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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2011

Η δραματική θέση, στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές
μελετητικές εταιρείες, αναδείχθηκε ανάγλυφα στην εκδήλωση που διοργάνωσε την
περασμένη εβδομάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ),
στο ΕΒΕΑ, με θέμα «Προοπτικές ανάπτυξης την εποχή του μνημονίου: ∆υνατότητες για
τις μελετητικές επιχειρήσεις».
Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των
εταιρειών - μελών του ΣΕΓΜ και παρουσίασε το μέλος του ∆.Σ. Χάρης Ανδρικόπουλος,
σύμφωνα με την οποία:
 Ο κύκλος εργασιών των μελετητικών εταιρειών έχει μειωθεί κατά 50% σε σχέση με
την τριετία 2007-2009, με τάση περαιτέρω μείωσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 60%
των γραφείων μελετών αναμένουν για το 2011 τζίρο μικρότερο από το 50% του τζίρου
του 2009.
 Καταγράφεται μία σημαντική μείωση, της τάξης του 60%, στις συμβάσεις των
γραφείων μελετών με φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα το 2010, σε
σχέση με το 2009.
 Οι τρέχουσες οφειλές του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ υπερβαίνουν το 40% του μέσου ετήσιου τζίρου τους. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι στο 80% των γραφείων μελετών οφείλονται ποσά άνω των 100.000
ευρώ, ενώ στο 56% των γραφείων οφείλονται ποσά που υπερβαίνουν το 25% του
μέσου ετήσιου τζίρου τους της τριετίας 2007-2009.
 Σε πολύ χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό (άνω του
60% των επιχειρήσεων δεν έχουν τέτοια δραστηριότητα). Τα ποσοστά αυτά βαίνουν
συνεχώς μειούμενα, αφού η δραματική μείωση του κύκλου εργασιών καθιστά δύσκολη
την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων (σε σχέση με τον τζίρο) συμμετοχής σε διεθνείς
διαγωνισμούς.
 Η απασχόληση προσωπικού στα γραφεία μελετών παρουσιάζει μείωση της τάξης
του 35%, σε σύγκριση με το 2009, ποσοστό σαφώς μικρότερο από τη μείωση του
κύκλου εργασιών, γεγονός που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των απωλειών
απορροφήθηκε από τις ίδιες τις εταιρείες, που προσπαθούν να διατηρήσουν το υψηλού
επιπέδου δυναμικό τους, ευελπιστώντας σε καλύτερες μέρες.

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ Πέτρος Πετρακόπουλος, τόνισε ότι τα μέλη του ΣΕΓΜ
καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, αλλά
αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στον ανταγωνισμό τους με αντίστοιχες εταιρείες
άλλων χωρών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος και έχουν σημαντικότατη
υποστήριξη από τα κράτη τους. Ζήτησε δε, απευθυνόμενος στην πολιτεία, την ταχεία
και ορθολογική προώθηση του ΕΣΠΑ, τη μείωση του δημόσιου τομέα με αναδιάταξη των
αρμοδιοτήτων του και την αξιοποίηση της δεξαμενής του μελετητικού κόσμου
Ο γενικός γραμματέας του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ Ανδρέας Λουκάτος σημείωσε ότι πρέπει να
υπάρξουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα, με κυριότερες την άρση του
προστατευτισμού με το άνοιγμα του επαγγέλματος, την ανάληψη συνολικής και
ολοκληρωμένης ευθύνης από τους μελετητές για την υλοποίηση των έργων (με
συμμετοχή στην επίβλεψη) και την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών
ανάθεσης.
Από τους μελετητές, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, εκτός από τα προβλήματα
της συρρίκνωσης του μελετητικού έργου και των οφειλών του ∆ημοσίου και άλλων
φορέων, αναδείχθηκε το μείζον πρόβλημα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, οι οποίες να
αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.
Στη συζήτηση από το «στρογγυλό τραπέζι», στο οποίο συμμετείχαν ο καθηγητής και
πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης και οι βουλευτές Κώστας Καρτάλης (ΠΑΣΟΚ),
Σταύρος Καλογιάννης (Ν∆) και Μάκης Βορίδης (ΛΑΟΣ), αναδείχθηκε η έκδηλη
ανησυχία για την πορεία της χώρας και η ανάγκη να διοχετευθούν πόροι στην αγορά,
για να υλοποιηθούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ
Χαρίλαος Λαμπρόπουλος και ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ Παντελής Κούκος, οι οποίοι
αναφέρθηκαν στις δυσμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να δράσουν οι
επιχειρήσεις σήμερα και επισήμαναν την ανάγκη για τόνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ιδιαίτερα προς το εξωτερικό.

