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Αντί προλόγου 

 Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε και 
ανέλαβε να διαχειριστεί τον Σύνδεσμο και τα θέματα που απασχολούν τις 
εταιρείες – μέλη του, σε μια χρονιά που -κατά γενική ομολογία- η εγχώρια 
αγορά έφτασε, πλέον, σε όρια που αν ξεπεραστούν δεν θα υπάρχει επιστροφή. 

Έλεγα, την ίδια ακριβώς εποχή πέρσι, ότι η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι οι 
δυσκολίες οδηγούν στην αναθεώρηση του τρόπου αντίληψης των πραγμάτων 
και στην ωρίμανση της σκέψης, δηλαδή μας αλλάζουν προς το καλύτερο. Η 

φετινή χρονιά μου δημιούργησε, εκ νέου, αμφιβολίες για την ορθότητα της διαπίστωσης αυτής.  

Η παρακμιακή αυτή πορεία της μελετητικής αγοράς δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο! 

Σας καλώ όλες και όλους να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης μας, να συστρατευτούμε και να 
δράσουμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος… Πρέπει, αμέσως, να γυρίσουμε σελίδα. 

Είναι, πλέον, θέμα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δημόσιο συμφέρον και τη χώρα. 
Οφείλουμε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουμε την ιδιαίτερη αξία και τον σημαντικό ρόλο για την 
κοινωνία και την πολιτεία που έχει ο σύμβουλος-μελετητής, το επάγγελμά μας. 

Κι αν όχι για το παρόν, έχουμε υποχρέωση να το διαφυλάξουμε για το παρελθόν και, πρωτίστως, για 
το μέλλον… 

Σε ό,τι με αφορά, παραμένοντας αισιόδοξος διότι βλέπω ελπιδοφόρες κινήσεις και συμπεριφορές, 
τόσο από νέους όσο και από παλαιούς συναδέλφους, δηλώνω ότι θα συνεχίσω να τιμώ την εμπιστοσύνη 
που μου δείξατε να ηγηθώ του κλάδου κι αυτήν τη διετία, προτάσσοντας το συλλογικό από το ατομικό 
όφελος. Άλλωστε, η συλλογική ευημερία διασφαλίζει και την ατομική.  

Και σε αυτήν την προσπάθεια για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου μας, 
θα ήθελα να μη λείπει κανείς, θα ήθελα την ουσιαστική συμμετοχή σας. Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες 
ότι θα αλλάξουν σύντομα οι νοοτροπίες και οι πολιτικές που μας οδήγησαν στο σήμερα, οφείλουμε να 
προσπαθήσουμε... 

Τέλος, θεωρώ χρέος μου να αναφέρω ότι η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από την αναπάντεχη 
απώλεια του πολύ καλού φίλου και πρώην Προέδρου του Συνδέσμου μας, ενός συναδέλφου που τίμησε 
και κόσμησε τον κλάδο μας. Καλό ταξίδι Γιώργο... 

Σας ευχαριστώ 

Κωνσταντίνος Καλέργης 
Πρόεδρος ΣΕΓΜ 
Δεκέμβριος 2018 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων1 περιγράφονται οι βασικές ενέργειες και δράσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΜ για την περίοδο 1/12/2017 έως 30/11/2018. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων της περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τη 

γνώση και την εμπειρία των μελών του Δ.Σ. αφενός επί των θεμάτων και των προβλημάτων που 

κλήθηκε να πραγματευτεί και να αντιμετωπίσει ο Σύνδεσμος, ως εκπρόσωπος των Ελληνικών 

μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων, αφετέρου επί της υφιστάμενης κατάστασης της 

αγοράς και, εν γένει, της χώρας. 

Κατά τους πρώτους μήνες από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (2017-2018), 

κατόπιν καταγραφής και ιεράρχησης των θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο 

και τις εταιρείες – μέλη του, με βάση και τις προγραμματιζόμενες και διαφαινόμενες θεσμικές 

εξελίξεις και παρεμβάσεις, καταστρώθηκε ένα διετές Σχέδιο Δράσεων & Ενεργειών, στο πλαίσιο 

των βασικών αρχών και στόχων που είχαν τεθεί και στο πρόγραμμα δράσεων της προηγούμενης 

διετίας. Ο βαθμός υλοποίησης του Σχεδίου και, κυρίως, η επίτευξη των στόχων αυτού εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες και κινδύνους, είτε γνωστούς/προβλέψιμους (όπως η διαθεσιμότητα και η 

δυνατότητα των μελών του ΔΣ να αφιερώσουν χρόνο ουσιαστικής συμβολής, ο βαθμός 

ενδιαφέροντος και υποβοήθησης του Δ.Σ. από τα μέλη του Συνδέσμου, η προσέγγιση, η 

συμπεριφορά και η διάθεση συνεργασίας των στελεχών της πολιτείας, οι οικονομικές δυνατότητες 

του Συνδέσμου, κ.ά.), είτε απρόβλεπτους/αστάθμητους (π.χ. ξαφνικές αλλαγές κυβέρνησης, 

διοίκησης, νομοθεσίας, κ.ά.). Περαιτέρω, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ενέργειες και οι δράσεις του 

Δ.Σ. καθορίζονταν ή/και επανακαθορίζονταν από τις εξελίξεις και τη ροή των γεγονότων. 

Οι τρεις βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το Δ.Σ. ήταν: 

 Η συμβολή στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ανάκαμψη του κλάδου 

των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση και υποβοήθηση 

της εξωστρέφειας αυτού. 

 Η διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Συνδέσμου και η βελτιστοποίηση 

της εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης αυτού, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, της 

εξοικονόμησης πολύτιμου χρόνου για τα μέλη του Δ.Σ., της επαύξησης της παραγωγικότητας, 

της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των εταιρειών – 

μελών και της προώθησης συμμετοχικών διαδικασιών για κρίσιμα θέματα. 

 Η προβολή του Συνδέσμου και η επαύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας, δημοφιλίας και 

καταξίωσης αυτού στην πολιτεία, στον τεχνικό κόσμο, στην επιχειρηματική και στην 

επιστημονική κοινότητα και, εν γένει, στο κοινωνικό σύνολο. 

                                                
1 Προς διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου, η ψηφιακή έκδοση της Έκθεσης έχει διαδραστικό περιεχόμενο, 

έτσι ώστε στην περίπτωση ψηφιακής ανάγνωσης να μπορεί να ενθυμηθεί αμέσως ο αναγνώστης κάποιες 
βασικές αναφορές του κειμένου (νομοθετήματα, επιστολές, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά.). Όλα τα links 
είναι ελεγμένα και ασφαλή. 
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Τα βασικά δεδομένα που σχετίζονται, αμέσως ή εμμέσως, με τον μελετητικό κλάδο κατά την 

περίοδο αυτή ήταν: 

 Η ελάχιστη εγχώρια ζήτηση μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα (μειωμένο πάλι Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθυστέρηση 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εκμετάλλευσης άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

εργαλείων, όπως το πρόγραμμα Junker, καθυστέρηση προγραμματισμένων και έλλειψη νέων 

ιδιωτικών επενδύσεων, κ.ά.). 

 Η κακή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης των 

δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016. 

 Η μεγιστοποίηση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, ξεπερνώντας πλέον κάθε όριο 

λογικής και αξιοπρέπειας. 

 Η περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας διοίκησης τόσο σε επίπεδο ανάληψης ευθυνών και 

εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο εντοπισμού προβλημάτων και 

προώθησης μέτρων και προτάσεων αντιμετώπισης στην πολιτική ηγεσία. 

 Η συνέχιση της εξαντλητικής φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και 

των αυτοαπασχολουμένων μηχανικών και επιστημόνων. 

 Η συνέχιση της αδυναμίας πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων2, όπως οι μελετητικές, 

στο τραπεζικό σύστημα. 

 Η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στον τεχνικό κλάδο και η διεύρυνση του 

φαινομένου της μετανάστευσης άξιων και ικανών μηχανικών και επιστημόνων. 

Από τις συζητήσεις αλληλοενημέρωσης με τα μέλη του Συνδέσμου, αλλά και τις διάφορες 

δημόσιες αναφορές και συμμετοχές, διαφαίνεται ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση στον 

μελετητικό κλάδο στο εγχώριο επίπεδο κατά το 2018 παρέμεινε σταθερή, με τις σοβαρές 

ενδογενείς κι εξωγενείς παθογένειες και προβλήματα να συνεχίζονται. 

  

                                                
2 Για τα ελληνικά δεδομένα, καθόσον με βάση τους ευρωπαϊκούς ορισμούς οι ελληνικές μελετητικές 

επιχειρήσεις εντάσσονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στις πολύ μικρές (≤ € 2 million) και στις μικρές 
επιχειρήσεις (≤ € 10 million).  



 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 8 / 97 
 

 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΓΜ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 (ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ) του νέου Καταστατικού σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

α) η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. 

β) η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του 

γ) η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του 

δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του 

ε) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο 

στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του. 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού ο Σύνδεσμος «Για την πραγμάτωση των 

παραπάνω σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και 

προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση τους. Ειδικότερα: 

α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 

που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα 

β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των 

επαγγελματικών στόχων των μελών του 

γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού 

πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του  

δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού 

κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προώθηση και υλοποίηση 

των σκοπών του Σωματείου  

ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του αυτοτελώς η 

συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του  

στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη    του 

ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους  

η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν 

στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του 

θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του 

και του ιδίου του Συνδέσμου 

ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του 

Συνδέσμου 

ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του 

επαγγέλματος 

ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του 

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές 

του 

ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και 

τις δραστηριότητές τους 
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ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας και άλλων πιστοποιήσεων για τα 

μέλη του 

ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του. 

 

Με γνώμονα τις ανωτέρω σαφείς προβλέψεις του Καταστατικού του ΣΕΓΜ, καθώς και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σχεδιάστηκε, καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε στον βαθμό 

που κατέστη εφικτό το πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ & Δ.Σ. 

3.1. Έδρα - Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Όπως την προηγούμενη περίοδο, και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, η 

οποία αντικατοπτρίζει και την κατάσταση των μελών – εταιρειών, αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος να 

συνεχίσει να συνεργάζεται με την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», στα γραφεία της οποίας έχει 

μεταφερθεί η έδρα του ΣΕΓΜ και συγκεκριμένα στην οδό Σίνα 10, ΤΚ 10672 Αθήνα (2ος όροφος), 

με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού υπομίσθωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ικανοποιητικές παρεχόμενες συνθήκες και παροχές, σε σχέση 

με το καταβαλλόμενο τίμημα, αφετέρου την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και σχετική 

διενεργηθείσα έρευνα αγοράς για την παροχή αντίστοιχων 

υπηρεσιών, αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας με την 

εταιρεία ΑΔΕΞΕΝ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (πλ. Μαβίλη) και «STRATOS VASILIKOS» (Οδός 

Μιχαλακοπούλου), στα οποία συνεδριάζει το Δ.Σ. (κυρίως στο «STRATOS VASILIKOS»). Η 

σύμβαση υπεγράφη στις 5/12/2017 και προβλέπει συνεργασία μέχρι τις 31/12/2019 που λήγει και 

η θητεία του παρόντος Δ.Σ. 

Όπως έχει διατυπωθεί από την πλειοψηφία των μελών στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, δεν 

τέθηκε θέμα μεταφοράς της έδρας του Συνδέσμου ή/και συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε κάποια 

εταιρεία – μέλος. Με την άποψη αυτή ταυτίζονται, άλλωστε, και τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. 

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αδιάλειπτης συμμετοχής (ή παρακολούθησης) των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. από μέλη που βρίσκονται εκτός Αθηνών σε κάποια συνεδρίαση, λήφθηκε 

οργανωτική μέριμνα για την ύπαρξη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης (σύνδεση μέσω skype). 

Για την εξοικονόμηση χρόνου, τη μελέτη και την προετοιμασία των μελών για τις Συνεδριάσεις, 

οι Ημερήσιες Διατάξεις συντάσσονταν με διαδραστικό περιεχόμενο.  

Τέλος, τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων πριν την έγκριση, υπογραφή και αρχειοθέτησή τους, 

αποστέλλονταν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., τόσο στα παρόντα για να εκφράσουν τυχόν 

παρατηρήσεις όσο και στα απόντα για να έχουν ενημέρωση της συζήτησης και των αποφάσεων, 

ενόψει των επόμενων Συνεδριάσεων. 

Το τρέχον έτος πραγματοποιήθηκαν 25 Συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητήθηκαν περί τα 

180 διαφορετικά θέματα ενδιαφέροντος του Συνδέσμου. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και αρκετές ειδικές συνεδριάσεις, όπως για την κατασκευή και 

θέση σε λειτουργία του νέου ιστοτόπου, καθώς και συναντήσεις – συσκέψεις με άλλους φορείς 

(βλ. π.χ. παρ. 5.3.4.2). 
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Όπως προκύπτει και από το ανωτέρω διάγραμμα, υπήρχε συνεχής και ενεργή παρουσία και 

ενδιαφέρον συμμετοχής στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. απ’ όλα, σχεδόν, τα μέλη του Δ.Σ., γεγονός 

αξιοσημείωτο και ιδιαιτέρως θετικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι απουσίες των μελών οφείλονταν 

είτε σε υποχρεώσεις του Συνδέσμου (π.χ. συμμετοχή σε Επιτροπές της EFCA) είτε σε σοβαρές 

προσωπικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ υπήρχε πάντοτε προηγούμενη ενημέρωση. 

3.2. Διοικητική Υποστήριξη 

Κατόπιν σχετικής διερεύνησης στην αγορά, 

διαπραγμάτευσης και αναθεώρησης του μοντέλου 

και των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, το 

νέο Δ.Σ. αποφάσισε -ομοφώνως- τη συνέχιση της 

επιτυχημένης συνεργασίας με την εταιρεία 

«ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ». Στο πλαίσιο αυτό, 

υπογράφηκε νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης μέχρι τις 31/1/2020, 

ώστε να υπάρχει σχετική κάλυψη 1-1.5 μηνός και του Δ.Σ. της επόμενης περιόδου (2019-20). Σε 

κάθε περίπτωση, έχει προβλεφθεί ότι είναι δυνατή η λήξη της σύμβασης εφόσον προηγηθεί 

γραπτή ενημέρωση τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία 

λήξης της συνεργασίας και χωρίς άλλη υποχρέωση του Συνδέσμου, πέραν από την αποπληρωμή 

των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας. 

Περαιτέρω, υπεγράφη με την «ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ» ανεξάρτητη σύμβαση (συμφωνία-πλαίσιο) 

για την υποστήριξη στην οργάνωση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου, προαιρετικής εφαρμογής 

ανά περίπτωση. 
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3.3. Οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών 

3.3.1. Λογότυπο – Επιστολόχαρτα – Προτυποποίηση επιστολών 

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να χρησιμοποιεί το λογότυπο και 

το πρότυπο επιστολόχαρτο που δημιουργήθηκε κατά τη 

διετία 2012-2013, με ελάχιστες βελτιώσεις, κυρίως 

μορφοποίησης των κειμένων. 

Περαιτέρω, δημιουργήθηκαν και πρότυπα ψηφιακών 

υπογραφών (signatures) προς χρήση στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, η οποία συνιστά, πλέον, την κύρια μέθοδο 

αλληλογραφίας του Συνδέσμου (σχεδόν αποκλειστική). 

 Τέλος, για τη βελτιστοποίηση και την επίσπευση των 

διαδικασιών πραγματοποιήθηκε προτυποποίηση διαφόρων 

εγγράφων, όπως προσκλήσεις, ημερήσιες διατάξεις και 

πρακτικά Δ.Σ., καθώς και επιστολών (π.χ. συγχαρητήριες 

επιστολές, παρεμβάσεις για υπερβολικούς ή καταχρηστικούς 

όρους προκηρύξεων, παρεμβάσεις για παρεκκλίσεις διαγωνισμών από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

κ.ά.). 

3.3.2. Διαχείριση εγγράφων 

 Για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την εύρυθμη και την αποδοτικότερη λειτουργία του 

Συνδέσμου και του Δ.Σ., αλλά και για λόγους διαφάνειας και άμεσης προσβασιμότητας, 

εγκαθιδρύθηκε ένα ποιοτικό σύστημα διαχείρισης των εγγράφων του Συνδέσμου, του οποίου τα 

βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται κατωτέρω. 

3.3.2.1.  Κωδικοποίηση & αρχειοθέτηση εγγράφων 

Όλα τα είδη εγγράφων (ψηφιακά και αναλογικά), όπως οι επιστολές, 

τα fax, τα e-mails, τα δελτία τύπου, οι βεβαιώσεις προς τα μέλη, κ.λπ., 

υποβάλλονταν σε συγκεκριμένη κωδικοποίηση, η οποία προσφέρει 

άμεση μετά-πληροφορία σχετική με το έγγραφο, ώστε να είναι εύκολη η 

εποπτεία και η γνώση της φύσης και του είδους του περιεχομένου του 

εγγράφου και, το σημαντικότερο, η αναζήτησή τους ανά πάσα στιγμή. Ο κωδικός των 

διακινούμενων εγγράφων συντάσσονταν έτσι ώστε να εκφράζει άμεσα το είδος του εγγράφου, το 

περιεχόμενό του, τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία του. 

Όπως επιβάλλεται από τα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, 

αλλά και την περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία είναι συνυφασμένη με το αντικείμενο των εταιρειών 

- μελών του ΣΕΓΜ, το σύνολο των εγγράφων-εντύπων διακινήθηκε και αρχειοθετήθηκε ψηφιακώς, 

τόσο στην επεξεργάσιμη μορφή τους (π.χ. doc) όσο και σε αναγνωστική μορφή (pdf), με βάση τον 
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μοναδικό κωδικό αναγνώρισής τους. Αυτό ισχύει και για τα αναλογικά εισερχόμενα έγγραφα, τα 

οποία αρχειοθετούνταν μεν στην έντυπη μορφή τους, αλλά ψηφιοποιούνταν σε μορφή pdf για να 

διακινηθούν και να αρχειοθετηθούν στο γενικό ψηφιακό αρχείου του Συνδέσμου. Όλα τα έγγραφα 

κωδικοποιούνταν και αρχειοθετούνταν σε αντίστοιχους φακέλους (directories/folders), με βάση το 

είδος τους (Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Εσωτερικά, Πρακτικά ΔΣ, κ.λπ.). Παράλληλα τηρήθηκε 

ψηφιακό αρχείο Κατάστασης Πρωτοκόλλου (και ευρετήριο εγγράφων). 

Για τη διασφάλιση από απώλεια ή καταστροφή του ψηφιακού αρχείου του Συνδέσμου, 

δημιουργούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας από την ομάδα διοικητικής 

υποστήριξης (σε φορητούς δίσκους αποθήκευσης), τα οποία παραδίδονταν στον Πρόεδρο ή/και 

στον Γενικό Γραμματέα. 

Περαιτέρω, κάθε μέλος του Δ.Σ. τηρούσε και ενημέρωνε το προσωπικό του αρχείο με τα 

διάφορα έγγραφα του ΣΕΓΜ, πρακτική η οποία λειτούργησε υπέρ της εξοικονόμησης χρόνου και 

της καλύτερης εσωτερικής λειτουργίας. 

3.3.2.2. Διανομή και κοινοποίηση αλληλογραφίας 

Άπασα η εισερχόμενη αλληλογραφία διανέμονταν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (τακτικά και 

αναπληρωματικά), με μέριμνα της ομάδας διοικητικής υποστήριξης και κατόπιν προηγούμενης 

ενημέρωσης και συνεννόησης με τον Πρόεδρο για τυχόν μνεία απαιτούμενων ενεργειών ή/και 

ενασχόλησης κάποιου υπεύθυνου μέλους. 

Ομοίως, άπασα η εξερχόμενη αλληλογραφία κοινοποιούνταν, ταυτοχρόνως με την αποστολή 

της, σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (μέσω mail). 

3.3.3. Χρήση εργαλείων τηλε-συνεργασίας 

 Για τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. και τη διασφάλιση σημαντικών 

πλεονεκτημάτων, όπως πλήρης διαφάνεια, άμεση προσβασιμότητα, 

δυνατότητα ταχείας συνεννόησης για κάποιο θέμα, εγκαταστάθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία τηλε-συνεργασίας (collaboration 

tools). Για την πρόσβαση (ανάγνωση και download) του ψηφιακού αρχείου 

των εγγράφων και του αρχείου της οικονομικής παρακολούθησης του Συνδέσμου χρησιμοποιήθηκε 

η web εφαρμογή της Dropbox. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία απομακρυσμένης συνεργασίας 

και τηλε-συσκέψεων (skype, συγχρονισμός πολλαπλών κλήσεων, κ.λπ.). 

3.4. Οργάνωση Δ.Σ. - Αρμοδιότητες μελών - Εκπροσωπήσεις 

3.4.1. Επιτροπές Ενδιαφέροντος και Ομάδες Εργασίας 

Αδιαμφισβητήτως, η συνολική παραγωγή έργου και ο βαθμός επιτυχίας της θητείας ενός Δ.Σ. 

εξαρτώνται σε σημαντικό ποσοστό από τον διατιθέμενο χρόνο και την ουσιαστική συμμετοχή και 

ενασχόληση με τα θέματα του Συνδέσμου όλων των μελών του Δ.Σ. Όσο περισσότερα μέλη 
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ασχολούνται συστηματικά και ουσιαστικά, τόσο παραγωγικότερος και αποδοτικότερος εμφανίζεται 

ο Σύνδεσμος. Η εναπόθεση όλης της ευθύνης παραγωγής έργου σε 2-3 άτομα, ακόμη και αν 

προέρχεται από αντικειμενικές δυσκολίες των υπολοίπων μελών, είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε 

περιορισμένο εύρος ενεργειών και δράσεων, καθόσον ουδέν μέλος του Δ.Σ. (όποια θέση και να 

κατέχει) δύναται να αφιερώσει το σύνολο του χρόνου του στον Σύνδεσμο, και έχει ως 

αποτέλεσμα, τελικώς, να μην εξαντλούνται οι δυνατότητες δράσεων και παρεμβάσεων που παρέχει 

ο ΣΕΓΜ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των εταιρειών - μελών του. 

Από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να υπάρξει αποδοτική συμμετοχή όλων των μελών και να 

αποφεύγεται άσκοπη σπατάλη πολύτιμου ατομικού και συλλογικού χρόνου, απαιτείται ο 

σχεδιασμός μιας εύρυθμης οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δ.Σ., κατάτμησης και 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στα μέλη του, συνεκτιμώντας αφενός τα βασικά θέματα που καλείται να 

πραγματευτεί το Δ.Σ., αφετέρου τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία κάθε μέλους. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του νέου Καταστατικού του 

Συνδέσμου αποφασίσθηκε οι κύριες ομάδες εργασίας του προηγούμενου Δ.Σ. να μετατραπούν σε 

δύο μόνιμες Επιτροπές Ενδιαφέροντος: 

 

Επιτροπή Θεσμικού Πλαισίου 
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών, 
ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων) 

Παναγής Τονιόλος (Πρόεδρος), Θεόδωρος Τσιάλας, 
Λευτέρης Διγώνης, Χρήστος Τσομπανίδης 

 
Επιτροπή Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας 

Σπύρος Παπαγρηγορίου (Πρόεδρος), Δέσποινα 
Καλλιδρομίτου, Παναγής Τονιόλος, Ιωάννα 

Ξανθοπούλου, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, Λευτέρης 
Διγώνης, Ιωάννης Λαδόπουλος, Χρήστος Τσομπανίδης 

 
Για τη λειτουργία των Επιτροπών αυτών προβλέφθηκαν τα εξής: 

 Με μέριμνα των Προέδρων των Επιτροπών θα συνταχθούν και θα αποσταλούν επιστολές προς 

τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Επιτροπές 

ατόμων από εταιρείες μέλη του Συνδέσμου που το επιθυμούν (εκτός Δ.Σ.). 

 Ο τρόπος λειτουργίας της κάθε Επιτροπής θα καθοριστεί από την ίδια και θα εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Οι Πρόεδροι των Επιτροπών θα ενημερώνουν για τις συσκέψεις και τις εργασίες αυτών τον 

Πρόεδρο του Συνδέσμου. 

Περαιτέρω, αποφασίστηκε να παραμείνουν οι θεματικές ομάδες εργασίας που αφορούν 

επιμέρους τομείς ενασχόλησης των μελών του Συνδέσμου, οι οποίες θα ασχολούνται εκτάκτως, 

όταν προκύπτει κάποιο σχετικό θέμα που κριθεί ότι απαιτεί παρέμβαση-ενέργεια από τον ΣΕΓΜ. Οι 

ομάδες αυτές στελεχώνονται ως εξής και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Προέδρου: 

 
Περιβάλλον - Ενέργεια - Υδάτινοι πόροι Σπύρος Παπαγρηγορίου, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, 

Ιωάννα Ξανθοπούλου, Χρήστος Τσομπανίδης 

 
Μεταφορές (συγκοινωνιακά, λιμενικά έργα, ευφυείς 

μεταφορές, logistics, κ.λπ.) 
Παναγής Τονιόλος, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, 

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος 



 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 15 / 97 
 

 
Διαχείριση χώρου (χωροταξία, πολεοδομία, κτιριακά 

έργα, αναπλάσεις, κ.λπ.) & Εθνικό Κτηματολόγιο 
Θεόδωρος Τσιάλας, Λευτέρης Διγώνης, 

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος 

 

Επίσης, συστήθηκαν και λειτουργούν οι παρακάτω Ομάδες: 

 
Ομάδα επίβλεψης της διαχείρισης και της 
ανακατασκευής του ιστοτόπου του ΣΕΓΜ Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Λευτέρης Διγώνης 

 
Ομάδα οργανωτικών θεμάτων εκδηλώσεων Ιωάννα Ξανθοπούλου, Δέσποινα 

Καλλιδρομίτου, Λευτέρης Διγώνης 

 
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου ΣΕΓΜ 2019 Όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

 

Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης χρόνου των μελών, τόσο οι Επιτροπές, όσο και οι Ομάδες 

Εργασίας δεν κατέστη εφικτό να εργαστούν και να λειτουργήσουν αυτονόμως, οπότε όλα τα 

επιμέρους θέματα, ενέργειες και δράσεις πραγματοποιήθηκαν, κυρίως, στο πλαίσιο των τακτικών 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

Οφείλουμε, πάντως, να αναφέρουμε ότι στις σχετικές προσκλήσεις/παροτρύνσεις του Δ.Σ. για 

συμμετοχή και ενασχόληση στελεχών των εταιρειών – μελών στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος 

του ΣΕΓΜ, υπήρξε ελάχιστη έως μηδενική ανταπόκριση, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον 

ρυθμό παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του Συνδέσμου, ο οποίος περιορίστηκε στις 

δυνατότητες απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. 

3.4.2. Εκπροσώπηση ΣΕΓΜ σε Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας  

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας, είτε 

θεσμικώς κατοχυρωμένες (π.χ. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμ. Μελετών ΥΠ.Υ.ΜΕ., ΓΕΜ) είτε 

κατόπιν προσκλήσεως φορέων και οργανισμών. Για τις συμμετοχές αυτές αποφασίστηκε, εξαρχής, 

ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιος ουσιαστικός λόγος αντικατάστασης των ατόμων που ήδη 

εκπροσωπούν τον ΣΕΓΜ στις Επιτροπές και στις Ομάδες αυτές (π.χ. οικειοθελής παραίτηση), ο 

ορισμός νέων εκπροσώπων θα πραγματοποιείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ., κατά περίπτωση, 

με τη λήξη της θητείας αυτών. 

Κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς (12ος 2017 – 12ος 2018) ο ΣΕΓΜ συμμετείχε και 

συμμετέχει στις κάτωθι Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας: 

Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών 

Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων – Τμήμα Μελετών Γεώργιος Κάζος† Ενεργή 

(εβδομαδιαία λειτουργία) 
Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών 
Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Μελετών (ΓΕΜ) 
Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

Ιωάννα Ξανθοπούλου 
Ενεργή 

(εβδομαδιαία λειτουργία) 

http://segm.gr/
http://segm.gr/
http://segm.gr/
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Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Κατάσταση 

Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 
Γεώργιος Κάζος† 

Γεώργιος Καραβοκύρης 
Ενεργή 

(δεν έχει συνεδριάσει) 

Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών 

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών 
Πέτρος Πετρακόπουλος 

Παναγιώτης Αντωναρόπουλος 
Ενεργή 

(δεν έχει συνεδριάσει) 

EFCA European External Aid 
Committee Σπύρος Παπαγρηγορίου Ενεργή (βλ. παρ.4.7.1.1) 

EFCA Internal Market Committee Θόδωρος Δεληγιαννίδης Ενεργή (βλ. παρ.4.7.1.2) 

FIDIC-EFCA Sustainable Development 
Committee Δέσποινα Καλλιδρομίτου Ενεργή (βλ. παρ.4.7.1.3) 

EFCA BIM Task Force Ιωάννης Λαδόπουλος Ενεργή (βλ. παρ.4.7.1.4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τεχνικό Συμβούλιο 
Μελετών 

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος  
Παναγιώτης Τζάνης 

Ενεργή 
(ελάχιστες συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Τεχνικό Συμβούλιο 
Μελετών 

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος  
Παναγιώτης Τζάνης 

Ενεργή 
(ελάχιστες συνεδριάσεις) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Τεχνικό Συμβούλιο 
Μελετών 

Παναγιώτης Τζάνης 
Παναγιώτης Κοτσανόπουλος  

Ενεργή 
(ελάχιστες συνεδριάσεις) 

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης 

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος  
Ενεργή 

(ελάχιστες συνεδριάσεις) 
Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο Παναγιώτης Κοτσανόπουλος 
Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

Ενεργή 
(ελάχιστες συνεδριάσεις) 

ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας της 
Επιτροπής Χωροταξίας Αλεξάνδρα Παπαδήμα Ενεργή 

ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας για τα 
προσωπικά δεδομένα Θεόδωρος Τσιάλας Ολοκλήρωσε το έργο της 

(βλ. παρ. 5.3.5) 

ΣΕΒ 
Παρατηρητήριο 
Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος 

Κωνσταντίνος Καλέργης 
Ενεργή 

(βλ. σχετικές έρευνες 
αγοράς ΣΕΒ) 

Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» 

Σταμάτιος Σταθόπουλος 
Παναγιώτης Κοτσανόπουλος Ενεργή 

Υπουργείο Οικονομίας & 
Ανάπτυξης – Εθνική Επιτροπή 

Εξωστρέφειας 

Ο.Ε. για την εξωστρέφεια 
των μελετητικών 
επιχειρήσεων 

Κωνσταντίνος Καλέργης 
Σπύρος Παπαγρηγορίου Ενεργή (βλ. παρ.5.4.2.1) 

Ε. Σ. Υ. Π. / ΕΛΟΤ 
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 

«Προδιαγραφές Τεχνικών 
Έργων» 

Γεώργιος Σοϊλεμέζογλου 
Παναγιώτης Κοτσανόπουλος Ενεργή 

 

Επίσης, ο ΣΕΓΜ εκπροσωπείται σε κάποιες τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, οι οποίες 

δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ (ή δεν έχουν αποστείλει πρόσκληση), όπως η Επιτροπή για τη 

σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Ακτομηχανικών Μελετών (Νίκος Παναγόπουλος, Γεώργιος 

Βερελής), η Επιτροπή της ΓΓΔΕ για ΕΤΕΠ - Αναλυτικά Τιμολόγια - Παρατηρητήριο Τιμών Έργων 

(Ανδρέας Γρίβας) και η Ειδική Επιτροπή για τη διαμόρφωση προτάσεων για το σχεδιασμό, μελέτη, 

κατασκευή και συντήρηση των οδικών αξόνων της χώρας (Παναγής Τονιόλος). 
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Τέλος, σε απάντηση σχετικού εγγράφου/πρόσκλησης του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών, προτάθηκαν τα παρακάτω καταξιωμένα στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΓΜ για την 

υπό σύσταση Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ΟΕΦ) της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων: 

1. Γεώργιος Ντούλης, Πολιτικός Μηχανικός (γεωτεχνικά θέματα). 

2. Ιωάννης Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός (ΗΛΜ θέματα). 

3. Ιωάννης Καραβοκύρης, Πολιτικός Μηχανικός (θέματα υδραυλικών έργων). 

4. Σταμάτιος Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός (δομοστατικά θέματα). 

5. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός (περιβαλλοντικά θέματα). 

3.4.2.1. Εκπροσώπηση ΣΕΓΜ στα Τεχνικά Συμβούλια 

Για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του ΣΕΓΜ στα διάφορα Τεχνικά Συμβούλια, τα οποία 

εξετάζουν θέματα μελετών, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, τόσο προς το 

Υπουργείο Υποδομών όσο και προς τα λοιπά Υπουργεία και τις Περιφέρειες, συνεχίζεται το 

φαινόμενο συγκρότησης Τεχνικών Συμβουλίων χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου των μελετητικών 

επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό είναι τουλάχιστον παράλογο, καθόσον τα Τεχνικά Συμβούλια 

γνωμοδοτούν για θέματα μελετών, χωρίς εκπροσώπηση των μελετητών. Με τον νέο Ν. 4412/16 

για τις δημόσιες συμβάσεις, δε, τα Τεχνικά Συμβούλια αποκτούν περαιτέρω σημαντικές 

αρμοδιότητες σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών (π.χ. επιλογή συστήματος ανάθεσης, 

παρεκκλίσεις από Εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών, κ.ά.). Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό 

συνιστά απαράδεκτη επιλεκτική μεταχείριση συναφών τεχνικών κλάδων, διότι προβλέπεται -εκ του 

νόμου- εκπροσώπηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων (οι οποίοι, μάλιστα, γνωμοδοτούν και για 

τα θέματα μελετών!). 

Ειδικώς, δε, για τις μελέτες των Ο.Τ.Α., μετά τη μεταφορά της αρμοδιότητας θεώρησης από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παρατηρούνται και σημαντικά 

προβλήματα καθυστερήσεων και επιβάρυνσης των μελετητικών γραφείων, λόγω της ανεπαρκούς 

στελέχωσης (έλλειψη μηχανικών μελετών και έργων υποδομής με τις απαιτούμενες ειδικότητες και 

εμπειρία). Για το θέμα αυτό ο Σύνδεσμος έχει αποστείλει πλήθος επιστολών προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, με τις οποίες ζητά άμεση νομοθετική παρέμβαση, ώστε να προστεθεί εκπρόσωπος 

του ΣΕΓΜ στη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και 

να εξεταστεί η μετάθεση των αρμοδιοτήτων θεώρησης στις Περιφέρειες που διαθέτουν σήμερα 

οργανωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες και σημαντική στελέχωση με όλες τις ειδικότητες (χωρίς, 

δυστυχώς, ανταπόκριση μέχρι σήμερα). 

