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Aναγνώριση του ρόλου 
του ΣΕΓΜ, η συµµετοχή 
στην αποστολή της Κίνας 

Έµφαση από τον Πρωθυπουργό 
στην τεχνική συνεργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άποψη από το φόρουµ επιχειρηµατιών και γενικότερα µελών της αποστολής, στη Σαγκάη, όπου µίλησε ο 
πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής. Στην πρώτη σειρά, δεύτερος από αριστερά ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ 
Π. Αντωναρόπουλος 

 
Μεγάλη ήταν η τιµή της οποίας έτυχε ο Σύνδεσµος µε την πρόσκληση που 

του έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κ. 
Καραµανλή στην επίσηµη επίσκεψή του στην Κίνα, από τις 19 έως τις 21 
Ιανουαρίου 2006. Η πρόσκληση θεωρούµε ότι ήταν αποτέλεσµα των πολύ καλών 
σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ του ΣΕΓΜ, του επιτελείου του 
υφυπουργού Εξωτερικών αλλά και του ιδίου του υφυπουργού Ευριπίδη 
Στυλιανίδη και της αναγνώρισης του Συνδέσµου ως του αξιόπιστου συνοµιλητού 
και κύριου εκπροσώπου των Ελλήνων µελετητών.  

Όπως είχαµε επισηµάνει, η συγκεκριµένη επίσκεψη θα είχε αποτελέσµατα 
στο εσωτερικό –κυρίως– πεδίο, καθόσον είναι η πρώτη φορά που ο ΣΕΓΜ, αλλά 
και το ΤΕΕ, καλούνται σε ένα ταξίδι Πρωθυπουργού. 
 
Έµφαση στην τεχνική συνεργασία 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε σε όλες του τις συναντήσεις και τις 
οµιλίες ξεκάθαρα ως ένα από τους σκοπούς της επίσκεψης και των διµερών επαφών την 
συνεργασία σε τεχνικά θέµατα, τονίζοντας την παρουσία στην επιχειρηµατική αποστολή των 
εκπροσώπων των µελετητών (ΣΕΓΜ) και των κατασκευαστών (ΤΕΕ). Η προβολή των τεχνικών 
θεµάτων από τον Πρωθυπουργό έκανε αίσθηση και στην υπόλοιπη επιχειρηµατική αποστολή.  

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψής µας στην Κίνα, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του 
πρωθυπουργού Κ. Καραµανλή µε τους εκπροσώπους των θεσµικών φορέων και τους 
επιχειρηµατίες που τον συνόδευαν στην αποστολή, για την ανταλλαγή απόψεων και εξαγωγή 
συµπερασµάτων, ως προς τα αποτελέσµατα του ταξιδιού και τις απαιτούµενες ενέργειες. Στην 
παρέµβασή µας επισηµάναµε στον Πρωθυπουργό τα εξής:  
• Την ανάγκη ενίσχυσης των µελετητικών εταιρειών, µέσω του θεσµικού πλαισίου στην  Ελλάδα, 
ώστε να δυναµώσουν και να µπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό.  

• Την ενδεχόµενη χρηµατοδότηση από πλευράς Ελλάδος µελετών διερεύνησης των αναγκών για 
την κατασκευή τεχνικών έργων στη χώρα. Οι µελέτες-έρευνες θα γίνουν από ελληνικές 
µελετητικές εταιρείες και έτσι θα βοηθηθεί η διείσδυσή τους στην αγορά. 
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Τα αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα του ταξιδιού µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 
• Σηµαντικότατη αναβάθµιση του Συνδέσµου µε την παρουσία σε ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού 
της χώρας, µαζί µε τις µεγαλύτερες και σηµαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς.  

• Αναγνώριση του ΣΕΓΜ ως του κύριου εκπροσώπου του µελετητικού κόσµου.  
• Προγραµµατισµός και µεθόδευση ενεργειών µε το Γραφείο Οικονοµικών Υποθέσεων της 
πρεσβείας µας στην Κίνα.  

• ∆υνατότητα συζήτησης και προγραµµατισµός επόµενων ενεργειών µε άλλους θεσµικούς φορείς 
που συµµετείχαν στην αποστολή.  

