οδηγίες της Ε.Ε., έναντι της 

τριετίας που προβλέπει το άρθρο αυτό. Την παρέμβαση αυτή υιοθέτησε πλήρως το ΥΠΥΜΕΔΙ, 

πραγματοποιώντας παρέμβαση στον εισηγητή Υπουργό Ανάπτυξης. Δυστυχώς, ουδείς 
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ασχολήθηκε στη Βουλή με το θέμα αυτό, πέραν της Κ.Ο. των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η 

διάταξη παρέμεινε ως είχε. 

Από τις παρατηρήσεις του ΣΕΓΜ επί του νομοσχεδίου ελήφθησαν κάποιες υπόψη και 

υιοθετήθηκαν στο Ν. 4281/14, άλλες ήσσονος σημασίας και άλλες ιδιαιτέρως σημαντικές, όπως 

π.χ. η υποχρεωτική συναρμοδιότητα του ΥΠΥΜΕΔΙ στην έκδοση των Π.Δ. που αφορούν τον 

τομέα των υπηρεσιών (μάλιστα, οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί ονομάστηκαν Κανονισμός 

Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων), η 

μεταβατική ισχύς κάποιων βασικών διατάξεων του Ν. 3316/05 μέχρι την έκδοση των νέων Π.Δ., 

κ.ά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις σχετικά με τη 

σύνταξη των Π.Δ. (Κατάλογοι και Κανονισμοί Ανάθεσης & Εκτέλεσης) αφενός μέσω της 

συμμετοχής ή/και των προσκλήσεων συμμετοχής εκπροσώπων μας στις Ομάδες Εργασίας που 

έχουν συσταθεί, αφετέρου με συνεχείς συναντήσεις και παρεμβάσεις προς την ΕΑΔΗΣΥ, το 

ΥΠΥΜΕΔΙ και τα αρμόδια στελέχη αυτών. 

Στην τελευταία, δε, συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ (28/11/2014) μας 

δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε τη σημερινή κατάσταση του κλάδου, τις υπάρχουσες 

παθογένειες, τις γενικές θέσεις του ΣΕΓΜ, τους επιθυμητούς στόχους της επικείμενης 

μεταρρύθμισης και την αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης όλων των κρίσιμων θεμάτων και 

συνιστωσών του συστήματος υλοποίησης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, η 

οποία επιτυγχάνεται μόνον εφόσον καταστρωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο (master plan) το οποίο 

θα απαντά και θα καθορίζει πρωταρχικά ζητήματα όπως: με τι επιχειρήσεις επιθυμεί ή/και 

οφείλει να συμβάλλεται το κράτος, πώς πρέπει να ανατίθενται και να υλοποιούνται οι συμβάσεις, 

πώς θα διασφαλιστούν η ποιότητα, η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και ο υγιής ανταγωνισμός, 

κ.λπ. 

Μετά και τη συνάντησή μας αυτή, ολοκληρώνεται ένα πρώτο κείμενο με τις βασικές γενικές 

θέσεις του ΣΕΓΜ, το οποίο θα υποβληθεί τις προσεχείς ημέρες στην ηγεσία της ΕΑΑΔΗΣΥ και 

του ΥΠΥΜΕΔΙ, καθώς και στα μέλη των Ομάδων σύνταξης των Π.Δ. 

4.2 Μητρώα 

Θέμα αιχμής αποτελεί το «μελετητικό πτυχίο». Με τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο (για 

τους φάρους...) ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κατήργησε αρχικά τα κάτω όρια των πτυχίων και στη 

συνέχεια της μέρας, με τροπολογία της τροπολογίας, κατήργησε και τα άνω όρια των πτυχίων 

(με την προϋπόθεση ψήφισης προηγουμένως ενός νέου ΠΔ για τους επαγγελματικούς 

καταλόγους), με το οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες 

ανάθεσης και θα ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. 

Είναι γνωστό ότι η κατάργηση των κάτω ορίων των πτυχίων αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του 

ΣΕΓΜ. Η νομοθετική ρύθμιση όμως δεν ήταν απόρροια των πιέσεων του ΣΕΓΜ και 

συνειδητοποίησης από την πλευρά της πολιτείας ότι έπρεπε να αρθεί αυτός ο προστατευτισμός, 
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ο οποίος ήταν σε πλήρη αντίθεση με το δίκαιο της Ε.Ε. Υπήρξε αποτέλεσμα εξάντλησης των 

πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιήθηκε όταν αποφασίσθηκε η επιβολή 

προστίμων στη χώρα μας. Έτσι, για μία ακόμη φορά μπήκε στη ζωή μας κάτι νέο και λογικό, 

χωρίς όμως καμία απολύτως προετοιμασία. 

Σήμερα, υπάρχει στο ΥΠΥΜΕΔΙ Ομάδα Εργασίας η οποία έχει επωμισθεί το βάρος της πρότασης 

σχεδίου νέου Π.Δ. για τους επαγγελματικούς καταλόγους. Στην Ο.Ε. αυτή ο ΣΕΓΜ 

εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο Κων. Καλέργη. Πρακτικά, δεν έχει παραχθεί το παραμικρό, 

αφού το Υπουργείο έχει αναλάβει την διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων για τη σύνταξη 

αυτού του ΠΔ χωρίς να το έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Από την πλευρά μας έχουμε 

διατυπώσει τις βασικές αρχές, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής (αυτονόητα): 

 Πρέπει να υπάρχουν επαγγελματικοί κατάλογοι στη χώρα μας (στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία είναι προαιρετικοί). 

 Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να είναι χωριστοί για εργολάβους και μελετητές. 

 Πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της μελετητικής και της εργολαβικής ιδιότητας 

(στο σημείο αυτό υπήρξε κάποια «μάχη», δεδομένου ότι διατυπώθηκε το ερώτημα «γιατί 

να μην μπορούν και οι εργολάβοι να κάνουν μελέτες;») 

 Οι Επίσημοι Κατάλογοι θα πρέπει να αφορούν, αποκλειστικώς και μόνον, οικονομικούς 

φορείς, ήτοι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που προβλέπει το εθνικό εμπορικό δίκαιο 

(από ατομική επιχείρηση έως Α.Ε.), οι οποίες θα δύνανται να συμβληθούν με τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και να αναλάβουν δημόσιες συμβάσεις. 

 Οι Επίσημοι Κατάλογοι Οικονομικών Φορέων δεν πρέπει να έχουν καμία συσχέτιση ή 

εξάρτηση με θέματα ατομικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία θα ρυθμιστούν με 

άλλες νομοθετικές διατάξεις. 

 Τα κριτήρια ένταξης και ενδεχόμενης κατηγοριοποίησης στους επαγγελματικούς 

καταλόγους πρέπει να είναι αυτά που ορίζονται στην Οδηγία (χρηματοοικονομικά, 

στελέχωση και εμπειρία). 

