
 1

 

 

 

ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  
Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 
segm@segm.gr, www.segm.gr 
 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΓΜ) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1. Ο κλάδος των συμβούλων / μελετητών στην κρίση 

Ο κλάδος των συμβούλων / μελετητών δραστηριοποιείται σήμερα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

περιβάλλον, που καθορίζεται όχι μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά και από μια 

πολύπλευρη κρίση  του μοντέλου ανάπτυξης και του συστήματος διακυβέρνησης.   

Η κρίση έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον μελετητικό κλάδο, καταρχάς 

οικονομικές, καθώς -ως απόρροια της σημαντικής καθυστέρησης στο ΕΣΠΑ και του 

περιορισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (που συνέβαλαν τα μέγιστα στην 

ενίσχυση της ύφεσης που αντιμετωπίζει η οικονομία μας)- έχουν περιοριστεί σημαντικά οι 

διαθέσιμοι πόροι  για μελέτες και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πολύ πρόσφατα 

ξεκίνησε –έστω και περιορισμένα και με παλινδρομίες και προβλήματα- η αξιοποίηση του 

ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση συμβάσεων μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών συμβούλου. 

Υπάρχουν όμως και ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς, λόγω της αβεβαιότητας και της -πέρα από 

κάθε αμφισβήτηση- διαπίστωσης των αδυναμιών του πολιτικού συστήματος, έχει εμπεδωθεί 

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

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

μέτοχοι και γενικότερα το βασικό στελεχιακό δυναμικό των μελετητικών επιχειρήσεων. 

 

2. Η συμφωνία του Φεβρουαρίου 2012 

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε –παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που συνεπάγεται- αποτελεί 

και μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να διεκδικήσει μια σοβαρή θέση στην Ευρώπη και 

το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Πρέπει, με ευθύνη πρωτίστως της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και με 

ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, να διαμορφωθεί κλίμα 

μέσα στο οποίο η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα θα βρουν τον χώρο για να 

εκδηλωθούν γόνιμα.  

Με τη μείωση του χρέους, τα χαμηλά επιτόκια και την περίοδο χάριτος δόθηκε στην Ελλάδα 

μία δεκαετία περίπου για να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην οικονομία, στο Δημόσιο και 

στην κοινωνία που θα επιτρέψουν στη χώρα να μπει σε τροχιά ουσιαστικής σύγκλισης με την 
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υπόλοιπη Ευρώπη. Το πλαίσιο είναι ασφυκτικό, αποτέλεσμα -σε μεγάλο βαθμό- των ισχυρών 

αντιστάσεων του ελληνικού πολιτικού προσωπικού σε κάθε αλλαγή που θα ανέτρεπε τις 

πελατειακές ισορροπίες. Τα δύσκολα είναι πάντα μπροστά μας. Απαιτείται ένα εθνικό 

πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, το οποίο, μέσα από ευρείες 

συναινέσεις σε όλα τα επίπεδα, θα εξασφαλίζει αφενός την ουσιαστική εφαρμογή των 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και αφετέρου την ανακατανομή των πόρων από την πολλαπλώς 

ευνοημένη κρατική πελατεία προς τον κόσμο της παραγωγικής εργασίας και τα αδύναμα 

στρώματα.  

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υπέρβαση της 

κρίσης και πρέπει να στηριχθεί σε σχέδιο που θα κινητοποιεί πολιτικά και οικονομικά μέσα. 

Απαιτείται, ακόμη, άμεση εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών  τόσο για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης όσο και για την αντιμετώπιση των αρνητικών συμπτωμάτων που 

μας οδήγησαν εδώ, όπως: φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, πελατειακό κράτος, 

γραφειοκρατία, διαφθορά, απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις και το άνοιγμα των 

αγορών προϊόντων, υπηρεσιών, επαγγελμάτων και εργασίας σε περισσότερο ανταγωνισμό 

μπορεί να ενισχύσει -παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα- και τις ιδιωτικές επενδύσεις, 

εγχώριες και ξένες. 

