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Μετά από µια τιµητική πρόσκληση ο ΣΕΓΜ συµµετείχε σε µια ακόµα απoστολή του 
υπουργείου Εξωτερικών, αυτή την φορά - όµως - ως µέλος µικρής οµάδα θεσµικών 
φορέων και επιχειρηµατιών, που επελέγησαν να συνοδεύσουν τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και την κα Παπούλια στην επίσηµη 
επίσκεψή τους στην Ουγγαρία. 
 
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα από 27 έως 29 Μαρτίου και 
στην επίσηµη αποστολή συµµετείχαν ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Ε. Μεϊµαράκης, 
και ο υφυπουργός Εξωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης. Ο ΣΕΓΜ συµµετείχε δια του 
προέδρου του και από πλευράς τεχνικού κόσµου συµµετείχαν ακόµη, ο πρόεδρος του 
ΣΑΤΕ Γ. Βλάχος και το µέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Ι. Παπαδόπουλος. 
 
 
 
Η επίσκεψη ήταν για µια ακόµη φορά πολύ καλά οργανωµένη από τα στελέχη του 
γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών, αλλά και από την πρεσβεία µας στην 
Ουγγαρία και το γραφείο ΟΕΥ (πρέσβης ο ∆. Κυπραίος, επικεφαλής γραφείου ΟΕΥ ο 
Χρ. Φαρµάκης). Οι επίσηµες, βεβαίως, εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετείχε ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είχαν οργανωθεί από την Προεδρία. 
 
Μας δόθηκε η δυνατότητα το απόγευµα της Τρίτης να συναντηθούµε στα γραφεία 
του αντίστοιχου µε τον ΣΕΓΜ συνδέσµου του AHCEA, µε τον αγαπηµένο µας φίλο 
και ψυχή του Συνδέσµου αρχιτέκτονα Matyas Borostyankoi.  
 
Η συνάντηση την οποία είχε την καλοσύνη να οργανώσει, ήταν εξαιρετικά χρήσιµη 
και εποικοδοµητική καθώς από ουγγρικής πλευράς συµµετείχαν και ο Jozsef Ehn, 
πολιτικός µηχανικός, επίτιµος πρόεδρος του Συνδέσµου και µέλος του ∆.Σ. του 
Επιµελητηρίου Μηχανικών της Ουγγαρίας, η Erzsebet Strebely, πολιτικός µηχανικός 
διευθύνων σύµβουλος του παραρτήµατος της MottMacDonald στην Ουγγαρία και ο 
πρόεδρος της Ενωσης Κατασκευαστών Ουγγαρίας. Στην συνάντηση εκτός του 
προέδρου του ΣΕΓΜ συµµετείχε και ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ και το µέλος της ∆.Ε.του 
ΤΕΕ. 
 
Μας δόθηκε η δυνατότητα να αναλύσουµε τον τρόπο άσκησης του επαγγέλµατος 
στην Ουγγαρία και την Ελλάδα, να εντοπίσουµε οµοιότητες και διαφορές και να 
εξετάσουµε τους τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να υπάρχουν δυνατότητες 
συνεργασίας. Εξετάσαµε, επίσης, τη δυνατότητα συνεργασιών ελληνικών και 
ουγγρικών µελετητικών εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή. 
 
 Η Ουγγαρία το χρονικό διάστηµα από το 2007 έως το 2013 θα λάβει από την Ε.Ε. 
περίπου 23 δισ. ευρώ και η εκτίµηση των συναδέλφων µας είναι ότι σε υποδοµές θα 
κατευθυνθούν 8 περίπου δισ. Η αγωνία τους εστιάζεται στη δυνατότητά τους να 
απορροφήσουν αυτά τα χρήµατα, καθότι και οι διαδικασίες τους είναι σχετικά 
άγνωστες και η προετοιµασία τους ελλιπής. 



 
Στην συνάντηση που κράτησε πάνω από δύο ώρες µας δόθηκε και η ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε το πανευρωπαϊκό συνέδριο της EFCA που οργανώνει ο ΣΕΓΜ τον 
Ιούνιο στην Ρόδο και ανανεώσαµε το ραντεβού µας για εκεί.  
 
Η Τετάρτη αναλώθηκε στο σύνολό της σχεδόν µε την συµµετοχή µας στο Ελληνο- 
Ουγγρικό Επιχειρηµατικό φόρουµ και στις επιχειρηµατικές συναντήσεις που 
ακολούθησαν. Είχαν ζητήσει να µας δουν περίπου δέκα εκπρόσωποι εταιρειών και 
οργανισµών, γεγονός που µας κράτησε απασχοληµένους έως αργά το απόγευµα. 
Κάποιες από τις συναντήσεις είχαν αρκετό ενδιαφέρον και κάποιες λιγότερο.  
 
Την Πέµπτη όλη η αποστολή ακολούθησε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας σε µια 
τουριστική επίσκεψη στην περιοχή γύρω από την λίµνη Balaton (εργοστάσιο 
πορσελανών Herend, ανάκτορο Festetich, κέντρο ερευνών “Γεωργικόν” του 
Πανεπιστήµιου Pannon) κ.λπ. 