Έχει τεθεί το θέμα πιστοποίησης όλων των ατόμων επιστημόνων σε καταλόγους που να 

καλύπτουν όλες τις βασικές δραστηριότητες: μελετητές, εργολάβοι δημοσίων έργων, εργολάβοι 

ιδιωτικών έργων, υπάλληλοι στη δημόσια διοίκηση). Από τους καταλόγους αυτούς θα αντλούν 

τη στελέχωσή τους οι επιχειρήσεις, κατά περίπτωση. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την κατάργηση της διακριτοποίησης των μελετητικών  επιχειρήσεων 

με βάση το μέγεθος αυτών (κατάργηση ορίων και συνακολούθως των τάξεων), προκύπτει ότι οι 

εγγεγραμμένοι στον Επίσημο Κατάλογο Εγκεκριμένων Μελετητικών Οικονομικών Φορέων θα 

είναι ισότιμοι. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ προέβαλε την άποψη ότι επιβάλλεται να συνταχθεί ένα 

ενιαίο Π.Δ. το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία των επίσημων 

καταλόγων και θα καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 59 του Ν. 
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4278/14). Προτείναμε δηλαδή να ενοποιηθούν τα Π.Δ. που προβλέπονται στα άρθρα 75 

(Κατάλογοι) και 172 (Κανονισμός Ανάθεσης) του Ν. 4281/14. 

Επειδή η πρότασή μας αυτή δεν υιοθετείται τελικώς, επιστήσαμε στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία έχει 

αναλάβει και τον γενικό συντονισμό, την αναγκαιότητα παράλληλης επεξεργασίας και συνεχούς 

συνεργασίας των δύο (2) Ομάδων Εργασίας (Κατάλογοι και Κανονισμός Ανάθεσης), έτσι ώστε 

τα αντίστοιχα Π.Δ. να εκδοθούν ταυτοχρόνως και να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και 

αλληλοσυμπληρούμενα. 

4.3 Επείγουσες τροποποιήσεις Ν.3316/2005 

Το ΥΠΥΜΕΔΙ συνέστησε αυτοβούλως Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) για να επεξεργαστεί επείγοντα 

θέματα τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Ν.3316/2005 για την ανάθεση και 

εκπόνηση συμβάσεων μελετών. Στην Ομάδα αυτή ορίσθηκε από το Υπουργείο ο πρώην 

Πρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ και, κατόπιν αιτήματός μας, 

ορίσθηκε αναπληρωτής το μέλος του Δ.Σ. Παναγής Τονιόλος. Στις συνεδριάσεις της Ο.Ε. 

συμμετείχαν και οι δύο εκπρόσωποί μας.  

Από την πρώτη συνεδρίαση, έχοντας ως δεδομένη την παράλληλη επεξεργασία του επικείμενου 

νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, τέθηκαν από την πλευρά μας τα θέματα τα 

οποία κατά τη γνώμη μας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα επειγουσών νομοθετικών 

παρεμβάσεων και τα οποία θα επέφεραν βελτίωση των συνθηκών άσκησης της δραστηριότητάς 

μας. Οι προτάσεις μας εστιάσθηκαν (α) στην ανάγκη καταπολέμησης των υπερβολικά χαμηλών 

προσφορών που υπονομεύουν την ποιότητα των μελετών και υποβαθμίζουν το χώρο των 

μελετητικών υπηρεσιών, (β) στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε 

σχέση με τους Συγκριτικούς Πίνακες και τις Συμπληρωματικές Συμβάσεις και (γ) στον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην αντιμετώπιση διαφόρων δυσλειτουργιών του 

συστήματος, όπως κατάργηση των κάτω ορίων, συμμετοχή του μελετητή στην επίβλεψη του 

έργου, επαναφορά της δυνατότητας να έχουν διαφορετική έδρα τα ατομικά πτυχία εταιρείας 

από την έδρα του γραφείου, κλήρωση του συνόλου των μελών των επιτροπών αξιολόγησης. 

Μετά τις πρώτες συνεδριάσεις της Ο.Ε. διαφάνηκε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες ήταν 

διατεθειμένοι να προωθήσουν προς τον Υπουργό συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αφορούσαν 

κυρίως την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχε η ΓΓΔΕ με εν εξελίξει συμβάσεις. Καταβλήθηκε 

πολύ σημαντική προσπάθεια από τους εκπροσώπους μας να περιληφθούν και άλλα θέματα, με 

αιχμή αυτό της αντιμετώπισης των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών. Δεν τέθηκαν θέματα 

συνολικής αλλαγής της φιλοσοφίας του νόμου, αφού αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης 

επεξεργασίας, στα πλαίσια του Ν. 4281/14 και της μελλοντικής ενσωμάτωσης στην ελληνική 

νομοθεσία των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις (24 και 25/2014 ΕΚ). Από την 

πλευρά του Συντονιστή της Ο.Ε. κ. Δ. Νικολάου τέθηκε ζήτημα ομόφωνης γνώμης για τα 

θέματα που θα προωθούντο προς τον Υπουργό, ο οποίος θα δώσει τις κατευθύνσεις του προς 

περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση.  
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Με βάση όλα τα παραπάνω, ο ΣΕΓΜ υπέβαλε στις 16/07/2014 σχέδιο προτάσεων που θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για το κείμενο που τελικά θα διαμορφωθεί και θα διαβιβασθεί 

προς την πολιτική ηγεσία, συνοδευόμενο από διαβιβαστική επιστολή, στην οποία παρουσιάζεται 

η σκοπιά του Συνδέσμου και επισημαίνεται ότι τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

ένα σύνολο ενεργειών, μερικές από τις οποίες είναι μέσα και από την υπάρχουσα νομοθεσία 

(παράδειγμα η χρήση της κλειστής διαδικασίας στους διαγωνισμούς, που προβλέπεται στον 

Ν.3316/2005).  

Επισημαίνεται ότι η Ο.Ε. αρνήθηκε τη συζήτηση επί της αρχικής πρότασης του ΣΕΓΜ για 

κατάργηση των κάτω ορίων στους διαγωνισμούς μελετών λόγω της έντονης αντίδρασης που 

διατυπώθηκε από τους εκπροσώπους του ΤΕΕ και του ΣΜΕΔΕΚΕΜ. (τελικά τα κάτω όρια 

καταργήθηκαν δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εργασίας της Ο.Ε.) 