3.4.2.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων του 

ΣΕΓΜ στα Τεχνικά Συμβούλια Μελετών.  

Με αφορμή τα εντεινόμενα φαινόμενα της κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου του Ν. 

4412/16 (υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις εμπειρίας, κατάχρηση διαδικασιών ανάθεσης 

με «διαπραγμάτευση», αναθέσεις μελετών με μειοδοτικούς διαγωνισμούς, σφάλματα σταδίων 

μελετών και υπολογισμού αμοιβών, κ.ά.), συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί ένας κοινός τρόπος 

https://segm.gr/%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC/
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προσέγγισης και αντιμετώπισης των θεμάτων στα διάφορα Τεχνικά Συμβούλια από τους 

εκπροσώπους του ΣΕΓΜ, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των εταιρειών – μελών 

του Συνδέσμου, αλλά και την τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.  

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε ότι, κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει: 

 Τα μέλη των Συμβουλίων να απαιτούν να λαμβάνουν γνώση του υλικού κάθε θέματος της 

ημερήσιας διάταξης, εγκαίρως, πριν τη συνεδρίαση και 

 Ανεξαρτήτως του θέματος και της αρμοδιότητας του Τεχνικού Συμβουλίου, να εκφράζουν τις 

απόψεις τους για κάθε πτυχή ή όρο διαγωνιστικών τευχών, αποφάσεων, Σ.Π. κ.λπ. εγγράφων, 

που θεωρούν ότι αφορά τα μέλη του ΣΕΓΜ ή παραβαίνει τις βασικές αρχές που 

προαναφέρθηκαν και να απαιτούν να καταγράφεται στα πρακτικά η θέση τους, όπως 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις περί λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και 

επιτροπών. 

Σχετική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ορισθέντες εκπροσώπους του ΣΕΓΜ σε 

Τεχνικά Συμβούλια. 

  



 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 19 / 97 
 

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

4.1. Ενημέρωση – επικοινωνία με τα μέλη 

Ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη παραμένει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

4.1.1. Αξιοποίηση ιστοτόπου ΣΕΓΜ 

4.1.1.1. Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία νέου ιστοτόπου 

Όπως εγκρίθηκε στην προηγούμενη Γ.Σ. 2017, ολοκληρώθηκε η απαραίτητη αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση του ιστοτόπου, έτσι ώστε αφενός να καταστεί φιλικότερος και 

ελκυστικότερος, αφετέρου να παρέχει περισσότερες πληροφορίες και χρηστικές δυνατότητες στα 

μέλη και στους λοιπούς επισκέπτες.  

 

Ο νέος ιστότοπος του ΣΕΓΜ τέθηκε σε δημόσια λειτουργία τον Ιούλιο 2018, και διαθέτει τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

 Απεικονιστική προσαρμογή και εύχρηστη λειτουργία σε οποιοδήποτε περιβάλλον (PC, tablet, 

mobile phone). 

 Χρήση φωτογραφιών (επικαιρότητας, δράσεων ΔΣ, έργων μελών, κ.λπ.) σε κάθε ανάρτηση. 

 Δημιουργία επικαιροποιημένου καταλόγου/μητρώου μελών, με τυποποιημένη μάσκα βασικών 

πληροφοριών για κάθε εταιρεία (συνοπτικό profile) και με δυνατότητα συμπλήρωσης των 

στοιχείων από κάθε εταιρεία – μέλος. 
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 Ανάρτηση σημαντικών νέων, αλλά και περατωθέντων έργων εταιρειών – μελών σε διακριτό 

τμήμα του ιστοτόπου. 

 Τμήμα μελών, με ελεγχόμενη είσοδο (μέσω κωδικού για κάθε μέλος), στο οποίο αναρτώνται 

εξειδικευμένες πληροφορίες και στοιχεία (π.χ. εσωτερική ενημέρωση, νομικές γνωμοδοτήσεις, 

σημαντικές αποφάσεις δικαστηρίων, πρότυπα έγγραφα, κ.ά.). Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει 

αποφασιστεί η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές να περιορίζεται στα ενεργά μέλη, δηλαδή 

στα μέλη που δεν οφείλουν συνδρομές άνω της διετίας (υπό την ερμηνεία της παρ. 2 του 

άρθρου 4 του Καταστατικού του Συνδέσμου). 

 Ξεχωριστό εμφανές τμήμα/ημερολόγιο με τις επικείμενες εκδηλώσεις, συνέδρια, κ.λπ. που 

ενδιαφέρουν τα μέλη. 

 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως εγγραφής και αιτημάτων έκδοσης  βεβαιώσεων. 

 Τεχνική και Επιχειρηματική νομοθεσία (δημόσιες συμβάσεις, προδιαγραφές, φορολογικά, 

ασφαλιστικά, διοικητικά, αμοιβές, κ.λπ.). 

 Δημοσιεύσεις –βιβλιογραφία (διεθνείς εκθέσεις, μελέτες κ.λπ.). 

 Δυνατότητα ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων για θέματα ενδιαφέροντος. 

 Τμήμα διαφημιστικών banners, με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του Συνδέσμου (η 

αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής διερευνάται από φορολογική άποψη, ώστε να μην 

υπάρξουν μελλοντικά προβλήματα και εκπλήξεις). 

 Διπλή λειτουργία σε δυο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 

Στο επόμενο διάστημα, θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα προσθήκης ενός «μητρώου 

εξωστρέφειας» με στοιχεία των διεθνών δραστηριοτήτων των εταιρειών (ένα είδος), έτσι ώστε να 

υπάρχει αλληλοενημέρωση και αλληλο-υποστήριξη στις προσπάθειες εξωστρέφειας των μελών, 

αλλά και ερείσματα διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργειών και συνεργασιών3. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η ανταπόκριση των εταιρειών – μελών τόσο ως προς τη χρήση όσο και 

ως προς την τροφοδοσία του νέου ιστοτόπου είναι απογοητευτική (μόνον 40 εταιρείες έχουν 

ενεργοποιήσει τους κωδικούς τους και εισέρχονται στο Τμήμα Μελών, ενώ ελάχιστες εταιρείες 

έχουν ασχοληθεί αφενός να εισάγουν τα πληροφοριακά τους στοιχεία (!), αφετέρου να 

αποστείλουν εταιρικά νέα, γεγονός μη κατανοητό, καθόσον επί της ουσίας δίδεται η δυνατότητα 

δωρεάν προβολής).  

Το γεγονός αυτό διαδεικνύει μια υποτιμητική προσέγγιση της προσπάθειας που γίνεται τα 

τελευταία έτη και είναι ένα από τα θέματα προς συζήτηση και πιθανή αναθεώρηση από το Δ.Σ. για 

το επόμενο έτος. 

                                                
3 Είναι προφανές ότι για την επιτυχή υλοποίηση των τμημάτων του ιστοτόπου που αφορούν πληροφορίες και 

στοιχεία των εταιρειών – μελών (π.χ. proflie, νέα, στοιχεία εξωστρέφειας, κ.λπ.) απαιτείται η ενασχόληση 
των ιδίων για τη συνεχή παροχή των πληροφοριών που τους αφορούν. 
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Σε κάθε περίπτωση, δε, τα μέλη που δεν έχουν εγγραφεί και, συνακολούθως, δεν εισέρχονται 

στο Τμήμα Μελών δεν αποκτούν πλήρη ενημέρωση και δεν απολαμβάνουν τις διάφορες παροχές 

του Συνδέσμου (π.χ. εκθέσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις, κ.λπ.). 

4.1.1.2. Χρήση και επισκεψιμότητα ιστοτόπου 

Ο ιστότοπος του Συνδέσμου συνιστά το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των εταιρειών – μελών, 

για τα διάφορα θέματα του κλάδου, αλλά και για τις βασικές ενέργειες και δράσεις του Δ.Σ. 

Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνεται η προτροπή τακτικής (καθημερινής) επίσκεψης του 

ιστοτόπου ή/και η απευθείας σύνδεση μ’ αυτόν μέσω της διαδικασίας RSS για την άμεση 

(ταυτόχρονη με την ανάρτηση) ενημέρωση. 

Εκτός της σημαντικής εσωτερικής αξιοποίησης και ωφέλειας, ο ιστότοπος συνιστά βασικό 

εργαλείο για την προβολή και την επαύξηση της δημοτικότητας και της δημοφιλίας του 

Συνδέσμου. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος, αλλά και τις επαφές των μελών του 

Δ.Σ. με τον τεχνικό κόσμο, προκύπτει ότι ο ιστότοπος του ΣΕΓΜ αποτελεί, πλέον, ένα από τα κύρια 

μέσα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σημαντικού μέρους του ευρύτερου τεχνικού κλάδου 

(ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).  

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, η οποία το 

διάστημα 1/12/2017 έως 30/11/2018 ανήλθε στις 39.000 επισκέψεις περίπου, ήτοι αύξηση κατά 

12% περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2017. 

Παράλληλα, συνεχίζουν να αυξάνονται οι επισκέπτες του ιστοτόπου, οι οποίοι το διάστημα από 

1/11/2017 έως 30/11/2018 ξεπέρασαν τους 28.400, εκ των οποίων το 14% ήταν νέοι επισκέπτες 

και το 86% επισκέπτες που επιστρέφουν στον ιστότοπο. 

 

Επισκεψιμότητα Ιστοτόπου 

https://segm.gr/
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4.1.1.3. Τροφοδοσία ιστοτόπου 

Το διάστημα 1/12/2017 έως 30/11/2018 επιτεύχθηκε μια σημαντικότατη αύξηση στον αριθμό 

των αναρτήσεων στον ιστότοπο, οι οποίες ανήλθαν στις 230, ήτοι 43% περισσότερες από την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (161). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία έγκαιρης ανεύρεσης των πληροφοριών, τόσο για την 

άμεση γνωστοποίηση στα μέλη, όσο και για την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου στις 

περιπτώσεις που απαιτείται, είναι μια διαδικασία ιδιαιτέρως επίπονη και απαιτεί σημαντική, 

καθημερινή απασχόληση και, μάλιστα, από άτομα με γνώση και εμπειρία των θεμάτων (δεν είναι 

απλή εργασία διοικητικού προσωπικού)4.  

Στο αδιαμφισβήτητο αυτό πλαίσιο, και με δεδομένα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους του 

Συνδέσμου, είναι σαφές ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν περιπτώσεις μη έγκαιρης ή/και καθόλου 

κάλυψης κάποιων θεμάτων της θεσμικής επικαιρότητας, η οποία είναι και η σημαντικότερη για τα 

μέλη. Ιδίως με την παγίωση του κακού τρόπου νομοθέτησης των τελευταίων ετών (επείγουσες 

διαδικασίες, κατάθεση -και μάλιστα εκπροθέσμως- πλήθους άσχετων τροπολογιών σε σχέση με τα 

κατατεθέντα νομοσχέδια) είναι σχεδόν αδύνατο για το Δ.Σ. να παρακολουθήσει και να λάβει 

εγκαίρως όλες τις πληροφορίες ενδιαφέροντος του Συνδέσμου.  

Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της σημαντικής, για όλους μας, δράσης της άμεσης 

συλλογής πληροφοριών είναι σκόπιμη η συμβολή και των στελεχών των εταιρειών – μελών, υπό 

την έννοια της ταχείας αποστολής στον Σύνδεσμο οιωνδήποτε πληροφοριών, κοινού 

ενδιαφέροντος, περιέρχονται σε γνώση τους5. 

  

                                                
4 Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από μέλη του Δ.Σ. μέσω -σχεδόν καθημερινής- αναζήτησης με 

στοχευμένες επισκέψεις σε συγκεκριμένους ιστοτόπους (π.χ. Βουλής, Δια@γειας, OpenGov, Εθνικό 
Τυπογραφείο, κ.ά.).  

5 Δυστυχώς, και στο θέμα αυτό δεν υπάρχει ανταπόκριση από τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου. 
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4.1.2. e-νημέρωση 

Μία φορά τον μήνα ή/και όποτε προέκυπτε ικανός αριθμός αναρτημένων θεμάτων 

αποστέλλονταν στα μέλη, μέσω mail, το ηλεκτρονικό 

newsletter του Συνδέσμου (e-νημέρωση), το οποίο έχει 

αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο περιεχομένου και 

λειτουργικότητας όσο και αισθητικής.  

Για την αποστολή του newsletter χρησιμοποιείται, 

πλέον, ειδική πλατφόρμα μαζικής αποστολής mail, ώστε 

να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να υπάρχει 

δυνατότητα λήψης στατιστικών στοιχείων, καθώς και 

διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών (υποχρέωση βάσει 

του νέου Κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων). 

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η λήψη του newsletter δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει την άμεση πληροφόρηση που 

παρέχει η απευθείας επίσκεψη/σύνδεση με τον ιστότοπο 

(σε κάποιες περιπτώσεις η απόκτηση γνώσης με υστέρηση ενός μηνός μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπειες). 

Τέλος, σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας θεμάτων ή θεμάτων που απαιτείται ταχύτατη 

απόκριση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών μέσω mail, ταυτοχρόνως με την ανάρτηση 

του θέματος στον ιστότοπο του Συνδέσμου.  
 

4.1.3. Μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης 

Για την επαύξηση της ευκολίας και της ταχύτητας επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των μελών, αλλά και την προσέλκυση νέων μελών, την προώθηση των θέσεων, 

την αύξηση της δημοτικότητας και τη διείσδυση του Συνδέσμου στο ευρύτερο κοινωνικό και 

επιχειρηματικό σύνολο, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί του ΣΕΓΜ στο επαγγελματικό δίκτυο 

LinkedIn και στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.   

Οι λογαριασμοί στα δίκτυα αυτά ενημερώνονται, ταυτοχρόνως, με τις διάφορες αναρτήσεις του 

ιστοτόπου του Συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται άμεση και ταχεία ενημέρωση των 

στελεχών των εταιρειών – μελών, μέσω των κινητών τηλεφώνων, ενώ δίδεται και η δυνατότητα 

διαλόγου για διάφορα θέματα τόσο μεταξύ μελών όσο και με άλλα άτομα που θα παρακολουθούν 

τον ΣΕΓΜ. 

Στην παρούσα φάση έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά η λειτουργία και στα δύο δίκτυα (βλ. 

https://www.facebook.com/segm.hellasco/ και https://www.linkedin.com/company/segm) και 

προτρέπουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών – μελών να ενημερώσουν σχετικά όλα τα στελέχη 

https://www.facebook.com/segm.hellasco/
https://www.linkedin.com/company/segm
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τους, έτσι ώστε να συνδεθούν όσοι χρησιμοποιούν τα δίκτυα αυτά και να ξεκινήσει η αύξηση του 

αριθμού των ακολούθων του ΣΕΓΜ (followers). 

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε μεμονωμένη προώθηση ειδήσεων για τον Σύνδεσμο μέσω των 

προσωπικών λογαριασμών μελών του Δ.Σ., κυρίως στο επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn, με 

αξιοσημείωτη επιτυχία, όπως π.χ. η ανάρτηση στο LinkedIn της είδησης «Δελτίο Τύπου: Ανάθεση 

των δημοσίων συμβάσεων με ποιοτικά κριτήρια και όχι με τη χαμηλότερη τιμή ζητά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Επιτέλους, τι κάνουμε στη χώρα μας;», και πολλά άλλα αντίστοιχα παραδείγματα, 

που καταδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό και καταλυτικό ρόλο που έχουν τα ψηφιακά δίκτυα αυτά 

τη σημερινή εποχή). 

Τέλος, έχει δημιουργηθεί και το νέο κανάλι του ΣΕΓΜ στο YouTube, όπου αναρτώνται video 

από εκδηλώσεις κ.λπ. δραστηριότητες Συνδέσμου. 

4.2. Αξιοποίηση στοιχείων έρευνας 2017 για την «ταυτότητα» του ΣΕΓΜ 

 Για την καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων και στοιχείων του Συνδέσμου, 

αλλά και των απόψεων των μελών για διάφορα θέματα, στο πρόγραμμα δράσης του 

προηγούμενου Δ.Σ. 2016-17 προβλέφθηκε η οργάνωση και η διενέργεια ηλεκτρονικής έρευνας, 

μέσω κατάλληλων εργαλείων (online surveys), με στόχους: 

 Την κατάρτιση της σημερινής Ταυτότητας του Συνδέσμου (ποιοι είμαστε;) και των μεταβολών 

των διαφόρων στοιχείων τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης.  

 Την καταγραφή των απόψεων των εταιρειών – μελών για σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος του 

κλάδου που καλείται να διαχειριστεί το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, καθώς και για το επιχειρηματικό 

περιβάλλον (δυσκολίες/προβλήματα - ιεράρχηση, προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, κ.λπ.).  

 Την καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΕΓΜ και την 

αξιολόγηση προτάσεων βελτίωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη αφενός την 

αναγκαιότητα διενέργειας της έρευνας, αφετέρου τη μη ύπαρξη σχετικού κονδυλίου στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Συνδέσμου, αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν με ίδιους πόρους 

την οργάνωση και την επεξεργασία της έρευνας, η οποία και ανατέθηκε σε εταιρεία που ασχολείται 

με τέτοια θέματα. 

Όπως αναφέρθηκε και στην περσινή Γενική Συνέλευση, παρά τις συνεχείς 

ενημερώσεις/υπενθυμίσεις (ακόμα και προσωπικές οχλήσεις), ο αριθμός των εταιρειών – μελών 

που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση με τον προσδοκώμενο και τον 

επιθυμητό για την εξαγωγή και δημοσιοποίηση αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα στοιχεία της έρευνας 2017 χρησιμοποιήθηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις, σε συνδυασμό 

με άλλα στοιχεία, για την προσεγγιστική εκτίμηση κάποιων μεγεθών του Συνδέσμου και του 

κλάδου (βλ. π.χ. παρουσίαση Κωνσταντίνου Καλέργη στην κοινή εκδήλωση ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ). 

https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc/
https://www.youtube.com/channel/UCP0moWNzgEF8b10qX_a_-XA
https://segm.gr/wp-content/uploads/2018/12/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_05.11.2018_f.pdf
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Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι η ύπαρξη αξιόπιστης και επίκαιρης Ταυτότητας του 

Συνδέσμου είναι στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας, απαραίτητο τόσο για τις εσωτερικές δράσεις του 

Δ.Σ., τη χάραξη πολιτικής και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, όσο και για την εξωτερική εικόνα και 

τις σχέσεις του ΣΕΓΜ με τρίτους φορείς και οργανισμούς, καθόσον ζητείται σε όλες τις επαφές μας 

με φορείς και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει 

των δράσεων προώθησης της εξωστρέφειας (του Δ.Σ. και της Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας), 

αλλά και του επικείμενου Συνεδρίου ΣΕΓΜ 2019, το Δ.Σ. προωθεί την εκπόνηση μιας αξιόπιστης και 

εμπεριστατωμένης ερευνητικής μελέτης για την ταυτότητα του ΣΕΓΜ και, συνακολούθως, του 

μελετητικού κλάδου, μέσω ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (βλ. παρ. 5.4.2.1). 

4.3. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων 

Ανεξαρτήτως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (για τις εταιρείες και τον Σύνδεσμο), για 

την ενημέρωση, την καταγραφή τάσεων και απόψεων και τη διαμόρφωση θέσεων και σχεδίου 

παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ σε κρίσιμα για τον κλάδο θέματα, συμφωνήθηκε ότι είναι σκόπιμο να 

πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις (ημερίδες, εσπερίδες, στρογγυλά τραπέζια, κ.λπ.), στις 

οποίες θα παροτρύνονται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη, ενώ θα καλούνται -αναλόγως του 

θέματος- και άτομα εκτός ΣΕΓΜ (π.χ. εκπρόσωποι διοίκησης, άλλων επιχειρηματικών φορέων, 

νομικοί, κ.λπ.). 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι το Δ.Σ. προβληματίζεται ιδιαίτερα για το αν 

πρέπει να τεθούν (και πώς) κάποιοι περιορισμοί στις δυνατότητες συμμετοχής στις διάφορες 

εκδηλώσεις του Συνδέσμου, όπως και στις λοιπές παροχές, σε σχέση με την τακτοποίηση των 

οφειλών (υπάρχουν π.χ. περιπτώσεις που ουσιαστικά έχουν «εγκαταλείψει» τον Σύνδεσμο, με 

οφειλές πολλών ετών, αλλά προσέρχονται στις εκδηλώσεις, χωρίς κανέναν ενδοιασμό). 

Την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οργανώθηκαν από το Δ.Σ. και 

πραγματοποιήθηκαν, οι κάτωθι εκδηλώσεις: 

 
Καταρχάς, η βραδινή εκδήλωση της 

εκλογοαπολογιστικής Γενικής 

Συνέλευσης του 2017 που 

πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη 

συμμετοχή και επιτυχία, την Πέμπτη 

14 Δεκεμβρίου 2017, στην Αίγλη 

Ζαππείου. Στην εκδήλωση/δείπνο, 

στην οποία παρευρέθησαν 100 άτομα 

περίπου, στελέχη των εταιρειών του 

ΣΕΓΜ και εκπρόσωποι της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και διαφόρων επιχειρηματικών 

φορέων, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο "Τα Μνημόνια, η κρίση, ο τεχνικός 

http://segm.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5/
http://segm.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5/
http://segm.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5/
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κλάδος: τα νέα δεδομένα του παιχνιδιού”, από εκπρόσωπο του Ομίλου «Ελλάκτωρ». Η βραδινή 

εκδήλωση έκλεισε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Διοικητικό 

Συμβούλιο της διετίας 2018-2019. Ευγενική χορηγός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η 

εταιρεία Wilo, η οποία πραγματοποίησε και ενδιαφέρουσα εταιρική παρουσίαση στα μέλη του 

Συνδέσμου. 

 
Η εκδήλωση της καθιερωμένης κοπής 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΕΓΜ 

που πραγματοποιήθηκε στο διαχρονικό 

στέκι Sui Generis στην περιοχή Hilton, στις 

23 Φεβρουαρίου 2018, και είχε 

σημαντική συμμετοχή. 

 

 

Υπό την αιγίδα του ΣΕΓΜ και με υψηλή 

συμμετοχή εκπροσώπων της 

ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας και 

του τεχνικού κόσμου, πραγματοποιήθηκε 

στις 6 Ιουνίου 2018, στο ΤΕΕ, η ειδική 

εκδήλωση για την παρουσίαση του 

ερευνητικού προγράμματος SBRI+ 

«Αξιοποίηση της γνώσης για την αειφορία των συμμίκτων γεφυρών σε δομημένο 

περιβάλλον» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα 

και την καινοτομία HORIZON2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Ταμείο για τον 

Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS). Στην ερευνητική ομάδα του SBRI+ συμμετέχει και η εταιρεία-

μέλος του ΣΕΓΜ ΔΟΜΗ Α.Ε. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος 

Καλέργης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «…τέτοιες δράσεις συμμετοχής ελληνικών 

μελετητικών επιχειρήσεων σε ερευνητικά και επιστημονικά έργα υψηλού επιπέδου έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί 

εισφέρουν στις προσπάθειές μας για την παύση της απαξίωσης του κλάδου και την επαναφορά στη χώρα μας 

του κύρους και του σημαντικού ρόλου που πρέπει να έχει ο σύμβουλος – μελετητής, που πρέπει να έχει ο 

μηχανικός για την πολιτεία και, κυρίως, για την κοινωνία… Το δεύτερο σημαντικό θέμα που αναδεικνύεται από 

δράσεις, όπως το πρόγραμμα SBRI+, είναι ότι επιτέλους πρέπει στη χώρα μας να ξεφύγουμε των όποιων 

ιδεολογικών εμμονών μας και να κατανοήσουμε ότι εφαρμοσμένη και ποιοτική έρευνα, έρευνα με 

ανταποδοτική και προστιθέμενη αξία δεν νοείται χωρίς ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα… Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει, επιτέλους, να διευκολυνθεί από ένα κατάλληλο θεσμικό και 

οικονομικό περιβάλλον. Και σ’ ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον, όπως συμβαίνει στις άλλες ανεπτυγμένες 

χώρες, οι μελετητικές επιχειρήσεις και, εν γένει, ο τεχνικός κλάδος μπορεί και πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο 

και συμβολή…». 

https://wilo.com/gr/el/
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 Εκδήλωση “Η φορολογία ακινήτων και το 

μέλλον του κλάδου των κατασκευών”, η 

οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 

Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από 

τον ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για 

Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών), ενώ 

για την υλοποίησή της συνεργάστηκαν ο ΣΕΓΜ 

και  οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι:  Σ.Α.Τ.Ε. 

(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών),  Σ.Π.Μ.Ε. (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 

Ελλάδας), Ε.Ι.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής), Ε.Ε.Α. (Ελληνική Ένωση Αλουμινίου). Στην 

εκδήλωση, που είχε μεγάλη επιτυχία και συμμετείχαν πολλά στελέχη εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, 

μεταξύ άλλων, έγινε παρουσίαση σχετικής μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ) από τον Καθηγητή Ο.Π.Α. και Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, κ. Νικόλαο Βέττα. Στο 

στρογγυλό τραπέζι και τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε των παρουσιάσεων, συμμετείχε ο 

Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο του μελετητικού 

κλάδου, τα προβλήματα και προϋποθέσεις-προτάσεις για την ανάκαμψη του τομέα των 

κατασκευών. 

4.4. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων 

Σημαντική δραστηριότητα για την προβολή του ΣΕΓΜ, την ευρεία προώθηση των θέσεων και 

απόψεών του και την, εν γένει, επαύξηση του κύρους και την καθιέρωσή του ως έναν από τους 

βασικούς επιχειρηματικούς φορείς στον δημόσιο διάλογο και στα δρώμενα του τεχνικού κόσμου, 

και όχι μόνον, είναι η συμμετοχή του σε διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους 

φορείς και αφορούν θέματα άμεσου ή/και έμμεσου ενδιαφέροντος των μελετητικών επιχειρήσεων. 

Ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης του βαθμού καταξίωσης και διεισδυτικότητας του Συνδέσμου 

είναι ο αριθμός των προκλήσεων που δέχεται για τη συνδιοργάνωση ή τη συμμετοχή μέσω ομιλιών 

ή ακόμη και την απλή παρακολούθηση εκδηλώσεων άλλων φορέων (δημοσίων, επιχειρηματικών, 

επιστημονικών, ερευνητικών κ.λπ.). 

Ο Σύνδεσμος φέτος δέχθηκε πλήθος τέτοιων προσκλήσεων, για τις οποίες ενημέρωνε τα μέλη 

μέσω του ιστοτόπου (εκτός από την ανάρτηση των σχετικών ειδήσεων, οι διάφορες εκδηλώσεις 

που κρίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον για τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, εισάγονται και στο 

«Ημερολόγιο Εκδηλώσεων» που διαθέτει ο νέος ιστότοπος).  

Όπως είναι κατανοητό, το Δ.Σ. προέβη σε αξιολόγηση των προσκλήσεων με βάση αφενός τη 

θεματολογία, αφετέρου τις χρονικές δυνατότητες των μελών για παρακολούθηση και συμμετοχή, 

ιδίως όσων απαιτούσαν και σχετική προετοιμασία. 

https://segm.gr/%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/
https://segm.gr/%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/
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Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) που 

πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018, 

στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με θέμα την κατάσταση 

στον κλάδο και το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων 

εκπτώσεων. Ο ΣΕΓΜ ως προσκληθέντας 

επιχειρηματικός φορέας του μελετητικού κλάδου 

εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κ. Κ. Καλέργη, 

ο οποίος είχε σύντομη τοποθέτηση, ενώ συμμετείχε και στη συζήτηση που διεξήχθη παρουσία του 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των δύο κλάδων είναι 

κοινά και αλληλοσχετιζόμενα και κάλεσε τον ΣΑΤΕ και τους άλλους εργοληπτικούς φορείς σε 

συστράτευση και κοινές δράσεις.  

Εκδήλωση του ΤΜΕΔΕ με τίτλο «Ίδρυση – 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Προοπτικές», 

που πραγματοποιήθηκε στις 1/2/2018, στην οποία  

ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μακέδος παρουσίασε τον 

πρώτο ετήσιο απολογισμό από τη δημιουργία του 

Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 

παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και του 

πολιτικού κόσμου, καθώς και εκπροσώπων από τον 

χώρο της οικονομίας και του τεχνικού κλάδου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε η μετάβαση του ΤΜΕΔΕ 

σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υποβολής 

και διεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικών και e-Εγκυρότητα, καθώς και ότι το 

2017 εκδόθηκαν περίπου 50.150 εγγυητικές επιστολές, ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, για 31.000 

πιστούχους και 6.000 τεχνικές εταιρείες, με το 11% να αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος 

Καλέργης, ο οποίος στις συζητήσεις που ακολούθησαν διατύπωσε στους Προέδρους του ΤΕΕ και 

του ΤΜΕΔΕ την αναγκαιότητα αφενός συμμετοχής εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στη Διοικούσα 

Επιτροπή, αφετέρου αναθεώρησης και εξορθολογισμού του Κανονισμού Εγγυοδοσίας του Ταμείου.  

Επιχειρηματικό Συνέδριο Μεσαίων και Μικρών 

Επιχειρήσεων «Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ», που 

οργάνωσε ο ΣΕΒ στο ΚΠΙΣΝ στις 21 Φεβρουαρίου 

2018, με βασικά συμπεράσματα ότι η παραγωγική 

μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα είναι αναγκαία για να ανταπεξέλθουν 

στον  έντονο ανταγωνισμό σε ελληνικό και διεθνές 

επίπεδο, καθώς και ότι χρειάζεται ανάδειξη και κατανόηση των πλεονεκτημάτων αλλά και 
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προκλήσεων-προβλημάτων που θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό των διαδρομών μεγέθυνσης τόσο 

σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών. Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον 

Πρόεδρο, κ. Κ. Καλέργη, και την κ. Δ. Καλλιδρομίτου. 

Εκδήλωση του ΤΕΕ για τη θεσμοθέτηση 

ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις 

θεσμικές γραμμές, με τίτλο: «ONEclickLIS – 

μια εθνική μεταρρύθμιση για το αύριο 

της χώρας», που πραγματοποιήθηκε στις 21 

Μαρτίου 2018 στην Παλαιά Βουλή, 

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 

Προκόπιου Παυλόπουλου. Στην εκδήλωση, 

εκτός από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, είχαν 

ομιλίες ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης και 

ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε 

ανοιχτή διαλογική συζήτηση με συνομιλητές τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

Σωκράτη Φάμελλο, και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. Τον ΣΕΓΜ, ως προσκεκλημένο φορέα, εκπροσώπησε 

ο Πρόεδρος, κ. Κ. Καλέργης, ο οποίος στη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης είχε σύντομη 

τοποθέτηση, αναφέροντας ότι οποιαδήποτε δράση είναι προς την κατεύθυνση της προώθησης, της 

προσέλκυσης και της επιτάχυνσης των επενδύσεων και της ουσιαστικής ανάπτυξης της χώρα, δεν 

μπορεί παρά να έχει καθολική αποδοχή και συμφωνία. 

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου 

Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 

(ΣΕΣΜΑ), που πραγματοποιήθηκε στις 27 

Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Athinais, με θέμα 

τη συμβολή των συμβούλων μάνατζμεντ στη 

γενικότερη ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων 

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στην 

εκδήλωση μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, 

η Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. 

Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. 

Γεώργιος Τζιάλλας. Την εκδήλωση χαιρέτισε, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, ο Πρόεδρος του 

ΣΕΓΜ, κ. Κ. Καλέργης, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική καλή σχέση των δύο Συνδέσμων και τη 

σκοπιμότητα ανάπτυξης συστηματικότερης συνεργασίας, καθόσον υπάρχουν σημαντικές 

δυνατότητες συνεργειών. 
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1ο Συνέδριο με θέμα: “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας στη Βόρεια Ελλάδα” που 

οργανώθηκε από την SGT S.A. στις 29 Μαρτίου 2018 

στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. 

Στην εκδήλωση έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με 

ανταλλαγή Χρέους με Ακίνητο και ενδεχόμενο 

εφαρμογής στην Ελλάδα. Από εταιρίες Επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία έγιναν αναφορές σε νέους κλάδους 

και περιοχές ενδιαφέροντος για επενδύσεις, παρουσιάστηκαν επενδυτικές ευκαιρίες όσον αφορά 

στην ανάπτυξη του τουρισμού και ακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με τις τάσεις στα αστικά, 

εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα και τέλος έγινε αναφορά στην διασύνδεση με τις υποδομές. Ο 

ΣΕΓΜ, κατόπιν προσκλήσεως, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 

Επενδυτικό Συνέδριο «Σχεδιάζουμε το 

μέλλον με επενδύσεις», 23 και 24 

Απριλίου 2018, Ξενοδοχείο Divani Caravel. 

Το μεγάλο αυτό συνέδριο του ΣΕΒ ανέδειξε 

την ανάγκη και τα χαρακτηριστικά ενός 

επενδυτικού περιβάλλοντος που είναι φιλικό 

προς την επιχειρηματικότητα και τις 

επενδύσεις, ενώ παρουσιάστηκαν επενδυτικές 

εργαλειοθήκες με 150 καλές πρακτικές από 35 

χώρες που μπορούν να επιταχύνουν 10 κατηγορίες παραγωγικών επενδύσεων που μπορούν να 

επιφέρουν πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας. Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κ. Κ. 

Καλέργη, την κ. Δ. Καλλιδρομίτου και τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 

Εσπερίδα με θέμα: «Εξαγωγές και Επενδύσεις 

στη Νότια Αφρική» που οργανώθηκε από την 

Πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής σε συνεργασία με το 

ΕΒΕΘ, το Eλληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τον Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος στις 8 Μαΐου 2018 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση από τον Πρέσβη της Νοτίου Αφρικής και τον Σύμβουλο 

της Πρεσβείας σχετικά με την πορεία της οικονομίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τους 

τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εξαγωγές καθώς και τις προοπτικές για εμπορικές και 

επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται. Ως γενικό συμπέρασμα της εκδήλωσης αυτής μπορεί να 

ειπωθεί ότι η Νότιος Αφρική δεν συνιστά χώρα προτεραιότητας, σε σχέση με ευκαιρίες για τις 

μελετητικές. Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε, κατόπιν προσκλήσεως, από τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 
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Σημειώνεται ότι αντίστοιχη εκδήλωση «Greece-South Africa Business opportunities», 

πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα (Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα), στις 7 Ιουνίου 2018, όπου 

παρέστησαν οι κ.κ. Δ. Καλλιδρομίτου και Ι. Ξανθοπούλου, ως εκπρόσωποι του ΣΕΓΜ, προκειμένου 

να συζητήσουν με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου για τις δυνατότητες πιο στοχευμένης 

συνεργασίας με τον ΣΕΓΜ. 

