Ο ΣΕΓΜ
στο 3ο Βαλκανικό Φόρουµ
των συνδέσµων των εταιρειών
συµβούλων µηχανικών

Πραγµατοποιήθηκε στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου στα Τίρανα το 3ο Φόρουµ
των βαλκανικών συνδέσµων των εταιρειών συµβούλων µηχανικών, µε
συµµετοχή αντιπροσωπειών από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη
Ρουµανία, την ΠΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, καθώς και από το
Κόσοβο. Από την πλευρά του ΣΕΓΜ συµµετείχαν ο πρόεδρος του ∆.Σ.
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, το αναπλ. µέλος του ∆.Σ. Ανδρέας Λουκάτος
και οι συνάδελφοι Βούλα Καβαλλιεράτου, Χάρης Κούγιας, Γιάννης Μαρής και
Θέµης Στρογγυλός.
Την πρώτη ηµέρα οι εργασίες επικεντρώθηκαν στα θέµατα των χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων στην Αλβανία, µε παρουσιάσεις από τον υφυπουργό ∆ηµοσίων Έργων,
Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, εκπρόσωπο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αλβανία, εκπρόσωπο της EBRD, αλλά και από εκπρόσωπο του γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Babajide αναφέρθηκε στα διάφορα
χρηµατοδοτικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν αναπτυξιακές δράσεις στην
Αλβανία, τονίζοντας ότι περίπου 120 εκατ. ευρώ από το πρόγραµµα CARDS παραµένουν
ακόµα διαθέσιµα για νέες συµβάσεις, ενώ για την περίοδο 2007-2009 θα διατεθούν 210 εκατ.
ευρώ από το πρόγραµµα ΙΡΑ. Τέλος, για την περίοδο 2007-2013 θα υπάρξουν επιπλέον
οικονοµικοί πόροι, µέσω της προενταξιακής βοήθειας (PAA).
Ο εκπρόσωπος του ελληνικού γραφείου ΟΕΥ ενηµέρωσε ότι το ΕΣΟΑΒ για την
Αλβανία ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.
Τη δεύτερη ηµέρα υπήρξαν παρουσιάσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες των
εταιρειών συµβούλων µηχανικών και τους συνδέσµους τους στις διάφορες βαλκανικές χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ παρουσίασε στοιχεία από την ελληνική
αγορά (µελετητικά πτυχία, διαδικασίες ανάθεσης µελετών και συναφών υπηρεσιών κ.λπ.).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από την πλευρά των Αλβανών συναδέλφων αναφορικά µε το
ρόλο του Συνδέσµου σε σχέση µε τα διάφορα ζητήµατα άσκησης του επαγγέλµατος, αλλά και
γενικότερα για τη συµµετοχή του ΣΕΓΜ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέµατα
αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Η φιλοξενία του Αλβανικού Συνδέσµου (AACE) ήταν εξαιρετική και υπήρχε ένα
σαφώς θετικό κλίµα για συνεργασία µε τις ελληνικές εταιρείες και αξιοποίηση των εµπειριών
που υπάρχουν.
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