Μετά από δύο συνεδριάσεις της Ο.Ε., ο Συντονιστής της ανέλαβε να συνοψίσει σε δικό του 

κείμενο τις προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, περιλαμβάνοντας τα θέματα στα οποία έκρινε 

ότι υπάρχει συναίνεση όλων των μελών. Τελικώς, προς τον Υπουργό προωθήθηκαν κάποιες 

σημαντικές προτάσεις, για τις οποίες ενημερώσαμε τα μέλη του Συνδέσμου στις 28/7/2014 (και 

μέσω ανάρτησης στο site). 

Οι τελικές προτάσεις της Ο.Ε. προς την πολιτική ηγεσία για επείγουσες τροποποιήσεις του 

Ν.3316/2005 κάλυπταν αρκετά θέματα που έχουν εξελιχθεί ως εξόχως προβληματικά στο χώρο 

μας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΕΓΜ συναίνεσε συνολικά στις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας, 

έστω και αν θα θέλαμε να καλύπτουν περισσότερα, αλλά και διαφορετικά ζητήματα ή να 

υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα εξ αυτών. Η περαιτέρω διαδικασία προέβλεπε ότι 

η πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ θα έκρινε ποιες προτάσεις της Ο.Ε. θα  προωθούσε για 

νομοτεχνική επεξεργασία και ενσωμάτωση σε πολυνομοσχέδιο που θα κατατίθετο προς ψήφιση 

στη Βουλή. Η περαιτέρω διαδικασία προέβλεπε ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ θα έκρινε 

ποιες προτάσεις της Ο.Ε. θα προωθούσε για νομοτεχνική επεξεργασία και ενσωμάτωση σε 

πολυνομοσχέδιο που θα κατατίθετο προς ψήφιση στη Βουλή. 

Στη συνάντησή μας με τον κ. Χρυσοχοϊδη τον Σεπτέμβριο του 2014 υπενθυμίσαμε την εργασία 

αυτής της Ο.Ε., την οποία φάνηκε ότι είχε ξεχάσει ο κ. Υπουργός. Μας υποσχέθηκε ότι θα 

εξέταζε το θέμα. Στις 10 Οκτωβρίου 2014 στείλαμε σχετική υπενθυμιστική επιστολή.  

Τελικώς στις 11.12.2014 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 

& Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων», στο οποίο 

παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκε καμία από τις προτεινόμενες 

επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την 

σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, 

διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες 

εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) μάλλον δεν συνιστούν 

προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο. 

Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η 

άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια 
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φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09), 

την οποία μάλιστα έχει ζητήσει πολλάκις ο ΣΕΓΜ από την ημέρα έναρξης ισχύος του Π/Δ/ 

138/09 τον 11ο του 2012. 

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η 

έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι 

κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 

των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και 

την στροφή προς την υγιή και ουσιαστική ανάκαμψη αυτού. 

4.4 ΕΣΗΔΗΣ 

Πρόκειται για το ηλεκτρονικό σύστημα διενέργειας των διαγωνισμών που έχει υποχρεωτική 

εφαρμογή για όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

Ν.4155/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.4.β. του Ν.4205/2013, από την 

1.7.2014 (Κεντρική Διοίκηση) και την 1.10.2014 (Γενική Κυβέρνηση) είναι υποχρεωτική η 

εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για όλες τις 

συμβάσεις υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ. 

Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης (www.promitheus.gov.gr). Στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δεν είχαν κατά νου 

την αντιμετώπιση διαγωνισμών μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 –

τον κλάδο μας τον είχαν ξεχάσει, εστιαζόμενοι στις μεγάλες δαπάνες του ελληνικού δημοσίου, 

όπως τα καύσιμα, τα φάρμακα κλπ.  

Σήμερα υπάρχει σύγχυση ως προς το τι απαιτείται να γίνεται για την προκήρυξη συμβάσεων 

μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι πλείστοι φορείς που γνωρίζουν την 

συγκεκριμένη διάταξη του Ν.4155/13 ως ισχύει, δεν μπορούν να προκηρύξουν συμβάσεις 

μελετών και συναφών υπηρεσιών. Κάποιοι φορείς προκηρύσσουν συμβάσεις χωρίς εφαρμογή 

του ΕΣΗΔΗΣ, ενεργώντας ουσιαστικώς κατά παράβαση του νόμου (η οποία -δυστυχώς- για τους 

ιδιωτικούς φορείς θα διαπιστωθεί μετά τη διαγωνιστική διαδικασία είτε από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο είτε στον προσυμβατικό έλεγχο κάποιας Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π. είτε στον έλεγχο 

της 1ης πληρωμής). Περαιτέρω, στις λίγες περιπτώσεις που έχουν προκηρυχθεί συμβάσεις 

ανάθεσης υπηρεσιών (εκτός του Ν. 3316/05) με την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ έχουν εμφανισθεί 

προβλήματα δυσλειτουργίας και μη ορθολογικής διαχείρισης, αφού π.χ., πριν από τη 

διαμόρφωση γνώμης αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όλες οι τεχνικές προσφορές 

τίθενται σε κοινή θέα και στη διάθεση των συμμετεχόντων, καθιστώντας πασιφανές, εκτός των 

άλλων, ότι η υπάρχουσα πλατφόρμα απαιτεί βελτιώσεις για την προσαρμογή και την ορθή 

διεξαγωγή διαγωνισμών που περιλαμβάνουν και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών. 

Ο ΣΕΓΜ έκανε εγκαίρως (Μάρτιος, Απρίλιος 2014) επίμονες παρεμβάσεις, τόσο στο Υπουργείο 

Εμπορίου όσο και στο ΥΠΥΜΕΔΙ, θέτοντας τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν εισακούσθηκε. Στην 

σχετική ενημέρωση προς τα μέλη μας δόθηκαν και συμβουλές για την προετοιμασία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ανταπόκρισης των εταιρειών στις απαιτήσεις του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, Πρόσφατα 

(11/12/2014) πραγματοποίησε νέα γραπτή παρέμβαση, ζητώντας να δοθεί παράταση στην 

ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για διάστημα που να είναι 

ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιες 

υπηρεσίες και μελετητικές επιχειρήσεις). Επισημάναμε επίσης ότι, κατά την άποψή μας, η 

ορθολογική προσέγγιση του θέματος επιβάλλει την έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση (έκδοση προβλεπόμενων Π.Δ.) και έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού 

πλαισίου του Ν.4281/14. 

Σε κάθε περίπτωση, συμβουλεύουμε τα μέλη μας να μεριμνήσουν να αποκτήσουν ηλεκτρονική 

υπογραφή, όπως προβλέπεται στο ΕΣΗΔΗΣ. 