2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, 

που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 

2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου 

της Αθήνας, από τις ιστοσελίδες ypodomes.com 

και metaforespress.gr. Στο πολύ επιτυχές συνέδριο 

παρουσιάστηκαν το νέο τοπίο στις Υποδομές, οι 

δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και οι 

προκλήσεις του τεχνικού κλάδου, η επάνοδος των 

κτιριακών έργων στον «πυρήνα» των κατασκευών 

και οι ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης που μπορεί να προσφέρει, οι τρέχουσες εξελίξεις και 

προοπτικές γύρω από τις Συνδυασμένες Μεταφορές, οι επιδράσεις από τις παραχωρήσεις 

αεροδρομίων, λιμένων, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμου και η άνοδος των εμπορευματικών 

μεταφορών. Τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, ο Πρόεδρος, κ. Κ. Καλέργης, 

ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, σημειώνοντας ότι «Αυτήν την περίοδο που διανύουμε, της 

παρατεταμένης και συνεχιζόμενης κρίσης και της αβεβαιότητας για το μέλλον του τεχνικού κλάδου της χώρας 

μας, κάθε εκδήλωση δημοσίου διαλόγου που δίδει τη δυνατότητα ουσιαστικής και παρεμβατικής παρουσίας 

της επιχειρηματικής κοινότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Και τούτο διότι οι φορείς και οι επιχειρήσεις, παρά 

τις υπάρχουσες δυσκολίες, μπορούν να εισφέρουν και να βοηθήσουν ουσιαστικά σε όλα τα κρίσιμα θέματα 

που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όπως η στροφή προς την πραγματική ανάπτυξη (όχι την ανάπτυξη των κατ’ 

επιλογή και των κατ’ εκτίμηση οικονομικών δεικτών), η αναχαίτιση του εντεινόμενου φαινομένου της φυγής 

των άξιων και ικανών και της επικράτησης της μετριοκρατίας, αλλά και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. 

Η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει και οφείλει να είναι παρούσα, ενημερώνοντας, παρεμβαίνοντας και 

προτείνοντας στην κυβέρνηση τις βέλτιστες και ορθολογικές λύσεις και μέτρα για την έξοδο από την κρίση και 

την είσοδο του κλάδου σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Γιατί ανάπτυξη της χώρας, χωρίς ανάκαμψη και 

ανάπτυξη της κατασκευαστικής βιομηχανίας δεν μπορεί να υπάρξει…». 

Business Roadshow της Σλοβακίας στη Θεσσαλονίκη 

που οργανώθηκε από την Πρεσβεία της Σλοβακίας σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων και 

Εμπορίου της Σλοβακίας στις 25 Μαϊου 2018 στην αίθουσα 

Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση για το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της Σλοβακίας και των αναπτυσσόμενων κλάδων 

και κυρίως για την δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Σλοβάκων 

επιχειρηματιών. Συμμετείχε, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, από τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix2cjA0ZPfAhXQJFAKHVRfDmQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metaforespress.gr/autokinitodromoi/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80/&psig=AOvVaw06XJ4tZV1Hb47_CfEf_KCW&ust=1544475405448092
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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 

που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 

2018, στο Μέγαρο Μουσικής. Ο ΣΕΓΜ 

εκπροσωπήθηκε, σύμφωνα με το 

καταστατικό του ΣΕΒ, από τον Πρόεδρο, κ. 

Κ. Καλέργη, ο οποίος ενέκρινε, μεταξύ 

άλλων, τον Απολογισμό Πεπραγμένων και 

τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό για το 

2017, καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 

2018, ενώ άσκησε και το εκλογικό του 

δικαίωμα στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου, από τις οποίες προέκυψε η ανανέωση της θητείας του κ. Θεόδωρου 

Φέσσα ως Προέδρου του ΣΕΒ. Στην πρωινή συνεδρίαση υπήρξε ομιλία προς τα Μέλη του ΣΕΒ από 

τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απογευματινή 

εκδήλωση, χαιρέτισε ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην 

Αντικαγκελάριος και Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κ. Sigmar Hartmut Gabriel. Η 

απογευματινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ. Στις εκδηλώσεις της 

Γ.Σ του ΣΕΒ συμμετείχαν και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. 

Ειδικό forum ενημέρωσης και δικτύωσης 

«Business opportunities from IFI-

financed projects and IFI financing» 

που οργάνωσε  το Εμποροβιομηχανικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με την World Bank, στις 19 

Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, με 

θέμα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε έργα χρηματοδοτούμενα από World Bank Group, EBRD, 

BSTDB, MCC, κ.ά. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΓΜ για την υποβοήθηση της 

εξωστρέφειας των μελετητικών εταιρειών έχει αναπτυχθεί σχέση συνεργασίας με τον PSLO 

(Private Sector Liaison Officer) της Word Bank στη χώρα μας (βλ. και σχετική διάλεξη στο 

Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017). Στο πλαίσιο αυτό, κανονίστηκε στο εν λόγω forum να αναπτυχθούν και 

θέματα που αφορούν μελετητικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και να οργανωθεί μια 

αντίστοιχη, αλλά απολύτως στοχευμένη στα μέλη του ΣΕΓΜ, εκδήλωση στην Αθήνα. Τον ΣΕΓΜ 

εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Κ. Καλέργης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και σχετικές 

δηλώσεις σε ΜΜΕ, και το μέλος του Δ.Σ. κ. Θ. Δεληγιαννίδης. 

Συνέδριο ‘’EXPORT SUMMIT VT-The digital e-ra’’ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος  (ΣΕΒΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Makedonia 

Palace στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μεγάλη επιτυχία (τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 

δια ζώσης αλλά και μέσω livestreaming περισσότερα από 1.200 άτομα, εκπρόσωποι της πολιτικής 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAmaq725PfAhWObVAKHe_oB48QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=Hvl_VTg7Vkc&psig=AOvVaw2B936UBkr8mH5WZGyl5v2g&ust=1544478060960841
http://www.sev.org.gr/o-sev/i-organosi-mas/organotiki-domi/dioikitiko-symvoulio-2018
http://www.sev.org.gr/o-sev/i-istoria-mas/genikes-synelefseis/2018-3/periechomena/omilies/omilia-tou-proedrou-tis-neas-dimokratias-k-kyriakou-mitsotaki-stin-etisia-geniki-synelefsi-tou-seb-29-5-2018_51300/
http://www.sev.org.gr/o-sev/i-istoria-mas/genikes-synelefseis/2018-3/periechomena/omilies/omilia-tou-prothypourgou-alexi-tsipra-stin-etisia-geniki-synelefsi-tou-seb-29-5-2018/
http://www.sev.org.gr/o-sev/i-istoria-mas/genikes-synelefseis/2018-3/periechomena/omilies/21a/
http://www.sev.org.gr/o-sev/i-istoria-mas/genikes-synelefseis/2018-3/periechomena/omilies/omilia-tou-proedrou-tou-sev-k-theodorou-fessa-stin-apogevmatini-synedriasi-tis-etisias-genikis-synelefsis-tou-sev-29-5-2018/
https://www.inewsgr.com/377/stathera-afxanomeni-i-symmetochi-ellinikon-epicheiriseon-sta-programmata-promitheion-kai-ergon-tis-pagkosmias-trapezas.htm
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ηγεσίας, επιχειρήσεων και φορέων και ακαδημαϊκοί). 

Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν οι πολύ 

ενδιαφέρουσες ενότητες E-Introduction, Ε-

Commerce, E-Insurance, E-Business, E-Finance,                      

E-Marketing, E-Services, E-Logistics και E-Promotion. 

Ο ΣΕΓΜ ως προσκληθέντας επιχειρηματικός φορέας 

εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 

Εκδήλωση ΣΕΒ με θέμα «Εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 

2018 στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο πλαίσιο της 1ης 

συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στο οποίο 

συμμετέχει (ex officio) ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ. Κατόπιν 

εξουσιοδότησης, ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Π. Τονιόλο. Καλεσμένη 

και ομιλήτρια ήταν η Υπουργός Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, με θέμα τις πρόσφατες κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες στην αγορά εργασίας, οι οποίες στα κύρια ζητήματα ενδιαφέροντός μας 

συνοψίζονται ως ακολούθως: 

− Αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς να συμπαρασύρει σε αυξήσεις τα ανώτερα κλιμάκια. 

− Μετατροπή των συλλογικών συμβάσεων σε κλαδικές με όριο το 51% με χρήση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων σε κλαδικές διέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο οι κλαδικές συμβάσεις υπερισχύουν των επιχειρησιακών. Πριν την ψήφιση του 

νόμου και με απόφαση του ΣτΕ, η προσφυγή στη διαιτησία μπορούσε να ήταν μονομερής. Με τον νέο 

νόμο προτείνεται η προσφυγή να επιτρέπεται μόνο στην πλευρά που αποδέχθηκε την πρόταση του 

διαμεσολαβητή. 

− Η κυβέρνηση εμμένει στην προδήλωση των υπερωριών. Τα προβλήματα εφαρμογής θα αντιμετωπισθούν 

μέσω της τεχνολογίας. Ήδη έχει θεσπιστεί η ηλεκτρονική προδήλωση υπερωρίας μέσω SMS. Μέχρι το 

τέλος του έτους έρχεται το ψηφιακό ωράριο. 

− Η ευθύνη του κύριου εργολάβου, όσον αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά των εργαζομένων των 

υπεργολάβων του,  ισχύει σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια και θεσπίστηκε με το άρθρο 9 του 

Ν.4554/18. Πρακτικά για πληρώνεται ένας υπεργολάβος θα πρέπει να προσκομίζει τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.) προκειμένου να 

πληρώσουν έναν λογαριασμό του αναδόχου. 

International Conference ‘’Upcoming 

Social, Road and Rail Infrastructure Projects 

2018-2020. The role of the Consulting 

Engineer in the Investment Projects 

Management’’ που διοργανώθηκε από τον 

Βουλγάρικο Σύνδεσμο Συμβούλων Μηχανικών και 

Αρχιτεκτόνων BACEA και την EFCA, στις 10 

Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο HILTON στη 
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Σόφια. Κατόπιν προσκλήσεως από τον BACEA προς τον ΣΕΓΜ, το μέλος του Δ.Σ. κ. Θ. 

Δεληγιαννίδης συμμετείχε στο συνέδριο αυτό (με δικές του δαπάνες), στο πρώτο μέρος του 

οποίου έγινε παρουσίαση από Υφυπουργούς της Βουλγαρίας και από Προέδρους ή Εκπροσώπους 

των Εθνικών Συνδέσμων της Αλβανίας, Σερβίας και FYROM σχετικά με τα προγραμματιζόμενα 

μεγάλα οδικά και Σιδηροδρομικά Έργα (2018-2020). Στο δεύτερο μέρος έγιναν παρουσιάσεις 

σχετικά με αντίστοιχα έργα που υλοποιήθηκαν στην Βουλγαρία. 

Ημερίδα του ΣΑΤΕ με θέμα «Εμπειρία 

από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 – 

Κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και 

μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό 

κλάδο», που πραγματοποιήθηκε στις 

17.10.2018 στο ΕΒΕΑ, στην οποία 

συμμετείχε ως βασικός ομιλητής ο Πρόεδρος 

του ΣΕΓΜ. Στην ημερίδα κυριάρχησε ο προβληματισμός για την άσχημη κατάσταση του 

εργοληπτικού κλάδου και, εν γένει, του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων της χώρας μας. 

Όπως επισήμαναν σχεδόν όλοι οι ομιλητές, πρέπει να αναληφθούν δράσεις απ’ όλες τις 

εμπλεκόμενες πλευρές για να αλλάξει η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Στην ομιλία του ο κ. 

Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε «τη ματιά των μελετητών», περιγράφοντας τους στόχους που 

όφειλε να πληροί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σημερινή κατάσταση 

που βιώνει ο μελετητικός κλάδος σε σχέση με αυτούς και σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των 

δύο κλάδων είναι παρόμοια και αλληλοσχετιζόμενα, επαναλαμβάνοντας τη δημόσια πρόσκληση για 

συστράτευση και κοινές δράσεις. 

Εσπερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα 

και απασχόληση στους τομείς Ενέργειας Κατασκευών 

και Τεχνολογίας στην Υποσαχάρια Αφρική» που 

οργανώθηκε από το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και το 

Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

του οποίου μέλος είναι ο ΣΕΓΜ στις 17 Οκτωβρίου 2018 

στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αρχικά έγινε παρουσίαση της 

πορείας της οικονομίας των χωρών της Υποσαχάριας 

Αφρικής, της πολιτικής κατάστασης και εκτιμήσεις για 

μελλοντικές εξελίξεις. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη Ελληνικών 

Εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο (Olympia Electronics A.E., PLANET A.E., INTRASOFT 

International, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.), οι δυνατότητες συμπράξεων με τοπικούς 

εταίρους, οι διαφαινόμενες προοπτικές, τα αναμενόμενα προβλήματα κ.λπ. Ο ΣΕΓΜ 

εκπροσωπήθηκε, ως μέλος πλέον του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, από τον κ. Θ. 

Δεληγιαννίδη. 

http://www.sate.gr/html/Hmerides.aspx?&menuID=70&pID=6
https://segm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81/
https://segm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81/
https://segm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81/
https://segm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81/
https://segm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81/
https://segm.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%A3%CE%91%CE%A4%CE%95_17.10.2018.pdf
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Τελετή απονομής βραβείων European Business 

Awards for the Environment, που πραγματοποιήθηκε 

στις 24 Οκτωβρίου 2018 στο Πολεμικό Μουσείο, από τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος (DG Environment) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα Ελληνικά Βραβεία για το 

Περιβάλλον, απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με έδρα 

την Ελλάδα που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την 

αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία. Τον ΣΕΓΜ 

εκπροσώπησαν, κατόπιν προσκλήσεως, οι κ.κ. Κ. Καλέργης και Δ. Καλλιδρομίτου. 

Athens Investment Forum 2018: Ο Ρόλος των 

Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική 

Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 

2018 στην Αθήνα, από το ΤΕΕ σε συνεργασία σε 

συνεργασία με το Hellenic National Committee of World 

Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, με θέμα τη 

συμβολή των Ελληνικών Επιχειρήσεων και των ξένων Επενδυτών στο υπό διαμόρφωση, νέο 

πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και 

την ενεργειακή επάρκεια. Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε, κατόπιν επίσημης  πρόσκλησης, από τον κ. Κ. 

Καλέργη, ο οποίος στο περιθώριο του συνεδρίου είχε διάφορες επαφές με κυβερνητικά στελέχη και 

πολιτικούς, στους οποίους εξέφρασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μελετητικός κλάδος και 

την αναγκαιότητα αναβάθμισης και αξιοποίησης του εξέχοντος ρόλου του στην ανάπτυξη της 

χώρας. 

Διεθνές συνέδριο «Economy, Society 

and Climate change – The impact 

of Mega trends in the built 

Environment, Construction 

Industry and Real estate» που 

οργανώθηκε από το ΤΕΕ στις 7-9 

Νοεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου, σε συνεργασία με τους 

Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, 

Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – 

International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή 

Οργανισμό UNECE WPLA – Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο ΣΕΓΜ, κατόπιν συνεννόησης με τους 
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οργανωτές, συμμετείχε σε ειδική συνεδρία για την εφαρμογή του ΒΙΜ (Building Information 

Modelling) στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες. Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα του 

συνεδρίου συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι το μέλος του Δ.Σ. και μέλος της EFCA BIM TASK 

FORCE, κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής. Επίσης, μεταξύ άλλων, 

συμμετείχαν ο Dr. Souheil Soubra, εκπρόσωπος της “EU BIM Task Group”, ο κ. Christophe 

Castaing, Πρόεδρος της EFCA BIM Task Force και ο κ. Thomas Vonier, Πρόεδρος της UIA. Η ομιλία 

του κ. Ιωάννη Λαδόπουλου με τίτλο «ΒΙΜ and the future of Hellenic Consulting Forms» 

επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τον κλάδο λόγω των νέων 

απαιτήσεων του ΒΙΜ, καθώς και τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο ΣΕΓΜ ώστε να 

προωθήσει τη χρήση του BIM στην Ελλάδα. Στην έναρξη του συνεδρίου και στην εν λόγω 

συνεδρία συμμετείχε, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, και ο Πρόεδρος, κ. Κ. Καλέργης. 

 Ενημερωτική εκδήλωση του Φορέα «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο» με τίτλο «Το Κτηματολόγιο 

ολοκληρώνεται» που διοργανώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 

2018 στο Μέγαρο Μουσικής. Κατά την ομιλία του ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, προέβαλε 

τις ενέργειες της κυβέρνησης αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι 

«Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αποτελεί μια από τις υψηλότερης σημασίας μεταρρυθμίσεις που έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα... Θεσπίσαμε έναν νόμο - τομή, με τον οποίο εξοβελίζουμε παθογένειες 

δεκαετιών και αντικαθιστούμε το καθεστώς της γκρίζας ζώνης, με κανόνες, ρυθμίσεις και διάφανο ρυθμιστικό 

πλαίσιο... Παραλάβαμε το Κτηματολόγιο σε ποσοστό 25% και φιλοδοξούμε το α' εξάμηνο του 2021 να έχει 

ολοκληρωθεί στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, έχοντας θεσμοθετήσει, για πρώτη φορά, έναν ενιαίο 

φορέα, με την ενοποίηση των υποθηκοφυλακείων με τα κτηματολογικά γραφεία». Τον ΣΕΓΜ 

εκπροσώπησε, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, ο κ. Θεόδωρος Τσιάλας. 

Εσπερίδα εξαγωγών με θέμα: «Στρατηγική 

Διείσδυσης σε αγορές εξωτερικού» που οργανώθηκε 

από το ΕΒΕΘ στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Οι ενότητες 

που παρουσιάστηκαν αφορούσαν στα 10 βήματα 

επιλογής μιας χώρας και ο ρόλος της έρευνας αγοράς, 

στον σημαντικό ρόλο της προσαρμογής και της 

κουλτούρας, στα συνηθισμένα λάθη των νέων 

εξαγωγέων και σε 5 πρακτικά βήματα για τις πρώτες 100 ημέρες της εξαγωγικής προσπάθειας. Ο 

ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θ. Δεληγιαννίδη. 

Ενημερωτικό Εργαστήριο ΣΕΒ - EBRD "Advice for Small Businesses" (14.11.2018). 

Στo πλαίσιo της νέας υπηρεσίας υποστήριξης των ΜμΕ ο ΣΕΒ διοργανώνει ενημερωτικά 

εργαστήρια μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και ενίσχυση μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων για στρατηγικές ενίσχυσης. Με στόχο τη μεγέθυνση των μικρών 
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επιχειρήσεων, μείωση του κόστους λειτουργίας, 

βελτίωση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας τους, έγινε παρουσίαση 

Προγράμματος της EBRD που εδρεύει και στην Ελλάδα 

από το 2015, από την επικεφαλής του Προγράμματος 

κα Παπανδρέου. Χρηματοδοτούνται  Ελληνικές 

Εταιρείες Συμβούλων ανάπτυξης Επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω συμβουλευτικών  υπηρεσιών προς 

ελληνικές ΜμΕ θα αναπτύξουν ένα εξειδικευμένο Επιχειρηματικό πλάνο, με σκοπό την ανάπτυξη, 

αναδιοργάνωση, συγχώνευση, υποβοήθηση στην εξωστρέφεια, αύξηση του κύκλου εργασιών, 

ελληνικών εταιρειών που θα επιδιώξουν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα. Είναι μία ανοικτή 

διαδικασία με διάρκεια δύο έτη, για την οποία θα αποσταλεί ενημερωτικό υλικό στα μέλη. Ο ΣΕΓΜ 

εκπροσωπήθηκε από την κ. Ι. Ξανθοπούλου.  

Σημειώνεται ότι σε πολλές από τις παραπάνω εκδηλώσεις συμμετείχαν αρκετά στελέχη των 

εταιρειών – μελών του Συνδέσμου, καθώς και ότι ο ΣΕΓΜ προσκλήθηκε και σε πλήθος άλλων 

εκδηλώσεων διαφόρων φορέων και για διάφορα θέματα, στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η 

παρουσία εκπροσώπου (ή το θέμα δεν κρίθηκε ενδιαφέροντός μας). 

4.5. Προγραμματισμός και οργάνωση Συνεδρίου ΣΕΓΜ 2019 

Κατά τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. (2016-2017) αποφασίστηκε η επαναφορά του θεσμού 

του συνεδρίου του ΣΕΓΜ, ανά διετία σε πρώτη φάση. Αδιαμφισβητήτως, μέσω των συνεδρίων του 

ΣΕΓΜ  εξυπηρετούνται πολλαπλοί στόχοι για τον Σύνδεσμο: αναθέρμανση σχέσεων μελών και 

τρίτων, κύρος, φήμη, πρωτοπορία, προώθηση θέσεων και σημασίας του κλάδου στην ανάπτυξη, 

καταξίωση, δημοτικότητα, διεισδυτικότητα στην 

κοινωνία, στον επιχειρηματικό κόσμο, στα ΜΜΕ, κ.ά. 

Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε με τον καλύτερο 

τρόπο με το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – 

Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει», 

το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 - 30 

Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, με πολύ 

μεγάλη επιτυχία ως προς την επίτευξη των ανωτέρω 

στόχων. 

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα του Συνεδρίου 2017 για 

την προώθηση των θέσεών στο δημόσιο διάλογο, κυρίως στα πεδία της εγχώριας ανάκαμψης και 

ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της προσαρμογής στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid6Pai757fAhVKMewKHdslBdkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tornosnews.gr/en/tourism-businesses/real-estate/32848-ebrd-plans-investments-of-more-than-2-billion-euros-in-greece.html&psig=AOvVaw3dsTMzRTUaftIqPDjxc0H1&ust=1544861364920894
https://www.erasmus.gr/microsites/1120
https://www.erasmus.gr/microsites/1120
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4.6. Προγραμματισμένες συναντήσεις 

Για την προώθηση των απόψεων και των θέσεων του ΣΕΓΜ στα διάφορα θέματα 

ενδιαφέροντος, καθώς και την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σε πλήθος προγραμματισμένων συναντήσεων6  

ενημέρωσης και εργασίας με εκπροσώπους της πολιτείας, της δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικών 

και επαγγελματικών φορέων και οργανισμών, οι κυριότερες εκ των οποίων ήταν: 

Ημερομηνία Φορέας/στελέχη Θέμα συνάντησης Μέλη Δ.Σ. ΣΕΓΜ 

1/2 & 24/10 Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ 
Συζήτηση για τη συνεργασία με τον ΣΕΓΜ για τα 

διάφορα θέματα του ΤΜΕΔΕ, σε σχέση με τον 
μελετητικό κλάδο 

Κ. Καλέργης 

15/2, 24/5 & 
19/7 

Πρόεδρος και στελέχη της 
ΕΑΑΔΗΣΥ 

Συνάντηση αλληλοενημέρωσης και παρουσίασης 
προβλημάτων εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου στις 

αναθέσεις συμβάσεων μελετών και προτάσεων 
τροποποιητικών διατάξεων 

Κ. Καλέργης 
Π. Τονιόλος 

Δ. Καλλιδρομίτου 

1/3 Στελέχη ALLIANZ 
Συνάντηση αλληλοενημέρωσης για θέματα 

ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, κατόπιν 
σχετικής συνεννόησης με την EFCA. Τέθηκε και το 

θέμα παροχής εγγυήσεων. 
Κ. Καλέργης 

8/3 και 23/5 Ομάδα Εργασίας ΣΕΓΜ για 
την προώθηση του BIM 

Συναντήσεις για την κατάστρωση δράσεων για την 
προώθηση του BIM και την υποβοήθηση των 

μελετητικών εταιρειών στην προσαρμογή στις νέες 
διεθνείς απαιτήσεις 

Κ. Καλέργης 
Ι. Λαδόπουλος 
Ελ. Διγώνης 

13/3 Γενικός Γραμματέας ΠΔΕ 
και ΕΣΠΑ 

Συνάντηση αλληλοενημέρωσης για την πορεία και τον 
τρόπο αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, του ΠΔΕ και άλλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων σε σχέση με τις 
μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Κ. Καλέργης 
Π. Τονιόλος 

15/3 
Γ. Γραμματέας Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης 
και μέλη Επιτροπής 

Εξωστρέφειας 

2η συνάντηση Ο.Ε. προώθησης και υποστήριξης 
εξωστρέφειας μελετητικών-συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων 
Κ. Καλέργης 

Σ. Παπαγρηγορίου 

27/3 & 3/7 Πρόεδρος ΤΕΕ Ενημέρωση και συνεργασία στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του μελετητικού κλάδου Κ. Καλέργης 

22/6 Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ 

Αλληλοενημέρωση και διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας για θέματα προδιαγραφών, προτύπων, 

εθνικής κωδικοποίησης και BIM 
Κ. Καλέργης 

Ι. Λαδόπουλος 

3/7 Συνήγορος του Πολίτη 
Συνάντηση ενημέρωσης για την Αίτηση του ΣΕΓΜ 
σχετικά με την καταχρηστική απαίτηση πληρωμής 

κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ 
Κ. Καλέργης 

25/7, 16/10 & 
20/11 Προεδρεία ΣΑΤΕ & ΣΤΕΑΤ 

Συζήτηση και ζυμώσεις για κοινές δράσεις για την 
άμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς, την 

ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου 
Κ. Καλέργης 
Π. Τονιόλος 

1/10 Εκπρόσωποι ΣΕΠΑΚ, ΤΕΕ, 
ΣΠΜΕ, ΣΑΤΕ, ΕΙΑ, ΕΕΑ 

Συνάντηση για την οργάνωση της εκδήλωσης 
παρουσίασης της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ Κ. Καλέργης 

2/10 Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ 
Γιάννης Μανιάτης 

Ενημέρωση και διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του μελετητικού κλάδου 
Κ. Καλέργης 

24/10 Γενικός Διευθυντής Υπ. 
Υποδομών & Μεταφορών Ενημέρωση για το θέμα των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων  Κ. Καλέργης 

29/10 Αντιπρόεδρος Ν.Δ. 
Κωστής Χατζηδάκης 

Ενημέρωση και διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του μελετητικού κλάδου 
Κ. Καλέργης 

Χ. Τσομπανίδης 

                                                
6 Κατόπιν αιτήματος του ΣΕΓΜ ή προσκλήσεως από τους φορείς. 
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Ημερομηνία Φορέας/στελέχη Θέμα συνάντησης Μέλη Δ.Σ. ΣΕΓΜ 

19/11 
Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ και 
Προεδρεία ΣΜΕ και 

ΣΜΕΔΕΚΕΜ 

Συζήτηση για τα διάφορα θέματα του ΤΜΕΔΕ που 
απασχολούν τον μελετητικό κλάδο, καθώς και τις 
δυνατότητες του Ταμείου για την αναχαίτιση του 

φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων 

Κ. Καλέργης 
Π. Τονιόλος 
Θ. Τσιάλας 

3/12 
Δ.Σ. ΟΑΕΠ και στελέχη 

ΑΟΝ Reinsurance 
Solutions 

Ενημέρωση και διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας ΟΑΕΠ, ΑΟΝ και ΣΕΓΜ για τη χορήγηση 

εγγυητικών επιστολών σε διεθνείς συμβάσεις 
Κ. Καλέργης 

  

Σημειώνεται ότι, εκτός των ανωτέρω σημαντικότερων προγραμματισμένων συναντήσεων, τα 

μέλη του Δ.Σ. είχαν και διάφορες συναντήσεις με πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας 

διοίκησης και άλλων φορέων, κυρίως στο περιθώριο των διαφόρων εκδηλώσεων και των 

επαγγελματικών και κοινωνικών συναντήσεων που συμμετείχαν, στις οποίες υπήρξε η ευκαιρία 

συζήτησης ζητημάτων ενδιαφέροντος του ΣΕΓΜ και προώθησης αιτημάτων και προτάσεων (π.χ. 

στελέχη κυβέρνησης, βουλευτές κομμάτων, Γενικοί Γραμματείς και υψηλά στελέχη Υπουργείων, 

Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Πρόεδρος ΤΕΕ, Δ/ντές Διαχειριστικών 

Αρχών, Πρόεδροι Συλλόγων Μηχανικών και άλλων επιστημονικών φορέων, κ.ά.). Οι συναντήσεις 

αυτές είναι εξίσου σημαντικές, καθόσον πολλές φορές δρομολογούν και επιφέρουν απτά και θετικά 

αποτελέσματα σε ζητήματα του κλάδου. 

4.7. Συμμετοχή σε φορείς 

4.7.1. European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) 

Όπως συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, τον 

Δεκέμβριο 2015, ο Σύνδεσμος εξόφλησε τις οφειλές του προς την EFCA και 

από 1/1/2016 επανήλθε στην ιδιότητα του τακτικού και ενεργού μέλους. Στο 

πλαίσιο αυτό, και φέτος, το Δ.Σ. προσπάθησε να αξιοποιήσει στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην EFCA, αφενός λαμβάνοντας 

και παρέχοντας πληροφόρηση στα μέλη για τα διεθνή θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συνεχίζοντας 

τη συμμετοχή μας στην European External Aid Committee και ξεκινώντας συμμετοχή και σε άλλες 

ενδιαφέρουσες Επιτροπές, όπως η Internal Market Committee, η FIDIC-EFCA Sustainable 

Development Committee και η EFCA Task Force on BIM. 

Βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η υποβοήθηση της εξωστρέφειας των εταιρειών - 

μελών μας και η συνδρομή της EFCA στις προσπάθειες επίλυσης διαφόρων προβλημάτων του 

μελετητικού κλάδου στη χώρα μας. 

Μετά από κάθε συμμετοχή στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών συντάσσεται 

ενημερωτικό σημείωμα με τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν και τις πληροφορίες που 

συλλέχθηκαν στη συνεδρίαση, το οποίο αποστέλλεται στις εταιρείες – μέλη προς ενημέρωση και 

αξιοποίηση.  
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Επίσης, αποστέλλονται ή/και αναρτώνται στον ιστότοπο του Συνδέσμου οι όποιες χρήσιμες 

πληροφορίες και υλικό που λαμβάνει το Δ.Σ. από την EFCA. 

4.7.1.1. European External Aid Committee  

Από την αρχή του 2016 έχει οριστεί ο Αντιπρόεδρος, κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, ως εκπρόσωπος 

του ΣΕΓΜ στην European External Aid Committee της EFCA7, απόφαση που ανανεώθηκε και από 

το παρόν Δ.Σ. 

Ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, συμμετείχε σε όλες τις 

φετινές συνεδριάσεις της External Aid Committee που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες: 

1η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2018,  

2η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2018, και 

3η συνεδρίαση της EEAC που πραγματοποιήθηκε στις 24/09/2018. 

4.7.1.2. Internal Market Committee  

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν δήλωσης επιθυμίας και διαθεσιμότητας, ορίστηκε ο κ. 

Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην Internal Market Committee της EFCA, ο 

οποίος συμμετείχε σε δύο φετινές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής (η πρώτη ήταν στις 25/1 

και δεν είχε αποφασιστεί ακόμη η εκπροσώπησή μας): 

2η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2018 στην Πράγα, και 

3η συνεδρίαση της IMC που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2018 στις Βρυξέλες. 

4.7.1.3. FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee  

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν δήλωσης επιθυμίας και διαθεσιμότητας, ορίστηκε η κ. 

Δέσποινα Καλλιδρομίτου, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην FIDIC-EFCA Sustainable Development 

Committee, η οποία συμμετείχε σε δύο φετινές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής στις 

19/4/2018 στις Βρυξέλες και στις 9/9/2018 στο Βερολίνο. 

Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για τα πεπραγμένα και τους σκοπούς της εν λόγω Επιτροπής, 

τον βαθμό ενδιαφέροντος για τα μέλη του ΣΕΓΜ, καθώς και για τη σκοπιμότητα συνέχισης της 

συμμετοχής μας σε αυτήν, θα σταλεί στα μέλη του Συνδέσμου το προσεχές διάστημα. 

4.7.1.4. EFCA Task Force on BIM  

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν δήλωσης επιθυμίας, διαθεσιμότητας, αλλά και 

ενασχόλησης με το θέμα, ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην 

EFCA Task Force on BIM, ο οποίος συμμετείχε σε τέσσερις φετινές συνεδριάσεις της εν λόγω 

Επιτροπής στις Βρυξέλες, στις 11/04/2018, στις 26/06/2018, στις 07/09/2018 και στις 07/12/2018. 

Η συγκεκριμένη Επιτροπή εργάζεται για τη σύνταξη ενός «e-booklet», το οποίο θα δοθεί στα 

μέλη της EFCA σαν κατευθυντήριο εργαλείο διαχείρισης της πληροφορίας  χρησιμοποιώντας το 

ΒΙΜ. Με την έκδοση του Booklet της EFCA (προγραμματίζεται για τον 2ο 2019) θα 

                                                
7 Ο Αντιπρόεδρος, κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, είναι και ο Υπεύθυνος για την όλη συμμετοχή και 

επικοινωνία/συνεργασία του ΣΕΓΜ με την EFCA.  

http://www.efcanet.org/CommitteesWorkingGroups/CWG/MembersList.aspx?detailid=1396
https://www.dropbox.com/s/mup27yka2oznp7q/35_%CE%95%CE%A3_30.03.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%25
https://www.dropbox.com/s/u7mo02yt2j21z7m/101_%CE%95%CE%A3_29.06.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1
https://www.dropbox.com/s/kfcqq8eicc32vlc/205_%CE%95%CE%A3_11.12.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1
http://www.efcanet.org/CommitteesWorkingGroups/CWG/MembersList.aspx?detailid=1397
https://www.dropbox.com/s/lr7kgz3qtmsc4ug/84_%CE%95%CE%A3_12.06.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%25
https://www.dropbox.com/s/r8mmtn2w635d1qy/186_%CE%95%CE%A3_26.11.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1
http://www.efcanet.org/CommitteesWorkingGroups/CWG/MembersList.aspx?detailid=1399
http://www.efcanet.org/CommitteesWorkingGroups/CWG/MembersList.aspx?detailid=1399
https://www.dropbox.com/s/5bqe4worjh51sf4/SD%20128_%202018-04-19_minutes.pdf?dl=0
http://www.efcanet.org/CommitteesWorkingGroups/CWG/InternalMarketCommittee/BIMTaskForce.aspx
https://www.dropbox.com/s/mnfolwdtf01hsjd/80_%CE%95%CE%A3_12.06.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%25
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πραγματοποιηθεί συνολική ενημέρωση για το θέμα του BIM, συνδυαζόμενη και με τις άλλες 

σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. (βλ. παρ. 0). 