Στις σημερινές συνθήκες περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και της ρευστότητας, η 

διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ (περίπου 14 δις. ευρώ μέχρι το 2015) σε υποδομές και 

δραστηριότητες με μεγάλο εισοδηματικό πολλαπλασιαστή, που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και ενισχύουν την εξωστρέφεια (δηλαδή αυξάνουν τις εξαγωγές και 

υποκαθιστούν εισαγωγές), είναι πρωτεύουσας σημασίας. Η περικοπή του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων τα προηγούμενα δύο χρόνια, είτε με σκοπό να περιοριστεί το 

δημοσιονομικό έλλειμμα είτε λόγω χαμηλής ικανότητας για απορροφητικότητα, συνέβαλλε 

αποφασιστικά στη διόγκωση της ύφεσης και της ανεργίας. Προσομοιώσεις στο ΙΟΒΕ έδειξαν 

ότι ο πολλαπλασιαστής δημοσίων επενδύσεων ξεπερνά κατά πολύ τους λοιπούς 

δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές.  

Για να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση απαιτείται  η δημιουργία ενός ριζικά 

διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα παράγει και θα 

καλύπτει θέσεις εργασίας. Σε αυτό το μοντέλο δεν αντιστοιχεί η εξαφάνιση του κράτους, 

αλλά ένα μικρότερο, φιλικό προς τον πολίτη και αποτελεσματικό επιτελικό κράτος.  

Σε αυτό το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο ο μελετητικός κλάδος μπορεί να 

διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τον επανακαθορισμό του μοντέλου ανάπτυξης και τον 

σχεδιασμό και υλοποίηση των αναγκαίων προγραμμάτων, έργων και παρεμβάσεων. Ο 

μελετητικός κλάδος διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και ταυτόχρονα έχει τη δημιουργική 

δυναμική να την εμπλουτίσει ώστε να λειτουργήσει καταλυτικά ως σύμβουλος συνεργάτης 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια ανάκαμψης της 
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οικονομίας μας. Παράλληλα, αν και παράγει άυλο προϊόν, που ως εκ τούτου συχνά 

υποτιμάται από τους παράγοντες λήψης αποφάσεων, έχει κατεξοχήν εξαγωγική δυναμική 

και ήδη ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις έχουν προσανατολισμό εξωστρέφειας  και 

παρουσία στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά.   

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι για να συμβεί αυτό, δηλαδή για να μπορέσει ο μελετητικός 

κλάδος να διαδραματίσει ρόλο ανάλογο των σημερινών αναγκών, πρέπει και αυτός να 

αλλάξει. Να λειτουργήσει 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. 

 

3. Μνημόνιο 2 και μελετητικός κλάδος 

Με το μνημόνιο 2 τίθενται μια σειρά από υποχρεώσεις για τη χώρα, που επηρεάζουν 

σημαντικά τη μελετητική επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Καταρχάς σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες έχουν συμφωνηθεί μια σειρά από ενέργειες 

που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με τη δραστηριότητα των συμβούλων μελετητών και των 

μελετητικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα : 

 Πρέπει να αρχίσει τη λειτουργία της η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Προμηθειών (ΕΑΔΠ). 

 Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση περισσότερο κεντροποιημένων 

προμηθειών. 

 Η κυβέρνηση προτείνει σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση των Κεντρικών Αρχών 

Προμηθειών (ΚΑΠ) σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον μιας ανά διοικητική 

περιφέρεια. 

 Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων 

συμβάσεων με σκοπό (α) την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του 

κορμού της νομοθεσίας και   (β) τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και 

διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις , για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων 

όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ένα πρώτο σχέδιο 

δράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Η κυβέρνηση αναλαμβάνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών 

κατά των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο τη μείωση των σημαντικών και συχνών 

καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες 

διαδικασίες προσφυγών και την εκτίμηση του ρόλου που θα αποδοθεί στην ΕΑΔΠ, στον 

τομέα αυτό. Η κυβέρνηση προτείνει ένα σχέδιο δράσης  σε συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Παράλληλα τίθενται υποχρεώσεις των οποίων η αποτελεσματική προώθηση συνδέεται άμεσα 

με τη δραστηριότητα των μελετητικών επιχειρήσεων και το ρόλο του συμβούλου μελετητή. 

Ειδικότερα πρόκειται για τα παρακάτω ζητήματα: 
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 Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου 

 Ολοκλήρωση της αναθεώρησης των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων, 

προκειμένου να καταστούν συμβατά προς τα 4 κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον 

τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Απλούστευση και μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τις πολεοδομικές διαδικασίες 

 Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις 

και τα πάρκα 

 Υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων 

αποβλήτων και αδειοδότηση τουλάχιστον δύο χώρων διάθεσης επικίνδυνων 

αποβλήτων 

 

4. Προτάσεις 

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 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. 

