Επιτυχές και ενδιαφέρον
το ετήσιο συνέδριο της EFCA
Στην ιστορική πόλη της Πoλωνίας την Κρακοβία, µε οργανωτή τον Σύνδεσµο
Πολωνικών Μελετητικών Εταιρειών (SIDIR), διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο της
EFCA και η γενική συνέλευση των συνδέσµων - µελών της από 28 Μαΐου έως την
1η Ιουνίου 2005. Όπως πάντα, η ελληνική συµµετοχή ήταν πολυπληθής.
Συµµετείχαν εκ µέρους του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ ο πρόεδρος Παναγιώτης
Αντωναρόπουλος, ο αντιπρόεδρος Πάνος Παναγόπουλος και ο γενικός
γραµµατέας Παύλος Ζαννής. Επίσης, ο αρχιτέκτων Α. Μπέρλερ και ο Γιάννης
Μακατσώρης.
Το διήµερο στην Κρακοβία ήταν γεµάτο δραστηριότητες για τους συνέδρους και συγκεκριµένα:
• Συµµετοχή στις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων της EFCA (διοικητικό συµβούλιο,
συνέλευση προέδρων, επιτροπές, γενική συνέλευση).
•
Παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου, µε θέµα «Η σηµασία του νερού στις
σύγχρονες κοινωνίες - αβεβαιότητες - κίνδυνοι».
• Συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ξεναγήσεις, που πάντα συνοδεύουν τα συνέδρια
της EFCA.
Το συνέδριο διεξήχθη σε τρεις συνεδρίες. Η πρώτη αφορούσε τα αποθέµατα νερού και την
αξιοποίηση τους, η δεύτερη τις νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία νερού και λυµάτων και η τρίτη
τις προοπτικές ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στην διαχείριση των συστηµάτων διανοµής.
Αξίζει να επισηµανθούν δυο ιδιαίτερες οµιλίες. Η παρουσίαση στο συνέδριο, από τον
απερχόµενο πρόεδρο της EFCA Dr. Martin Guldner, όλου του πλέγµατος των ενισχύσεων από
την Ε.Ε. προς τα κράτη-µέλη και τα όµορα κράτη. Και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του
αµερικανικού µη κερδοσκοπικού οργανισµού Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), που
αποβλέπει στην επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τοµέα, χωρίς την προσφυγή στην
δικαιοσύνη, του οποίου οι δραστηριότητες αυξάνουν αλµατωδώς σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στην γενική συνέλευση επικυρώθηκε ο στρατηγικός σχεδιασµός της EFCA για την
αναβάθµιση της εκπροσώπησης των συµβούλων µηχανικών σ’ όλα τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε.
και η διεύρυνση της συνεργασίας µε την FIDIC (την παγκόσµια οργάνωση), ώστε να
αποφεύγονται παράλληλες ενέργειες. Επίσης, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου
προέδρου της EFCA του κ. Yan Leblais, τριών νέων µελών του ∆.Σ. και ενός νέου ταµία, όλων
για τριετή θητεία.
Ιδιαιτέρως σηµαντική ήταν η γενική συνέλευση των µελών της EFCA για τον ΣΕΓΜ.
Σ’ αυτή εξελέγη νέο µέλος του ∆.Σ. ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ Π. Παναγόπουλος στην
θέση του Γ. Μακατσώρη, που ολοκλήρωσε την τριετή θητεία του.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διατήρηση θέσης στο ∆.Σ. της EFCA για δυο συνεχείς θητείες,
από εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ (µικρού σχετικά συνδέσµου) µπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερη
επιτυχία. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσµα της ενεργητικής συµµετοχής του ΣΕΓΜ στις
δραστηριότητες της EFCA σε όλα τα επίπεδα.
Ο ΣΕΓΜ συµµετέχει τώρα δραστήρια µε εκπροσώπους του στο ∆.Σ. και στις τέσσερις
επιτροπές της EFCA.
Στο πλαίσιο του συντονισµού των δραστηριοτήτων EFCA-FIDIC τον Σεπτέµβριο του
2006, το συνέδριο των δύο ενώσεων που θα γίνει στην Βουδαπέστη θα είναι κοινό, ενώ οι γενικές
συνελεύσεις παράλληλες.
Τέλος, στην γενική συνέλευση επικυρώθηκε για άλλη µια φορά η διοργάνωση από τον
ΣΕΓΜ του συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης της EFCA, το 2007, στην Ελλάδα.
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Η αντιπροσωπεία του ΣΕΓΜ
στην Κρακοβία
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