4.7.1.5. EFCA Barometer 

Όπως και το προηγούμενο έτος, ο Σύνδεσμος, κατόπιν σχετικής ενασχόλησης του 

Αντιπροέδρου, κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, συνδράμει τη σύνταξη της έκδοσης του Βαρομέτρου της 

EFCA, με την αποστολή εκτιμήσεων και προβλέψεων για την ελληνική αγορά. Η συμμετοχή αυτή 

είναι πολύ σημαντική, καθόσον το EFCA Barometer λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

4.7.1.6. EFCA Booklet for liability and insurance requirements across Europe 

Σε σχετική διερεύνηση που διενήργησε η EFCA στα μέλη της για να αποφασίσει εάν απαιτείται 

αναθεώρηση της έκδοσης του 2014 «Comparative study about consulting engineers’ liability and 

insurance requirements across Europe», σχετικά με το τι ισχύει για θέματα αστικής ευθύνης και 

ασφαλιστικών απαιτήσεων στην Ευρώπη, ο ΣΕΓΜ δήλωσε ότι απαιτείται αναθεώρηση για να 

συμπληρωθεί και με στοιχεία για την Ελλάδα που λείπουν παντελώς στην έκδοση του 2014. 

Αντίστοιχες τοποθετήσεις είχαν κι άλλα μέλη που είτε δεν υπήρχαν αναφορές στη χώρα τους 

είτε είχαν τροποποιηθεί οι απαιτήσεις, οπότε η EFCA αποφάσισε την αναθεώρηση της εν λόγω 

μελέτης, η νέα έκδοση της οποία αναμένεται εντός του 2019.  

Ήδη, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και συνεργασίας με ασφαλιστικούς συμβούλους, ο ΣΕΓΜ 

έχει αποστείλει το σχετικό ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία που αφορούν τα θέματα αστικής 

ευθύνης και ασφαλιστικών απαιτήσεων στην Ελλάδα για τις μελετητικές υπηρεσίες. 

4.7.2. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)  

 Όπως συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, τον 

Δεκέμβριο 2015, ο Σύνδεσμος συνεχίζει τη συμμετοχή του στη FIDIC, 

καταβάλλοντας κανονικά τις συνδρομές του. 

Δυστυχώς, ο φόρτος απασχόλησης του Δ.Σ. και της Ομάδας Εξωστρέφειας 

δεν επέτρεψε την ουσιαστική αξιοποίηση της συμμετοχής του ΣΕΓΜ στη FIDIC, η οποία απαιτεί 

συχνά και πολυέξοδα ταξίδια (οι συνεδριάσεις και τα συνέδρια της FIDIC πραγματοποιούνται σε 

διάφορες χώρες και τις περισσότερες φορές, εκτός Ευρώπης). 

Γενικώς, οι Επιτροπές της FIDIC είναι αρκετά εξειδικευμένες και τεχνοκρατικές, ενώ η βασική 

δραστηριότητά της, από την οποία προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, είναι η 

προώθηση των εκδόσεών της (FIDIC Contracts and Books), τα διάφορα θεματικά συνέδρια και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει η ίδια ή άλλες συνεργαζόμενες μαζί της εταιρείες. Τις 

βασικές πληροφορίες, δε, για τη δράση της FIDIC (εκθέσεις, έρευνες, νέες εκδόσεις ή 

αναθεωρήσεις υφιστάμενων) μπορεί να τις αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του ιστοτόπου 

της ή/και μέσω εγγραφής στο ηλεκτρονικό newsletter της.  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvodisgJrfAhUGzaQKHcJxAHEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pro-technique.com/fidic/&psig=AOvVaw1D4ClSeeTKJm22MjPAV1WS&ust=1544694152791654
http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/EFCA%20Barometer_spring%202018.pdf
http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/EFCA%20Barometer_spring%202018.pdf
https://www.dropbox.com/s/zug13d7c1ogdar2/EFCA%20booklet%20Land%20I_May%202014_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zug13d7c1ogdar2/EFCA%20booklet%20Land%20I_May%202014_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jyxs4yb40mhf8xs/APPENDIX%20I%20SURVEY%20QUESTIONNAIRE_HELLASCO.pdf?dl=0


 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 42 / 97 
 

Επίσης, για τις ενέργειες και παρεμβάσεις της FIDIC που αφορούν, εμμέσως ή αμέσως, τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπάρχει πλήρης ενημέρωση και συνεργασία με την EFCA (με την οποία 

λειτουργούν και κοινές επιτροπές, όπως η FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee της 

προηγούμενης παραγράφου), οπότε λαμβάνει πλήρη γνώση και ο ΣΕΓΜ. 

Κατά καιρούς, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες του Συνδέσμου, τόσο κατά τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., όσο και σε διάφορες συζητήσεις με εκπροσώπους μελών, έχουν εκφραστεί 

διάφοροι προβληματισμοί για την σκοπιμότητα παραμονής, ως ενεργό (ταμειακώς ενήμερο) μέλος, 

στη FIDIC. Από την άλλη πλευρά, η αποκλειστική εκπροσώπησή της από τον ΣΕΓΜ στη χώρα μας 

και η χρήση (έμμεση αξιοποίηση) του λογοτύπου της είναι σαφές ότι προσδίδουν κύρος στον 

Σύνδεσμο, τόσο στη δημόσια εικόνα και στις παρεμβάσεις του, όσο και σε σχέση/σύγκριση με 

άλλους συναφείς φορείς. Επιπλέον, όπως διαφαίνεται και από τη σχετική εμπειρία μας για τους 

συμμετέχοντες στην EFCA θεωρείται αυτονόητη η συμμετοχή και στη FIDIC (βλ. π.χ. συνεχής 

παρουσία στελεχών της FIDIC στις διάφορες Επιτροπές και δρώμενα της EFCA, κ.λπ.). 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τουλάχιστον με τα δεδομένα των δυνατοτήτων των Δ.Σ. του 

ΣΕΓΜ των τελευταίων ετών, η αξιοποίηση της FIDIC με ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα αυτής 

προϋποθέτει εθελοντική προσφορά και συστηματική ενασχόληση και άλλων στελεχών εταιρειών – 

μελών, εκτός Δ.Σ., όπως σημειώνεται και στα διάφορα ενημερωτικά σημειώματα που 

αποστέλλονται. 

4.7.3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 Στους στόχους του Δ.Σ., τέθηκε και η συνέχιση και περαιτέρω 

αξιοποίηση της συμμετοχής του Συνδέσμου στον ΣΕΒ. Είναι 

κοινώς αποδεκτό, ότι ο ΣΕΒ, μετά τη στροφή και το άνοιγμα που 

έχει πραγματοποιήσει, τα τελευταία χρόνια, προς το σύνολο της 

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει καταστεί ο 

σημαντικότερος εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και διαθέτει τη μεγαλύτερη 

παρεμβατική και διεισδυτική ικανότητα, έναντι των λοιπών επιχειρηματικών συνδέσμων και 

επιμελητηρίων, στην κυβέρνηση και, εν γένει, στην πολιτεία, στις διάφορες Επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στα ΜΜΕ. 

Πέραν των σημαντικών «απολαβών» από τα όποια θετικά αποτελέσματα για όλες τις 

επιχειρήσεις και, γενικά, για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, που έχουν επιτευχθεί μέσω των 

δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων του ΣΕΒ, καθώς και τη σημαντική πληροφόρηση που 

παρέχει στα μέλη του με τις διάφορες τακτικές και έκτακτες μελέτες, έρευνες, ενημερωτικά δελτία 

και εκδηλώσεις, το Δ.Σ. προσπάθησε να αξιοποιήσει τον ΣΕΒ και σε επίπεδο άμεσης συνεργασίας 

και υποστήριξης στα ειδικά ζητήματα του μελετητικού κλάδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται επαφές και συναντήσεις με στελέχη του ΣΕΒ, στις οποίες 

επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος των μελετητικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη και στην 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTjtbTgJrfAhVQyqQKHe2ZBDYQjRx6BAgBEAU&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD&psig=AOvVaw3BIt9W4DFD9gZGa2msjdE-&ust=1544694243448330
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ανάπτυξη της χώρας και στην εξωστρέφεια, παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και διερευνούνται τα πεδία και οι τρόποι που θα μπορούσε ο ΣΕΒ να 

υποστηρίξει τον ΣΕΓΜ και τα μέλη του. 

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρονται οι εξής παροχές που έχει ο ΣΕΓΜ και, συνακολούθως, τα μέλη 

του από τη συμμετοχή του ως τακτικό μέλος του ΣΕΒ: 

⊕ Η άμεση ενημέρωση των μελών με όλα τις τακτικές και ειδικές εκθέσεις και δελτία (βλ. π.χ. το 

Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» που περιλαμβάνει τις τρέχουσες 

νομοθετικές και ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, 

αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία στα εργασιακά 

φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος). 

⊕ Η συμμετοχή μας σε Ομάδες Εργασίας του ΣΕΒ, όπως η Επιτροπή Χωροταξίας & Δικτύων (βλ. 

π.χ. «12 θέσεις για έναν θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό με αναπτυξιακό πρόσημο») και η ομάδα 

για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (βλ. παρ. 5.3.5). 

⊕ Η συνεργασία που μας ζητήθηκε με τους εκπροσώπους του ΣΕΓΜ στην Επιτροπή του ΕΛΟΤ για 

τη σύνταξη των ΕΤΕΠ, με σκοπό να αποφευχθούν περιοριστικοί ή/και φωτογραφικοί όροι που 

μπορούν να επιφέρουν προβλήματα στον ανταγωνισμό και στις επιχειρήσεις. 

⊕ Η προσθήκη των τεχνικών υπηρεσιών (μελετητικές-συμβουλευτικές) στους τομείς 

ενδιαφέροντος των δράσεων εξωστρέφειας του ΣΕΒ (βλ. πρόγραμμα ExportReady). 

⊕ Η συμμετοχή μας στα διάφορα θεματικά εργαστήρια και ειδικές εκδηλώσεις του ΣΕΒ, όπου 

εκτός της ενημέρωσης για θέματα ενδιαφέροντος (η οποία διαχέεται στα μέλη), μας δίδονται 

ευκαιρίες προβολής του ΣΕΓΜ, του ρόλου του και των θέσεων του για διάφορα θέματα, καθώς 

και του έργου των μελών του. 

4.7.4. Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

 Στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης και 

υποβοήθησης της εξωστρέφειας των μελών του 

Συνδέσμου  και λαμβάνοντας υπόψη αφενός το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα βοήθειας 

προς την Αφρική της επόμενης 20ετίας, αλλά και τη δραστηριοποίηση μελών σε αρκετές 

αφρικανικές χώρες, αποφασίστηκε η εγγραφή του ΣΕΓΜ στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο 

Εμπορίου και Ανάπτυξης.  

Το εν λόγω επιμελητήριο είναι πολύ δραστήριο και προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αφρική και ενθαρρύνει την σύναψη αμοιβαία επωφελών 

συνεργασιών στην Ελλάδα και την Αφρική. Αναδεικνύει και δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν 

την οικονομική ανάπτυξη αφρικανικών χωρών, ενώ συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και 

αναλύσεις στα μέλη του για τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία και σε 

σημαντικούς τομείς των αφρικανικών χωρών. 

https://segm.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80-17/
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51019/SPECIAL%20REPORT%20%CE%A3%CE%95%CE%92_MSP_28_3_2018l.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SPECIAL+REPORT+24+-+FINAL+-+28-3-2018
http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/10a/ypiresies-exostrefeias-exportready_49985/
https://www.helafrican-chamber.gr/
https://www.helafrican-chamber.gr/
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Εκτός, άλλων προγραμματιζόμενων δράσεων συνεργασίας, τα μέλη του ΣΕΓΜ που 

ενδιαφέρονται (και έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο) λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία 

(Memoranda) που αποστέλλει στον ΣΕΓΜ το επιμελητήριο, τα οποία παρέχουν επιχειρηματικές και 

οικονομικές πληροφορίες για χώρες της Αφρικής. 

4.8. Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους - Οργανισμούς 

4.8.1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Όπως και το προηγούμενο έτος, συνεχίστηκε η παραγωγική επαναπροσέγγιση των σχέσεων του 

Συνδέσμου με το Τεχνικό Επιμελητήριο, με σκοπό την αξιοποίηση της θεσμικής βαρύτητας και του 

σημαντικού βαθμού διεισδυτικότητας στην πολιτεία και στα ΜΜΕ για την προώθηση των θέσεων 

και των προτάσεων του ΣΕΓΜ για τον μελετητικό τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις, κυρίως με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 

(βλ. και παρ. 4.6), στις οποίες συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και υποστήριξης σε 

σημαντικά θέματα που απασχολούν τον μελετητικό κλάδο, όπως είναι το φαινόμενο των 

ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες και οι επικείμενες εκτελεστικές 

πράξεις αυτού, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι καταργηθείσες κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, η 

προώθηση της εξωστρέφειας, κ.ά. 

4.8.2. Εργοληπτικές οργανώσεις 

Συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε η καλή 

διαχρονική συνεργασία με τους εργοληπτικούς φορείς 

ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, η οποία οδήγησε και στην απόφαση 

συστράτευσης για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των 

κατασκευών/υποδομών που επισημοποιήθηκε με την 

υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης & 

Συνεργασίας, στο πλαίσιο της σχετικής κοινής εκδήλωσης της 5ης Δεκεμβρίου 2018.  

Για την εκδήλωση, τη σημασία της συμφωνίας αυτής, το πρόγραμμα δράσεων, κ.λπ. θα γίνει 

ανάλυση στην Έκθεση Πεπραγμένων της επόμενης περιόδου. 

Περαιτέρω, με τον ΣΑΤΕ έχει αναπτυχθεί και συνεργασία άμεσης αλληλοενημέρωσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος (νέα νομοθετήματα ή/και πληροφορίες για τις 

εξελίξεις σχεδίων νομοθετημάτων, κ.ά.), γεγονός που ωφελεί τον Σύνδεσμο, καθόσον ο ΣΑΤΕ 

διαθέτει αφενός πολύ περισσότερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, αφετέρου πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό διεισδυτικότητας. 

https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%86%cf%81-3/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%86%cf%81-3/
http://www.kathimerini.gr/999067/article/oikonomia/epixeirhseis/mnhmonio-synergasias-ypegrayan-foreis-toy-kataskeyastikoy-kladoy
http://www.kathimerini.gr/999067/article/oikonomia/epixeirhseis/mnhmonio-synergasias-ypegrayan-foreis-toy-kataskeyastikoy-kladoy
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Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΓΜ διατηρεί άριστες σχέσεις και με τους λοιπούς 

εργοληπτικούς συνδέσμους (π.χ. ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ), με τους οποίους -όμως- δεν 

έχουν δοθεί ευκαιρίες συνεργασίας, κυρίως λόγω διαφορετικής προσέγγισης και θέσεων. 

4.8.3. Λοιπές μελετητικές οργανώσεις 

Όπως και την προηγούμενη διετία, υπήρξε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους λοιπούς 

μελετητικούς φορείς (ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΜΥΕ, ΣΕΓΕΚ, Σύλλογος Γεωλόγων Μελετητών, Σύλλογος 

Δασολόγων Μελετητών, κ.ά.), ανεξαρτήτως των όποιων διαφορετικών προσεγγίσεων και θέσεων 

υπάρχουν.  

Εκ των πραγμάτων, αλλά και κατά γενική αναγνώριση και αποδοχή, ο ΣΕΓΜ αποτέλεσε και 

αποτελεί τον ηγετικό φορέα του κλάδου, με τον οποίο όλοι θέλουν να συνεργάζονται και να 

υποβοηθούνται-υποστηρίζονται στα διάφορα κοινά θέματα και προβλήματα. 

Επίσης, είναι σκόπιμο να σημειωθεί, ότι λόγω των καλών σχέσεων και της συνεχούς 

επικοινωνίας και προώθησης των απόψεων του ΣΕΓΜ για τον κλάδο, παρατηρείται μια αυξανόμενη 

τάση αποδοχής και προσχώρησης των άλλων οργανώσεων σε διαχρονικές θέσεις του ΣΕΓΜ, για τις 

οποίες εκφράζονταν έντονες διαφωνίες (π.χ. η προώθηση της υγιούς εταιρικής 

επιχειρηματικότητας, η εφαρμογή του συστήματος προεπιλογής με ορθολογικά και διαφανή 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η θέσπιση μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων 

εκπτώσεων, κ.ά.). 

4.8.4. Επιστημονικοί Σύλλογοι 

Στο πλαίσιο της προώθησης των θέσεων του Συνδέσμου, αλλά και της επαύξησης του κύρους 

και της δημοφιλίας αυτού, έχουν αναπτυχθεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με 

 τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) και  

 τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), 

κυρίως για θέματα θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, νέων τεχνολογιών, εθνικού 

κτηματολογίου, αλλά και προώθησης της εταιρικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, ως 

μονόδρομο για την ανάπτυξη του τεχνικού κλάδου και την αναχαίτιση του φαινομένου της 

μετανάστευσης των μηχανικών. 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες συνεργασίες με άλλους φορείς μηχανικών/επιστημόνων δεν 

υπάρχουν γιατί δεν έχουν γίνει σχετικές επαφές και επικοινωνίες, όπως έπραξαν και πράττουν οι 

ανωτέρω Σύλλογοι. 

4.8.5. Λοιποί φορείς 

Το Δ.Σ. διατήρησε ή/και ξεκίνησε καλές σχέσεις και συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως: 

 Τον ΣΕΣΜΑ, με τον οποίο, εκτός της παρουσίας στα δρώμενα αλλήλων, η κυριότερη φέτος 

συνεργασία μας ήταν η συμμετοχή στην Ειδική Ομάδα Εργασίας για την προώθηση της 

https://www.dropbox.com/s/8s9d2c7vig8y6ql/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C-%CE%A3%CE%9C%CE%95-%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C-%CE%A3%CE%9C%CE%A5%CE%95_%CE%91%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%98%CE%99%CE%25A
https://www.dropbox.com/s/8s9d2c7vig8y6ql/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C-%CE%A3%CE%9C%CE%95-%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C-%CE%A3%CE%9C%CE%A5%CE%95_%CE%91%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%98%CE%99%CE%25A
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εξωστρέφειας των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης (βλ. παρ.  5.4.2.1). Σημειώνεται, πάντως, ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται να 

υπάρξει ουσιαστικότερη συνεργασία, ενόψει αφενός της επικείμενης θέσπισης του Μητρώου 

Συμβούλων Διαχείρισης Έργων, αφετέρου της κατάρτισης και εκτέλεσης του προγράμματος 

κοινών δράσεων ΣΕΓΜ-ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ (βλ. παρ. 4.8.2). 

 Τον ΣΕΒΕ, ο οποίος είναι ένας πολύ δραστήριος Σύνδεσμος, με σημαντικό έργο για την 

προώθηση και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας της χώρας μας, ο οποίος αναγνωρίζει τον 

ιδιαίτερο ρόλο του μελετητικού κλάδου ως προπομπού διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες 

αγορές. Εκτός της παρουσίας στα δρώμενα αλλήλων (Γ.Σ. και συνέδριο ΣΕΒΕ, Συνέδριο ΣΕΓΜ), 

ο ΣΕΒΕ ενημερώθηκε και ζήτησε να συμμετάσχει στην ανωτέρω Ειδική Ομάδα Εργασίας, 

προκειμένου να βοηθήσει με την εμπειρία και τις δράσεις του, αίτημα που έγινε αποδεκτό από 

το Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 Το ΓΕΩΤΕΕ, χωρίς όμως συγκεκριμένες συνεργασίες και συνέργειες κατά τη φετινή χρονιά. 

 Τον ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών), με τον 

οποίο οργανώθηκε η πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στις 12/11/2018 στο Μέγαρο Μουσικής (βλ. 

παρ. 4.3). 

 Το PMI-Greece, με το οποίο έχει συμφωνηθεί συνεργασία για την οργάνωση δράσεων για την 

προσαρμογή και ενασχόληση τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής 

πολιτείας με την πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management). 

 Το Ελληνικό Τμήμα της ASCE (American Society of Civil Engineers), με το οποίο έχει 

συμφωνηθεί συνεργασία για θέματα προσαρμογής και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στο 

Building Information Modeling. 

4.9. Υποστήριξη μελών  

Στις δράσεις του Δ.Σ., υπό τους περιορισμούς πάντοτε των αντικειμενικών δυνατοτήτων του 

(χρόνος, πόροι για εξωτερικές εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες, κ.λπ.), περιλαμβάνεται και 

η υποστήριξη των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου: 

 Σε θέματα ενημέρωσης για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά θέματα και, εν γένει, θέματα 

εταιρικής λειτουργίας. 

 Σε θέματα πληρωμών ή διεκδίκησης αμοιβών (π.χ. κρατήσεις υπέρ τρίτων). 

 Σε θέματα εφαρμογής του παλιού και του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Σε προσωπικές περιπτώσεις επίλυσης διαφορών με δημόσιους και άλλους φορείς. Η υποστήριξη 

στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρασχεθεί μόνον κατόπιν αξιολόγησης και κρίσης από το 

Δ.Σ. ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του μέλους έχει γενικό ενδιαφέρον και η προσέγγιση/επίλυσή 

της θα είναι προς όφελος όλων των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου.  

https://www.pmi-greece.org/
http://asce.gr/index.php?menu=1
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Η υποστήριξη των μελών, ως ανωτέρω, πραγματοποιείται είτε μέσω επικοινωνίας με τα μέλη 

του Δ.Σ. και προφορικής ενημέρωσης είτε με έγγραφες παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

4.10. Προβολή εταιρειών-μελών και στελεχών τους 

Για την προβολή του έργου των εταιρειών-μελών, αλλά και των στελεχών τους, και 

συνακολούθως του ιδίου του Συνδέσμου, το Δ.Σ. διερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης κάθε 

σχετικής ευκαιρίας που ανακοινώνεται, κυρίως από EFCA και FIDIC (βλ. π.χ. περσινή συμμετοχή 

στον διαγωνισμό της FIDIC για την απονομή των βραβείων των καλύτερων έργων για το 2017). 

Στο πλαίσιο αυτό, τη φετινή χρονιά: 

 Προωθήθηκε στα μέλη ο διαγωνισμός της FIDIC για τα Βραβεία Νέων 

Επαγγελματιών 2018 (FIDIC Young Professionals Award 2018). Τελικώς, 

κατόπιν προτροπής και των λοιπών μελών του Δ.Σ., εγκρίθηκε και 

υποβλήθηκε από τον ΣΕΓΜ η υποψηφιότητα του κ. Ιωάννη Λαδόπουλου 

της εταιρείας – μέλους «ΔΕΚΤΗΣ ΑΕ» (δεν υπήρξε ανταπόκριση από άλλη 

εταιρεία). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο ετήσιο συνέδριο της FIDIC του 2019, όπου 

θα απονεμηθούν και τα βραβεία (καλή επιτυχία Γιάννη!!!). 

 Προτρέψαμε τα μέλη να αποστείλουν υποψηφιότητες νέων 

στελεχών τους για να συμμετάσχουν στην επιτροπή «2018-

2019 FIDIC Young Professionals Forum Steering 

Committee». Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται από νέους 

επαγγελματίες συμβούλους-μηχανικούς (< 40 ετών) που 

εργάζονται σε εταιρείες – μέλη της FIDIC. Η επιτροπή δημιουργήθηκε για να αναπτύξει 

ευκαιρίες και δυνατότητες ενίσχυσης ικανοτήτων, επικοινωνίας και δικτύωσης για όλους τους 

νέους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ευρύτερη κοινότητα της FIDIC. Δυστυχώς, 

προφανώς λόγω της γενικότερης κατάστασης, δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση. 

Είναι σκόπιμο, πάντως, να σημειωθεί προς συγκριτική σκέψη για τη κατάσταση της χώρας μας, 

ότι παγκόσμιοι και ευρωπαϊκοί φορείς όπως η FIDIC, το PMI και η EFCA ασχολούνται συστηματικά 

και δίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο των συμβούλων 

– μελετητών, με δεξιότητες και διαχειριστικές και ηγετικές ικανότητες, με σκοπό τη διασφάλιση της 

επιτυχούς διαδοχής από γενιά σε γενιά. Προφανώς, πρωτεργάτες και υποστηρικτές -από κάθε 

πλευρά- των δραστηριοτήτων αυτών είναι οι μεσαίες και μεγάλες διεθνοποιημένες εταιρείες. 

«Ένας από τους κύριους στόχους της FIDIC είναι να προωθήσει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

νέων επαγγελματιών στην κατασκευαστική βιομηχανία, διότι αναγνωρίζει τη σημασία μιας ισχυρής 

κοινότητας από νέους επαγγελματίες, δεδομένου ότι αυτοί αντιπροσωπεύουν το μέλλον της 

βιομηχανίας μας.» Μετάφραση από το Young Professionals and Potential Managers Program της FIDIC. 

https://segm.gr/%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%bf-fidic-2017-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc/
https://segm.gr/fidic-young-professionals-award-2018/
https://segm.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-2018-2019-fidic-young-profes/
http://fidic.org/YPF
http://fidic.org/YPF
http://fidic.org/YPF
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4.11. Έκτακτες Παρεμβάσεις 

Κατόπιν ενημέρωσης και καταγγελιών από εταιρείες – μέλη, αλλά και από άλλους φορείς ή 

φυσικά πρόσωπα εκτός ΣΕΓΜ8, το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως 

για περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων σε διαγωνιστικές διαδικασίες 

και για περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. και παρ. 5.1.5). 

4.12. Κατάλογος κυριότερων επιστολών/παρεμβάσεων 

Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας ο Σύνδεσμος διαχειρίστηκε 199 επιστολές 

(εσωτερική, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία). Σε επίπεδο εξερχομένων επιστολών, 

απεστάλησαν 157 επιστολές για διάφορα θέματα και σε διάφορους φορείς, με κυριότερες τις 

παρακάτω: 

14/ΕΞ/05.02.2018  Επιστολή στον Υφυπουργό, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, σχετικά με τον Ορισμό 
Εκπροσώπων ΣΕΓΜ στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

19/ΕΞ/09.02.2018  Επιστολή στον Δήμαρχο Κεφαλλονιάς, κ. Αλέξανδρο Παρίση, σχετικά με τη διερεύνηση 
καταγγελίας εταιρειών – μελών του Συνδέσμου μας. 

20/EX/13.02.2018  Επιστολή στην EFCA σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων ΣΕΓΜ στις επιτροπές Internal 
Market Committee, FIDIC - EFCA Committee on Sustainable Development και Task 
Force on BIM. 

21/ΕΞ/16.02.2018  Επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, 
σχετικά με την οργάνωση συνάντησης  γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για την 
προώθηση των έργων και προγραμμάτων. 

28/ΕΞ/16.03.2018  Επιστολή στον Υφυπουργό, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, σχετικά με τον προγραμματισμό 
συνάντησης για θέματα του κλάδου των μελετητικών επιχειρήσεων και ορισμού 
εκπροσώπου ΣΕΓΜ στη Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ. 

34/ΕΞ/27.03.2018  Επιστολή στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών 
Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.), κ. Χρήστο Σινάνη†, σχετικά με τον προγραμματισμό συνάντησης 
προς διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας. 

42/ΕΞ/17.04.2018  Επιστολή στους κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη της Αρχής Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σχετικά με την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων ΣΕΓΜ στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί των όρων των υπό έκδοση πρότυπων τευχών 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4412.2016. 

44/ΕΞ/19.04.2018  Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με την 
έκδοση Εγκυκλίου για τις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

45/ΕΞ/20.04.2018  Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με 
αίτημα ανάκλησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη 
έργων Διευθέτησης Οριοθέτησης του ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες – 
Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό». 

63/EX/29.05.2018  Επιστολή στη FIDIC σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας στο FIDIC Young 
Professional Awards 2018. 

                                                
8 Αξίζει να αναφερθεί, καθόσον συνιστά έμμεσο δείκτη του κύρους του Συνδέσμου, ότι στον ΣΕΓΜ 

απευθύνονται (ή/και κοινοποιούν τα έγγραφά τους) μεγάλος αριθμός φορέων, γραφείων και ατόμων του 
ευρύτερου τεχνικού και μελετητικού κόσμου.  

https://www.dropbox.com/s/bmhbocumadc5sse/14_%CE%95%CE%9E_05.02.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%94%CE%95_%CE%A4%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ff5gpueglo0y57a/19_%CE%95%CE%9E_09.02.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blwlbl417ce0c78/20_%CE%95%CE%9E_13.02.2018_%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%9D_EFCA%20COMMITTEES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mm4pr3qlv188go1/21_%CE%95%CE%9E_16.02.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%BA.%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0v0nlvf5esqb1g6/28_%CE%95%CE%9E_16.03.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%BA.%20%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2kwscbr506ji73/34_%CE%95%CE%9E_27.03.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A4_%CE%92%CE%99%CE%9C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80zu9fnl70ud9ya/42_%CE%95%CE%9E_17.04.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%A5%2050%20%CE%9D.4412-16.p
https://www.dropbox.com/s/zxqpbyg0wxd98yp/44_%CE%95%CE%9E_19.04.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91
https://www.dropbox.com/s/37z9uxrjzzdwz83/45_%CE%95%CE%9E_20.04.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%91%CE%95%CE%95%20%28%CE%9419%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wpl99mlp8xwiok/63_%CE%95%CE%A7_29%2005%202018_HELLASCO_FIDIC%20YP%20AWARDS%202018.pdf?dl=0
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75/ΕΞ/08.06.2018  Επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας 
(Ε.Σ.Υ.Π.), κ. Παναγιώτη Χαρούπια, σχετικά με τον προγραμματισμό συνάντησης 
γνωριμίας και διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας. 

77/ΕΞ/08.06.2018  Επιστολή στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την Αναφορά με θέμα: «Επιβολή και 
είσπραξη από γραφεία μελετών - μέλη μας καταργημένων δια νόμου κρατήσεων υπέρ 
ΕΜΠ και ΤΣΜΕΔΕ από λογαριασμούς δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών.» 

95/ΕΞ/25.06.2018  Επιστολή στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σχετικά με αίτημα επανεξέτασης των όρων τριών (3) 
διαγωνισμών Υπηρεσιών σχετικά με τον Έλεγχο οδικής ασφάλειας τμημάτων της 
Εγνατίας Οδού και Καθέτων Αξόνων. 

116/EX/03.08.2018 Επιστολή στο Interstate Consultants Engineers Guild Ukraine - ICEG σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ ICEG και ΣΕΓΜ. 

117/ΕΞ/06.08.2018  Επιστολή στον ΣΕΠΑΚ, σχετικά με την αποδοχή πρόσκλησης συνδιοργάνωσης 
εκδήλωσης παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ για τον κλάδο των κατασκευών. 

118/EX/07.08.2018  Επιστολή στο Zigurat Global Institute, σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας για 
θέματα BIM. 

129/ΕΞ/05.09.2018  Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με 
αίτημα συνάντησης για παρουσίαση - συζήτηση επί των προβλημάτων του μελετητικού 
κλάδου. 

130/ΕΞ/06.09.2018  Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με το 
σχέδιο της Υ.Α. για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου (άρθρο 188, παρ. 6 του ν.4412.2016). 

144/ΕΞ/19.09.2018  Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη, σχετικά με 
τον καθορισμό αμοιβών εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. 

155/ΕΞ/01.10.2018  Επιστολή στο Business Software Alliance (BSA), σχετικά με τον προγραμματισμό 
συνάντησης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης για τους νομικούς, 
οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους από τη χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού. 

184/ΕΞ/23.11.2018  Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με την 
Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της νέας ΤΟΤΕΕ για 
τον Οδοφωτισμό.   

4.13. Δελτία Τύπου - ΜΜΕ 

Ως γνωστόν από τα προηγούμενα έτη, τα ευρέως αναγνωρίσιμα και δημοφιλή μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν θεωρούν ενδιαφέροντα (από άποψη «πωλήσεως» στο ευρύ κοινό) τα θέματα του 

μελετητικού κλάδου και, μάλιστα, υπό το ύφος και το ήθος που τίθενται από τον ΣΕΓΜ. Είναι 

γεγονός ότι το μέγεθος του Συνδέσμου κρίνεται ασήμαντο σε σχέση με άλλους επιχειρηματικούς 

φορείς που εκπροσωπούν μεγάλους κλάδους της οικονομίας, από άποψη συμμετοχής στο Α.Ε.Π. 

(όπως, π.χ., οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις). Στη διαμόρφωση της διαχρονικής κατάστασης αυτής 

συνέβαλε και η καθιέρωση στη χώρα μας του παραδόξου της «ηγεσίας» και της «κυριαρχίας» του 

κατασκευαστικού κλάδου και η υποτίμηση του μελετητικού – συμβουλευτικού τομέα, ο οποίος σε 

άλλες χώρες αντιπροσωπεύει την υψηλή και πρωταρχική τεχνοκρατική διανόηση και έχει μεγάλη 

κοινωνικοπολιτική απήχηση και αποδοχή.  