 Ότι ο ρόλος και η ευθύνη του μελετητή εξαντλείται σε έναν τυπικό σχεδιασμό έργων 

ή/και προγραμμάτων.  

Με τις προτάσεις που διατυπώνουμε στη συγκεκριμένη ιδιαίτερη συγκυρία, όπως αυτή 

αναλύθηκε παραπάνω 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. 
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 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. 

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι ευκαιριακές και αποσπασματικές αλλά να 

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. 

Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται -κατά την άποψή μας- ορισμένες καίριες αλλαγές και 

βελτιώσεις, που να διασφαλίζουν απόλυτα την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

την αξιοποίηση της επιτυχημένης ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και να προωθούν 

αποτελεσματικά τον εκσυγχρονισμό του κύκλου παραγωγής των έργων και την αντιμετώπιση 

της διαπλοκής. 

Από άποψη χρονικού προγραμματισμού οι αλλαγές αυτές διακρίνονται σε άμεσης και σε 

μεσοπρόθεσμης εφαρμογής. 

Α. Στην πρώτη κατηγορία (άμεσης εφαρμογής) περιλαμβάνονται οι παρακάτω 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  



 6

 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. 

Σε μια περίοδο που εκ των πραγμάτων το κράτος πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε πιο 

επιτελικό επίπεδο οφείλει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τη συνεργασία του με τον 

ιδιωτικό τομέα προκειμένου να διασφαλίζονται λειτουργίες δημόσιου συμφέροντος με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο μελετητικός κλάδος διαθέτει υψηλή 

τεχνογνωσία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε θέματα επίβλεψης μελετών, προγραμμάτων 

και έργων μέσα από σχετικές συμβάσεις.   

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, 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 (έγινε ήδη για την 

υπέρ ΤΕΕ, πρέπει να γίνουν και οι άλλες όπως 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. 

 

Β. Στη δεύτερη κατηγορία (βραχυπρόθεσμης εφαρμογής) περιλαμβάνεται η αλλαγή του 

συστήματος άσκησης της μελεηττικής δραστηριότητας και ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών 

με στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

πρακτική: 

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 
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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.    

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

εκσυγχρονισμού η κατά το δυνατόν αξιοποίηση τους. 

 

 

5. Επίλογος 

Στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία ο ΣΕΓΜ (εκπροσωπώντας τη μελετητική 

επιχειρηματικότητα) δηλώνει την παρουσία και την ετοιμότητα του μελετητικού κλάδου να 

συμμετάσχει με ευθύνη σε έναν διάλογο και κυρίως σε μια προσπάθεια για την ανόρθωση της 

χώρας. 

Ο ΣΕΓΜ έχει προτάσεις και είναι έτοιμος να συζητήσει δημιουργικά, σε πνεύμα συναίνεσης και 

να συμβάλει στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων  που μπορούν να οδηγήσουν 

στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του μελετητικού κλάδου με γνώμονα το 

γενικό κοινωνικό συμφέρον. Στο μνημόνιο 2 έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις που μπορούν 

(στο πλαίσιο της βελτίωσης του συστήματος προμηθειών του δημοσίου για παράδειγμα) να 

συντελέσουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του τομέα παροχής μελετητικών και συναφών 

υπηρεσιών. Οι προτάσεις μας βασίζονται στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς 

εμπειρίας με στόχο την απλούστευση, επιτάχυνση και ενίσχυση της διαφάνειας των 

διαδικασιών ανάθεσης, την ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, έργων και παρεμβάσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας του κλάδου. 

Όποιες και αν πρέπει να είναι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας σήμερα, όποια και 

αν θα είναι η σχέση δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για τη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων, των έργων και των παρεμβάσεων που χρειάζονται, οι μελετητικές 

επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά, διαδραματίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του 

συμβούλου-μελετητή τόσου του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα..  

Πιστεύουμε ότι στη σημερινή συγκυρία είναι αναγκαίο να υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα 

στον χώρο των μελετών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν τόσο  ο 

δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία του κλάδου στο 

πλαίσιο του αναγκαίου εγχειρήματος για τη διαμόρφωση και  εφαρμογή ενός διαφορετικού 

μοντέλου ανάπτυξης για την ανόρθωση της χώρας. 

      

   

                              
Ανδρέας Λουκάτος         Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

         Πρόεδρος              Γενική Γραμματέας 

 


