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ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Καίριες τοποθετήσεις στο πλαίσιο της ηµερίδας ΣΕΓΜ - ΣΕΣΜΑ
Ο εξαιρετικά σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι µελετητικές-συµβουλευτικές επιχειρήσεις στην
πορεία για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αναδείχθηκε στην ηµερίδα που διοργάνωσαν από
κοινού ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ την Τετάρτη 13 Νοεµβρίου στο Ιωνικό Κέντρο µε τίτλο: «Νέες µορφές
συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: αναγκαιότητα για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας, ευκαιρίες και απειλές για τις µελετητικές - συµβουλευτικές επιχειρήσεις». Ο
πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κ. Παντελής Κούκος, καλωσόρισε τους προσκαλεσµένους και ανοίγοντας την
ηµερίδα, τόνισε ότι «στην πορεία για την ανάπτυξη, στόχος δεν µπορεί παρά να είναι η µόχλευση της

ελληνικής οικονοµίας ακολουθώντας όχι τόσο την εξυπηρέτηση κάποιας ακραίας λογικής, όσο περισσότερο
την αντίληψη ότι µπορούµε να αξιοποιήσουµε το επιστηµονικό µας δυναµικό, να ξεπεράσουµε λάθος
αντιλήψεις χρόνων και να ξεκινήσουµε δουλειές από τις οποίες θα επωφεληθούν οι νεότερες γενιές και οι
νεότεροι επιστήµονες µε στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας προστιθέµενης αξίας».
Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Ανδρέας Λουκάτος αναφέρθηκε στις βασικές αδυναµίες της -µέχρι τώρασχέσης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και στάθηκε στην ανάγκη για µια νέα σχέση που θα στοχεύει στην
ανάκτηση της αξιοπιστίας του δηµοσίου, στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας και στην
αποτελεσµατική κατανοµή των κινδύνων. Μιλώντας για το ρόλο των µελετητικών-συµβουλευτικών
επιχειρήσεων είπε χαρακτηριστικά: «Ο σύµβουλος-µελετητής, ως συνεργάτης τόσο του δηµόσιου όσο και
του ιδιωτικού τοµέα, αποτελεί τη “φαιά ουσία” στην προσπάθεια ανάκαµψης και προποµπό εξωστρέφειας».
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Στράτος
Σιµόπουλος τόνισε στην οµιλία του: «Στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα, όπου η υφεσιακή δυναµική

αποκλιµακώνεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύεται, το επιχειρηµατικό περιβάλλον
ενδυναµώνεται, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ενισχύεται, οι υποδοµές καλούνται να
διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Όπως η κρίση έφτασε στους απλούς
πολίτες µε διαφορά φάσης από ό,τι γίνεται µε τους αριθµούς, η ανάκαµψη που έρχεται θα φτάσει πάλι µε
τον ίδιο τρόπο». Αναφερόµενος στις µελετητικές-συµβουλευτικές επιχειρήσεις τόνισε ότι η Πολιτεία έχει
σαφή αντίληψη για το διακριτό τους ρόλο και, κατόπιν συνεργασίας µαζί τους, θα σταθεί αρωγός µε νέες
ρυθµίσεις και µέτρα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικής δραστηριότητας και της
εξωστρέφειας, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασία τα επόµενα
χρόνια.
Ο Ειδικός Γραµµατέας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) κ. Νικόλαος Μαντζούφας,
αναλύοντας τη χρησιµότητα και την εφαρµογή ενός έργου Σ∆ΙΤ τόνισε ότι κεντρική φιλοσοφία αυτής της
µορφής σύµπραξης µεταξύ ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα αποτελεί η έννοια της ενοποίησης της ευθύνης
όσον αφορά τη µελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου. Με τη σωστή εφαρµογή ενός έργου
Σ∆ΙΤ είναι δυνατόν µεγάλα έργα που εδώ και καιρό πάσχουν στην εφαρµογή τους -µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα τη διαχείριση των απορριµµάτων- να µπορέσουν να υλοποιηθούν σωστά και να φτάσουν στον
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πολίτη. Στοίχηµα για τη σωστή εφαρµογή αποτελούν τρία σηµεία: οι ανοιχτοί διαγωνισµοί που
πραγµατοποιούνται µε διαφανείς διαδικασίες, οι καλές συµβάσεις και η σωστή επίβλεψη αυτών των
συµβάσεων.
Ο Βουλευτής Χανίων, Υπεύθυνος Τοµέα Ανάπτυξης Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος
Σταθάκης, αναφέρθηκε στα έργα Σ∆ΙΤ θεωρώντας ότι θα έπρεπε να αποτελούν έναν συµπληρωµατικό
µετασχηµατισµό και όχι έναν κεντρικό µοχλό ανάπτυξης που θα λύσει όλα τα προβλήµατα. «Η ανάπτυξη

της χώρας µπορεί να διαµορφωθεί και να ευοδοθεί όχι µέσα από τεράστια έργα, όσο µέσα από έργα
µεσαίας κλίµακας διαχείρισης και µε κεντρική κατεύθυνση τη βιώσιµη ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Σταθάκης.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς κ. Βρασίδας Ζάβρας αναφέρθηκε στην
περιβαλλοντική πολιτική της τράπεζας µε τις δύο διαστάσεις της που αφορούν από τη µία πλευρά τη
µείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από την άλλη τη µείωση των επιχειρηµατικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε χρηµατοδοτήσεις και στήριξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων φιλικών
προς το περιβάλλον. Επεσήµανε τη δράση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., µίας από τις πρώτες υλοποιηµένες
συνεργασίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που πραγµατοποιεί επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές και
πράσινες επιχειρήσεις στοχεύοντας στην εφαρµογή ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου στην
περιβαλλοντική οικονοµία, την επιτάχυνση των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες και τον καθορισµό
ενός προτύπου για µελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) κ. Γεώργιος Συριανός
αναφέρθηκε στην οµιλία του στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά την υλοποίησή τους τα Έργα
Παραχώρησης και στη µεγάλη σηµασία της επανεκκίνησής τους για την ελληνική οικονοµία. «Στο κρίσιµο

δίληµµα τερµατισµός των συµβάσεων και επαναδηµοπράτηση των έργων ή διαπραγµάτευση και
επανεκκίνησή τους, όλες οι πλευρές εκτιµώντας θετικά και αρνητικά τα σχετικά δεδοµένα αποφασίζουν να
συνταχθούν στην προσπάθεια επανεκκίνησης των έργων και στις αναπτυξιακές προοπτικές που αυτή
ανοίγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συριανός.
Τις τοποθετήσεις των εισηγητών ακολούθησε συζήτηση για τα ζητήµατα που απασχολούν τα µέλη των δύο
διοργανωτών φορέων του ΣΕΓΜ και του ΣΕΣΜΑ.
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