4.5 Ανάπτυξη νέων πεδίων δραστηριότητας (checkers, σύμβουλοι, 
ανεξάρτητος μηχανικός) 

Πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται εδώ και αρκετά χρόνια από τον ΣΕΓΜ. Φαίνεται ότι 

σήμερα οι συνθήκες είναι περισσότερο ευνοϊκές από ποτέ. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά η 

πολιτική απόφαση περί μείωσης του δημόσιου τομέα. Στη συνάντηση που είχαμε τον 

Σεπτέμβριο με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη μας το ανέφερε ο ίδιος ως πρόθεση 

του Υπουργείου, προκειμένου ο δημόσιος τομέας να περιορισθεί σε επιτελικό ρόλο. Αύριο 

Παρασκευή γίνεται το 1ο Συνέδριο Ποιότητας που οργανώνουν οι εταιρείες πιστοποίησης 

HELLAS CERT, στην οποία έχουμε προσκληθεί για μία ομιλία η οποία έχει στόχο την ανάδειξη 

της αναγκαιότητας εμπλοκής των μελετητικών εταιρειών σε μεγαλύτερη έκταση της συνολικής 

αλυσίδας παραγωγής ενός έργου (checkers μελετών, σύμβουλοι επίβλεψης, ανεξάρτητος 

μηχανικός). Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προσφέρει σημαντικά νέα αντικείμενα στους 

μελετητές, σε μία εποχή που τα «παραδοσιακά» μελετητικά αντικείμενα περιορίζονται 

δραματικά. 

4.6 Εξωστρέφεια 

Η εξωστρέφεια αποτελεί διέξοδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά είναι εξαιρετικά 

δύσκολη η ευόδωση των σχετικών προσπαθειών. Οι εταιρείες μας είναι πολύ μικρές για τα 

διεθνή δεδομένα, οι δε διαγωνισμοί που προκηρύσσονται περιέχουν συνήθως όρους που 

καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών. Πέραν 

αυτών των αντικειμενικών προβλημάτων, υπάρχει η απουσία κρατικής στήριξης που καθιστά την 

προσπάθεια ακόμη δυσκολότερη. Τα θέματα αυτά έχουν τεθεί στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων κο Παν. Μίχαλο, ο οποίος υποσχέθηκε να στηρίξει την προσπάθειά μας 

και να μας φέρει σε επαφή με τους ανθρώπους του Υπ.Εξ. που βρίσκονται στα μέρη 

ενδιαφέροντός μας. Παράλληλα, μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις στα στελέχη 

των πρεσβειών μας να μεριμνούν για την ενημέρωση επί των συνθηκών κατά τόπους και να 

προβάλουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την πλευρά μας κάνουμε προσπάθεια να 

παρουσιάσουμε τις ικανότητες των εταιρειών μας και να μετέχουμε σε συνέργειες με άλλους 

κλάδους, ελπίζοντας ότι κάτι θετικό μπορεί να προκύψει που να διευκολύνει τις εταιρείες μας 

στον τομέα της εξωστρέφειας. Σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε στο site μας μία πλατφόρμα 
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ενημέρωσης με τα project ανά χώρα που έχουν αναλάβει μελετητικές εταιρείες. Στόχος είναι η 

διευκόλυνση της προσπέλασης σε πληροφορίες για κάποια χώρα, τόσο για τις δικές μας 

εταιρείες όσο και για εταιρείες άλλων κλάδων, ελπίζοντας φυσικά στην αμοιβαιότητα και στη 

στήριξη από άλλους κλάδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ μας πλησίασε και 

μας είπε, παρουσία του συμβούλου του πρωθυπουργού κ. Δ. Βαρτζόπουλου, ότι ο κλάδος μας 

πρέπει να στηριχτεί από όλους για να διεισδύσει πρώτος σε μία αγορά, προκειμένου να 

ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι (κατασκευές, προϊόντα). 

4.7 Συλλογικές συμβάσεις 

Στις 26/2/2014 μας κοινοποιήθηκε πρόσκληση της ΟΣΕΤΕΕ και του ΣΤΥΕ για συνάντηση 

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με 

ημερομηνία συνάντησης μάλιστα την επόμενη ημέρα (27/2). Όμοια πρόσκληση μας απεστάλη 

και στις 24/6/14 για συνάντηση στις 27/6, η οποία επαναλήφθηκε στις 30/6 για συνάντηση στις 

3/7. 

Ο ΣΕΓΜ, κατόπιν συνεργασίας με τον νομικό μας Σύμβουλο επί των θεμάτων αυτών κ. Κωστή 

Μπακόπουλο, αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συναντήσεις αυτές, αποστέλλοντας σχετικές 

επιστολές. Στην τελευταία, μάλιστα, αφενός υπενθυμίσαμε την υφιστάμενη δικαστική 

εκκρεμότητα μετά την άσκηση της από 15.4.2011 αγωγής μας ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα την αναγνώριση της εξ αρχής ακυρότητας της υπ' αριθ. 4/2011 

Διαιτητικής Απόφασης (αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 85/26.1.2011), αφετέρου προβάλαμε και θέμα περί 

του ότι ο ΣΕΓΜ ενόψει της συνθέσεως των μελών του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

κλαδικών ΣΣΕ που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις 

εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις. 

4.8 Παρεμβάσεις σε διάφορους Φορείς 

4.8.1 Παρεμβάσεις σε διαγωνισμούς 

Υπήρξαν παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ σε σχέση με προβλήματα σε διαγωνισμούς, όπως οι εξής: 

 Προς τον ΟΛΠ για το έργο: «Επέκταση επιβατικού λιμένα Πειραιώς – Νότια πλευρά – Α΄ 

Φάση», κατόπιν πληροφόρησης ότι υπήρχε πρόθεση σύναψης σχετικής σύμβασης με το 

ΕΜΠ.. 

 Προς την Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου τη μελέτη «Προσδιορισμός Πλημμυρικού Κινδύνου 

και επικινδυνότητας στη Ρόδο», κατόπιν πληροφόρησης ότι πρόκειται να υπογραφεί 

σχετική σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.  

 Απάντησαν ότι δεν έχει υπογραφεί σύμβαση με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

 Προς την Επιτροπή Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης για τον διαγωνισμό διάνοιξης 

ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών.  

Απάντησαν ότι το αντικείμενο της διακήρυξης δεν έχει σχέση με γεωτεχνική μελέτη και 

έρευνα. 
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 Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γεώργιο Καρασμάνη για το 

διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης 

σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια, για της ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, λόγω υπερβολικών 

όρων στη διακήρυξη, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογραφίζουν πανεπιστημιακούς.. 

 Προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ), κ. Βασίλειο 

Διαμάντη, για τους διαγωνισμούς, λόγω παράκαμψης των διαδικασιών του Ν.3316 και 

υπερβολικών απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας: 

 «Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Α' με τις εξής υπομελέτες: α) Τοπογραφική 

Ανάλυση/Μελέτη χωροθέτησης, β) Χωροταξική μελέτη, γ) Μελέτη του Αντίκτυπου της 

Κυκλοφορίας, δ) Πολεοδομική Μελέτη, ε) Ανάπτυξη Επιχειρηματικού/Επενδυτικού 

Σχεδίου» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης €585.000 (βλ. TED 2014/S 087-152748),  

 «Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β' με τις εξής υπομελέτες: με τις εξής υπο-

μελέτες: α) Ρυθμιστικού Σχεδίου – Α' και Β' φάση, β) Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (ΣΠΕ), γ) Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)» και 

προεκτιμώμενη αξία σύμβασης €497.000 (βλ. TED 2014/S 087-152624)  

 Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του Εμπορευματικού Κέντρου. Το 

Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας θα αναπτυχθεί με το διχωρικό μοντέλο (Ν 3333/05 

και 3710/08) και θα περιλαμβάνει το λιμενικό τμήμα και τα τμήματα στην ενδοχώρα. 

Σε κάθε ένα από αυτά θα εκπονηθούν ξεχωριστά οι απαιτούμενες μελέτες» και 

προεκτιμώμενη αξία σύμβασης €900.000 (βλ. TED 2014/S 087-152673). 

Λάβαμε απάντηση στην οποία μας γνωστοποιείται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έχοντας 

υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται στους νόμους που 

εφαρμόζουν οι λοιπές εταιρείες του Δημοσίου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η εξαίρεση 

οφείλεται στο ότι «Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας...».  

 Προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, την Δ/νση Νομοθετικού Δ17 της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τους ανωτέρω  

διαγωνισμούς, με ερώτημα περί της νομιμότητάς των. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. 

4.8.2 Παρεμβάσεις ΣΕΓΜ 

Υπήρξαν παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ σε κρίσιμα θέματα του κλάδου όπως τα εξής: 

 Για το Κρίσιμο θέμα στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

εστάλη επιστολή προς τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, τους Βουλευτές Β΄ θερινού 
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τμήματος, τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. 

Δένδια. 

 Για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας εστάλη επιστολή προς 

τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό 

Οικονομικών και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

 Για τη διευθέτηση θέματος κατάργησης μη ανταποδοτικών κρατήσεων επί της αμοιβής 

των μελετητικών υπηρεσιών εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών 

εστάλησαν δύο επιστολές. Η πρώτη στις 14/5/2014 και η δεύτερη στις 24/10/2014. Η 

Ενιαία Αρχή Πληρωμής απάντησε στην 1η επιστολή ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της 

αρμοδιότητάς τους 

 Για τις επείγουσες τροποποιήσεις νόμου 3316/2005 εστάλη επιστολή στον Υπουργό 

ΥΠΟΜΕΔΙ. 

 Για την αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης 

εστάλη επιστολή στον Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη,  

 Για την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων εστάλη επιστολή στον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο 

Μαυραγάνη και το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη. 

 Για τη καθυστέρηση επαναλειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (ΓΕΜ) 

εστάλη επιστολή στον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.. 

 Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, τον Υπουργό 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργό. 

 Για την άρση εμποδίων στην πληρωμή κρατήσεων εστάλη επιστολή προς την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  και την Attica Bank AΤΕ. 

4.9 Προβολή έργου των μελών του ΣΕΓΜ στο κοινωνικό σύνολο. 

Μία πρώτη προσπάθεια εμφάνισης του ΣΕΓΜ στα ΜΜΕ γίνεται μέσω της έκδοσης Δελτίων 

Τύπου για θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μας μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. 

Από τον Δεκέμβριο 2013 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 4 Δελτία Τύπου.  

 Δεκέμβριος 2013. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΣΕΓΜ για την διετία 2014-2015. 

Δημοσιεύματα: Χρηματιστήριο. 

 Φεβρουάριος 2014. Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ανάγκη για μια νέα 

φιλοσοφία. Δημοσιεύματα: crash magazine. 
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 Ιούνιος 2014. ΑΚΡΟΠΟΛ: Ερωτηματικά προκαλεί η παράκαμψη του αρχικού μελετητή. 

Δημοσιεύματα: Archaelogy and Art, axortagos.gr, buildnet.gr, dou.gr, newsbeast.gr, 

newsnow.gr, palo.gr, tee.gr, tromaktiko.gr. 

 Αύγουστος 2014. ΣΕΓΜ: Αλλαγή σελίδας μετά από 40 χρόνια στον χώρο των Δημοσίων 

Μελετών και Έργων. Δημοσιεύματα:  Χρηματιστήριο,  centralNews.gr, engineertech.gr, 

 Water And Waste, michanikos.gr, cretenews.gr, palo.gr, dou.gr, meynews.gr, 

inews.gr, euro2day.gr, yahoo.gr, toradar.gr, axortagos.gr. 

Τα Δελτία Τύπου αυτά δεν έτυχαν ιδιαίτερης δημοσιότητας. 

Η κύρια επιτυχία μας ήταν το εκτενές ρεπορτάζ του «Κ» της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, με θέμα την 

εξωστρέφεια των ελληνικών μελετητικών εταιρειών. Με το δημοσίευμα αυτό πιστεύουμε ότι 

κάναμε ένα βήμα για την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών μας μέσω της δραστηριότητάς τους 

στο εξωτερικό. 

Επίσης, με αφορμή την τελευταία παρέμβασή μας για τις μελέτες του κτηματολογίου 

δημοσιεύτηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σχετικό άρθρο με αναφορά σ’ αυτήν. 

4.10 Εκδηλώσεις 

Δύο ήταν οι εκδηλώσεις που έγιναν κατά την περίοδο που διανύσαμε. 

Η πρώτη αφορούσε την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συνδέσμου μας (28 Φεβρουαρίου 

2014). Ήταν και η τελευταία εκδήλωση που έγινε στα παλιά μας γραφεία. 

Η δεύτερη εκδήλωση-ημερίδα αφορούσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, 

που συνέταξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είχε τεθεί προς 

διαβούλευση. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

ΑΘΗΝΑΪΣ. 

Η Ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου επί του νέου νομοσχεδίου και 

την ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτού, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις του ΣΕΓΜ, τις 

οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάμβανε να προωθήσει στους αρμόδιους φορείς, πριν 

από την εισαγωγή του προς ψήφιση στη Βουλή. 