Με τον επικεφαλής του Γραφείου Οικονοµικών Υποθέσεων της πρεσβείας Μ. Στάντζο, 
συζητήσαµε τις δυνατότητες ενηµέρωσης και υποστήριξης των προσπαθειών για διείσδυση των 
µελετητικών γραφείων στην κινεζική αγορά. Τα συµπεράσµατα της συζήτησης έχουν ως εξής:  

Η αποστολή των προκηρύξεων διαγωνισµών κάθε είδους στους ενδιαφερόµενους φορείς 
στην Ελλάδα διεκόπη, λόγω φόρτου εργασίας του προσωπικού τον περασµένο Νοέµβριο. 
Γίνονται προσπάθειες να επαναληφθεί η διαδικασία. Με σχετική επιστολή θα ζητήσουµε την 
ένταξή µας στους αποδέκτες του δελτίου.  

Το Γραφείο διαθέτει λίστα µε τις µελετητικές εταιρείες στην Κίνα, µε στοιχεία επικοινωνίας 
και διευθύνσεις ιστοσελίδων. Θα ζητήσουµε από τον κ. Στάντζο την αποστολή της σχετικής 
λίστας. 
 
Το Ελληνοκινεζικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 

Σχετικά πρόσφατα ιδρύθηκε το Ελληνοκινεζικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο. Τα µέλη του 
Συµβουλίου είναι κυρίως µεγάλες βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρείες-µέλη του ΣΕΒ, που 
δραστηριοποιούνται ήδη στην Κίνα ή ενδιαφέρονται έντονα για την δραστηριοποίησή τους. 
Γίνονται σκέψεις για άνοιγµα του Συµβουλίου και προς φορείς και ο ΣΕΓΜ εξεδήλωσε το 
ενδιαφέρον του να ενηµερωθεί για τα αντικείµενα ενδιαφέροντος του Συµβουλίου και τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής του σε αυτό. 
 
Συµπεράσµατα - Ενέργειες 

Είναι γνωστό ότι το µικρό µέγεθος των ελληνικών εταιρειών καθιστά απαγορευτική την 
αυτόνοµη δραστηριοποίηση στο εξωτερικό γενικώς και ειδικότερα στην Κίνα. Μία λύση αποτελεί η 
συνεργασία µε µεγάλες µελετητικές εταιρείες του εξωτερικού, πρακτική που ακολουθούµε ούτως 
ή άλλως στα έργα στο εξωτερικό.  

Μία άλλη λύση, που θα άξιζε ίσως διερεύνησης, είναι η δηµιουργία συµµαχιών µε τοπικές 
µελετητικές εταιρείες, είτε µε την µορφή συµπράξεων, είτε µε την µορφή µερικής εξαγοράς τους.  
Ο ΣΕΓΜ θα αναλάβει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις µελετητικές εταιρείες στην Κίνα, όπως 
επίσης και για εταιρείες που αναλαµβάνουν έρευνα της αγοράς και αναζήτηση πιθανών εταίρων η 
συνεργατών.  

Έχουν, ήδη, ξεκινήσει συζητήσεις µε το ΤΕΕ, το ΕΒΕΑ και τον ΟΠΕ, για την διοργάνωση 
µίας τεχνικής επίσκεψης στην Κίνα, η οποία θα πρέπει να οργανωθεί σωστά, ώστε να δώσει την 
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να αντιληφθούν και τις δυνατότητες και τις ανάγκες της 
εγχώριας αγοράς, αλλά και να βοηθηθούν στην αναζήτηση πιθανών συνεργατών. 
 
 
 
Από την επίσκεψη στην απαγορευµένη πόλη του 
Πεκίνου. Από αριστερά, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γ. Αλαβάνος και η κυρία Αλαβάνου,  
Π. Αντωναρόπουλος, πρόεδρος ∆.Σ. του ΣΕΓΜ, 
Σπ. Καπράλος, πρόεδρος Χ.Α., ∆. Μπακατσέλος, 
πρόεδρος του Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου  
Θεσσαλονίκης, ∆ρ. Φουντουκάκος, πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ, Ι. Οικονόµου, εκπρόσωπος της εταιρείας 
Bung και Θ. Βιλβιρίδης, επιχειρηµατίας. 

 


