
D:\3_drasthriotites\3.Ekdhloseis-Drasthriotites\2006_8\2006_08.doc 

Συµµετοχή του ΣΕΓΜ στο συνέδριο του τουρκικού  
Συνδέσµου ATCEA 

 
Για το ρόλο του µελετητή και τη συµµετοχή του στην οικονοµική ανάπτυξη 

µίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, στο συνέδριο του 
τουρκικού Συνδέσµου ATCEA, που πραγµατοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 13 
Απριλίου, µε τον γενικό τίτλο “Export of services and input of the consulting 
engineering to the economy”. 
 

Ενδιαφέρον των ξένων συναδέλφων  
για τα τεκταινόµενα στην Ε.Ε. 

 
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 σύνεδροι, κυρίως εκπρόσωποι 

µελετητικών εταιρειών και φορέων της δηµόσιας διοίκησης. Στην πρωινή συνεδρία ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είχε η οµιλία του προέδρου της FIDIC Jorge Diaz Padilla. Την επόµενη µέρα 14 
Απριλίου πραγµατοποιήθηκε η 2η συνάντηση των βαλκανικών συνδέσµων µελετητών, όπου ο κ. 
Αντωναρόπουλος έκανε παρουσίαση των στόχων του Συνδέσµου, έδωσε στοιχεία για την 
µελετητική αγορά στην Ελλάδα, παρουσίασε το θεσµικό πλαίσιο εκπόνησης µελετών και παροχής 
υπηρεσιών συµβούλου, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών. Η παρουσίαση έκανε 
αίσθηση και στην συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν από το κοινό πολλές ερωτήσεις που 
αφορούσαν κυρίως θέµατα ανάθεσης µελετών και υπηρεσιών συµβούλου, όπως και θέµατα 
αµοιβών. Ήταν γενικά έκδηλο το ενδιαφέρον των Τούρκων και λοιπών συναδέλφων από τις 
βαλκανικές χώρες να πληροφορηθούν τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εσωτερική αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο περιθώριο του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στον πρόεδρο του 
ΣΕΓΜ, εκµεταλλευόµενος την παρουσία του προέδρου και του γενικού διευθυντού της FIDIC, να 
θέσει θέµατα που απασχολούν τον Σύνδεσµο και εµπλέκουν και την FIDIC, όπως οι απαιτήσεις 
σε εµπειρία FIDIC στους διαγωνισµούς Europeaid, η αντίθεση της EFCA και της FIDIC σε 
κανονισµούς αµοιβών κ.λπ. Από ελληνικής πλευράς συµµετείχαν µόνο τέσσερα µέλη. Είναι κρίµα 
γιατί το συνέδριο είχε και ενδιαφέρον, αλλά –κυρίως– µεγάλη συµµετοχή, η οποία έδωσε την 
ευκαιρία στους παρευρισκόµενους να γνωριστούν µε αντίστοιχους µελετητές από την Τουρκία, 
κυρίως, αλλά και από την Ρουµανία, Βουλγαρία και Αλβανία. Ας ελπίσουµε ότι σε επόµενη 
εκδήλωση θα υπάρξει µεγαλύτερη ελληνική συµµετοχή. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. θα συνεχίσει 
την προσπάθεια υποστήριξης της εξωστρέφειας των µελών του µε όλα τα πρόσφορα µέσα. 
 
 
 
 
 
 
Άποψη από το συνέδριο. Στην πρώτη 
σειρά (αριστερά) ο πρόεδρος του ∆.Σ. 
του ΣΕΓΜ Π. Αντωναρόπουλος και 
ο πρώην πρόεδρος Γρ. ∆ρέττας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\3_drasthriotites\3.Ekdhloseis-Drasthriotites\2006_8\2006_08.doc 

 
 
 
 
 
 
Άποψη από το πάνελ του συνεδρίου. 
Τρίτος από δεξιά ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ 
 
 