Η συμμετοχή στην Ημερίδα υπήρξε μεγάλη και αναδείχθηκε έντονα η αγωνία των μελών του 

Συνδέσμου για τη σημερινή κακή κατάσταση του κλάδου, ιδιαίτερα μετά από την έξαρση του 

φαινομένου των προσφορών υψηλοτάτων ποσοστών έκπτωσης σε πρόσφατους διαγωνισμούς 

μελετών. Υπήρχε έντονος προβληματισμός κατά πόσον το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να 

συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων και διατυπώθηκε η άποψη ότι μόνο εφόσον 

δομηθεί σωστά εξ αρχής, με κατάλληλη διαβούλευση με τους Φορείς, μπορεί να θέσει τις βάσεις 

για αλλαγή της σημερινής κατάστασης και τη διαμόρφωση ενός νέου υγιέστερου περιβάλλοντος 

στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Εκπροσωπηθήκαμε επίσης στις ακόλουθες εκδηλώσεις άλλων φορέων 

http://axortagos.gr/
http://buildnet.gr/
http://dou.gr/
http://newsbeast.gr/
http://newsnow.gr/
http://palo.gr/
http://tee.gr/
http://tromaktiko.gr/
http://engineertech.gr/
http://michanikos.gr/
http://cretenews.gr/
http://palo.gr/
http://dou.gr/
http://meynews.gr/
http://inews.gr/
http://euro2day.gr/
http://yahoo.gr/
http://toradar.gr/
http://axortagos.gr/
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Ημερίδα ΣΑΤΕ για το νέο νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων, που έγινε στο ΕΒΕΑ στις 6 

Μαρτίου 2014. Ο Πρόεδρος Γ. Κάζος ήταν βασικός ομιλητής με θέμα το νομοσχέδιο «από τη 

σκοπιά των μελετητών». Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κ. Καλέργης συμμετείχε στο panel της συζήτησης 

στο κλείσιμο της Ημερίδας. 

Προσκληθήκαμε να παραστούμε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΣΜΑ, (CROWNE PLAZA, 31 

Μαρτίου 2014). Κύριο θέμα για τον ΣΕΣΜΑ ήταν το νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων, επί 

του οποίου ο Γ. Κάζος έκανε μία σύντομη παρέμβαση. 

Προσκληθήκαμε να παραστούμε στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ (ΤΙΤΑΝΙΑ, 3 Απριλίου 2014). 

Ο Γ. Κάζος είχε την ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή των κατασκευαστών στο φαινόμενο των 

εξαιρετικά υψηλών εκπτώσεων και στους κινδύνους που φαίνεται να εγείρονται. 

Παρακολουθήσαμε το 3ο ευρωπαϊκό Συνέδριο “Smart Public Procurement”, το οποίο 

οργανώθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ και έγινε στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής στις 20 Ιουνίου 

2014. 

Παρακολουθήσαμε την ημερίδα «Clusters εξαγωγικών επιχειρήσεων» που οργανώθηκε από τον 

Γ.Γ. ΔΟΣ του Υπ.Εξ. κο Π. Μίχαλο στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Electra Palace), στις  22 Οκτωβρίου 

2014. 

Συμμετείχαμε σε forum με θέμα ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, LOGISTICS, που οργανώθηκε  από το Γραφείο  

Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την επενδυτική έκδοση Α-Energy, την 

Πρωτοβουλία «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Το forum πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2014 στο κτίριο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/Γραφείου Ελλάδας, στην Αθήνα, και συμμετείχε εκ μέρους του ΣΕΓΜ 

στο panel με τίτλο «Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Αυτοκινητόδρομοι και Περιφερειακή Ανάπτυξη» ο 

συγκοινωνιολόγος Π. Παπαδάκος. 

4.11 Συναντήσεις 

Κατά την περίοδο που διανύθηκε έγιναν πολλές συναντήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

με εκπροσώπους του κράτους, καθώς και με άλλους Φορείς. 

Έγιναν αρκετές συναντήσεις στο ΥΠΥΜΕΔΙ, τόσο με τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για τη 

γενική κατάσταση του χώρου των δημοσίων έργων και ειδικότερα για τα προβλήματα του 

κλάδου μας, όσο και με στελέχη του Υπουργείου για πλέον στοχευμένα θέματα (τεχνικός 

σύμβουλος του Υπουργού κα Στεφανία Τρέζου, νομικός σύμβουλος του Υπουργού κος 

Παναγιώτης Σκουρής, κα Θάλεια Ξηρομερίτου της νομικής υπηρεσίας, δ/ντης Δ7 κος Α. 

Κοτσώνης, ΔΜΕΟ κος Μ. Παπαδόπουλος). 

Το προεδρείο του ΣΕΓΜ συναντήθηκε επανειλημμένως με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κο 

Δημήτρη Ράικο και με τεχνικούς και νομικούς συμβούλους της ΕΑΑΔΗΣΥ, τόσο για θέματα του 

νέου νομοθετικού πλαισίου, όσο και για θέματα της απόρριψης από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 

προτάσεων για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων. 
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων κο Παναγιώτη Μίχαλο, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

μας στην προσπάθεια δραστηριοποίησης στο εξωτερικό και συζητήθηκαν τρόποι υποστήριξής 

μας σ΄ αυτή την προσπάθεια. 

Στα πλαίσια εκδήλωσης του ΣΕΒΕ στην Αθήνα (Δεκέμβριος 2013, HILTON) πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού κ. Δημ Βαρτζόπουλο και με τον τότε Πρόεδρο 

του ΣΕΒΕ κο Δημ. Λακασά, όπου συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης κοινών προσπαθειών με θέμα 

την εξωστρέφεια. 

Έγιναν αρκετές συναντήσεις και διάφορες επικοινωνίες με άλλους Φορείς. Πιο συγκεκριμένα 

έγιναν συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του ΤΕΕ, με το προεδρείο του ΣΑΤΕ 

και του ΣΤΕΑΤ, με τον ΣΕΒ, τον ΣΕΣΜΑ κα. Υπήρξαν επίσης συναντήσεις ή επικοινωνίες με τους 

Συλλόγους Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων καθώς και με τον ΣΕΓΕΚ, τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ και 

τον ΣΜΕ. Όλες οι συναντήσεις-επικοινωνίες είχαν στόχο την συζήτηση επί θεμάτων που είναι 

κοινού ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για από κοινού αντιμετώπιση. 

Στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων μας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις-επικοινωνίες με 

πολιτικά κόμματα και πολιτικούς, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα του κλάδου μας. 

Κληθήκαμε, μαζί με τους φορείς των εργοληπτικών οργανώσεων, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στις 

30 Ιανουαρίου 2014, για ανταλλαγή απόψεων επί του νομοσχεδίου περί των δημοσίων 

συμβάσεων. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με μέλη μας τα οποία εξεδήλωσαν σχετική επιθυμία, είτε για 

ενημέρωση επί θεμάτων με τα οποία ασχολούνται, είτε για ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων 

του Συνδέσμου.  

Υπήρξαν επίσης συναντήσεις εργασίας με τους νομικούς μας συμβούλους κ. Πάνο Χασάπη για 

θέματα της νομοθεσίας μελετών και υπηρεσιών και με τον κ. Κωστή Μπακόπουλο για εργασιακά 

θέματα. 