Παρά ταύτα, η συνεχής προβολή του Συνδέσμου και του ρόλου των μελετητικού κλάδου, που 

επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή σε όλες τις σχετικές ευκαιρίες δημοσίου διαλόγου, έχει αυξήσει σε 

σημαντικό βαθμό τη διεισδυτικότητα του ΣΕΓΜ στα ΜΜΕ και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη καλών 

https://www.dropbox.com/s/9kk3aa27qzw57h1/75_%CE%95%CE%9E_08%2006%202018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%95%CE%A3%CE%A5%CE%A0-%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtjkyl2kng6zo9h/77_%CE%95%CE%9E_08.06.2018_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6uxtvtvhl87m2k/95_%CE%95%CE%9E_25.06.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3
https://www.dropbox.com/s/fks6rxztuio9yun/116_%20%CE%95%CE%A7_03.08.2018_Cooperation%20with%20ICEG_MOU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8408evgkhe36z6t/117_%CE%95%CE%9E_06.08.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9A_%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%99%CE%9F%CE%92%CE%95%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjv3v7kjquvu4wc/118_%20%CE%95%CE%A7_07.08.2018_Colaboration%20HELLASCO-Zigurat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bxlh5gs5mki9w3/129_%CE%95%CE%9E_05.09.2018_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d6vqpynzb82f2t/130_%CE%95%CE%9E_06.09.2018_%CE%A5%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knkkombhkmbojjl/144_%CE%95%CE%9E_19.09.2018_%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6y3ctrebukky69p/155_%CE%95%CE%9E_01.10.2018_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_BSA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bg8vgthq0htadih/184_%CE%95%CE%9E_23.11.2018_TOTEE%20%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf?dl=0
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σχέσεων με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θέματα ανάπτυξης, υποδομών και 

περιβάλλοντος. 

Πλέον, οι περισσότερες σημαντικές ανακοινώσεις του ΣΕΓΜ που αναρτώνται στον ιστότοπο 

αναδημοσιεύονται από πολλά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης (euro2day, capital, naftemporiki, 

newmoney, insider, economico, reporter, inews, ypodomes.com, metaforespress.com, b2green.gr, 

κ.ά.), τα οποία έχουν χιλιάδες ημερήσιες επισκέψεις.  

Περαιτέρω, η διάδοση των ειδήσεων και των ανακοινώσεων του ΣΕΓΜ αναμένεται να αυξηθεί 

πολύ με την προσέλκυση ακολούθων στα δίκτυα LinkedIn και FaceBook (για τον σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητη και η συμβολή των στελεχών των εταιρειών-μελών, ιδίως των νεώτερων 

συναδέλφων). 

Στη φετινή χρονιά συντάχθηκαν και απεστάλησαν στα ΜΜΕ τα κάτωθι Δελτία Τύπου: 

 «Αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ», στις 9 

Μαΐου 2018, που δημοσιεύτηκε σε πολλά διαδικτυακά μέσα. 

 «Θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή μελετητική αγορά», στις 6 Ιουλίου 2018, που 

δημοσιεύτηκε σε πολλά διαδικτυακά μέσα. 

 «Ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων με ποιοτικά κριτήρια και όχι με τη χαμηλότερη τιμή ζητά 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτέλους, τι κάνουμε στη χώρα μας;», στις 15 Οκτωβρίου 2018. 

Αυτό το δελτίο τύπου είχε και τη μεγαλύτερη επιτυχία, καθόσον έτυχε ευρείας δημοσιότητας 

και σχολιασμού και από τα πλέον δημοφιλή ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. 

Τέλος, παρά το γεγονός ότι δεν υπάγεται στην περίοδο αναφοράς της παρούσας, αξίζει να 

αναφερθεί ότι το κοινό δελτίο τύπου ΣΕΓΜ-ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ που εκδόθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018, 

μετά την εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας των φορέων, 

δημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε απ’ όλα σχεδόν τα ΜΜΕ. 

 

  

https://segm.gr/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%ae-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc/
https://segm.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc/
http://www.kathimerini.gr/990120/article/oikonomia/epixeirhseis/h-katarreysh-ths-oikodomhs-symparesyre-ton-klado-kataskeywn
http://www.kathimerini.gr/999067/article/oikonomia/epixeirhseis/mnhmonio-synergasias-ypegrayan-foreis-toy-kataskeyastikoy-kladoy
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

5.1. Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

5.1.1. Γενικά  

Το επί δεκαετίες ισχύον αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών, 

ίδρυσης, πιστοποίησης και λειτουργίας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, επέφερε 

σημαντικές παθογένειες στον κλάδο, και ουσιαστικώς εμπόδισε τη δημιουργία ελληνικών εταιρειών 

με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές και -εν γένει- με ανταγωνιστικές δυνατότητες συστηματικής 

εξωστρεφούς δραστηριοποίησης, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παρείχε ευνοϊκές και εξαιρετικές 

συνθήκες τα τελευταία 20-25 έτη, λόγω του τεραστίου προγράμματος δημοσίων έργων και 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκε, μέσω των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και των ολυμπιακών 

αγώνων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο κλάδος έχει αποκτήσει και διαθέτει σημαντική εμπειρία, 

τεχνογνωσία και επιστημονική υποδομή, και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και 

στην εξωστρέφεια της χώρας μας, όπως διαρκώς προβάλει ο ΣΕΓΜ. 

Όπως αναφέρονταν στις αναλυτικές παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ, σε όλη την περίοδο σύνταξης έως 

και ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων το 2016: «...Σήμερα, όλοι 

συμφωνούν ότι το ανεπαρκές και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση και ο περιορισμός του 

μελετητικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με την άνευ προληπτικών μέτρων απελευθέρωση των εκπτώσεων 

(Ν. 3919/2011), έχουν δημιουργήσει απαράδεκτες και ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισμού, έχουν οδηγήσει 

τον κλάδο σε τροχιά πλήρους παρακμής, αγγίζοντας πλέον τα όρια του γενικού ευτελισμού (οι εκπτώσεις, 

πλέον, ξεπερνούν παγίως το 70% και ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 90%(!!!), με σημαντικές 

επιπτώσεις στην αξιοποίηση των κρατικών κονδυλίων και στην ποιότητα των δημοσίων έργων και 

προγραμμάτων). Με το -κοινώς αποδεκτό- δεδομένο του σημερινού ζοφερού περιβάλλοντος της μελετητικής 

αγοράς, η όποια βελτιωτική ρύθμιση, πόσο μάλλον διαρθρωτική αλλαγή, στο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να 

αποδειχθεί ευεργετική και σωτήρια... Για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης απαξίωσης, την πολιτική, 

κοινωνική και οικονομική ανόρθωση και την ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-

συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο οποίος -σημειωτέον- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αναχαίτιση του 

εντεινόμενου μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων (brain drain), πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ρήξη 

με το παρελθόν και αλλαγή σελίδας, μέσω τολμηρών θεσμικών παρεμβάσεων με πρωταρχικούς στόχους:...». 

Τελικώς, θεσμοθετήθηκε ο Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με τον οποίο λειτουργεί, 

πλέον, ο μελετητικός και οι άλλοι κλάδοι των δημοσίων συμβάσεων της χώρας μας. 

5.1.2. Αξιολόγηση εφαρμογής Ν. 4412/2016 – υφιστάμενη κατάσταση 

Το Δ.Σ. ασχολήθηκε επισταμένως και αφιέρωσε πολύ χρόνο για την αξιολόγηση της εφαρμογής 

του Ν. 4412/16 (των 5 Βιβλίων με τα 379 Άρθρα και τα 37 Παραρτήματα, καθώς και τις δεκάδες 
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τροποποιήσεις αυτών μέχρι σήμερα) σε σχέση με τους δέκα (10) Στόχους που έθετε και θέτει ο 

ΣΕΓΜ ως προσδοκώμενους από τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου9. 

 Διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της 

αξιοκρατίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Παγίωση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. 

 Θέσπιση περιοριστικών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (κυρίως εμπειρίας) που σε πολλές περιπτώσεις 

ξεπερνούν κάθε έννοια σοβαρότητας και λογικής. 

 «Απευθείας» αναθέσεις μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (βλ. άρθρα 128 και 119 του Ν. 

4412/16), χωρίς αναφορά στα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα μελετητικά γραφεία που 

προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 Εκπόνηση μελετών σημαντικών έργων υποδομής από εργοληπτικές εταιρείες κι άλλους ιδιωτικούς 

φορείς μέσω δωρεών ή άλλων ανταλλαγμάτων. 

 Διενέργεια αμιγώς μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών. 

 Ανάθεση εκπόνησης μελετών μέσω συμβάσεων υπηρεσιών συμβούλου. 

 Κατάχρηση διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών με αυθαίρετες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού των 

συμβάσεων. 

 Ανάθεση εκπόνησης μελετών ως ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 Πλήρης και ουσιαστική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις 

δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Μπορεί να πραγματοποιήθηκε η τυπική εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά τόσο οι ειδικές 

εθνικές διατάξεις όσο και η εφαρμογή του νόμου δεν συνάδουν με το πνεύμα και τους στόχους των 

Οδηγιών, π.χ.: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση  πνευματικών (intellectual) υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου και σημασίας με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 Μη χρήση του συστήματος της προεπιλογής στην ανάθεση μελετών (βλ. και σχετική 

σύσταση στο Έγγραφο Καθοδήγησης της Ε.Ε.). 

 Αγνόηση των δοκιμασμένων Ευρωπαϊκών & διεθνών πρακτικών για την ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων (σύστημα δημοπράτησης, κριτήρια επιλογής και ανάθεσης), όπως π.χ. το PRAG που 

έχουν εγκρίνει η εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

 Καθολική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στο σύνολο των δημόσιων αρχών, 

φορέων και οργανισμών. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Σημαντικές ή/και αδιευκρίνιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ, όπως οι 

Πρότυπες διακηρύξεις, τα περιεχόμενα τεχνικών προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης, το σύστημα 

μελέτη – κατασκευή, ο ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού, οι απευθείας αναθέσεις, οι διατάξεις περί 

βασικού μελετητή κ.ά. 

 Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών και μείωση των γραφειοκρατικών 

απαιτήσεων. Υφιστάμενη κατάσταση: 

                                                
9 Αντίστοιχοι ήταν οι στόχοι, σε σχέση με τις συνθήκες της κάθε εποχής, και στις προηγούμενες θεσμικές 

αλλαγές, βλ. Ν. 3164/2003 (Βάσω Παπανδρέου), Ν. 3316/2005 (Γιώργος Σουφλιάς), N. 3919/11 (Δημήτρης 
Ρέππας) και Ν. 4281/2014 (Κωστής Χατζηδάκης). 

https://segm.gr/o-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5-%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83/
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 Παρά την υποχρεωτική, πλέον, χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί) δεν διαφαίνεται 

επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών, ιδίως με αξιολόγηση τεχνικών προσφορών. Εκ των 

πραγμάτων, ο ορισμός όλων των μελών στις Επιτροπές Διαγωνισμού από άλλες υπηρεσίες συνιστά 

τροχοπέδη (ένα μέλος, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι από την αναθέτουσα υπηρεσία). 

 Παρά τη θέσπιση των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ, σε πλήθος περιπτώσεων ζητούνται εξαρχής δικαιολογητικά και 

έγγραφα. 

 Απαίτηση συνεχούς λήψης και κατοχής των διαφόρων δικαιολογητικών προσωπικής κατάστασης (το 

πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε με την πρόσφατη έκδοση της διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για 

τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, η οποία συντάχθηκε μετά και τη σχετική ενημέρωση από τον ΣΕΓΜ. 

 Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των 

μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων και εξυγίανση της μελετητικής 

αγοράς. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Συνεχίζεται το ισχύον (;) από το 1977 μοντέλο «πιστοποίησης», το οποίο ουσιαστικώς έχει ως 

αποκλειστικά κριτήρια εγγραφής στο μητρώο τον χρόνο από κτήσεως του διπλώματος σπουδών και 

τη δηλούμενη εμπειρία από την εκπόνηση/συμμετοχή σε μελέτες (η οποία, κατ’ ουσίαν, δεν μπορεί 

να πιστοποιηθεί, βλ. π.χ. κατανομή εμπειρίας εταιρείας στα μέλη της), και -εν πολλοίς- οδήγησε στη 

σημερινή κατάσταση της μελετητικής αγοράς, με τα φαινόμενα της πλασματικής ή της ευκαιριακής 

μελετητικής απασχόλησης, της «ενοικίασης» πτυχίων, της υπερπροστασίας και της πριμοδότησης της 

ατομικής επιχειρηματικότητας της έλλειψης διαφάνειας, αξιοκρατίας και υγιούς ανταγωνισμού. 

Περαιτέρω, αναμένεται πολλαπλασιασμός των προβλημάτων του συστήματος αυτού, μετά την 

απελευθέρωση του αριθμού των κατηγοριών ανά άτομο και την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 περί 

ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού. 

 Αναμένεται, επί 1,5 και πλέον έτος (!), το περιβόητο νέο Π.Δ. για τα Μητρώα του Ν. 4472/2017, η 

καθυστέρηση έκδοσης του οποίου συνιστά αφενός μεγάλο ερωτηματικό για τον κλάδο, αφετέρου 

σημαντικό εμπόδιο επιχειρηματικού προγραμματισμού και οργάνωσης. 

 Δημιουργία Ελληνικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα 

προσδώσουν δυνατότητες διεθνούς ανταγωνισμού και θα επιτρέπουν τη 

συστηματική εξωστρέφεια. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά δρα αρνητικά στις προσπάθειες όσων επιχειρήσεων προσπαθούν 

να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό: 

 Μείωση κύκλου εργασιών και  χαμηλές αμοιβές συμβάσεων (μειονέκτημα στα references). 

 Πολυδιάσπαση κλάδου με γραφεία ανά κατηγορία μελετών. 

 Με βάση τους ορισμούς της Ε.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών είναι πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν ελάχιστες μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Έλλειψη κινήτρων και μέτρων προώθησης συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων. 

 Διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και, συνακολούθως, της άρτιας, ποιοτικής, έγκαιρης και οικονομικής 

υλοποίησης των δημοσίων έργων και προγραμμάτων. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών. 

https://segm.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b7%cf%83/
https://segm.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80-%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b9/
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 Αντικειμενική  αδυναμία της δημοσίας διοίκησης για την 

άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και αυστηρής 

επίβλεψης. 

 Τα Προγράμματα Ποιότητας Μελετών συνιστούν τυπική 

υποχρέωση υποβολής ενός παραδοτέου (αναγκαίο κακό). 

 Αξιοποίηση του μελετητικού κλάδου για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα (outsourcing). Υφιστάμενη 

κατάσταση: 

 Συνειδητή μη αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην επίβλεψη μελετών και έργων. 

 Προσλήψεις ορισμένου χρόνου για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών. 

 Ενίσχυση και επέκταση δραστηριοτήτων δημοσίων οργανισμών. 

 Διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής 

και επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 

(αναχαίτιση brain drain). Υφιστάμενη κατάσταση: 

 Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά, τόσο με την ταπεινωμένη ζήτηση, όσο και με τις ανεξέλεγκτες 

εκπτώσεις, δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενισχύει το φαινόμενο 

της μετανάστευσης επιστημόνων. 

Όπως είναι προδήλως φανερό από την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης 

κατάστασης, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου μέχρι σήμερα δεν εκπληρώνει κανέναν από 

τους στόχους του ΣΕΓΜ και, συνακολούθως, των εταιρειών-μελών του, αλλά αντιθέτως 

διαφαίνεται ότι όξυνε αντί να αμβλύνει τα διάφορα προβλήματα και παθογένειες του συστήματος 

παραγωγής μελετών και των μελετητικών γραφείων. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον για τις συμβάσεις μελετητικών υπηρεσιών, δεν 

ικανοποιούνται, επίσης, οι δύο σημαντικοί στόχοι της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες 

συμβάσεις που υιοθέτησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) στις 

20/1/2017 και ανακοίνωσε μέσω του τύπου10: 

 Η αντιμετώπιση νοσηρών φαινομένων και χρόνιων παθογενειών (διαπλοκή, διαφθορά, 

περιορισμένη συμμετοχή προμηθευτών, γραφειοκρατία, χαμηλή ποιότητα των 

προμηθευόμενων ειδών), η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει και σε εξοικονόμηση δημόσιων 

οικονομικών πόρων. 

 Να καταστούν οι δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες ένα εργαλείο για την αναπτυξιακή 

πολιτική της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, 

στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ. 

Υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, και τη φετινή χρονιά, το Δ.Σ. κλήθηκε να απασχοληθεί με τον 

νόμο 4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις και την εφαρμογή του, με συνεχείς παρεμβάσεις στην 

                                                
10 Σημειώνεται ότι, μέχρι και σήμερα, ουδεμία πληροφορία υπάρχει τόσο γι’ αυτό καθαυτό το Σχέδιο Εθνικής 

Στρατηγικής, όσο και για τις δράσεις εφαρμογής και αξιολόγησής του. Αξιοσημείωτο είναι ότι το εν λόγω 
Σχέδιο δεν το έχει στη διάθεσή της ούτε η ΕΑΑΔΗΣΥ (από την οποία το έχουμε ζητήσει). 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500126127
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Πολιτεία (σχετικά Υπουργεία, ΕΑΑΔΗΣΥ, βουλευτές) και συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες 

και εκδηλώσεις, επιδιώκοντας τη λήψη μέτρων για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης 

απαξίωσης και την ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

Για τον σκοπό αυτόν προωθήθηκαν, εκ νέου, και δημοσιοποιήθηκαν ευρέως βασικές προτάσεις 

μέτρων, όπως: 

 Υποχρεωτική δημοσιοποίηση και διαβούλευση των σχεδίων τευχών δημοπράτησης πριν την 

έγκρισή τους και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της διαβούλευσης, η οποία θα συνιστά τμήμα 

του Φακέλου του Έργου, ώστε να ελέγχεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Διαχειριστικές 

Αρχές, Ελεγκτικό Συνέδριο). 

 Υποχρέωση κατάρτισης και δημοσιοποίησης προγράμματος δημοπρατήσεων στην αρχή κάθε 

έτους από κάθε αναθέτουσα αρχή και φορέα, με ανάρτησή του σε έναν συγκεκριμένο 

ιστότοπο. 

 Καθολική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (εθνικές διατάξεις) στο σύνολο των δημόσιων 

αρχών, φορέων και οργανισμών. 

 Προσαρμογή στις υποδείξεις της Ε.Ε. για χρήση κι άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτός της 

ανοικτής διαδικασίας, καθώς και ποιοτικών κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης των συμβάσεων, 

και όχι μόνον της τιμής.  

 Σύνταξη Πρότυπης Προκήρυξης και κατευθυντήριας οδηγίας για την εφαρμογή του συστήματος 

προεπιλογής με μετρήσιμα ποιοτικά κριτήρια (χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια και 

εμπειρία). Η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει υποσχεθεί ότι θα ανταποκριθεί, μόλις στελεχωθεί στην 

προβλεπόμενη σύνθεσή της (διαδικασία σε εξέλιξη).  

 Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών και μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων 

(καταλληλότητα/εκπαίδευση μελών επιτροπών, διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών 

συστημάτων). 

 Αναλογική σχέση έκπτωσης και εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα 

υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμό και όχι την αξία της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η 

παραμένουσα διάταξη (από τον Ν. 4281/14) καθορισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης με 

βάση τη συμβατική αμοιβή, ευνοεί περαιτέρω το φαινόμενο (πλέον, οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης είναι μικρότερες των εγγυήσεων συμμετοχής!). 

 Εφαρμογή μη γραμμικής μεθόδου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών. 

 Καθιέρωση συντελεστή βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς ≤20%, κατά την πρακτική της 

Ε.Ε. (βλ. PRAG) και άλλων διεθνών Οργανισμών (WB, KfW, AFD, κ.ά.). 

 Εξορθολογισμός κανονισμού εγγυοδοσίας του ΤΜΕΔΕ. 

 Τροποποίηση και αυστηροποίηση των διατάξεων περί ευθυνών των μελετητικών - 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και επιβλεπόντων και καθολική εφαρμογή του θεσμού της 

ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. 

https://www.dropbox.com/s/6bxlh5gs5mki9w3/129_%CE%95%CE%9E_05.09.2018_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgjz5x29jnbzz5j/eaadhsy_30.5.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9xq5vrfjj64nxs/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf?dl=0
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 Ουσιαστικός έλεγχος των μελετών από ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες, με ειδικές ρήτρες 

συνεγγύησης και συνευθύνης για την τεχνική αρτιότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των 

μελετών, μέσω συμβάσεων Τεχνικού Συμβούλου ή συμφωνιών – πλαίσιο. 

 Άμεση έκδοση της Υ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 196 του Ν. 4412/16, ώστε να 

καθοριστούν τα ελάχιστα περιεχόμενα και παραδοτέα των μελετών και να διασφαλιστεί, 

τουλάχιστον, αφενός ένα ελάχιστο αποδεκτό προϊόν, αφετέρου η κοστολόγηση του ιδίου 

προϊόντος από όλους τους προσφέροντες σε έναν διαγωνισμό. 

 Προώθηση και επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης και σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών 

για όλες τις κατηγορίες μελετών και έργων, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και 

εξελίξεις (π.χ. ευρωπαϊκά πρότυπα, τυποποίηση, BIM, PM, κ.λπ.).  

 Θεσμοθέτηση υποχρέωσης πρόσληψης, μέσω δημόσιας σύμβασης, Τεχνικού Συμβούλου (ή 

Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά τη διεθνή πρακτική), για όλα τα έργα προϋπολογισμού άνω 

κάποιου ορίου (π.χ. 3.000.000 ευρώ), ο οποίος θα είναι συνεγγυητής και συνυπεύθυνος για την 

άρτια, ποιοτική και έγκαιρη κατασκευή των έργων. 

 Η επικέντρωση του ρόλου του δημόσιου τομέα σε τρεις κρίσιμες και υψηλού επιπέδου 

διαδικασίες (efficient & cost-effective services): 

 Στον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών, με σαφή -βεβαίως- διαχωρισμό και άρση 

των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων των διαφόρων αρχών και οργάνων (Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Ελεγκτικό Συνέδριο, Αυτοτελείς Υπηρεσίες 

Εποπτείας Ο.Τ.Α. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διάφορα Τεχνικά Συμβούλια, 

Διαχειριστικές Αρχές, κ.λπ.). 

 Στη συμβολή και στην υποστήριξη της αιρετής διοίκησης (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση) για 

την κατάστρωση του προγράμματος δημοσίων έργων και προγραμμάτων (αναγνώριση 

και καταγραφή ελλείψεων και αναγκών, στρατηγικός σχεδιασμός, ιεράρχηση, 

προγραμματισμός, πηγές και μοντέλο χρηματοδότησης, κ.λπ.). 

 Στην επιτελική διαχείριση των διαδικασιών οργάνωσης, παρακολούθησης και επίβλεψης 

της υλοποίησης των έργων, σε όλες τις φάσεις αυτών (διαγωνιστικές και προσυμβατικές 

διαδικασίες, σχεδιασμός, υλοποίηση), μέσω και του Μητρώου Πιστοποιημένων 

Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων που προβλέπει ο Ν. 4412/16. 

Δυστυχώς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση, κυρίως από το 

αρμόδιο για τη νομοθέτηση Υπουργείο, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει καμία σοβαρή διορθωτική 

κίνηση ή λήψη μέτρου βελτίωσης των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. 

5.1.3. Εκτελεστικές πράξεις του Ν. 4412/2016 

Ως γνωστόν στις 2/9/2016, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, συστήθηκαν 

Ομάδες Εργασίας και ανατέθηκε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήματα Μελετών και 

Κατασκευών), η σύνταξη σχεδίων για 13 εκτελεστικές πράξεις (Υπουργικές Αποφάσεις και 

Εγκυκλίους) που προβλέπονται στον Ν. 4412/16 και αφορούν θέματα των συμβάσεων δημοσίων 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΒΓ74653ΟΞ-ΣΦ3?inline=true
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έργων και μελετών. Το προηγούμενο Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις ασφυκτικές προθεσμίες που 

τέθηκαν για την ολοκλήρωση των σχεδίων των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων11, σε συνδυασμό 

με τη σημασία αυτών για τον μελετητικό κλάδο, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες 

ενασχόλησης του Δ.Σ., αποφάσισε ότι ο ΣΕΓΜ πρέπει να ασχοληθεί και ασχολήθηκε με τις 

ακόλουθες τέσσερις (4) σημαντικές πράξεις: 

! Την Υ.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 53, παρ.8δ) του Ν. 4412/16: «Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών»12. 

! Την Εγκύκλιο που προβλέπεται στο άρθρο 86, παρ.15 του Ν. 4412/16: «Στις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 

μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με 

την στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται με την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου 

και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης». 

! Την Υ.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 188, παρ.6 του Ν. 4412/16: «Με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το 

περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο 

πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα». 

! Την Εγκύκλιο που προβλέπεται στο άρθρο 88, παρ.6 του Ν. 4412/16: «Στις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να 

εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση 

των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά 

κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την 

εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του 

αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου». 

5.1.3.1. Εγκύκλιος σχετικά με τη στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης, της 

συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται με την τεχνική 

προσφορά (άρθρο 86, παρ. 15). 

Ο ΣΕΓΜ συνεργάστηκε και είχε συναντήσεις με την σχετική Ο.Ε. και για το σχέδιο της 

Εγκυκλίου αυτής. Τελικώς, η Ο.Ε. συνέταξε ένα σχέδιο εγκυκλίου το οποίο, ουσιαστικώς, 
                                                

11 Οι οποίες, όπως είχε προβλέψει και τονίσει εξαρχής ο ΣΕΓΜ στις σχετικές συναντήσεις, ουδόλως 
τηρήθηκαν. 

12 Η Υ.Α. του νέου Κανονισμού Αμοιβών εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017, κατόπιν 
σημαντικής συνεργασίας με την αντίστοιχη Ο.Ε. και καθοριστικής συμμετοχής του Συνδέσμου στην 
ανάκληση της πρότασης του Υπουργείου για οριζόντια μείωση των αμοιβών. 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2017/07/2519-2017.pdf


 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 58 / 97 
 

βασίζονταν στα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της παρ. 4 του άρθρου 86 του 

νόμου, τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα γνωστά κριτήρια του Ν. 3316/05, και 

περιλαμβάνει μια προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία αξιολόγησης και βαθμολόγησης αυτών 

από τις Επιτροπές των διαγωνισμών. Λαμβάνοντας γνώση της προσέγγισης αυτής, είχαν 

διατυπωθεί στα μέλη της Ο.Ε. και του Σ.Δ.Ε. οι κάτωθι επισημάνσεις και προβληματισμοί: 

! Καταρχάς, ότι πρέπει να εξεταστεί από νομική άποψη εάν είναι αποδεκτός ο περιορισμός των κριτηρίων 

ανάθεσης σε αυτά που αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 86 του νόμου, καθόσον η χρήση αυτών ορίζεται ως 

δυνητική, επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. 

! Επίσης, και το κατά πόσον μπορεί στην εν λόγω εγκύκλιο να συμπεριληφθούν θέματα όπως εξειδίκευση 

των επιμέρους κριτηρίων, μεθοδολογία αξιολόγησης και βαθμολόγησης αυτών και 

εξειδίκευση/συμπλήρωση των περιεχομένων των τεχνικών προσφορών, ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία για να είναι δυνατή η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης. 

! Με την προτεινόμενη χρήση και στάθμιση των συγκεκριμένων κριτηρίων ουσιαστικώς περιορίζεται η 

δυνατότητα χρήσης του κριτηρίου των προσόντων και της εμπειρίας του προσωπικού. Η δυνατότητα αυτή 

συνιστά σημαντική διαφοροποίηση της νέας από την παλιά Οδηγία (βάσει της οποίας δημιουργήθηκε και 

σχετική νομολογία), η οποία προέβλεπε αξιολόγηση της εμπειρίας μόνον ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής 

και όχι ως κριτήριο ανάθεσης. Η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, ειδικώς για τον τομέα των 

μελετητικών και συναφών υπηρεσιών, όπως αναφέρεται και στο σημείο (94) στο προοίμιο της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ: «Στις περιπτώσεις όπου η ποιότητα του απασχολούμενου προσωπικού επηρεάζει το επίπεδο 

απόδοσης της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του προσωπικού στο 

οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της 

εκτέλεσης της σύμβασης και, κατ’ επέκταση, την οικονομική αξία της προσφοράς. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι συμβάσεις για υπηρεσίες διανοητικής φύσεως, όπως οι υπηρεσίες 

συμβούλων ή αρχιτεκτόνων. Οι αναθέτουσες αρχές που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει 

να διασφαλίζουν, με κατάλληλα συμβατικά μέσα, ότι το προσωπικό που έχει αναλάβει την εκτέλεση της 

σύμβασης πληροί τα καθορισθέντα ποιοτικά πρότυπα και ότι η αντικατάσταση του προσωπικού αυτού 

είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, η οποία ελέγχει ότι οι αντικαταστάτες 

παρέχουν ισοδύναμα εχέγγυα ποιότητας». 

! Η συνέχιση της χρήσης των περιεχομένων και των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών του Ν. 

3316/05, έστω και με την προσπάθεια "αντικειμενικοποίησης" και εξορθολογισμού της μεθοδολογίας 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης που διαφαίνεται στο συνταχθέν σχέδιο της Εγκυκλίου, δεν βοηθά και δεν 

προωθεί την απόκτηση διεθνούς διαγωνιστικής κουλτούρας από τα γραφεία μελετών. Με βάση την 

υπάρχουσα, αλλά και προβλεπόμενη, συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη 

του μελετητικού κλάδου εξαρτάται, πλέον, σε μέγιστο βαθμό από τις δυνατότητες αυτού για συστηματική 

εξωστρεφή δραστηριοποίηση. Και όπως συμβαίνει με όλα τα αναπτυγμένα κράτη, για να επιτευχθεί αυτό 

απαιτείται εσωτερική "βοήθεια" και υποστήριξη, μέσω του εθνικού συστήματος των δημοσίων συμβάσεων 

(η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της 

δευτερογενούς πολιτικής που πρέπει να εξυπηρετεί η εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως 

για τον τεχνικό τομέα, όπου η εξωστρέφεια συνιστά μονόδρομο για τις επιχειρήσεις του κλάδου). Στο 

πλαίσιο αυτό και στην παρούσα συγκυρία, πρέπει να προβληματιστούμε και εξετάσουμε σοβαρά όλοι μας 
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(ηγεσία και στελέχη υπουργείου, Σ.Δ.Ε., ΣΕΓΜ και ΤΕΕ) τη σκοπιμότητα (εάν όχι αναγκαιότητα πλέον) της 

υιοθέτησης των πρακτικών των διεθνών οργανισμών (π.χ. PRAG, EuropeAid, EBRD, WB, KfW, κ.λπ.). Σε 

μια τέτοια συζήτηση, ο ΣΕΓΜ μπορεί να εισφέρει τη σημαντική εμπειρία των μελών του στις διεθνείς 

αγορές). 

! Περαιτέρω, επί του περιεχομένου του συγκεκριμένου σχεδίου-πρότασης Εγκυκλίου είχε αναφερθεί ότι 

απαιτείται επανέλεγχος και επαναπροσέγγιση κάποιων θεμάτων, ιδίως στην προτεινόμενη μεθοδολογία 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης, η οποία παρουσιάζονταν προβληματική σε πολλά σημεία. 

Έκτοτε, δηλαδή από τον 12ο του 2016, η μοναδική πληροφόρηση που είχαμε από τον Πρόεδρο 

της σχετικής Ο.Ε. ήταν ότι το σχέδιο έχει παραδοθεί από την Ο.Ε., η οποία θεωρεί ότι έχει 

ολοκληρώσει την εργασία που της ανατέθηκε, και ότι δεν υπάρχει γνώση για περαιτέρω εξελίξεις 

με την Εγκύκλιο αυτή.  

Στις αρχές του 2018 περιήλθε εις γνώση μας σχέδιο Εγκυκλίου (όμοιο με το αρχικό), το οποίο 

πληροφορηθήκαμε ότι είχε κατατεθεί στο γραφείο του Υπουργού προς υπογραφή και έκδοση. 

Μέχρι και σήμερα, πάντως, δεν έχει εκδοθεί η εν λόγω Εγκύκλιος13. 

5.1.3.2. Εγκύκλιοι για της ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88, παρ. 6 του νόμου). 

Όπως έχουμε ενημερώσει και τα στελέχη του Υπουργείου, το θέμα της αιτιολόγησης των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών είναι ένα πολυσύνθετο και δύσκολο ζήτημα, το οποίο έχει 

απασχολήσει και την EFCA, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατή η σύνταξη μιας συγκεκριμένης 

πρότασης/μεθοδολογίας ευρείας εφαρμογής.  

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα ελάχιστα όρια αμοιβών ή/και 

ελάχιστα όρια αποζημίωσης των απασχολούμενων ή/και ευλόγου κέρδους, κ.λπ., είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να καθοριστεί μια αντικειμενική διαδικασία χαρακτηρισμού μιας 

χαμηλής προσφοράς ως αναιτιολόγητη, πολλώ μάλλον να οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 

αυτής (και μάλιστα, μέσω, εγκυκλίου). 

Ο στόχος, άλλωστε, της σχετικής πρόβλεψης της Κοινοτικής Οδηγίας δεν είναι η απόρριψη των 

χαμηλών προσφορών, αλλά η αποδοχή αυτών κατόπιν αιτιολόγησης. Περαιτέρω, και η υπάρχουσα 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ελαστική με το θέμα (π.χ. υπάρχει 

απόφαση αποδοχής αιτιολόγησης προσφοράς κάτω του κόστους με το επιχείρημα της εισόδου στη 

σχετική αγορά). Ιδιαιτέρως κατατοπιστικές για τη δυσκολία του θέματος και την προσέγγιση αυτού 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν οι σχετικές ομιλίες στελεχών της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ στην 

εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΑΤΕ στις 17/10/2018 (βλ. παρ. 4.4). 

Υπενθυμίζεται ότι στις 11/1/2017 ότι η Ο.Ε., χωρίς τη συνεργασία μας, συνέταξε και υπέβαλε 

ένα σχέδιο εγκυκλίου, του οποίου οι προβλέψεις δεν οδηγούσαν στην αναχαίτιση του φαινομένου, 

και θα δημιουργούσαν σημαντική επιβάρυνση των εταιρειών για τη σύνταξη και υποβολή 

υποκειμενικών αιτιολογήσεων, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

                                                
13 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές προκηρύξεις φορέων φαίνεται ότι γίνεται επιλεκτική χρήση του 

συγκεκριμένου σχεδίου Εγκυκλίου. 

https://www.dropbox.com/s/ka2xccb4ukb58q2/e-kritiria-anathesis.pdf?dl=0
http://www.sate.gr/nea/nikas17102018.pdf
https://www.dropbox.com/s/cdmbcdcmyz79sta/AXP_PROS_EG.pdf?dl=0
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Κατόπιν ενημέρωσης και παρότρυνσης από τον ΣΕΓΜ του Προέδρου του ΤΕΕ, οργανώθηκε και 

πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2017 στο ΤΕΕ συνάντηση όλων των μελετητικών και των 

εργοληπτικών οργανώσεων για το θέμα των υπερβολικών εκπτώσεων. Αποτέλεσμα της 

συνάντησης ήταν η σύνταξη κοινής επιστολής – ανακοίνωσης (το σχέδιο συντάχθηκε από τον 

ΣΕΓΜ) που απεστάλη στο Υπουργείο και στα ΜΜΕ (δημοσιεύτηκε σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ ευρείας 

αναγνωσιμότητας), με την οποία ζητήθηκε η απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου εγκυκλίου και 

η έναρξη ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων αναχαίτισης του 

προβλήματος και εξορθολογισμού των εκπτώσεων. Στη συνέχεια ο ΣΕΓΜ έκρινε σκόπιμο και 

απέστειλε αυτόνομη επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών για το θέμα, καταθέτοντας 

συνοπτικώς και τις θέσεις του. 

