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      Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΓΜ στη Σόφια 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελµατική προσέγγιση ελληνικών 
και βουλγαρικών Γραφείων Μελετών 

 
Συνεχίζοντας την πολιτική της επαγγελµατικής προσέγγισης των ελληνικών Γραφείων 

Μελετών µε τα οµόλογα Γραφεία των χωρών της Βαλκανικής, το ∆.Σ.  του ΣΕΓΜ οργάνωσε, σε 
συνεργασία µε τον βουλγαρικό Σύνδεσµο (BACEA), επίσκεψη κλιµακίου του στη Σόφια, στο 
διάστηµα από την Πέµπτη 27 έως την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2005.  
Αν η επιτυχία του εγχειρήµατος κρίνεται από τη συµµετοχή, µπορούµε να πούµε ότι ξεπεράσθηκε 
κάθε προσδοκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ συµµετείχαν 29 Γραφεία στην ελληνική αντιπροσωπεία.  

Οι συναντήσεις διήρκεσαν βασικά µιάµιση µέρα (Παρασκευή όλη τη µέρα και Σάββατο ως 
το µεσηµέρι). Από βουλγαρικής πλευράς, η συµµετοχή ήταν µάλλον µικρό τερη (22 Γραφεία), 
πράγµα που εν πολλοίς οφείλεται και στις δοµές του συστήµατος. Από το πάνελ των οµιλητών, 
πέραν των προέδρων των δύο Συνδέσµων πέρασαν ακόµη ο εµπορικός ακόλουθος της 
ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια κ. Ζώµας η διευθύντρια ISPA του υπουργείου Περιβάλλοντος κα 
Στογιάνοβα και άλλοι επίσηµοι, ενώ σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε το µέλος µας Γιάννης 
Μακατσώρης, ως εκπρόσωπος του ∆.Σ. της EFCA.  

Πέραν των ενηµερωτικών εισηγήσεων, έγινε παρουσίαση ενός προς ένα των ελληνικών 
και των βουλγαρικών Γραφείων, ενώ διετέθη και χρόνος για διµερείς συζητήσεις µεταξύ των 
µελών των δύο αντιπροσωπειών. Η ουσιαστική επιτυχία της συνάντησης θα κριθεί στο µέλλον και 
από το κατά πόσον θα καλλιεργηθούν από τα µέλη µας αυτές οι διµερείς επαφές.  

Η οργάνωση από βουλγαρικής πλευράς, πέραν των κάποιων αδυναµιών, ήταν πολύ 
καλή, αφού και οι οµιλητές ήταν υψηλόβαθµα στελέχη, αλλά και µεγάλη δηµοσιότητα δόθηκε από 
τα δελτία ειδήσεων, ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ έδωσε και συνέντευξη σε πρωινή εκποµπή της 
κρατικής τηλεόρασης.  

Όσον αφορά στο µη επίσηµο σκέλος, δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη της αντιπροσωπείας 
µας, αλλά και στα αρκετά πρόσωπα που τα συνόδευαν, να γνωρίσουν, παρά το ιδιαίτερα µεγάλο 
κρύο και το µπόλικο χιόνι, τη νέα «εξευρωπαϊζόµενη» Σόφια, µε τα ωραία καταστήµατα της 
λεωφόρου Vitosha, τα cafe και τα εξαιρετικά (και πάµφθηνα!) εστιατόρια, ενώ µυήθηκαν και στις 
χάρες των διαρκώς κερδιζόντων διεθνούς εκτίµησης βουλγαρικών κρασιών.  

Η επίσκεψη έκλεισε την Κυριακή 30 Ιανουαρίου µε µία ωραία εκδροµή στην «ελληνική» 
Φιλιππούπολη (Plovdiv) και στο Μοναστήρι του Bachkovo, που βρίσκεται σε µία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους περιοχή. 
 