4.12 Συμμετοχή σε διάφορα Όργανα 

Οι κύριες Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στις οποίες εκπροσωπείται ο ΣΕΓΜ, είναι: 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕΓΜ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών Y.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
Κωνσταντίνος Καλέργης, 
Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
Πέτρος Πετρακόπουλος, 
Γιώργος Καραβοκύρης 

Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 
Γεράσιμος Μολφέσης,  

Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ Κωνσταντίνος Καλέργης 
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Ειδική Επιτροπή για τη διαμόρφωση προτάσεων για το 
σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των οδικών 
αξόνων της χώρας. 

Παναγής Τονιόλος 

Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του θεσμικού 
πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 

Πέτρος Πετρακόπουλος, 
Παναγής Τονιόλος 

Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Μελετητών Δημοσίων 
Έργων. 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των 
προβλεπόμενων από το άρθρο 178 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) 
«Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» και 
«Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών 
και Μελετών Τεχνικών Έργων» 

Πάνος Χασάπης,  
για νομικά θέματα Σ.Ε.Γ.Μ.  

(και Γιώργος Κάζος, για 
τεχνικά θέματα, εφόσον 

κληθεί). 

Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των 
προβλεπόμενων από το άρθρο 172 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) 
«Κανονισμού Aνάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» και 
«Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και 
Μελετών Τεχνικών Έργων» 

Πάνος Χασάπης,  
για νομικά θέματα Σ.Ε.Γ.Μ.  

(και Γιώργος Κάζος, για 
τεχνικά θέματα, εφόσον 

κληθεί). 

Υπάρχουν επίσης επιτροπές του ΕΛΟΤ στις οποίες εκπροσωπούμαστε, όπως η Τεχνική Επιτροπή 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 101 «Τυποποίηση Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων» (Γ. Μολφέσης, Ν. Γαλάνης), η 

Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 102 «Βιωσιμότητα κτιριακών κατασκευών » Ι. Μακατσώρης, Ν. 

Γαλάνης) κ.α. Υπάρχουν επίσης Επιτροπές/Ομάδες εργασίας στις οποίες μας έχει ζητηθεί 

εκπροσώπηση, αλλά δεν έχουν συνεδριάσει μέχρι σήμερα, όπως είναι η Επιτροπή της ΓΓΔΕ για 

ΕΤΕΠ  (Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών)– Αναλυτικά Τιμολόγια – Παρατηρητήριο 

Τιμών Έργων (εκπρόσωπος Α. Γρίβας). 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για θέματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις συμμετοχές μας, 

όπως π.χ. για το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, το οποίο είναι ένας 

μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των 

ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης. Βασικό τμήμα της λειτουργικής δομής του Παρατηρητήριου είναι το Δίκτυο 

Επιχειρηματικών Φορέων, στο οποίο συμμετέχει, εξαρχής, και ο ΣΕΓΜ. Τα πολύ ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών, εκδηλώσεων κ.λπ. του Παρατηρητηρίου αναρτώνται στο 

site του ΣΕΓΜ. 

4.13 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς – EFCA 

Γνωρίζουμε όλοι τη συμμετοχή του ΣΕΓΜ στην ευρωπαϊκή ένωση μελετητικών εταιρειών 

(EFCA), στην οποία μάλιστα είχαμε την τιμή να προεδρεύει πριν από λίγα χρόνια ο πρώην 

Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Πάνος Παναγόπουλος. Η συμμετοχή μας αυτή δημιουργεί την υποχρέωση 

σημαντικής ετήσιας συνδρομής. Τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάσθηκε αδυναμία καταβολής 
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της συνδρομής μας. Την άνοιξη του 2014, μετά από συμβουλή του Π. Παναγόπουλου, 

επικοινωνήσαμε με το Προεδρείο της EFCA και ζητήσαμε να υπαχθούμε σε ιδιαίτερο καθεστώς, 

λόγω της αδυναμίας καταβολής των συνδρομών. Η EFCA αποφάσισε να μας εντάξει σε 

καθεστώς «κοιμώμενου μέλους», το οποίο σημαίνει ότι ο ΣΕΓΜ παραμένει στην EFCA, λαμβάνει 

ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων της Ένωσης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις 

Συνελεύσεις της. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής καταβλήθηκε ποσόν 3.000€ έναντι της 

οφειλής μας για το έτος 2013 (εκκρεμεί άλλο τόσο ποσό για την αποπληρωμή της συνδρομής 

του 2013, καθώς και η συνδρομή μας για το 2014).). 

Έχουμε προβληματιστεί ιδιαίτερα για το θέμα της συμμετοχής μας στην EFCA, κυρίως υπό το 

πρίσμα της υψηλής συνδρομής, σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση του ΣΕΓΜ. 

Παράλληλα, υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης των δρώμενων από την EFCA, η οποία οφείλεται είτε 

στη μη ταύτιση των προβλημάτων μας με αυτά των ευρωπαϊκών εταιρειών είτε σε δική μας 

αδυναμία να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα και να τα επηρεάσουμε προς 

όφελος των –μικρών- εταιρειών μας. 

4.14 Εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των μελών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχει κοντά του τα μέλη 

του Συνδέσμου. Βασικό εργαλείο είναι η επικοινωνία. Κρίναμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ιστοσελίδα του ΣΕΓΜ. Οποιαδήποτε ενέργεια-παρέμβαση του ΣΕΓΜ 

προς τρίτους αναρτάται στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα είδηση για τον τομέα μας 

αναρτάται στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που υποπίπτει στην αντίληψή μας 

αναρτάται στην ιστοσελίδα  (νέοι νόμοι, εγκύκλιοι, Οδηγίες της ΕΕ κλπ.). Παράλληλα, για 

οποιοδήποτε σημαντικό θέμα ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας και με e-mail.  

Στόχος μας είναι στην ιστοσελίδα να μπορεί να βρει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος τα βασικά 

στοιχεία των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ. Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει να μας χορηγηθούν 

τα λογότυπα των εταιρειών, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας και 

κάποιες φωτογραφίες έργων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι «τρίτοι». εκτός 

των μελών μας, αναζητούν στοιχεία για εταιρείες μελετών στον ελληνικό χώρο για συνεργασία ή 

άλλες συνέργειες. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μία ακόμη βάση, με τα στοιχεία 

δραστηριοποίησης των μελών μας στο εξωτερικό (πρόκειται για θέμα που το έχουμε συζητήσει 

και με το Υπ. Εξωτερικών). 

Παρακινούμε λοιπόν τα μέλη μας να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΓΜ. Προς 

διευκόλυνση των μελών μας, στέλνουμε κατά διαστήματα την e-νημέρωση, δηλαδή ένα e-mail 

με το οποίο ενημερώνουμε για τις αναρτήσεις της περιόδου. 