Έκτοτε δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση ή επαφή για το θέμα αυτό, μέχρι τον Ιούλιο 2017, οπότε 

και λάβαμε πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμ. Κατ.) για τον 

ορισμό κοινού εκπροσώπου των μελετητικών οργανώσεων (ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ) για 

τη «Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας 

οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής (ΑΧΠ)... ώστε να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της 

παρ. 6, του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 περί έκδοσης εγκυκλίου».  Κατόπιν πρωτοβουλίας του 

ΣΕΓΜ και σχετικών συνεννοήσεων, έγινε αποδεκτό από όλους τους συνδέσμους ότι ο κοινός 

εκπρόσωπος πρέπει να είναι από τον ΣΕΓΜ και, έτσι, ορίστηκε κοινός εκπρόσωπος το μέλος του 

προηγούμενου Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Τζάνης, ο οποίος και συμμετείχε στη μία και μοναδική 

συνάντηση αυτής της Ο.Ε., από την οποία διεφάνη ότι θα προωθείται το ίδιο σχέδιο εγκυκλίου. 

Και πάλι με πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ, οργανώθηκε συνάντηση στις 18/10/2017 με τους άλλους 

μελετητικούς συνδέσμους (ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ), αποτέλεσμα της οποίας ήταν η σύνταξη 

από τον ΣΕΓΜ κοινής επιστολής, η οποία υπεγράφη απ’ όλους τους συνδέσμους και απεστάλη στο 

Υπουργείο. Σημειώνεται ότι η κοινή επιστολή περιελάμβανε τις θέσεις του ΣΕΓΜ, με τις οποίες 

συμφώνησαν όλοι οι φορείς. 

Έκτοτε, δηλαδή επί ένα και πλέον έτος, ουδεμία ενημέρωση υπάρχει για το θέμα αυτό και δεν 

έχει συνεδριάσει η σχετική Ο.Ε. 

5.1.3.3. Υ.Α. για τη συμμετοχή βασικών μελετητών στην επίβλεψη του έργου (άρθρο 188, 

παρ. 6). 

Η Υ.Α. απόφαση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθόσον μπορεί να επιφέρει σοβαρό 

αντικείμενο απασχόλησης για τα μέλη του Συνδέσμου, τόσο μεσο-μακροπρόθεσμα από τα έργα 

που θα ωριμάσουν και θα υλοποιηθούν από εκπονούμενες ή νέες μελέτες, όσο και βραχυπρόθεσμα 

από τα έργα που θα δημοπρατούνται στο εξής με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Σημειώνεται ότι η 

διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 188 του νόμου14 είναι γενικής ισχύος για όλα τα έργα που θα 

δημοπρατηθούν, ανεξαρτήτως του πότε και πώς εκπονήθηκαν οι μελέτες αυτών. Υπενθυμίζεται ότι 

                                                
14 «6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί 

Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού...». 

https://www.dropbox.com/s/rl3f92ctq7snbck/tee_17.1.17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vt8kui5b4816s0s/08_ex_27.01.2017_axp.pdf?dl=0
http://segm.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1/
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η διάταξη αυτή συνάδει με το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου για τη συμμετοχή των μελετητών στην 

επίβλεψη της κατασκευής των έργων. 

Ως γνωστόν, το προηγούμενο Δ.Σ. ασχολήθηκε επισταμένως με το θέμα αυτό, συντάσσοντας 

και αρχικό σχέδιο της Υ.Α., με τη συμβολή του νομικού συμβούλου Πάνου Χασάπη, η συμμετοχή 

του οποίου είχε ζητηθεί (ονομαστικώς) από τον Γενικό Συντονιστή στον ΣΕΓΜ, αίτημα που 

μεταφέρθηκε και έγινε αποδεκτό από τον Π. Χασάπη. Βασικός στόχος της προσπάθειας ήταν να 

αξιοποιηθεί η ρητή αναφορά στον νόμο περί «Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών», έτσι ώστε να 

προκύψουν συμβάσεις σημαντικού φυσικού και, κατ’ επέκταση, οικονομικού αντικειμένου και να 

μην περιοριστεί η πρόβλεψη αυτή του νόμου σε ομηρία των μελετητικών επιχειρήσεων για μια 

ελάχιστη και επιλεκτική απασχόληση μόνον για θέματα εφαρμογής της μελέτης. 

Δυστυχώς, η απασχόλησή μας αποδείχθηκε άσκοπη και άνευ αποτελέσματος, καθόσον μετά 

από 8-9 μήνες χωρίς επικοινωνία κατατέθηκε προς συζήτηση και έγκριση από το Σ.Δ.Ε.-ΤΚ σχέδιο 

Υ.Α. για τον βασικό μελετητή., το οποίο ουδεμία σχέση είχε με τις εκπεφρασμένες θέσεις του 

ΣΕΓΜ, αλλά και τα συμφωνηθέντα στις διάφορες συναντήσεις. Το Δ.Σ. μελέτησε το κατατεθέν 

σχέδιο Υ.Α. και απέστειλε στο Υπουργείο επιστολή με τις θέσεις και απόψεις του επ’ αυτού, τις 

οποίες και παρουσίασε στα στελέχη του Υπουργείου σε σχετική συνάντηση στις 15/11/2017. 

Τελικώς, τον 9ο του 2018 λάβαμε γνώση μέσω της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ, του προωθούμενου προς υπογραφή σχεδίου της Υ.Α., οπότε κι αποστείλαμε σχετική 

επιστολή στον Υπουργό, αναφέροντας τα εξής: 

«...Λαμβάνοντας γνώση, μέσω της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ, του 
προωθούμενου προς υπογραφή σχεδίου της Υ.Α. για τη συμμετοχή βασικών μελετητών στην επίβλεψη του 
έργου, οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

Καταρχάς, όπως ήδη έχει επισημάνει ο ΣΕΓΜ, η διάταξη αυτή του Ν. 4412/16 μπορεί να ικανοποιήσει το 
πάγιο αίτημα του μελετητικού (και τα τελευταία έτη και του κατασκευαστικού) κλάδου για την ουσιαστική 
συμμετοχή των μελετητικών επιχειρήσεων στην επίβλεψη της υλοποίησης των μελετηθέντων έργων.  

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων στη 
χώρα μας, η εφαρμογή της πρότασης αυτής συνιστά, μάλλον, αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της άρτιας, 
ποιοτικής, έγκαιρης και άνευ σοβαρών οικονομικών αποκλίσεων και αλλαγών υλοποίησης των τεχνικών 
έργων. 

Η πρακτική της μελέτης και, εν συνεχεία επίβλεψης της κατασκευής των έργων από τον ίδιο οικονομικό 
φορέα εφαρμόζεται συχνότατα από πλήθος χωρών και χρηματοδοτικών οργανισμών παγκοσμίως. Η ανάθεση 
των υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης (design and supervision) συνιστά αντικείμενο ενός διαγωνισμού, 
δηλαδή μίας σύμβασης με εξαρχής καθορισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

Στη βάση της διεθνούς πρακτικής αυτής, κατά την άποψή μας κάθε διαγωνισμός σύμβασης που αφορά 
την εκπόνηση των τελικών σταδίων των μελετών ενός έργου πρέπει να περιλαμβάνει, εξαρχής, ως διακριτή 
φάση την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή», με σαφώς καθορισμένο φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο (ενδείκνυται η προεκτίμηση ανθρωπομηνών απασχόλησης), το οποίο θα 
περιλαμβάνεται στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων. Επισημαίνουμε ότι η 
ορθότητα της πρότασης αυτής, τουλάχιστον για τις νέες συμβάσεις, επιρρωνύεται κι από τη διάταξη της παρ. 
2.α του άρθρου 49 του Ν. 4412/16, με την οποία αναμένεται η ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος 
από την ολοκλήρωση της μελέτης έως τη δημοπράτηση του έργου. 

Με γνώμονα τις ανωτέρω βασικές απόψεις, συνεργαστήκαμε εξαρχής (από τον 10ο/2016) με τα στελέχη 
του Υπουργείου, αφιερώνοντας ιδιαίτερο χρόνο και με συμμετοχή του νομικού συμβούλου μας, για τη 
σύνταξη σχεδίου της ΥΑ. Μετά από ένα έτος περίπου, χωρίς πληροφόρηση για το θέμα, λάβαμε γνώση του 

https://www.dropbox.com/s/j777bmdzm39vb2p/20171020%20%CE%9C.%20KONTOY%20-%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%A5%20%CE%91%20%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j777bmdzm39vb2p/20171020%20%CE%9C.%20KONTOY%20-%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%A5%20%CE%91%20%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wkqkk8ia5a7qic/%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_201_%CE%95%CE%9E_09.11.2017_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%A5%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%259
https://www.dropbox.com/s/5wdow927gbup19c/130_%CE%95%CE%9E_06.09.2018_%CE%A5%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%97.pdf?dl=0
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παρόντος σχεδίου της ΥΑ, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το σχέδιο που είχε συνταχθεί και με όσα είχαν 
συζητηθεί. 

Δυστυχώς, από το εν λόγω σχέδιο της Υ.Α. διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει επιθυμία ουσιαστικής εμπλοκής 
των μελετητικών γραφείων στην κατασκευή των έργων ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές, με αποτέλεσμα η 
σχετική πρόβλεψη του νόμου να περιορίζεται τελικώς στο εξής: «Ο βασικός μελετητής... ούτε δύναται να 
είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του έργου. Μετέχει 
μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα θέματα των εν λόγω μελετών 
κατασκευής του έργου» (άρθρο 7, παρ. 4 του σχεδίου της Υ.Α.).  

Σαν γενικό συμπέρασμα, κατά την άποψή μας, μπορεί να ειπωθεί ότι το παρόν σχέδιο της ΥΑ έχει στόχο 
την τυπική απεμπλοκή από τα προβλήματα που δημιουργεί στη δημοπράτηση και ανάθεση των έργων η 
συγκεκριμένη ατελής διάταξη του Ν. 4412/16 (όπως σας είχαμε επισημάνει και κατά τη φάση διαβούλευσης 
και ψήφισης του νομοσχεδίου). 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, διαφωνούμε επί της αρχής με το προωθούμενο σχέδιο της Υ.Α., το οποίο 
πιστεύουμε ότι δεν ικανοποιεί τον πραγματικό στόχο του νομοθέτη και της ηγεσίας του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών, όπως -τουλάχιστον- τον είχαμε κατανοήσει στις μεταξύ μας σχετικές συζητήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουμε τις κάτωθι βασικές παρατηρήσεις: 

 Με τα οριζόμενα στις παραγράφους Ι.3 (χρονικό όριο τριετίας από την έγκριση της μελέτης) και ΙΙ 
(διαδικασία ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης) του άρθρου 4 του σχεδίου Υ.Α. καταργείται η 
υποχρεωτικότητα της διάταξης του Ν. 4412/16, καθ’ υπέρβαση της σχετικής εξουσιοδότησης για την 
έκδοση της Υ.Α. 

 Όπως είχαμε τεκμηριώσει στις αρχικές κοινές συνεδριάσεις των δύο Ομάδων Εργασίας (Κατασκευών και 
Μελετών) ως «Βασικός Μελετητής» θα πρέπει να οριστεί ο Ανάδοχος των τελικών σταδίων όλων των 
κατηγοριών μελετών του έργου, διότι κατά την κατασκευή είναι πιθανό να απαιτηθεί 
συμμετοχή/γνωμοδότηση για θέματα που άπτονται διαφόρων κατηγοριών μελετών, πέραν αυτών που 
ορίζονται ως «κύριες μελέτες» (π.χ. τοπογραφικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά, κ.ά.). 

 Υπό το ανωτέρω πραγματικό δεδομένο, θεωρούμε ότι τόσο οι ορισμοί των «βασικών μελετητών» όσο και 
οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις του άρθρου 3 δεν καλύπτουν τις ανάγκες που δύναται να προκύψουν κατά 
την κατασκευή ενός έργου (ιδίως, δε, των οριζόμενων ως «Ειδικών» ή «Πολύπλοκων» ή «Σύνθετων»). 

 Ο περιορισμός της αμοιβής κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 θεωρούμε ότι είναι 
εσφαλμένος, καθόσον οδηγεί σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές απαιτήσεις των αναθετουσών 
αρχών και φορέων (π.χ. το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που κατασκευάζει μεγάλα έργα θα έχει 
μικρότερη δυνατότητα υποστήριξης από έναν μικρό Δήμο). 

 Η διάταξη του άρθρου 188 περί «βασικού μελετητή» ισχύει και για τις συμβάσεις έργων των φορέων του 
Βιβλίου ΙΙ (βλ. άρθρο 1, παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/16), γεγονός που δεν έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω 
σχέδιο Υ.Α., το οποίο αναφέρεται ρητώς μόνον στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/16. 

 Ο τρόπος καταμερισμού και καταβολής της αμοιβής (άρθρο 9) δεν συνάδει με τις προβλέψεις των παρ. 4 
και 5 του άρθρου 7 του σχεδίου Υ.Α...». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Υ.Α. προωθήθηκε ως είχε και, εν τέλει, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 

4203/25.09.2018. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητικό κόσμο η έναρξη 

εφαρμογής των νέων διατάξεων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής αυτών (ιδίως σε παλαιές 

συμβάσεις μελετών). 

Επειδή, πάντως, έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται πλήθος αποριών, αλλά και προβλημάτων, 

το Δ.Σ. προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη, αλλά και να προβεί σε σχετικές παρεμβάσεις εάν 

απαιτείται, διερευνά νομικά (έχει ήδη λάβει και μελετά σχετική γνωμοδότηση της κ. Άννας 

Χασάπη), κάποια κρίσιμα σημεία της εν λόγω Υ.Α., όπως: 

https://segm.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%85-%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%cf%83/
https://segm.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%85-%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%cf%83/
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! Για τη δημοπράτηση και ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης ενός δημοσίου έργου (σε όσες 

περιπτώσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ) είναι προαπαιτούμενο η σύναψη της 

σύμβασης με τον «βασικό μελετητή»; 

! Είναι υποχρεωτική για τον βασικό μελετητή η υπογραφή σύμβασης κατά την εκτέλεση του 

έργου προκειμένου για μελέτες που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή είχαν ήδη ολοκληρωθεί στον 

χρόνο έκδοσης της ΥΑ;. 

! Βάσει των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 7 της ΥΑ, γραφείο μελετών που έχει συνάψει 

σύμβαση «βασικού μελετητή» δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών 

συμβούλου διαχείρισης ή τεχνικού συμβούλου για την επίβλεψη/παρακολούθηση του έργου; 

5.1.3.4. Υ.Α. εξειδίκευσης παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης 

(άρθρο 188, παρ. 6 του ν.4412/2016). 

Μία από τις βασικές θέσεις και προτροπές του ΣΕΓΜ, σε όλες τις παρεμβάσεις και τις επαφές με 

το Υπουργείο Υποδομών, ήταν η ενεργοποίηση των διαδικασιών σύνταξης της Υ.Α. που 

προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 196 του Ν. 4412/16, η οποία εισήχθη στο νόμο κατόπιν 

δικής μας πρότασης (ήταν από τις ελάχιστες προτάσεις μας που ενσωματώθηκαν): «2. Με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξειδικεύεται το είδος των 

παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 

3 του άρθρου 2, και συγκεκριμένα: α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, 

Προϋπολογισμός κ.λπ.) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και 

ηλεκτρονική) που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 189, για την έγκριση της 

ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης»15. 

Ο καθορισμός των ελάχιστων παραδοτέων των μελετών αναμένεται ότι θα έχει θετική επίδραση 

αφενός στην αναχαίτιση του φαινομένου των υπερβολικών προσφορών, αφετέρου στη 

διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης σε επίπεδο υποβολής προσφορών 

και ελέγχου/επίβλεψης των συμβάσεων, μέχρι τη σύνταξη και τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. 

Κατόπιν, πρότασης του ΣΕΓΜ και σχετικής συνεννόησης αποφασίστηκε να συσταθούν 

ολιγάριθμες επιτροπές ανά κατηγορία έργων του Υπουργείου (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά 

και κτιριακά έργα), οι οποίες θα υποστηρίζονται από μία οριζόντια ομάδα για τις «υποστηρικτικές» 

κατηγορίες μελετών (τοπογραφικά, στατικά, γεωλογικά – γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά, ΗΛΜ, 

κ.λπ.). Από πλευράς ΣΕΓΜ, ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά τη σύνταξη της Υ.Α. ορίστηκαν και 

συμμετείχαν στο σημαντικό αυτό έργο (από πλευράς απαιτήσεων απασχόλησης και αντικειμένου), 

τα κάτωθι στελέχη εταιρειών – μελών μας: 

 Ο.Ε. μελετών συγκοινωνιακών έργων: κ. Παναγής Τονιόλος, ο οποίος ορίστηκε και 

Συντονιστής όλων των ομάδων και εκπροσώπων του ΣΕΓΜ, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη 

Τζάνη, 

                                                
15 Η προβλεπόμενη στον Ν. 4412/16 Υ.Α. αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις προς σύνταξη εκτελεστικές 

πράξεις για τις οποίες συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας το 2016. 

https://www.dropbox.com/s/xf41kf7hjel5dvl/YA_epitropi_ya_paradotea.pdf?dl=0


 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 

 

Σελ. 64 / 97 
 

 Ο.Ε. μελετών υδραυλικών έργων: κ. Ιωάννα Ξανθοπούλου, με αναπληρωτή τον κ. Χρήστο 

Δαμβέργη, 

 Ο.Ε. μελετών λιμενικών έργων: κ. Νίκος Παναγόπουλος, με αναπληρωτή τον κ. Κυριάκο 

Σπυρόπουλο, 

 Ο.Ε. μελετών κτιριακών έργων: κ. Πέτρο Πετρακόπουλο, με αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο 

Διγώνη, 

με τον όρο "αναπληρωτής" να είναι τυπικός, καθόσον απαιτούνταν και υπήρξε ουσιαστική και 

σημαντική συμμετοχή όλων. 

Επίσης, ορίστηκαν: 

 Για τα τοπογραφικά θέματα η κ. Μαρία Κωνσταντινίδη, Τοπογράφος Μηχανικός της εταιρείας 

ΤΕΜ ΑΕ. 

 Για τα γεωτεχνικά και τα γεωλογικά θέματα οι κ.κ. Γεώργιος Ντούλης (Πολιτικός Μηχανικός) 

και Χαρά Αλεξιάδου (Γεωλόγος) της εταιρείας ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ. 

 Για τα δομοστατικά θέματα ο κ. Ευάγγελος Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός της εταιρείας 

ΔΟΜΗ ΑΕ. 

 Για τα ΗΛΜ θέματα ο κ. Ιωάννης Μακατσώρης (ΗΛΜ Μηχανικός) της εταιρείας ΤΕΑΜ ΑΕ. 

 Για τα περιβαλλοντικά θέματα ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός 

Περιβάλλοντος της εταιρείας ENVECO ΑΕ. 

 Για τα δασολογικά-δασοτεχνικά και τα γεωργικά-φυτοτεχνικά κ.λπ. θέματα οι κ.κ. Νικόλαος 

Χλύκας (Δασολόγος) και Γεώργιος Παπανικολάου (Γεωπόνος) της εταιρείας NERCO ΑΕ. 

 Για τα χημικοτεχνικά θέματα (επεξεργασία νερού και λυμάτων) ο κ. Δημήτριος Οικονομίδης 

(Χημικός Μηχανικός) της εταιρείας HPC PASECO ΕΠΕ. 

Οι εργασίες και οι συνεδριάσεις (συνεχείς) των Ομάδων ξεκίνησαν τον Μάιο 2017 και 

ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2017, οπότε και παραδόθηκαν από τον ΣΕΓΜ τα προτελικά σχέδια 

για τις τέσσερις (4) κατηγορίες έργων. Αδιαμφισβήτητα, το έργο που παρήγαγαν οι ανωτέρω 

εκπρόσωποί μας αξίζει των συγχαρητηρίων όλων. Πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξε πολύ καλή 

συνεργασία και συμβολή και εκπροσώπων από άλλους συνδέσμους (ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ), ιδίως 

αυτών που είναι και μέλη εταιρειών του ΣΕΓΜ.  

Εν συνεχεία, διενεργήθηκε διαβούλευση (2ος και 3ος 2018), αξιολόγηση των σχολίων της 

διαβούλευσης και έλεγχος και παρατηρήσεις από τα μέλη του Σ.Δ.Ε. – ΤΜ, κυρίως από τους 

καθηγητές της κάθε κατηγορίας έργων και σύνταξη από τις ομάδες εργασίας των τελικών σχεδίων 

(υπό τον συντονισμό του Γ.Γ. Π. Τονιόλου), τα οποία εγκρίθηκαν σε κοινή συνεδρίαση των Σ.Δ.Ε. 

ΤΚ και ΤΜ και έχουν προωθηθεί προς έγκριση και έκδοση της Υ.Α. από τον Υπουργό (αναμένεται 

στο προσεχές διάστημα). 

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 27-11-18 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 11/2018 του Υπουργείου 

Υποδομών, με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος «Οδηγός Εκπόνησης μελετών Δημοσίων 

https://segm.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85-%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b5%ce%be/
https://www.dropbox.com/s/qoe4nrf0grebho6/E11%28ex38%29_2018.pdf?dl=0
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Έργων του Ν.4412/16 (Βιβλίο I)», σε αντικατάσταση της Εγκυκλίου 38 του 2005, με τον οποίο 

είναι σε πλήρη συμβατότητα τα ανωτέρω συνταχθέντα παραδοτέα μελετών. 

5.1.4. Αναμενόμενο Π.Δ. για τα νέα Μητρώα (Ν. 4472/2017) 

Ο Σύνδεσμος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για τον ορισμό εκπροσώπων στην Κεντρική και 

στις επιμέρους ομάδες εργασίας για τη σύνταξη του σχεδίου Π.Δ. που προβλέπεται στον Ν. 

4472/2017). Συγκεκριμένα, εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κ. Καλέργη, Π. Τονιόλο, Π. Τζάνη (για 

τα Μητρώα) και Ι. Μακατσώρη (για τις πειθαρχικές διατάξεις). Οι εκπρόσωποί μας συμμετείχαν σε 

πλήθος πολύωρων συνεδριάσεων των Ο.Ε. και συμμετείχαν ουσιαστικά στη σύνταξη των σχεδίων 

των επιμέρους κεφαλαίων που υποβλήθηκαν στο γραφείο του Υπουργού Υποδομών. Ιδίως σε ό,τι 

αφορά τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - 

Διαχείρισης Έργων, η συμμετοχή στη σύνταξη των αντίστοιχων κεφαλαίων του Π.Δ. 

πραγματοποιήθηκε, τελικώς, περισσότερο προς υποστήριξη και υποβοήθηση των υπηρεσιακών 

στελεχών της σχετικής Ο.Ε., παρά για λόγους ουσίας, καθόσον έγινε σαφές εξαρχής τόσο από τα 

στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και από τα στελέχη του γραφείου του Υπουργού, ότι η κατάταξη 

στους Καταλόγους Οικονομικών Φορέων δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες, για την οποία αρκεί η απλή εγγραφή στο Μητρώο και η πλήρωση των 

όποιων προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής τίθενται από τις αναθέτουσες αρχές στις προκηρύξεις 

των διαγωνισμών (εάν τίθενται). 

Μέχρι και σήμερα, το τελευταίο δημοσιοποιημένο σχέδιο του Π.Δ. είναι αυτό που συνοδεύει την 

από 18/8/2017 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, το οποίο έχει διαφοροποιήσεις επί της ουσίας και επί της 

δομής, με το σχέδιο που γνώριζαν οι εκπρόσωποί μας. 

Έκτοτε, ένα και πλέον έτος μετά, η μόνη πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι το σχέδιο Π.Δ. 

έχει κατατεθεί στο ΣτΕ και αναμένεται η έγκρισή του στο προσεχές διάστημα.  

Η καθυστέρηση έκδοσης του Π.Δ. συνιστά αφενός μεγάλο ερωτηματικό για τον κλάδο, 

αφετέρου σημαντικό εμπόδιο επιχειρηματικού προγραμματισμού και οργάνωσης. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, όπως σύσσωμα τα μέλη είχαν συμφωνήσει στη σχετική εκδήλωση το 2016, η 

μη υποχρεωτική κατάταξη των επιχειρήσεων σε τάξεις καθιστά τα νέα Μητρώα άνευ ουσιαστικής 

σημασίας!! 

Με την έκδοση του Π.Δ. το Δ.Σ. θα προγραμματίσει ειδική ενημερωτική εκδήλωση για την 

παρουσίαση και τη διευκρίνιση των διατάξεων, στην οποία θα κληθούν στελέχη του Υπουργείου, 

της ΕΑΑΔΗΣΥ, της ΑΕΠΠ, κ.ά. 

5.1.5. Αντιμετώπιση φαινομένων κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου 

ανάθεσης συμβάσεων 

Όπως προαναφέρθηκε, το Δ.Σ. πραγματοποίησε διάφορες παρεμβάσεις σε διαγωνιστικές 

διαδικασίες, κυρίως για περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών ή φωτογραφικών όρων και για 

https://www.dropbox.com/s/0qyoqcjiaew5psv/sxedio_pd_mitroa_eaadhsy.pdf?dl=0
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περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. διάφορες σχετικές επιστολές στην 

παρ. 4.12).  

Από το 2017 αυξάνονται συνεχώς τα φαινόμενα κακής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί 

ανάθεσης μελετών (Ν. 4412/16), κυρίως από Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, αλλά και από 

Δ/νσεις Περιφερειών και Υπουργείων, γεγονός που έχει αναδείξει και αναδεικνύει συνεχώς ο ΣΕΓΜ, 

ζητώντας τη λήψη μέτρων. Παρατηρούνται, δε, τόσο στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όσο και 

στους συνοπτικούς διαγωνισμούς, όπου εμφανίζονται και τα περισσότερα κρούσματα.  

Οι πλείστες περιπτώσεις αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπου εμφανίζονται 

υπερβολικές έως φωτογραφικές απαιτήσεις, που ξεπερνούν –προκλητικώς πολλές φορές- κάθε 

έννοια σοβαρότητας και λογικής. 

 

Εντείνεται, επίσης, το φαινόμενο των «απευθείας» αναθέσεων μέσω της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης (βλ. άρθρα 128 και 119 του Ν. 4412/16), χωρίς αναφορά στα κριτήρια με τα 

οποία επιλέγονται τα μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, γεγονός που προσβάλει και τους προσκαλούμενες στη διαδικασία (βλ. και 

σχετική παρέμβαση προς τον Υπουργό, χωρίς ανταπόκριση). 

Δυστυχώς, στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού δεν μπορεί να συμβάλει με επιτυχία ο 

ΣΕΓΜ, μέσω των απευθείας παρεμβάσεών του, καθόσον τα έγγραφά μας είτε αγνοούνται είτε 

απαντώνται για να απαντηθούν, με ανεπαρκείς, εσφαλμένες και, πολλάκις, εκνευριστικές 

αιτιολογίες και επιχειρήματα «αντίκρουσης» των καταγγελλομένων. Περαιτέρω, είναι αντικειμενικά 

αδύνατον το Δ.Σ. του Συνδέσμου να μπορέσει να παρέμβει ή/και να ανταπαντήσει σε όλες τις 

περιπτώσεις που περιέρχονται σε γνώση του.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες παρεμβάσεις αποφασίζονται κατόπιν αξιολόγησης του αντικειμένου 

και της σπουδαιότητας των θεμάτων (ιδίως εάν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον) και με βάση τις 

απαιτήσεις απασχόλησης της λοιπής επικαιρότητας της περιόδου.  

https://www.dropbox.com/s/zxqpbyg0wxd98yp/44_%CE%95%CE%9E_19.04.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91
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Σε κάθε περίπτωση, δε, 

προτρέπονται τα θιγόμενα μέλη να 

προσφεύγουν συλλογικά (ως ένωση 

εταιρειών), ώστε να επιμερίζεται η 

δαπάνη του παραβόλου, στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Εκδίκασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 

μέχρι σήμερα έχει επιδείξει με τις 

αποφάσεις της ότι είναι πολύ αυστηρή 

σε θέματα ισότιμου και υγιούς 

ανταγωνισμού και έχει ακυρώσει πλήθος 

περιπτώσεων υπερβολικών απαιτήσεων 

στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Επειδή, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με τη βοήθεια κρατικών ελεγκτικών 

μηχανισμών, το Δ.Σ. προέβη στις εξής ενέργειες: 

 Στην ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ως αρμοδίου για το θεσμικό 

πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών. Βεβαίως, το Υπουργείο δεν μπορεί να 

παρέμβει απευθείας προς τρίτους φορείς, αλλά μπορεί να εκδώσει κάποιες σχετικές εγκυκλίους 

για τον περιορισμό των φαινομένων αυτών, και κυρίως εντός του ιδίου του Υπουργείου. 

 Ενημέρωση του Προέδρου και των στελεχών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις διάφορες συναντήσεις μας 

(παραδίδοντας και σειρά εξόφθαλμων περιπτώσεων), από τους οποίους ζητήθηκε η ενασχόληση 

και παρέμβαση της Αρχής στις περιπτώσεις παρεμβάσεών μας (που της κοινοποιούνται όλες), 

στο πλαίσιο της θεσμικής αρμοδιότητας που έχει για τον έλεγχο (συστηματικό και 

δειγματοληπτικό) της ορθής εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες. Η Αρχή μας πρόβαλε το πρόβλημα ανεπαρκούς στελέχωσης, το 

οποίο θα επιλυθεί στο προσεχές διάστημα, οπότε προγραμματίζουν μια συστηματική 

ενασχόληση με τα θέματα αυτά, γιατί έχουν συνεχείς οχλήσεις κι από άλλους φορείς. 

 Ενημέρωση του Προέδρου και μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

με την οποία έχουν αναπτυχθεί άριστες σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΠΠ μας έχει 

ενημερώσει ότι έχει απορήσει από τον πολύ χαμηλό αριθμό προσφυγών για συμβάσεις 

μελετητικών και συναφών υπηρεσιών, σε σχέση με τις άλλες δημόσιες συμβάσεις (έργα και 

προμήθειες). 

5.2. Προσφυγή κατά της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ  

Από την αρχή της ιδρύσεως του ΤΜΕΔΕ, ο ΣΕΓΜ ζήτησε τη συμμετοχή εκπροσώπου του στις 

συνεδριάσεις της Δ.Ε. (αρχικώς παρέμεινε η προηγούμενη του ΤΣΜΕΔΕ), με σκοπό την άμεση 

http://www.aepp-procurement.gr/
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ενημέρωση και τη διατύπωση των απόψεών μας επί των συζητούμενων θεμάτων. Δυστυχώς, το 

αίτημά μας αυτό, το προώθησε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ αλλά δεν έγινε δεκτό από κάποια μέλη της 

Δ.Ε., τα οποία επικαλούνται τον «τύπο» που ορίζει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας για τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  

Έτσι, αναμέναμε ότι το θέμα αυτό θα λυθεί το 2018, καθόσον σύμφωνα με τον νόμο (παρ. 1.β 

του άρθρου 87 του Ν. 4387/2016) στη νέα σύνθεση της 5μελούς Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ 

συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, δύο μέλη τα οποία ορίζονται από κοινού από τις εργοληπτικές 

οργανώσεις και τον ΣΕΓΜ. Η εξέλιξη αυτή συνιστά τη μερική εκπλήρωση ενός διαχρονικού 

αιτήματος του ΣΕΓΜ, το οποίο προώθησε και το προηγούμενο Δ.Σ., μέσω παρέμβασης στους 

Προέδρους του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ που συμμετείχαν στη διαβούλευση σύνταξης των 

συγκεκριμένων διατάξεων για το ΤΜΕΔΕ. Θεωρούσαμε, δε, ότι οι εργοληπτικές οργανώσεις θα 

συμφωνήσουν ότι ο ένας από τους δύο κοινούς εκπροσώπους θα πρέπει να είναι από τον μοναδικό 

εκπρόσωπο του μελετητικού κλάδου. 

Στις 25.01.2018 λάβαμε την έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Αναστάσιου 

Πετρόπουλου, προς τους φορείς που προβλέπει ο νόμος για τον ορισμό εκπροσώπων στην υπό 

συγκρότηση νέα Δ.Ε. του Ταμείου, οπότε αμέσως επικοινωνήσαμε με τις εργοληπτικές οργανώσεις 

και ζητήσαμε συνάντηση για τον από κοινού ορισμό των δύο εκπροσώπων που ορίζει ο νόμος. 

Δυστυχώς, λόγω της διαχρονικής αντιπαλότητας μεταξύ των εργοληπτικών οργανώσεων, δεν 

κατέστη δυνατή η διενέργεια συνάντησης, και ενημερωθήκαμε ότι κάθε φορέας θα στείλει δικούς 

του εκπροσώπους. 

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, αποστείλαμε στον Υφυπουργό έγγραφο, με τον οποίο τον 

ενημερώσαμε ότι: «Παρά τη σχετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας για τον προγραμματισμό σχετικής 

συνάντησης/συζήτησης, δεν κατέστη δυνατή η από κοινού υποβολή πρότασης εκπροσώπησης στη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με τους λοιπούς φορείς της παρ. 1.β του άρθρου 87 του Ν. 4387/2016 (υπάρχει 

διαχρονική διαφωνία μεταξύ των εργοληπτικών οργανώσεων). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τους κάτωθι 

εκπροσώπους του ΣΕΓΜ για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.:... Επισημαίνουμε ότι ο ΣΕΓΜ εκπροσωπεί 

τον μελετητικό κόσμο της χώρας (οι λοιποί φορείς είναι εργοληπτικοί) και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται -νόμω 

και ουσία- να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στη Δ.Ε. του Ταμείου.». 

