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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2012 

 

ΣΕΓΜ: ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ   

 

«Ο ΣΕΓΜ πρέπει να ρίξει όλο το βάρος του, ως κοινωνικός εταίρος, στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί 

ουσιαστικά το ΕΣΠΑ για τη βιώσιµη ανάκαµψη της οικονοµίας µε προώθηση έργων και 

παρεµβάσεων στους πραγµατικά κρίσιµους, για την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά, 

τοµείς. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά η αξιοποίηση των µελετητικών 

εταιρειών τόσο από τον δηµόσιο τοµέα όσο και από τους ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα πρέπει σε 

συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης να ολοκληρώσουµε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 

για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της λειτουργίας της µελετητικής αγοράς. Αυτές είναι οι 

ουσιαστικές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν σήµερα για την αντιµετώπιση της κρίσης που έχει 

βαθύτατες επιπτώσεις στις µελετητικές επιχειρήσεις και στην απασχόληση στον κλάδο». Με αυτές 

τις επισηµάνσεις, αναφορά στις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει υποστεί την τελευταία περίοδο ο 

συµβουλευτικός και µελετητικός κλάδος, άνοιξε τις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής 

συνέλευσης την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2012 ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Ανδρέας Λουκάτος. Την 

άποψη αυτή και το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για το µέλλον του κλάδου φαίνεται πως 

συµµερίζονται τα µέλη του ΣΕΓΜ µε την υψηλή προσέλευσή τους στη συνέλευση -άγγιζε τα δύο 

τρίτα των µελών- και κυρίως µε την ενεργή συµµετοχή τους στη συζήτηση που ακολούθησε.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει πέντε (5) κύριους στόχους για τη διετία 2012-2014 της 

θητείας του: ενίσχυση και διεύρυνση της εσωτερικής µελετητικής/συµβουλευτικής αγοράς, 

ενίσχυση της εξωστρέφειας για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, βελτίωση του περιβάλλοντος 

άσκησης της µελετητικής δραστηριότητας, ενίσχυση της θεσµικής και κοινωνικής 

αναγνωρισιµότητας του ΣΕΓΜ και βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αξιοποίησης των οικονοµικών 

πόρων του. 

  Ενέργειες κλειδιά για την προώθηση της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς στάθηκαν ο 

καθορισµός και η προώθηση του βασικού πλαισίου απόψεων για το ρόλο του κλάδου των 

συµβούλων µελετητών στην προσπάθεια για την ανόρθωση της οικονοµίας. Επίσης, οι κοινές 

ανακοινώσεις, η συµπόρευση και το άνοιγµα σε συνεργασίες µε άλλους κλαδικούς φορείς, όπως για 

παράδειγµα ο ΣΑΤΕ και ο ΣΕΣΜΑ, που στοχεύουν στην προσπάθεια για µια βιώσιµη αναπτυξιακή 

προοπτική. Στον τοµέα της βελτίωσης άσκησης της µελετητικής δραστηριότητας ο ΣΕΓΜ 

προχώρησε σε µια σειρά από συγκεκριµένες προτάσεις που σχετίζονται µε το θεσµικό πλαίσιο και 

τη λειτουργία της αγοράς του κλάδου.    



Της γενικής συνέλευσης του ΣΕΓΜ ακολούθησε δείπνο και η βράβευση του αρχιτέκτονα κου 

Θύµιου Παπαγιάννη µε το Βραβείο Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας το οποίο απονέµεται ανά διετία 

σε µελετητή στέλεχος εταιρείας µέλους του συνδέσµου που διακρίνεται για την επιστηµονική και 

επαγγελµατική του καταξίωση, το ήθος και την συναδελφικότητα του. Ο κος  Παπαγιάννης ιδρυτής 

της εταιρείας «Θύµιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες» τιµήθηκε για το σύνολο του µελετητικού του 

έργου του που περιλαµβάνει συµµετοχή στην εκπόνηση δεκάδων µελετών πολύ σηµαντικών 

έργων, 12 βραβεύσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς καθώς και το χρυσό βραβείο δεκαετίας του 

ΙΑΚS για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης για το σηµαντικό συγγραφικό του έργο και για την 

ευρύτατη επιστηµονική και κοινωνική του δράση κυρίως σε θέµατα περιβάλλοντος.  

Στην εκδήλωση βράβευσής του ο κος Θύµιος Παπαγιάννης χαρακτηριστικά επεσήµανε: «Η 

βράβευσή µου συµπίπτει µε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας µε δραµατικές 

επιπτώσεις στον κλάδο των µελετητών. Σοβαρά γραφεία αγωνίζονται για να επιβιώσουν, άλλα 

κλείνουν, ενώ η ανεργία µαστίζει ιδιαίτερα τους νέους µελετητές. Είναι φυσικό να υπάρχει κλίµα 

απαισιοδοξίας. Έχουµε όµως ως κλάδος σοβαρές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να αναλάβουµε όλοι 

µαζί. Πέρα από την ανάγκη ακόµα µεγαλύτερης επιµέλειας στην εκπόνηση µελετών και στην 

παροχή συµβουλών σε µια καθηµαγµένη χώρα, πρέπει να πείσουµε την πολιτική ηγεσία του τόπου 

για µια διαφορετική πορεία προς την ανάπτυξη. Στα πλαίσια της αειφορίας, πρέπει να 

διατρανώσουµε ότι: πρωταρχική σηµασία έχει η διαφύλαξη και προσεκτική διαχείριση των φυσικών 

πόρων (χώρου, εδαφών, νερού, µεταλλευµάτων) και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας 

(όπως το κλίµα, η γεωπολιτική θέση, οι ενδεχόµενες πηγές ενέργειας, τα στοιχεία πολιτισµού), 

αλλά παράλληλα η ενεργός και αειφόρος χρήση των πόρων για το καλό του κοινωνικού συνόλου 

(π.χ. προστατευόµενες περιοχές, τοπία). Μια τέτοια συλλογική πρωτοβουλία θα µπορούσε να 

αναλάβει ο ΣΕΓΜ.» 

Τις εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους τα µέλη, οι συνεργάτες και φίλοι του ΣΕΓΜ 

καθώς και επίσηµοι προσκεκληµένοι εκπρόσωποι κρατικών φορέων και πολιτικών κοµµάτων. 

Συγκεκριµένα παρόντες ήταν ο κος Στράτος Σιµόπουλος, Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι., η κα Μάρω Ευαγγελίδου, Γενική Γραµµατέας ΥΠΕΚΑ, ο κος Σάκης 

Κουρουζίδης, Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, ο κος Κων/νος 

Μανιατόπουλος, πρόεδρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ, ο κος Χρίστος ∆ήµας, 

βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κος Γιώργος Σταθάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κος Τάκης Ρήγας, 

βουλευτής ΠΑΣΟΚ και η κα Νίκη Φούντα,  βουλευτής ∆ΗΜ.ΑΡ. 

 

Σηµείωση για τους συντάκτες: Επισυνάπτεται η Έκθεση Πεπραγµένων του ΣΕΓΜ για το 2012 και σύντοµο 

βιογραφικό σηµείωµα του βραβευθέντος αρχιτέκτονα κου Θύµιου Παπαγιάννη. Επίσης αποστέλλονται δύο 

(2) φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση. Οι φωτογραφίες είναι διαθέσιµες και σε υψηλή ανάλυση εφόσον 

ζητηθούν.  
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