Τέλος, όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε διαθέσιμα για συζήτηση και γενικά απ’ ευθείας 

επικοινωνία με οποιοδήποτε μέλος μας. Πρέπει δε να σημειώσουμε με ικανοποίηση από την 

πλευρά του Δ.Σ, την προθυμία με την οποία έχουν ανταποκριθεί μέλη μας όποτε τους ζητήθηκε 

η γνώμη τους ή η βοήθειά τους για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολούσε. 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

5.1 Οικονομική κατάσταση Συνδέσμου 

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου είναι τέτοια που οριακά μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Τα μοναδικά έσοδα του ΣΕΓΜ είναι πλέον οι 

εισφορές των μελών του. Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια είσπραξης εισφορών, η οποία 

τελεσφόρησε ως προς το τρέχον οικονομικό έτος, το οποίο κλείνει οριακά χωρίς αρνητικό 

αποτέλεσμα. Το επόμενο οικονομικό έτος θα έχει σαφώς λιγότερα έξοδα, δεδομένης της μη 

ύπαρξης του εκτάκτου κονδυλίου της αποζημίωσης προσωπικού (20.000€), αλλά και της 

μείωσης των εξόδων λειτουργίας του ΣΕΓΜ. 

Υπάρχουν όμως ορισμένες βασικές διαπιστώσεις. 

Οι συνδρομές των μελών μας είναι υψηλές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι πλέον 

λίγα τα ενεργά μέλη του ΣΕΓΜ. 

Τα μέλη μας πρέπει να νοιώθουν ότι πιάνουν τόπο οι συνδρομές τους. Από την πλευρά μας 

καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να 

είμαστε μάλιστα κατά το δυνατόν μπροστά από τις εξελίξεις. Νοιώθουμε όμως ότι χρειαζόμαστε 

πλέον εξειδικευμένη βοήθεια, για την οποία θα απαιτηθεί επιπρόσθετη αμοιβή. Οι δαπάνες του 

Συνδέσμου θα θέλαμε να κατευθυνθούν σε πλέον «παραγωγικές» δραστηριότητες. Θα θέλαμε 

να έχουμε μεγαλύτερη άνεση πληρωμής αμοιβών για νομική υποστήριξη στα θέματά μας, είτε 

αυτά αφορούν υποστήριξη σε διεκδικήσεις μελών μας είτε αφορούν σε υποστήριξη κατά τη 

διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου. 

Αισθανόμαστε πολύ άβολα όταν καλούμαστε να εφαρμόσουμε το Καταστατικό μας και να 

διαγράψουμε γραφεία λόγω χρονιζουσών οφειλών. Υπάρχει όμως θέμα ισότιμης μεταχείρισης με 

τα συνεπή μέλη μας. Παράλληλα, θέλουμε να νοιώθουμε ότι η συμμετοχή στον ΣΕΓΜ είναι μία 

απολύτως συνειδητή επιλογή, παίρνοντας έτσι κουράγιο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. 

5.2 Απολογισμός - Προϋπολογισμός 

Τα ετήσια έσοδα του Συνδέσμου, μετά από συνεχή αύξηση μέχρι το 2007, ακολουθούν σταθερά 

πτωτική πορεία όπως φαίνεται στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας. Μάλιστα από το 2012 

βρίσκονται σε χαμηλότερα του 2000 επίπεδα. Η συνεχής μείωση των συνολικών διαθεσίμων έχει 

υποχρεώσει σε  αντίστοιχη μείωση των εξόδων προκειμένου οι ετήσιες χρήσεις να παραμένουν 

πλεονασματικές. Φέτος βρισκόμαστε σε οριακή κατάσταση με πλεόνασμα μόλις 3.124,60€. 
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Διάγραμμα 1: Έσοδα – Έξοδα ΣΕΓΜ 2000-2014 

 

Σχεδόν ολοκληρωτική πηγή των εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές (85% του συνόλου 

στην τρέχουσα χρήση). Την τελευταία διετία φαίνεται ότι σταθεροποιούνται λίγο πάνω από τις 

50.000€/έτος. 

 

 
Διάγραμμα 2: Συνδρομές ΣΕΓΜ 2008-2014 

Για τον λόγο αυτό τίθεται ως στόχος για το 2015 τα 50.000€, όπως και το 2014.  

Τα καθαρά έσοδα το 2014 ανήλθαν σε 62.683,26€ και η πρόβλεψη για το 2015 είναι 59.309,72€ 

(-5%). Παρά το γεγονός αυτό, το 2015 τα συνολικά έσοδα θα μειωθούν πάνω από 20%, λόγω 

έλλειψης μεταφερόμενου υπολοίπου από την φετινή χρήση (2.690€ αντί 16.490,69€ το 2013). 

Τα συνολικά έσοδα το 2014 ανήλθαν στις 79.95173€ ενώ το 2015 προβλέπεται ότι θα φθάσουν 

τα 62.000€. 



 
 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΓΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/12/2013 – 30/11/2014 -24- 
 

Μετά την υλοποίηση των αποφάσεων του προηγούμενου Δ.Σ., το 2014 αποτελεί καθοριστική 

χρονιά για την περαιτέρω μείωση των εξόδων, μετά την υλοποίηση της απόφασης του 

προηγούμενου Δ.Σ. για την διακοπή της αποκλειστικής  γραμματειακής υποστήριξης και τελικά 

της αποχώρησης από τα γραφεία της οδού Μακεδόνων. 

Στην φετινή χρήση τα έξοδα ήταν μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το 2013, πληρώνοντας μόνο 

τις ανελαστικές υποχρεώσεις. Το 2015 όμως προβλέπουμε επιπλέον μείωση πάνω από 30%. 

Τα συνολικά έξοδα το 2014 έφθασαν τις 76.049,35€, το 2015 αναμένουμε ότι θα περιορισθούν 

στις 50.000€, προϋπολογίζοντας και πρόσθετη δαπάνη για νομική υποστήριξη. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το πλεόνασμα της χρήσης του 2015, θα υπερβεί τις 10.000€. 

Η προσπάθεια του Δ.Σ. για διατήρηση των εσόδων στα σημερινά επίπεδα και εξορθολογισμό 

των εξόδων με προσανατολισμό σε «παραγωγικές» δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι θα 

ενδυναμώσουν τον Σύνδεσμο προκειμένου να είναι σε θέση να προωθήσει στους σκοπούς του 

επ’ ωφελεία των μελών του, του μελετητικού κλάδου και της αναπτυξιακής προοπτικής της 

χώρας.  

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 

 
 

Γιώργος Κάζος 
Πρόεδρος 

Δέσποινα Καλλιδρομίτου 
Γενική Γραμματέας 

 

 