Στη συνέχεια, και επειδή δεν είχαμε σχετική ενημέρωση (τόσο για το θέμα αυτό, όσο και για το 

πλήθος των εγγράφων μας για τη διευκρίνιση της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 

ΕΜΠ), επανήλθαμε με νέο έγγραφο, στο οποίο αναφέραμε τα εξής: «Ενόψει της επικείμενης απόφασής 

σας για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (για τα 

οποία, δυστυχώς μέχρι σήμερα, ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει), παρακαλούμε για τον προγραμματισμό 

συνάντησής μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για θέματα αρμοδιότητάς σας που απασχολούν τις 

μελετητικές επιχειρήσεις της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε, εκ νέου, την εύλογη απαίτηση 

συμμετοχής εκπροσώπου του ΣΕΓΜ, δηλαδή της ελληνικής μελετητικής επιχειρηματικής κοινότητας, στη 

Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ. Οι μελετητικές επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες, 

συνιστούν σημαντικό και αυτόνομο τμήμα του τεχνικού τομέα και των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ, και δεν 

https://www.dropbox.com/s/bmhbocumadc5sse/14_%CE%95%CE%9E_05.02.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%94%CE%95_%CE%A4%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0v0nlvf5esqb1g6/28_%CE%95%CE%9E_16.03.2018_%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%9C_%CE%BA.%20%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
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μπορούν να εκπροσωπηθούν ούτε από το ΤΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τους μηχανικούς ως άτομα και όχι τις 

επιχειρήσεις, ούτε -και κυρίως- από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.». 

Δυστυχώς, εκτός της συνήθους αγνόησης και μη απάντησης των εγγράφων μας, εκδόθηκε 

τελικώς η ΥΑ με τίτλο «Διορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.3.2018), η οποία δεν 

προέβλεπε εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ στη Δ.Ε. του Ταμείου (αποφασίστηκε από τον Υπουργό κι οι δύο 

εκπρόσωποι των φορέων που προβλέπει ο νόμος να είναι από τους εργοληπτικούς συνδέσμους). 

Κατόπιν της αρνητικής εξέλιξης αυτής, το Δ.Σ. αποφάσισε την κατάθεση Αίτησης στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας για την ακύρωση της εν λόγω Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Οι κύριοι λόγοι ακύρωσης της εν λόγω Απόφασης που επικαλείται ο ΣΕΓΜ στην Αίτησή του, για 

την οποία συνεργάστηκε με τη νομική σύμβουλο, κ. Άννα Χασάπη, είναι η παράβαση κατ’ ουσία 

διάταξης νόμου (καταστρατήγηση σκοπού άρθρου 87 του ν. 4387/2016), η παράβαση ουσιώδους 

τύπου της διαδικασίας, η έλλειψη αιτιολογίας και η παράβαση των θεμελιωδών αρχών της 

αναλογικότητας και της ισότητας. 

Όπως δήλωσε και στο σχετικό Δελτίο Τύπου, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ «Με αυτήν την 

επιβεβλημένη κίνησή μας προσπαθούμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση του, επί δεκαετίες, 

απαράδεκτου κατεστημένου της απουσίας εκπροσώπησης των μελετητικών γραφείων στη 

Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ (τέως Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων του ΤΣΜΕΔΕ) και της διακριτικής αντιμετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο 

μελετητικός κλάδος συνιστά τον πρώτο και θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος παραγωγής έργων 

και πρέπει να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Οι 

μελετητικές επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες, συνιστούν σημαντικό 

και ιδιαίτερο τμήμα των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ και επιβάλλεται να εκπροσωπούνται, αμέσως, στη 

Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου. Η αυτονόητη αυτή απαίτηση αναγνωρίζεται, πλέον, κι από τον 

νομοθέτη, ο οποίος προέβλεψε τον από κοινού ορισμό εκπροσώπων μελετητικών και εργοληπτικών 

επιχειρήσεων. Ο ΣΕΓΜ στήριξε εξαρχής και συνεχίζει να στηρίζει το ΤΜΕΔΕ, έχοντας προτείνει και 

τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο (με ένταξη σ’ αυτό των τομέων επικουρικής ασφάλισης 

και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ), αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί την απουσία 

εκπροσώπησης των μελετητικών επιχειρήσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του. Οι όποιες διαχρονικές 

διαφωνίες μεταξύ των εργοληπτικών συνδέσμων δεν μπορεί να οδηγούν σε διοικητικές αποφάσεις 

που δεν συνάδουν με το πνεύμα του νομοθέτη. Προφανώς, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΣΕΓΜ ουδεμία 

αντιπαλότητα ή προσωπική έριδα έχουν με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ορισθείσας Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ, με τους οποίους -άλλωστε- διατηρούνται μακρόχρονες φιλικές ή/και 

συνεργατικές σχέσεις. Ο ΣΕΓΜ στηρίζει το σημαντικό έργο που επιτελούν και θα είναι αρωγός σε 

οποιεσδήποτε προσπάθειες και δράσεις που στοχεύουν αφενός στην ενδυνάμωση και στον 

εκσυγχρονισμό του Ταμείου, αφετέρου στην ανάκαμψη του ευρύτερου τεχνικού κλάδου και στην 

προώθηση της υγιούς, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUZmfqu26Qo7s6r5O_R_hRGHrPxMKm2g2KrKFzXoALmU
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Σημειώνεται ότι η κίνησή μας αυτή είχε μεγάλη αποδοχή και επιβράβευση από τον μελετητικό 

κλάδο και από τους άλλους συνδέσμους. 

Η αίτηση ακύρωσης αναμένεται να εκδικαστεί το 2019. 

5.3. Επιχειρηματικό περιβάλλον 

5.3.1. Φορολογικές και Ασφαλιστικές επιβαρύνσεις 

Για το ισχύον φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς δεν μπορούσε να υπάρξει ιδιαίτερη 

απασχόληση του Δ.Σ., πέραν της προβολής του θέματος των υπέρογκων επιβαρύνσεων των 

εταιρειών και των στελεχών τους, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην όλη δυσμενή κατάσταση 

του κλάδου και συνιστούν σοβαρό μειονέκτημα στις προσπάθειες ανταγωνισμού των αλλοδαπών 

εταιρειών στον διεθνή χώρο. 

 

Περαιτέρω, μέσω της συμμετοχής μας στον ΣΕΒ, υπάρχει πλήρης, αξιόπιστη και έγκαιρη 

ενημέρωση των μελών επί όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων, εγκυκλίων κ.λπ., 

από το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». 

5.3.2. Αντιμετώπιση φαινομένου ανεξέλεγκτων εκπτώσεων 

Η πλήρης απελευθέρωση των εκπτώσεων, μετά τη θέσπιση του Ν. 3919/2011, έχει 

δημιουργήσει απαράδεκτες και ανεξέλεγκτες συνθήκες στην αγορά, οι οποίες λειτουργούν εις 

βάρος των υγιών επιχειρήσεων και του δημοσίου συμφέροντος. 

Όπως είχε προβλέψει και ενημερώσει την τότε ηγεσία του Υπουργείου ο ΣΕΓΜ, η 

αποσπασματική εφαρμογή του μέτρου της ελεύθερης έκπτωσης δεν μπορεί να επιτύχει τους 

βασικούς στόχους αυτού, δηλαδή την εξυγίανση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της 

διαφάνειας. Επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι στην Εισηγητική Έκθεση του Ν. 3316/2005 αναφερόταν 

ότι «...Η ανάθεση της μελέτης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή απαλλάσσει βεβαίως από 

την προσπάθεια αναζήτησης κριτηρίων ανάθεσης, ...αλλά δεν τίθεται υπό συζήτηση γιατί θα 
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προκαλούσε πόλεμο επί των τιμών χωρίς έλεος, με επικράτηση των κακών μελετητών εις βάρος 

των ποιοτικών και θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες στην ποιότητα των μελετών...». 

 Δυστυχώς, η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα, καθόσον από το 

πρώτο διάστημα εφαρμογής του μέτρου δίδονταν υπερβολικές εκπτώσεις, οι 

οποίες πλέον, ξεπερνούν παγίως το 70%, φτάνουν και ξεπερνούν σε πολλές 

περιπτώσεις μέχρι και το 90%!!!  

Το νοσηρό αυτό φαινόμενο, σε συνδυασμό αφενός με την έλλειψη τεχνικών 

προδιαγραφών και τις αντικειμενικές αδυναμίες της δημοσίας διοίκησης για την 

άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και αυστηρής επίβλεψης, αφετέρου με τη 

συνεχώς μειούμενη εγχώρια ζήτηση, λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης του 

ΕΣΠΑ ή/και της μη ορθολογικής διαχείρισης αυτού σε αναπτυξιακές δράσεις 

προστιθέμενης αξίας, καθώς και της διαρκούς μείωσης του Π.Δ.Ε., έχει επιφέρει 

στρέβλωση στην αγορά των μελετητικών υπηρεσιών, θέτοντας εκτός αγοράς υγιείς, 

δραστήριες και καταξιωμένες εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

και να επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο παθογενές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η πολιτεία αδιαφορεί (βλ. πλήθος παρεμβάσεων ΣΕΓΜ κι άλλων φορέων) και αποδέχεται το 

φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων αναθέτοντας συμβάσεις με παράλογες εκπτώσεις, 

οδηγώντας τον μελετητικό κλάδο σε τροχιά πλήρους παρακμής, ξεπερνώντας, πλέον, τα όρια του 

ευτελισμού και του παραλογισμού και θέτοντας σε προφανή κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, σε 

πλήρη αντίθεση με τις πρωτοβουλίες και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!!!  

Η άμβλυνση του προβλήματος αυτού ήταν στις προτεραιότητες του Δ.Σ. (βλ. και παρ. 5.1.3.2), 

το οποίο σε όλες τις παρεμβάσεις (έγγραφες και προφορικές) και στον δημόσιο διάλογο έθεσε με 

έμφαση το θέμα, ζητώντας από την πολιτεία να δρομολογήσει τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών 

προληπτικών και αποτρεπτικών διατάξεων, αλλά και από τον ίδιο τον μελετητικό κλάδο να 

αναλογιστεί τις ευθύνες του και να σταματήσει τον παραλογισμό. Κατόπιν, δε, σχετικής 

ενημέρωσης από τον ΣΕΓΜ, κατατέθηκε και σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, 

στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. 

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καθολική αποδοχή για την αναγκαιότητα λήψης 

μέτρων για την αναχαίτισή του, το απαράδεκτο φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων 

συνεχίζεται εντεινόμενο. Είναι σαφές, δε, ότι οι λύσεις του προβλήματος ξεπερνούν τα όρια και τις 

δυνατότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΜ και του κάθε συνδέσμου... 

5.3.3. Κατάργηση μη ανταποδοτικών και αναχρονιστικών κρατήσεων 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια συνεχίστηκαν, μετ’ επιτάσεως, οι προσπάθειες και οι 

παρεμβάσεις για την παύση του φαινομένου της καταχρηστικής απαίτησης καταβολής των 

καταργηθέντων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ για τις πληρωμές που αφορούν συμβάσεις που 

συνήφθησαν προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016). 

https://www.dropbox.com/s/w9xq5vrfjj64nxs/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf?dl=0
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Το θέμα των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, συνιστά αδιαμφισβήτητο 

τεκμήριο/παράδειγμα του εχθρικού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χώρα 

μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση: άρνηση ανάληψης ευθυνών, 

αυθαίρετη συμπεριφορά και απαιτήσεις στα όρια της κατάχρησης εξουσίας και πλήρης αδιαφορία 

για τις συνέπειες και τις επιβαρύνσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επίσης, καταδεικνύει και την 

αδιαφορία της ηγεσίας των υπουργείων, που δεν ενδιαφέρονται καν να «χρεώσουν» τα έγγραφά 

μας σε κάποιο αρμόδιο στέλεχος (εφόσον δεν δύνανται ή δεν καταδέχονται να ασχοληθούν οι 

ίδιοι), προκειμένου να δοθεί μια απάντηση, όπως ορίζει αφενός ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 

αφετέρου οι βασικές αρχές της χρηστής διοικήσεως. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, και προς διασφάλιση του κύρους του ΣΕΓΜ και της αξιοπρέπειας των 

μελών του Δ.Σ., αποφασίστηκε η υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επιλαμβανόμενος της σχετικής καταγγελίας- αναφοράς του ΣΕΓΜ, 

εξέδωσε τη με αριθμό πρωτ. 245801/37602/2018/30.8.2018 διευκρινιστική επιστολή 

του, η οποία απευθύνεται ως κατευθυντήρια οδηγία στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με την οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι 

νομοθετικές διατάξεις που θέσπισαν την κατάργηση δεν θέτουν ως προϋπόθεση εφαρμογής τους 

ούτε διακρίνουν ανάλογα με τον χρόνο υπογραφής των συμβάσεων δυνάμει των οποίων 

καταβάλλονται οι εκάστοτε αμοιβές. 

Επομένως, κατά τα αναφερόμενα στην εν λόγω επιστολή “…Οι αμοιβές που εισπράχθηκαν και 

εισπράττονται μετά την ισχύ των ως άνω νομοθετικών διατάξεων, απαλλάχθηκαν και 

απαλλάσσονται από τις κρατήσεις αυτές και τούτο γιατί έτσι προέβλεψαν οι ανωτέρω ρητές 

διατάξεις του νόμου“. Κατόπιν αυτών, καταλήγει ο Συνήγορος του Πολίτη απευθυνόμενος στο αρμόδιο 

Υπουργείο Εργασίας “…και σε συνέχεια των σχετικών επιστολών που έχει απευθύνει ο ΣΕΓΜ προς το 

Υπουργείο σας, παρακαλούμε να εξετάσετε το ζήτημα που τίθεται και να μας ενημερώσετε για τις απόψεις 

σας. Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία που παρατίθενται, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η παροχή 

κατευθυντήριων οδηγιών, με την έκδοση σχετικής Εγκυκλίου, προς όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, για 

την ορθή εφαρμογή του νόμου και την μη επιβολή κρατήσεων παρά την νομοθετική κατάργησή τους.”. 

Υπενθυμίζουμε ότι επί του ίδιου αυτού ζητήματος και η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, με την με αριθμό 129/2018 γνωμοδότησή της (βλ. την από 27/7/2018 σχετική 

ενημέρωση του ΣΕΓΜ), επεσήμανε με ομόφωνη γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του ΝΣΚ (την με 

αρ. 80/2018) έχει ήδη γίνει αποδεκτό ότι οι καταργήσεις των κρατήσεων ανακύπτουν σε σχέση με 

κάθε λογαριασμό που εισπράττεται μετά την θέση σε ισχύ των σχετικών καταργητικών διατάξεων 

«…ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του 

σχετικού εργολαβικού συμφωνητικού, εφόσον ο νόμος δεν κάνει σχετικώς διάκριση». 

Έως ότου εκδοθεί η σχετική Εγκύκλιος ύστερα από την ανωτέρω υπόδειξη του Συνηγόρου του 

Πολίτη, η οποία θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα που ανέκυψε όταν, παρά τη θέση σε ισχύ των 

αντίστοιχων σαφών νομοθετικών διατάξεων, πλήθος Αναθετουσών Αρχών εξακολούθησαν και 

εξακολουθούν να απαιτούν προκαταβολή των εν λόγω κρατήσεων προκειμένου να προχωρήσουν 

https://segm.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%b3%ce%bc-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ae%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7/
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στην καταβολή των αμοιβών μελετών, πιστεύουμε ότι η ομονοούσα θέση των θεσμοθετημένων 

οργάνων της Πολιτείας ως προς την μόνη ορθή κατά τα άνω έννοια και εφαρμογή των κρίσιμων 

νομοθετικών διατάξεων, θα αναστείλει άμεσα και την πρακτική αναζήτησης και προκαταβολής 

καταργημένων κρατήσεων, έστω και καθυστερημένα. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά κι από αυτήν την τελευταία επιτυχή ενέργεια του ΣΕΓΜ, με την 

οποία ο Σύνδεσμος εξάντλησε τις ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασής του για το θέμα, θα 

υπάρξει –επιτέλους- ουσιαστική ανταπόκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως επιβάλλεται από 

τους βασικούς κανόνες της χρηστής διοικήσεως. 

Επισημαίνεται ότι η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη συνιστά πράξη διαμεσολάβησης στη 

Διοίκηση προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων από την τελευταία για την ορθή εφαρμογή των 

διατάξεων και την άρση των φαινομένων εσφαλμένης ερμηνείας τους και δεν παράγει 

αποτελέσματα άμεσης εκτελεστότητας. 

Τέλος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΣΕΓΜ, κατατέθηκε και σχετικό ερώτημα στον 

υπουργό, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. 

5.3.4. Εγγυοδοτική - πιστοληπτική ικανότητα 

5.3.4.1. Πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και δραστηριοποίηση των 

μελετητικών εταιρειών τόσο εντός, όσο -κυρίως- εκτός Ελλάδας, είναι η ενίσχυση της εγγυοδοτικής 

και πιστοληπτικής ικανότητας αυτών.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα ή δανείζονται με 

μεγάλο κόστος και επαχθείς εξασφαλίσεις. Ελάχιστες εταιρείες δύνανται σήμερα να εκδώσουν 

εγγυητικές επιστολές από Τράπεζες, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται πλήρως και αποκλειστικώς από 

τις παροχές εγγυοδοσίας του ΤΜΕΔΕ. 

Όσον αφορά, δε, τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα 

και, πολλές φορές, ανυπέρβλητα. Δυστυχώς, το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί ή/και δεν 

ενδιαφέρεται να στηρίξει τις προσπάθειες εξωστρέφειας των μελετητικών επιχειρήσεων, ακόμη και 

σε περιπτώσεις υγιών επιχειρήσεων με μακρόχρονη συνεργασία μαζί τους. Η χορήγηση 

εγγυοδοσίας για έργα του εξωτερικού είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, ακόμη και με αποδοχή δέσμευσης 

του αντίστοιχου ποσού. Τέλος, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες, ακόμη, δεν γίνονται 

αποδεκτές οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών από φορείς του εξωτερικού. 

Το Δ.Σ. έκανε προσπάθειες να αμβλύνει τα προβλήματα αυτά, παρεμβαίνοντας στους 

διάφορους σχετιζόμενους φορείς. Συγκεκριμένα: 

 Έθεσε το θέμα στις προτεραιότητες της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την εξωστρέφεια (βλ. 

παρ. 5.4.2.1). Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται σχετικές συναντήσεις με την Τράπεζα 

Ελλάδος και την Ένωση Τραπεζών για τη διερεύνηση πιθανών λύσεων (π.χ. για τη χορήγηση 

εγγυήσεων με την αντεγγύηση του δημοσίου). 

https://www.dropbox.com/s/ivgxexi6k0grm1o/10857895_maniatis_erotisi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivgxexi6k0grm1o/10857895_maniatis_erotisi.pdf?dl=0
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 Συνεργάζεται με το ΤΜΕΔΕ για την εξεύρεση λύσεων και τρόπων παροχής αποδεκτής  

εγγυοδοσίας για έργα στο εξωτερικό (ήδη αρκετοί φορείς στην Κύπρο δέχονται εγγυητικές 

επιστολές του ΤΜΕΔΕ). Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ καλείται στις συνεδριάσεις της Ειδικής Ομάδας 

Εργασίας για την εξωστρέφεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης εγγυήσεων για το εξωτερικό, οι οποίες όμως να γίνονται δεκτές από 

τις διάφορες χώρες. 

 Συνέχισε τη συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), 

γνωρίζοντας και ενημερώνοντας τη νέα ηγεσία αυτού, η οποία ενδιαφέρθηκε για το θέμα και 

για τον κλάδο εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με πολυεθνική 

εταιρεία αντασφαλίσεων (ΑΟΝ Reinsurance Solutions) διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας 

ΟΑΕΠ, ΑΟΝ και ΣΕΓΜ για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών σε διεθνείς συμβάσεις. Στη 

συνάντηση παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των 

μελετητικών εταιρειών, καθώς και το ελάχιστο ρίσκο καταπτώσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με 

τα στοιχεία του ΤΜΕΔΕ που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΠ εποπτεύεται 

και έχει συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, και έτσι καλείται και στις 

συνεδριάσεις της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την εξωστρέφεια. 

5.3.4.2. Συνεργασία με Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εκτός από την πρόδηλη σημαντική συνεισφορά του με την παροχή εγγυοδοσίας 

σε μια περίοδο που η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, εάν όχι αδύνατη 

για την πλειονότητα των μελετητικών γραφείων, μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει προς την 

κατεύθυνση της εξάλειψης των παθογενειών, της εξόδου από την παρακμιακή τροχιά, της 

εξυγίανσης και της ανάκαμψης του μελετητικού κλάδου, αλλά και της προώθησης και ενίσχυσης 

της υγιούς, ποιοτικής, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 

Το Δ.Σ. ήταν σε συχνή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, με σκοπό την 

αλληλοενημέρωση για θέματα που απασχολούν τα μελετητικά γραφεία και την προώθηση των 

θέσεων του Συνδέσμου. Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

 Η απεξάρτηση της χορήγησης εγγυήσεων από το ΤΜΕΔΕ από τις τυχόν οφειλές ασφαλιστικών 

εισφορών των μηχανικών των μελετητικών επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ είτε ανήκουν στη 

στελέχωση των πτυχίων, είτε είναι μέτοχοι. Η καταρχήν απάντηση για το ζήτημα αυτό είναι ότι 

το ΤΜΕΔΕ εποπτεύεται και εξαρτάται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση καταβολής 

των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων. Υπάρχει, όμως, δέσμευση επαναπροσέγγισης του 

θέματος, ιδίως για τις περιπτώσεις μετόχων που δεν στελεχώνουν τα πτυχία των εταιρειών. 

 Η νέα απαίτηση για υποχρεωτικό διαμοιρασμό των εγγυητικών επιστολών στην περίπτωση 

ενώσεων, με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους.  

 Η παύση έκδοσης εγγυητικών υπέρ τρίτων (μη πιστούχων). 

http://oaep.gr/index.php/el/
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 Ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού έκδοσης εγγυητικών, η αναθεώρηση του τρόπου 

αξιολόγησης των εταιρειών και ο εξορθολογισμός των ορίων, ως μέτρα εξυγίανσης της αγοράς 

και αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. 

Τέλος, αναφέρεται ότι κατόπιν συνεννόησης των Προέδρων των ΤΜΕΔΕ και ΣΕΓΜ, οργανώθηκε 

συνάντηση από τον ΣΕΓΜ στην οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν και οι Πρόεδροι  του ΣΜΕ, κ. 

Θανάσης Πρέσβελος, του ΣΜΕΔΕΚΕΜ κ. Μαρία Γρηγοριάδου και του ΣΕΓΕΚ, κ. Σωτήρης Λιάρος, με 

σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και μελετητικών 

φορέων, καθώς και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενιαίας προσέγγισης των διαφόρων 

ζητημάτων, με κυριότερο αυτό της αναθεώρησης του τρόπου αξιολόγησης των εταιρειών και του 

εξορθολογισμού των ορίων. Αποφασίστηκε να γίνει σχετική προετοιμασία προτάσεων από όλους 

τους φορείς και να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση τον 1ο 2019. 

5.3.5. Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  

Όπως ενημερώσαμε τα μέλη, ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 

(γνωστός ως General Data Protection Regulation - GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 

2018 και αποτελεί το νέο πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, αντιλαμβανόμενο την πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι 

επιχειρήσεις και την εύλογη ανησυχία τους, υπό τον φόβο υψηλών προστίμων κ.λπ., αποφάσισε να 

προβεί σε σχετικές ενέργειες με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μελών του 

Συνδέσμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεόδωρος Τσιάλας ανέλαβε από την πρώτη στιγμή της 

δημοσιοποίησης του Κανονισμού την ενδελεχή μελέτη και διερεύνηση αυτού. Παρακολούθησε 

σχετικές εκδηλώσεις και διερεύνησε τη νομική αγορά με σκοπό τη σύνταξη σχετικής 

γνωμοδότησης προς αποστολή στα μέλη, η οποία ανατέθηκε τελικώς στο Δικηγορικό Γραφείο Χ. 

Ρόβλια. 

Περαιτέρω, ο κ. Θ. Τσιάλας και συμμετείχε, ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, σε Ομάδα Εργασίας που 

συγκρότησε ο ΣΕΒ για τα Προσωπικά Δεδομένα, επιδιώκοντας να συνεισφέρει ουσιαστικά στις 

προσπάθειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, με τη συνεργασία της οποίας καταρτίστηκε η ειδική 

έκδοση «Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR): Εφαρμογή και 

προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιοποίησης», η οποία και κοινοποιήθηκε στα 

μέλη του Συνδέσμου. 

Τέλος, για την ενημέρωση του Δ.Σ. στα θέματα GDPR και ψηφιακού μετασχηματισμού, 

συμμετείχε η κ. Δ. Καλλιδρομίτου στις κάτωθι εκδηλώσεις: 

 Επετειακή Ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 

πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 8ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "e-Government Forum 2018", με κύριο θεματικό 

άξονα: «Cloud, Digital Security, GDPR, Διαλειτουργικότητα, Ψηφιακές Υπογραφές, Υπηρεσίες 

https://segm.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
https://segm.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
https://segm.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89/
https://segm.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89/
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51628/meleti_sev_GDPR_final.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51628/meleti_sev_GDPR_final.pdf
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προς τον πολίτη, Εργα ICT και ΕΣΠΑ: Είναι προετοιμασμένος ο Δημόσιος Τομέας μπροστά στις 

νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις;» 

 Εργαστήριο ΣΕΒ «Cloud & cybersecurity, Mύθοι και αλήθειες για την ασφάλεια του cloud και τις 

απειλές στο κυβερνοχώρο» (27/03/2018). 

 Εκδήλωση για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

που διοργάνωσε ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, 

την Τρίτη, 19/6/2018 στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας. 

5.4. Ανάπτυξη και διεύρυνση δραστηριοτήτων μελών 

Είναι σαφές, πλέον, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας μας και τις προβλέψεις για 

την επόμενη 10ετία, ότι οι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση κλασσικών δημοσίων έργων δεν 

επαρκούν για να καλύψουν το μέγεθος της αγοράς και τις πολλές εκατοντάδες μελετητικές και 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Με το δεδομένο αυτό, η βιωσιμότητα του μελετητικού-

συμβουλευτικού κλάδου εξαρτάται -σε μέγιστο βαθμό- από τη δυνατότητα αυτού για εξωστρεφή, 

καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η οποία όμως προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας, 

ώστε αφενός να εγκαταλειφθεί η εσωστρεφής και κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, αφετέρου να 

εγκαταλειφθεί η λογική της ατομικής επιχειρηματικότητας και να αποκτηθεί πραγματική εταιρική 

κουλτούρα που θα επιτρέψει τη δημιουργία σχημάτων ικανών να ανταποκριθούν στις σημερινές 

διεθνείς προκλήσεις. 

Οι διαπιστώσεις αυτές, καθώς σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές 

και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – 

συμβουλευτικού κλάδου και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της σημερινής πραγματικότητας, 

αναλύθηκαν διεξοδικώς στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 στη Θεσσαλονίκη. 

5.4.1. Εγχώρια ζήτηση 

Σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς της μελέτης του ΣΕΒ (Μαίος 2016), 

για να εξισορροπηθεί η αποεπένδυση που έχει υποστεί η οικονομία απαιτείται μία μεγάλη 

επενδυτική κινητοποίηση, τουλάχιστον €100 δισ. μέχρι το 2020. Με τη βραδύτητα που 

παρουσιάζει η υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων μεγάλων επενδύσεων (βλ. περίπτωση 

Ελληνικού) οι προβλέψεις αυτές, μάλλον καθίστανται υποεκτιμημένες. 

Το νέο ΕΣΠΑ (πλην αλιείας) δεν ξεπερνά τα €15 δις, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιοι πόροι 

και οι άμεσες Κοινοτικές ενισχύσεις δεν επαρκούν για να καλυφθεί το κενό. Το βασικό, δε, για τον 

κλάδο, τομεακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το 

γνωστό ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ύψους €5 δις περίπου, θα καλύψει -σχεδόν όλο- πράξεις από την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο (συνεχιζόμενα έργα), γεγονός που σημαίνει ελάχιστες νέες 

συμβάσεις μελετών. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση, ιδίως στον 

τομέα του περιβάλλοντος, στην έναρξη υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/SEV_Investment_Strategy.pdf
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2020. Η αναγκαιότητα επιτάχυνσης του νέου ΕΣΠΑ, αλλά και του έγκαιρου και ορθολογικού 

σχεδιασμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ήταν από τα σημαντικά θέματα 

που τέθηκαν σε σχετική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας, κ. Παναγιώτη Κορκολή (βλ. παρ. 4.6). 

Ο περιορισμός αυτός των δημοσίων πόρων οδηγεί μονοσήμαντα στην ελαχιστοποίηση των 

δημοσίων έργων, όπως τα γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Η σημερινή διεθνής πολιτική και πρακτική, η 

οποία εφαρμόζεται και από την Ε.Ε. (βλ. και τα ενημερωτικά σημειώματα για τις συνεδριάσεις της 

European External Aid Committee της EFCA), προβλέπει τη σύμμιξη πόρων (το λεγόμενο 

Blending), δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (τράπεζες, funds, κατασκευαστικοί όμιλοι) 

στα σχεδιαζόμενα έργα και προγράμματα και, μάλιστα πολλαπλάσια της συμμετοχής της Ε.Ε. Αυτή, 

άλλωστε, είναι και η λογική (παραγωγικό και αποδοτικό blending) των λοιπών διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών μέσων για τη χώρα μας, όπως το λεγόμενο πακέτο Juncker, το οποίο δεν έχει 

αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε δράσεις με ζήτηση μελετητικών υπηρεσιών. 

Υπό αυτήν τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, και με την οφειλόμενη αισιοδοξία ότι η χώρα θα 

εισέλθει σε πραγματική τροχιά ανάπτυξης, θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 

και θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις, ο ελληνικός μελετητικός κλάδος πρέπει να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αναπτύξει ισχυρή επικοινωνία και σχέσεις με τον ιδιωτικό 

τομέα και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.  

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. προσπαθεί να ενημερώνεται για όλες αυτές τις εξελίξεις, ώστε να 

διαχέει αυτές τις πληροφορίες στα μέλη, και να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις που αφορούν 

ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, ώστε να προωθεί και να διαφημίζει τον σημαντικό ρόλο 

του μελετητικού κλάδου στην υλοποίηση των όποιων νέων έργων, προγραμμάτων και επενδυτικών 

σχεδίων (βλ. διάφορες σχετικές εκδηλώσεις που συμμετείχε ο ΣΕΓΜ στην παρ. 4.4). 

Προς την κατεύθυνση αυτή ήταν και η επιλογή των ομιλητών τόσο της περσινής όσο και της 

φετινής Γενικής Συνέλευσης. 

5.4.2. Εξωστρέφεια  

Για την προώθηση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και για την 

ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο οποίος 

-σημειωτέον- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αναχαίτιση του εντεινόμενου μεταναστευτικού 

ρεύματος επιστημόνων (brain drain), απαιτούνται τολμηρές μεταρρυθμίσεις και θεσμικές 

παρεμβάσεις και σε επίπεδο πολιτείας, με πρωταρχικούς στόχους:  

 Την ενίσχυση και την προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής εταιρικής 

επιχειρηματικότητας και την εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης 

και της ενθάρρυνσης του κατακερματισμού της αγοράς. 

 Την παροχή κινήτρων και γενικότερα τη διαμόρφωση ενός εσωτερικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί και θα ευνοεί τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών - 
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συμβουλευτικών εταιρειών με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές και με πραγματικές 

δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών στις διεθνείς αγορές. 

 Τη διαμόρφωση «κουλτούρας» εξωστρέφειας και διεθνών διαγωνισμών στις ελληνικές 

επιχειρήσεις (π.χ. με εφαρμογή στη χώρα μας των διεθνώς εφαρμοζόμενων πρακτικών στις 

διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων, όπως των EuropeAid, World Bank, κ.ά.). 

 Την επαναπροσέγγιση του μελετητικού κλάδου από την εθνική οικονομική διπλωματία και τον 

σχεδιασμό ειδικών και στοχευμένων δράσεων για την προώθηση αυτού στις διεθνείς αγορές 

(διασφάλιση παροχής έγκαιρων πληροφοριών, ειδικές δράσεις για χώρες στόχους, 

χρήση/εκμετάλλευση ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα και στις 

ευρωπαϊκές επιτροπές λήψης αποφάσεων, δημιουργία clusters, lobbying, κ.ά.). 

 Την υποστήριξη των συμμετοχών των επιχειρήσεων και των διεκδικήσεων έργων κατά τα 

πρότυπα οικονομικής διπλωματίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. απευθείας παρεμβάσεις σε 

όλα τα επίπεδα). 

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των συμμετοχών μας στις δραστηριότητες της EFCA (βλ. παρ. 4.7.1), 

το Δ.Σ. πραγματοποίησε σχετικές επαφές και επιδίωξε ουσιαστική συνεργασία με τα σχετιζόμενα 

Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης με στόχο τον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων 

για τη στήριξη και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μελετητικών-

συμβουλευτικών επιχειρήσεων και, μάλιστα, με αυτόνομη προσέγγιση, καθόσον η μέχρι σήμερα 

υπαγωγή του μελετητικού κλάδου στον τομέα των κατασκευών είναι απολύτως εσφαλμένη και 

αντίθετη με τη διεθνή πρακτική. 

5.4.2.1. Ειδική Ομάδα Εργασίας Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας 

Κατόπιν των συντονισμένων και συνεχών προσπαθειών του Δ.Σ., με την καθοριστική συμβολή 

και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Η. Ξανθάκου, ο οποίος 

έχει αναλάβει και τον συντονισμό της νεοσυσταθείσας (2016) Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή η συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την προώθηση και την 

υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων.  

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ΣΕΓΜ, καθόσον για πρώτη φορά 

συμπεριλήφθηκε, επισήμως, ο μελετητικός κλάδος στους ανταγωνιστικούς εξωστρεφείς κλάδους 

της οικονομίας που απαιτούν αυτόνομη προσέγγιση και ειδικό πρόγραμμα δράσεων ενίσχυσης και 

προώθησης. 

