Επίσκεψη αντιπροσωπείας του
ΣΕΓΜ στα Τίρανα

Ο αρχιεπίσκοπος
Αλβανίας
κ.κ. Αναστάσιος
φυλλοµετρά
µε ενδιαφέρον
το λεύκωµα
του ΣΕΓΜ για τα
Ολυµπιακά Έργα,
που του προσέφερε
ο πρόεδρος
του ΣΕΓΜ
Π. Αντωναρόπουλος

Η ανάγκη και ταυτόχρονα η ευκαιρία της επαφής των ελληνικών
µελετητικών εταιρειών µε το µελετητικό και γενικότερα τεχνικό δυναµικό της
Αλβανίας, είναι ένα από τα βασικά συµπεράσµατα, που προέκυψαν από την
αποστολή που οργάνωσε ο ΣΕΓΜ στις 3 και 4 Ιουλίου 2006, στη γειτονική
χώρα.
Στην αποστολή, η οποία ήταν µία από τις πλέον επιτυχηµένες του ΣΕΓΜ στο
εξωτερικό, συµµετείχαν µέλη του ∆.Σ. και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι συνολικά
εκπροσωπούσαν εννέα εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε µετά
από πρόσκληση του αντίστοιχου συνδέσµου AACE και του προέδρου του Φαρούκ Κάµπα.
Το πρωί της ∆ευτέρας το πρόγραµµα περιελάµβανε συνάντηση της αποστολής µε το
∆.Σ. του AACE, στην οποία συζητήθηκαν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Εν συνεχεία
προσήλθαν και µέλη του AACE και ακολούθησαν διµερείς συναντήσεις µεταξύ των µελών, για
την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας. Παράλληλα, το
προεδρείο του ΣΕΓΜ συναντήθηκε µε τον υπουργό ∆ηµοσίων Έργων Μεταφορών και
Τηλεπικοινωνίας της Αλβανίας, στην οποία µας έκανε µια γενική περιγραφή της κατάστασης
ειδικά στο χώρο των δηµοσίων έργων της χώρας του και δήλωσε ότι αποβλέπουν και
προσδοκούν στην συνεργασία µε τις ελληνικές µελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες.
Το απόγευµα το πρόγραµµα περιελάµβανε επίσκεψη στο ∆υρράχιο µε ξενάγηση στις
αρχαιότητές του από την αντιπρόεδρο του AACE, αρχιτέκτονα αλλά και αρχαιολόγο, Λίντα
Μίρα.
Το πρόγραµµα την επόµενη µέρα ξεκίνησε µε παρουσίαση των δραστηριοτήτων και
ενεργειών του ΣΕΓΜ για την εξυπηρέτηση των µελών του. Επίσης, η παρουσίαση
περιελάµβανε και στοιχεία για τον µελετητικό κλάδο στην Ελλάδα, το θεσµικό πλαίσιο, καθώς
και το σύστηµα αµοιβών. Η ελληνική αποστολή µε την συνοδεία της αντιπροέδρου και του
γενικού γραµµατέα του AACE επισκέφτηκε εν συνεχεία τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιο. Τα µέλη του ΣΕΓΜ δήλωσαν στον Αρχιεπίσκοπο την πρόθεσή τους να
βοηθήσουν εθελοντικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους στο έργο της Αρχιεπισκοπής, κάτι
που ο κ.κ. Αναστάσιος απεδέχθη µε χαρά.
Τελευταία συνάντηση της αποστολής ήταν µε την Ένωση Κατασκευαστών Αλβανίας.
Αναπτύξαµε στους συναδέλφους τις δυνατότητες και εµπειρίες των µελών του ΣΕΓΜ και
συζητήσαµε µαζί τους το σύστηµα δηµοπράτησης των έργων στην Αλβανία. Αναλάβαµε,
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επίσης, να µεταφέρουµε στους αντίστοιχους ελληνικούς συνδέσµους κατασκευαστών την
επιθυµία των Αλβανών για συνεργασία.
Το πρώτο συµπέρασµα από την επαφή µε τον µελετητικό κόσµο της Αλβανίας είναι
ότι η χώρα διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου µελετητικό δυναµικό, το οποίο –όµως– είναι
παντελώς ανοργάνωτο και έχει άµεση ανάγκη βοήθειας και στήριξης από οργανωµένα
µελετητικά σχήµατα του εξωτερικού. ∆εύτερο συµπέρασµα είναι ότι η χώρα στερείται
παντελώς υποδοµών και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι µεγάλη.
Στα χρόνια που θα έρθουν και όσο η Αλβανία θα προσεγγίζει την Ευρώπη θα
αυξάνουν συνεχώς οι ανάγκες για βελτίωση των υποδοµών, αλλά και οι διαθέσιµοι πόροι από
τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς φορείς. Είναι, πιστεύουµε, σκόπιµο οι ελληνικές µελετητικές
εταιρείες, αυτές τουλάχιστον που πιστεύουν στην εξωστρέφεια, να προσπαθήσουν από τώρα
να διασυνδεθούν στη χώρα και να αξιοποιήσουν το πολύ καλό κλίµα που φαίνεται να υπάρχει
στις διµερείς σχέσεις.
Η αποστολή του ΣΕΓΜ
Στην αποστολή του ΣΕΓΜ µετείχαν οι Π. Αντωναρόπουλος, πρόεδρος του ∆.Σ.
(Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συν/τες ΑΕΜ), Π. Πετρακόπουλος, αντιπρόεδρος (ΜΕΑΣ ΕΠΕ),
Γ. Καραβοκύρης, αναπλ. γενικός γραµµατέας (Γ. Καραβοκύρης & Συν/τες ΕΠΕ), Γ.
Αντωνίου, β΄ αντιπρόεδρος (Πλανητική Α.Ε.), Π. Μαντάς, αναπλ. µέλος του ∆.Σ. (Π. Μαντάς
και Συν/τες Ε.Ε.), Γ. Χουρµουζιάδης (Μέθοδος Τεχνική Α.Ε.), Σπ. Παπαγρηγορίου
(ENVECO Α.Ε.), Α. Ρογκάν (Ρογκάν & Συν/τες Α.Ε.), Κ. Σταµατόπουλος και Λ. Μπάλλα
(Σταµατόπουλος ΕΠΕ).
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