Η συγκρότηση της εν λόγω ομάδας εργασίας ανακοινώθηκε στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 από 

τον ομιλητή – εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Δημήτρη Χαλεπίδη, και υλοποιήθηκε με 

σχετική πρόσκληση που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 

σύμφωνα με την οποία στους βασικούς στόχους της Ομάδας Εργασίας περιλαμβάνονται: 

 Η καταγραφή των βασικότερων εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μελετητικές-

συμβουλευτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και η διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισής τους. 

https://www.dropbox.com/s/l7j7r2o24f2f1y7/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20631%CE%92_9-3-2016_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://www.dropbox.com/s/0d414vcuyn2ockk/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%93%CE%93%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD.pdf?dl=0
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 Η διατύπωση προτάσεων για ενέργειες και δράσεις υποβοήθησης και προώθησης της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές άλλων χωρών, τις 

απαιτήσεις και τις προοπτικές των διεθνών αγορών και τις δυνατότητες του μελετητικού-

συμβουλευτικού κλάδου της χώρας μας. 

 Η ιεράρχηση των προτάσεων ανάλογα με το περιεχόμενό τους (πχ έκδοση οδηγιών ή εγκυκλίων 

προς τις Ελληνικές Αρχές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, νομοθετικές ρυθμίσεις, κ.λπ.). 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσεων, κ.λπ. 

Κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων του Προέδρου με τους Προέδρους του ΤΕΕ και του ΣΕΣΜΑ, 

που αποφασίστηκε να κληθούν προς ορισμό εκπροσώπων, η συσταθείσα ομάδα εργασίας 

αποτελείται από τα κάτωθι βασικά μέλη: 

 Ηλίας Ξανθάκος, Συντονιστής, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Μαργαρίτα Αντωνίου, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Δημήτρης Χαλεπίδης και Έλενα Μακρυπίδη, Υπουργείο Εξωτερικών 

 Παναγιώτης Τουμπανάκης και Γεώργιος Κάζος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

 Κωνσταντίνος Καλέργης και Σπύρος Παπαγρηγορίου, ΣΕΓΜ 

 Σταύρος Δαμιανίδης, Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ) 

 Γρηγόρης Μουτάφης,  Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 

 Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και Μανώλης Δανιήλ, Enterprise Greece 

 Δημήτρης Ραΐδης, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 

Όπως είναι φανερό, η σύνθεση της ομάδας από την πλευρά των φορέων είναι ιδανική για τον 

ΣΕΓΜ, καθόσον όλοι οι εκπρόσωποι είναι στελέχη εταιρειών-μελών του Συνδέσμου. 

Στις 8/11/2017 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας σε πλήρη σύνθεση. Η 

ημερήσια διάταξη περιελάμβανε την επιβεβαίωση των στόχων που έχουν τεθεί από την 

Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας και πιθανή προσθήκη νέων, μεθοδολογία και επιμερισμός 

εργασιών – χρονοδιάγραμμα και καθορισμό της διαδικασίας για την ανταλλαγή απόψεων και τη 

λήψη αποφάσεων. 

Η 2η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2018, έχοντας ως βάση 

συζήτησης κείμενο που συνέταξε ο ΣΕΓΜ, υπό μορφή περιεχομένων των παραδοτέων της ομάδας, 

το οποίο συμπεριλήφθηκε στη σχετική πρόσκληση. Στη συνεδρίαση αυτή, συμφωνήθηκαν έξι 

πρώτες δράσεις προς προώθηση: 

 Αποστολή από ΥΠΕΞ στους φορείς του καταλόγου των ΟΕΥ, ώστε κατόπιν πρώτης αξιολόγησης 

κι επιλογής χωρών-στόχων να γίνουν επαφές με τα στελέχη των ΟΕΥ (αλληλοενημέρωση, 

παρουσίαση κλάδου, εκπαίδευση κ.λπ.). 

 Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο (εταιρεία) εκπόνησης κλαδικής μελέτης με συγκεκριμένα 

περιεχόμενα και στοχεύσεις για την εξωστρέφεια του μελετητικού κλάδου.  

 Διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης μελετητικών επιχειρήσεων για δράσεις προώθησης 

εξωστρέφειας: χρηματοδότηση στρατηγικών μελετών (master plan) σε τομείς ενδιαφέροντος 

https://www.dropbox.com/s/p29rz8kb61cayf6/ejxostrefeia_15.3.18.pdf?dl=0
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των ελληνικών επιχειρήσεων σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες – στόχους (συνεργασία με Γ.Γ. 

ΠΔΕ και ΕΣΠΑ και, εν συνεχεία, με ΥΠΕΞ). Επίσης, χρηματοδότηση για δράσεις προώθησης και 

προβολής (συμμετοχή σε εμπορικές αποστολές, εκθέσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός, 

πιστοποιήσεις, κ.ά.), όπως π.χ. γίνεται για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής της Ελλάδας στις African and Asian Development Banks. 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας χρηματοδοτικού οργανισμού αντίστοιχου με των άλλων 

χωρών της ΕΕ (KfW, Γαλλίας, Αυστρίας, Τσεχίας, κ.λπ.) ή ενσωμάτωσης των απαιτούμενων 

δράσεων στους σκοπούς της υπό ίδρυση Greek Development Bank. 

 Εντοπισμός χωρών ενδιαφέροντος και παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων που υπάρχουν 

θέματα διπλής φορολόγησης και ενημέρωση Υπ. Οικονομικών προς επίλυση. 

Δυστυχώς, οι αλλαγές στην ηγεσία και σε τομείς του Υπουργείου, δεν επέτρεψαν τη συνεχή 

δραστηριοποίηση της ομάδας και την ταχεία προώθηση των θεμάτων που, καταρχήν, 

συμφωνήθηκαν. Για τον λόγο αυτόν δεν πραγματοποιήθηκε άλλη επίσημη συνάντηση, παρά μόνον 

επιμέρους επικοινωνίες αλληλοενημέρωσης. 

Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε από το Υπουργείο και τις ενέργειες του Συνδέσμου, 

μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα εξής: 

 Με βάση και τα στοιχεία των χωρών που δήλωσαν τα μέλη (όσα δήλωσαν) ότι 

δραστηριοποιούνται και του καταλόγου των χωρών που λειτουργούν γραφεία ΟΕΥ που μας 

απέστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, επιλέχθηκαν 10 πρώτες χώρες (Κίνα, Γεωργία, Σαουδική 

Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Αίγυπτος, Λίβανος και 

Ουκρανία) για τις οποίες θα προγραμματιστούν συναντήσεις με τους Υπευθύνους των Γραφείων 

ΟΕΥ για αλληλοενημέρωση, παρουσίαση κλάδου, εκπαίδευση στην προώθηση των εταιρειών, 

κ.λπ. Σημαντική έλλειψη του Συνδέσμου που μας έχει τονιστεί, πολλάκις, από το Υπουργείο και 

τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς είναι η απουσία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου, τη 

δημιουργία του οποίου έχει εντάξει στον προγραμματισμό του το Δ.Σ. 

 Έχει γίνει πρόταση στο ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα») για τη χρηματοδότηση της κλαδικής μελέτης και αναμένεται συντόμως η 

απόφαση ένταξης. Ο ΣΕΓΜ έχει αναλάβει να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεύχους τεχνικών 

προδιαγραφών για τη δημοπράτηση της μελέτης. 

 Γίνονται ενέργειες και σχετικές επαφές του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στην Asian Development Bank (όπως μας ενημέρωσε το υπουργείο η African DB έχει 

ιδιαίτερες δυσκολίες, τις οποίες θα μας περιγράψουν στην επόμενη συνεδρίαση).  

Παρά το γεγονός του αργού ρυθμού λειτουργίας και παραγωγής έργου της συγκεκριμένης 

ομάδας (συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου) και, εν συνεχεία, του υπουργείου, κρίνεται 

σημαντική η όλη πρωτοβουλία, καθόσον όποια δράση και να επιτευχθεί θα είναι σίγουρα υπέρ του 

στόχου του ΣΕΓΜ για την προώθηση και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των μελών του.  

http://www.amna.gr/en/article/185102/Greece--France-sign-memorandum-on-Greek-Development-Bank
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Και μόνον η εκπόνηση μιας άρτιας και ποιοτικής κλαδικής μελέτης, στοχευμένης στις 

δυνατότητες και στις απαιτούμενες θεσμικές και εταιρικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση και 

την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, κρίνεται ότι θα είναι πολύ σημαντική τόσο για 

τον Σύνδεσμο όσο, κυρίως, για τις εταιρείες-μέλη. 

5.4.2.2. Συμμετοχή σε σχετικές δράσεις/εκδηλώσεις του ΣΕΒ 

Το Δ.Σ. προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις σημαντικές δράσεις του ΣΕΒ για την εξωστρέφεια, 

έχοντας ενημερώσει τα υπεύθυνα στελέχη του, για τις ιδιαιτερότητες και την αξία των 

επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο ΣΕΓΜ, ώστε να περιλαμβάνει στις δράσεις του και τον τομέα των 

τεχνικών υπηρεσιών (όπως τον ονομάζει). Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, συμμετείχαμε στις 

εξής εκδηλώσεις: 

 Εργαστήριο ΣΕΒ «Στρατηγική πληροφόρησης και αγορές-στόχοι για τις ελληνικές 

εξαγωγές» 

Στις 14/6/2018 ο ΣΕΒ διοργάνωσε εργαστήριο σχετικά με τις Υπηρεσίες Στρατηγικής 

Πληροφόρησης που αναπτύσσει για τα μέλη του. Στην εκδήλωση αυτή έγιναν δύο παρουσιάσεις 

της εταιρείας BMI Research, μέλους του ομίλου Fitch, η πρώτη σχετικά με την στρατηγική 

πληροφόρηση που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία με βάση τη μεγάλη διεθνή βάση δεδομένων 

που διαθέτει και τις σχετικές μελέτες που εκπονεί και η δεύτερη σχετικά με τις Παγκόσμιες Τάσεις 

και Προοπτικές Ανάπτυξης στις Αναπτυσσόμενες Οικονομίες σε τρεις τομείς: α) στις 

υποδομές/κατασκευές, β) στα τρόφιμα – ποτά και γ) στα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Αναφορικά με τις υποδομές/κατασκευές, η έρευνα επικεντρώθηκε σε πιθανές χώρες στόχους 

και προγράμματα, πέραν των γειτονικών χωρών που ήδη δραστηριοποιούνται ελληνικές εταιρείες. 

Αναφέρθηκε η κινεζική πρωτοβουλία Belt & Road, το νέο πρόγραμμα υποδομών της Σ. Αραβίας, η 

Ινδία, το Βιετνάμ, η Κένυα και η Κολομβία. 

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΣΕΒ ανακοίνωσε ότι μετά από συμφωνία με την Fitch, 

θα προσφέρει στα μέλη του αδαπάνως κλαδικές μελέτες του Ομίλου Fitch για τρεις χώρες ετησίως, 

συμπεριλαμβανομένου του 2018. 

Κατόπιν σχετικής συνεννόησης, συμφωνήθηκε και θα μας αποσταλούν οι τρεις πρώτες κλαδικές 

μελέτες για τον κατασκευαστικό κλάδο για την Αιθιοπία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, 

οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Συνδέσμου προς ενημέρωση και χρήση από τα μέλη 

μας. 

 Συμμετοχή σε Επιχειρηματική Αποστολή ΣΕΒ στον Λίβανο 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ., κ. Ι. Λαδόπουλο (με δικές του δαπάνες), 

στην Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒ στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκε από τις 02 έως τις 

04/10/2018 στη Βυρηττό.  

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας περιελάμβανε δείπνο που παρέθεσαν στους συμμετέχοντες 

στην αποστολή ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ με την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού 
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Εξωτερικών, κ. Γ. Κατρούγκαλου, στον οποίο 

έγινε από τον ΣΕΓΜ μια συνοπτική περιγραφή 

του ρόλου και των προβλημάτων του κλάδου. 

Την Τετάρτη, 3/10, πραγματοποιήθηκαν στα 

γραφεία του Chamber of Commerce, Industry 

and Agriculture of Beirut & Mount Lebanon 

επιχειρηματικό  forum και B2B συναντήσεις.  

Στις συναντήσεις αυτές με τοπικά 

Αρχιτεκτονικά γραφεία, Η/Μ γραφεία μελετών, 

εργοληπτικές εταιρίες κ.λπ. έγινε ενημέρωση για τον ΣΕΓΜ και τα μελή του, καθώς και τις 

δυνατότητες των Ελληνικών γραφείων Μελετών, αλλά και η επιθυμία για συνέργειες και 

συνεργασίες. Παράλληλα δόθηκε συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνδέσμου. Γενικώς, 

εκφράστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνεργασίες με γραφεία μελετών που ειδικεύονται σε 

υδραυλικά έργα, διαχείριση απορριμμάτων, βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και ενεργειακές 

υποδομές. Δυστυχώς, δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισθείσα συνάντηση με τον αντίστοιχο 

Σύνδεσμο Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του Λιβάνου. 

Το πρόγραμμα έκλεισε με δεξίωση του νέου Πρέσβη της Ελλάδας στον Λίβανο, κ. Φραγκίσκου 

Βέρρου, στην Πρεσβευτική Κατοικία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΒ μας έχει δηλώσει διαθεσιμότητα συνεργασίας για την οργάνωση 

επιχειρηματικών αποστολών, στοχευμένων στον μελετητικό κλάδο, γεγονός που εξετάζει να 

αξιοποιήσει το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής διερεύνησης στα μέλη. 

 Συμμετοχή στην Επιτροπή εξωστρέφειας του ΣΕΒ 

Συνήλθε στις 20/11/2018 η επιτροπή εξωστρέφειας του ΣΕΒ στην οποία προσεκλήθη ο ΣΕΓΜ 

και εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Σπύρο Παπαγρηγορίου.  

Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Σ. Γιαννακίδης, η Ειδική Γραμματέας 

ΕΤΠΑ & ΤΑ κα Ε. Φωτονιάτα και ειδικοί συνεργάτες του Υφυπουργού. Επικεφαλής της Επιτροπής 

του ΣΕΒ ο αντιπρόεδρος κ. Κ. Μπίτσιος. Εκπρόσωποι Βιομηχανιών, του ENTERPRISE GREECE, 

Στελέχη του ΣΕΒ, Συμβουλευτική εταιρεία Management, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.  

Εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

 Προτάσεις για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

 Διεύρυνση Δράσεων του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» 

 Συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις δράσεις διεθνούς εμπορίου 

 Παρουσίαση έρευνας του ΣΕΒ για εξαγωγές. 

Τόσο ο ΣΕΒ όσο και ο ΣΕΓΜ ζήτησαν την επέκταση του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» 

στην ενίσχυση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών τόσο σε διεθνείς εκθέσεις όσο και σε 

επιχειρηματικές αποστολές. Για τις μελετητικές εταιρείες του ΣΕΓΜ που δεν περιλαμβάνονται στο 
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«Επιχειρούμε Έξω», τονίστηκε η σημασία κυρίως των επιχειρηματικών αποστολών σε τρίτες 

χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η διείσδυση των Γραφείων Μελετών στις Αγορές.  

Το Υπουργείο αναφέρθηκε σε δυσκολίες για τις αποστολές που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Δήλωσε, ακόμα, την πρόθεσή του για στήριξη συνεργασίας μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων προκειμένου να μεγεθυνθούν. Επίσης ανάφερε την πρόθεσή του για στήριξη 

συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξωστρέφεια.  

Ο ΣΕΓΜ σχολίασε την ανάγκη εγγραφής της Ελλάδας στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

που μπορεί να είναι Χορηγοί Βοήθειας στον μη Ευρωπαϊκό Χώρο, διότι μόνο έτσι μπορεί να 

διεκδικήσει την ανάληψη πόρων της Ε.Ε. προς διαχείριση βοήθειας, διευκολύνοντας την διείσδυση 

ελληνικών εταιρειών στις Αγορές.  

Επίσης, ο ΣΕΓΜ έθεσε το θέμα του ρόλου του  Μελετητικού κλάδου στην εξωστρέφεια και την 

ανάγκη συγκρότησης πολιτικής για τον Μελετητικό Τομέα που θα έχει στόχο μεταξύ άλλων την 

εξωστρέφεια και τη μεγέθυνση των σχημάτων.  

Συμμετέχοντες και ΣΕΓΜ ζήτησαν να γίνει μέλος η Ελλάδα στις AFRICAΝ και ASIAN 

DEVELOPMENT BANK για να μπορούν να δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στα έργα και μελέτες 

της.  

 Συμμετοχή σε λοιπές ενημερωτικές δράσεις  εξωστρέφειας του ΣΕΒ 

Τέλος, το Δ.Σ. συμμετείχε σε διάφορες άλλες ενημερωτικές δράσεις για την προώθηση της 

εξωστρέφειας που οργανώνει συστηματικώς ο ΣΕΒ (με επιλογή αυτών με πιθανό ενδιαφέρον του 

ΣΕΓΜ), όπως: 

 Ενημερωτική συνάντηση για το Μαρόκο, 17/05/2018 (Ι. Ξανθοπούλου). Ο ΣΕΒ σε 

συνεργασία με την πρεσβεία του Μαρόκο παρουσίασε τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 

ελληνικών και μαροκινών εταιρειών. Υπάρχει ανάπτυξη και ανάγκη για έργα υποδομής. Τα 

μεγάλα συγκοινωνιακά έργα έχουν σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί. Υπάρχει ανάγκη για 

υδραυλικά έργα (αρδευτικά έργα, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης). Το περιβάλλον είναι 

φιλικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τοπικά τεχνικά γραφεία. Στο Μαρόκο 

δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα ισπανικές και γαλλικές εταιρείες, λόγω γλώσσας. Το Μαρόκο 

μπορεί να θεωρηθεί  βάση για ανάπτυξη σε άλλες χώρες τις Αφρικής. 

 Ενημερωτική συνάντηση για τις χώρες της Βαλτικής, 17/10/2018 (Ι. Ξανθοπούλου). Ο ΣΕΒ 

και η ENTERPRISE GREECE, σε συνεργασία με τις πρεσβείες των Δημοκρατιών Λετονίας, 

Λιθουανίας  και Εστονίας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση"Discover Baltics",  όπου 

δόθηκε το σημερινό προφίλ ανάπτυξης των χωρών της Βαλτικής και οι  τομείς και οι 

μελλοντικές δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις. 

Προβλήθηκε η μεγάλη ανάπτυξη στις τεχνολογίες και την  ψηφιακή οικονομία. Τομείς 

ενδιαφέροντος  ενέργεια, μεταφορές και υποδομές, ψηφιακή οικονομία, κατασκευές και 

οικοδομικά υλικά, εμπόριο, τουρισμός. Ελληνικές εταιρείες (ΒΙΟΧΑΛΚΟ, παραγωγή σωλήνων 

για αέριο και πετρέλαιο και ΙΝΤΡΑΚΟΜ Defence Electronics που δραστηριοποιούνται στις 
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χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν την εμπειρία τους, με έμφαση στο φιλικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και τις διαφορές μεταξύ των τριών κρατών.   

5.4.2.3. Εγγραφή στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

 Στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης και υποβοήθησης της εξωστρέφειας των μελών του 

Συνδέσμου και λαμβάνοντας υπόψη αφενός το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα βοήθειας προς 

την Αφρική της επόμενης 20ετίας, αλλά και τη δραστηριοποίηση μελών σε αρκετές αφρικανικές 

χώρες, αποφασίστηκε η εγγραφή του ΣΕΓΜ στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και 

Ανάπτυξης (βλ. παρ. 4.7.4).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την εγγραφή μας έγινε ειδική συνεννόηση, καθόσον στο 

επιμελητήριο δεν εγγράφονταν Σύνδεσμοι που εκπροσωπούν εταιρείες που θα μπορούσαν να είναι 

αυτόνομα μέλη (αρκετά μέλη του ΣΕΓΜ είναι μέλη του επιμελητηρίου). Παρά ταύτα, 

αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη αξία των μελετητικών επιχειρήσεων στη διείσδυση σε 

αναπτυσσόμενες  αγορές, εγκρίθηκε η εγγραφή μας με ετήσια συνδρομή 200€ (όπως δηλαδή οι 

εταιρείες). 

5.4.2.4. Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν την εξωστρέφεια 

Τα μέλη του Δ.Σ., με βάση και τις χρονικές τους δυνατότητες, παρακολούθησαν πλήθος 

εκδηλώσεων, σχετικών με την εξωστρέφεια (βλ. παρ. 4.4), σημειώνοντας ότι πρέπει να 

υποστηριχθεί και να προωθηθεί η εξωστρέφεια του μελετητικού κλάδου, καθώς και να 

συμπεριληφθεί στις υψηλές προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας, όπως στις άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες, όχι για τη λογιστική συμμετοχή του στο Α.Ε.Π., αλλά για την υψηλή 

προστιθέμενη αξία του στους λοιπούς τομείς της οικονομίας (κατασκευές, εμπόριο, ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.), καθόσον συνιστά προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές. 

5.5. Προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις 

Ένα από τα σημαντικά θέματα, που 

προέκυψε και από το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017, 

είναι η προσαρμογή στις διεθνείς τεχνολογικές 

εξελίξεις και απαιτήσεις και η προετοιμασία των 

μελετητικών εταιρειών για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 

4η Βιομηχανική επανάσταση. 

Το Δ.Σ., αντιλαμβανόμενο τις σημερινές προκλήσεις, προγραμμάτισε μια σειρά δράσεων για την 

προώθηση των νέων τεχνολογιών, την ενημέρωση και την υποβοήθηση των εταιρειών για τα 

θέματα αυτά, ξεκινώντας με τη διαδικασία μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών 

(Building Information Modelling, BIM). 

Η (το) BIM βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρύτερου κλάδου 

των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και της 4ης βιομηχανικής 

https://www.helafrican-chamber.gr/
https://www.helafrican-chamber.gr/
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επανάστασης. Οι κυβερνήσεις και οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη και στον κόσμο 

αναγνωρίζουν την αξία της BIM ως στρατηγικού παράγοντα ενεργοποίησης για τους στόχους σε 

επίπεδο κόστους, ποιότητας και πολιτικής. Πολλοί λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την 

ενθάρρυνση της χρήσης της BIM στους κατασκευαστικούς τομείς τους και στην εκτέλεση και 

λειτουργία δημόσιων δομικών έργων με στόχο τη διασφάλιση αυτών των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Εσθονία, 

Δανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ισπανία, κ.ά.). Σύμφωνα με τη μελέτη του Boston Consulting Group 

«Digital in Engineering and Construction: The Transformative Power of Building Information 

Modeling» (2016), έως το 2025 «η πλήρης ψηφιοποίηση... θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική ετήσια 

εξοικονόμηση κόστους κατά 13% έως 21% στα στάδια της σχεδίασης, των μελετών και της 

κατασκευής και κατά 10% έως 17% στη φάση λειτουργίας». 

Για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και με απώτερο στόχο τη θέσπιση 

υποχρέωσης της εφαρμογής της BIM στον τομέα 

των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ 

στο εγγύς μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει 

Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την BIM (EU BIM Task Group), 

με κύριο έργο την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την 

ευρύτερη υιοθέτηση και τη διατύπωση ενός κοινού 

ορισμού της BIM από τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη. Η 

EU BIM Task Group έχει εκδώσει και Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση της ΒΙΜ από τον ευρωπαϊκό 

δημόσιο τομέα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει εκπροσώπους στη 

σημαντική αυτή Επιτροπή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η προετοιμασία της 

χώρας μας και η εξοικείωση του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου στην τεχνολογία 

BIM (σημειώνεται ότι το μοναδικό έργο στην Ελλάδα που εφαρμόστηκε η BIM είναι το Κέντρο 

Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ προσπαθεί να συμβάλει, ως ηγέτης και πρωτοπόρος σύνδεσμος του 

μελετητικού κλάδου, για την έγκαιρη εισαγωγή της διαδικασίας BIM στη χώρα μας, η οποία 

σημειωτέον ζητείται ήδη και εφαρμόζεται από αρκετά μέλη μας που δραστηριοποιούνται στο 

εξωτερικό (αρκετά κράτη έχουν θεσπίσει υποχρεωτική την BIM για έργα ενός προϋπολογισμού και 

άνω). Κατά συνέπεια, η έναρξη εφαρμογής της BIM στη χώρα μας θα υποβοηθήσει και τις 

προσπάθειες εξωστρέφειας των εταιρειών-μελών. 

5.5.1.1. Συμμετοχή στην EFCA Task Force on BIM 

Όπως αναφέρθηκε (βλ. 4.7.1.4), από τον Απρίλιο του 2018 ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στην επιτροπή 

της ΕFCA Task Force on BIM, εκπροσωπούμενη από το μέλος του Δ.Σ., Ιωάννη Λαδόπουλο. 

http://www.eubim.eu/handbook-selection/greek-handbook/
http://www.eubim.eu/
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Ο βασικός στόχος της επιτροπής, για τον 

οποίο εργάζονται τα μέλη της όλη αυτήν την 

περίοδο,  είναι η δημιουργία ενός «e-booklet» το 

οποίο θα δοθεί στα μέλη της EFCA σαν εργαλείο 

διαχείρισης της πληροφορίας  χρησιμοποιώντας 

το ΒΙΜ. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ανάλυση 

του ΒΙΜ ISO 19650 από την οπτική του project 

management. 

Το ISO 19650 με τίτλο «Organization and digitalization of information about  buildings and civil 

engineering works, including building information modelling (BIM)» που εκδόθηκε αυτή την 

εβδομάδα, θέτει τις αρχές και τις έννοιες για τις επαγγελματικές διαδικασίες στον κτιριακό τομέα σε 

σχέση με το management και την παραγωγή της πληροφορίας κατά τον κύκλο ζωής του έργου 

όταν χρησιμοποιείται το ΒΙΜ. Παράλληλα, εξηγεί πως αυτές οι διαδικασίες μπορούν να έχουν 

ευεργετικές επιπτώσεις στους χρήστες, ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και χρηματοδότες ενός έργου 

(project), συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου ρίσκου και κόστους, μέσω της δημιουργίας και 

χρήσης «project information models». 

Το υπό έκδοση booklet περιλαμβάνει εισαγωγή στο ΒΙΜ και στα σχετικά ISO standards, 

περιγραφή εννοιών του ΙSO 19650 (part 1 and 2), σχετικά θέματα που δεν καλύπτονται από το  

ΙSO 19650, αναλυτική περιγραφή του BEP (BIM execution plan) και πιθανή επίδραση του ΒΙΜ σε 

συμβόλαια έργων. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση, πιθανώς να δοθούν σαν παραρτήματα 

αποσπάσματα του ΙSO 19650. 

Η Επιτροπή ασχολείται και με άλλα ζητήματα όπως νομικά θέματα που προκύπτουν με το να 

δουλεύει κανείς ΒΙΜ μοντέλα σε Cloud, τις πολιτικές εταιριών ΒΙΜ Software που δυσκολεύουν τη 

δουλειά των γραφείων μελετών και πιθανές ενέργειες που μπορεί να κάνει η EFCA για το ζήτημα 

αυτό.  

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Ιωάννης Λαδόπουλος, ως μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και της ΕFCA Task 

Force on BIM, συμμετείχε σε ειδική συνεδρία για το BIM, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Economy, 

Society and Climate change – The impact of Mega trends in the built Environment, Construction 

Industry and Real estate» που οργανώθηκε από το ΤΕΕ στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 

Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, 

ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA – Working 

Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα (βλ. 4.4). 
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5.5.1.2. Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΕΓΜ για το ΒΙΜ 

Για την αρτιότερη προσέγγιση και προώθηση των θεμάτων, συγκροτήθηκε εδική Ομάδα 

Εργασίας του ΣΕΓΜ για το BIM, στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά16:  

 ο Δήμος Τουλιάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Συνεργάτης ΕΜΠ, με σημαντική εμπειρία σε 

θέματα BIM, ψηφιακής τυποποίησης και κωδικοποίησης κ.λπ.,  

 ο Πάνος Χατζηπάνος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ASCE Greece, Πρόεδρος PMI Greece, 

με διεθνή εμπειρία σε θέματα Διοίκησης Έργων, 

 ο Χρήστος Δαμβέργης, Πολιτικός Μηχανικός, ASCE Fellow, και 

 τα μέλη του Δ.Σ. Ιωάννης Λαδόπουλος και Λευτέρης Διγώνης. 

Η Ομάδα έχει πραγματοποιήσει δύο πολύωρες συσκέψεις, με τον συντονισμό του Προέδρου 

του ΣΕΓΜ, στις οποίες κατάστρωσε ένα πρώτο πλάνο δράσεων, εκ των οποίων έχουν γίνει 

ενέργειες για τα εξής οι εξής: 

 Περαιτέρω επισημοποίηση της Ομάδας και μετατροπή αυτής σε εθνική Επιτροπή, κατόπιν 

διεύρυνσής της. Για τον σκοπό αυτόν, ζητήθηκε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον νέο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΟΤ, κ. Παναγιώτη Χαρούπια, ο οποίος είδε πολύ θετικά το θέμα, 

αλλά δεν έχει ανταποκριθεί ουσιαστικά μέχρι σήμερα. 

 Συνεργασία με κάποιον διεθνή, αναγνωρισμένο Οργανισμό εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

εφαρμογών BIM. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει προχωρημένες επαφές με το Ισπανικό Ινστιτούτο 

Zigurat Global Institute of Technology, αφενός για την ενημέρωση των μελών (μέσω της 

οργάνωσης μιας ειδικής εκδήλωσης), αφετέρου για την παροχή κάποιων δωρεάν ακαδημαϊκών 

webinars και ειδικών τιμών για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα master’s degree. Το Δ.Σ. στο 

προσεχές διάστημα θα αποστείλει σχετική ενημέρωση προς τα μέλη και θα διερευνήσει το 

ενδιαφέρον εκπαίδευσης στελεχών εταιρειών-μελών, προκειμένου να αποφασίσει τη 

σκοπιμότητα συνεργασίας με το εν λόγω Ινστιτούτο στην παρούσα φάση. 

  

                                                
16 Σημειώνεται ότι η Ομάδα είναι ανοικτή προς διεύρυνση με άτομα που έχουν εμπειρία και γνώσεις στα 

θέματα αυτά και θέλουν να εισφέρουν εθελοντικώς. 

https://www.e-zigurat.com/en/
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6. ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

Όπως βιώνουν σήμερα οι περισσότερες μελετητικές επιχειρήσεις, παρά τις επίμονες και 

σημαντικές προσπάθειες των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τελευταίων χρόνων, υπό 

τους όποιους περιορισμούς των δυνατοτήτων απασχόλησης και τις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

εθελοντικής ενασχόλησης με τα κοινά, δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα για την έξοδο του κλάδου 

από την πολυεπίπεδη κρίση και την ουσιαστική ανάκαμψη αυτού. Οι αιτίες είναι πολλές, αλλά η 

προσέγγιση και ανάλυσή τους εκφεύγει του σκοπού της παρούσας έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, όπως ευθέως δηλώνεται σε κάθε δημόσια εμφάνιση, τουλάχιστον από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ., σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση της αγοράς έχουμε και εμείς οι ίδιοι. 

Με τα δεδομένα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη το προεκλογικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα 

(ανεξαρτήτως του χρόνου των επόμενων εκλογών), αποφασίστηκε ότι μοναδικός τρόπος για να 

μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ευαισθητοποίησης της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου, εν 

γένει, είναι η συστράτευση με άλλους ενεργούς και δυναμικούς φορείς του ευρύτερου κλάδου.  

Στο πλαίσιο αυτό, από τη αρχή του έτους ξεκίνησαν σχετικές ζυμώσεις με τους ΣΑΤΕ και 

ΣΤΕΑΤ, οι οποίες ευδοκίμησαν και κατέληξαν στη δημόσια υπογραφή Μνημονίου 

Συναντίληψης και Συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού κατάστρωση, προώθηση και 

υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. 

Όπως συμφωνήθηκε, το εν λόγω Σχέδιο Δράσεων, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: 

 Την άμεση προετοιμασία και σύνταξη τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του 

θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) και την προώθηση αυτών 

στην Κυβέρνηση, στα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, με 

σκοπό την άμβλυνση/επίλυση σημαντικών προβλημάτων στις διαδικασίες ανάθεσης 

(βλ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.λπ.), 

εκτέλεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων που 

παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέματα διαφάνειας, ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού), 

καθώς και της νομοθεσίας ωρίμανσης και αδειοδότησης των έργων, στο πλαίσιο και των 

σχετικών προτάσεων των Φορέων. 

 Τη δρομολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Υποδομές-

Κατασκευές, με ορίζοντα 20ετίας και ενδιάμεσους στόχους, με υπερκομματική συμφωνία και 

συμμετοχή των σχετιζόμενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συμβουλίου 

Στρατηγικής για τις Υποδομές-Κατασκευές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείμενη 

βαθμίδα σχεδιασμού και προγραμματισμού των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων 

και θα είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της 

χώρας, καθώς και στις διεθνείς δεσμεύσεις και εξελίξεις (βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, 

κ.λπ.). 
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 Την ίδρυση ειδικού Φορέα (νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη-κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα), στον οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή 

ενημέρωση και υποστήριξη Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη 

κατευθυντηρίων οδηγιών για θέματα μελετών, έργων και δομικών υλικών, γνωμοδοτικών και 

συμβουλευτικών υπομνημάτων, κ.λπ. 

 Τη σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευμένων μέτρων για την προσέλκυση και τη 

διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων και χρηματοδοτικών σχημάτων που έχουν 

άμεση ή έμμεση επιρροή στον τομέα των υποδομών-κατασκευών, καθώς και τη 

διεύρυνση του πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

κληροδοτημάτων, κ.λπ.). 

 Τη λήψη μέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστηματικής εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική οικονομική διπλωματία και το τραπεζικό σύστημα, όσο και 

από τον ίδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας, δημιουργία 

clusters, κ.ά.).  

 Τη σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον εκσυγχρονισμό και την 

προσαρμογή του κλάδου (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στις σύγχρονες διεθνείς 

εξελίξεις και απαιτήσεις και την προετοιμασία του για τη μετάβαση στη νέα 

ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 4η Βιομηχανική επανάσταση. 

 Την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα αφενός για 

τη αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη 

συστηματική σύμπραξη στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και στη συσχέτιση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με τις  

πραγματικές απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

 Ενέργειες για τη διαμόρφωση εναρμονισμένου πλαισίου για την ανάπτυξη αναγνωρίσιμων 

επαγγελματικών περιγραμμάτων και αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και για τη 

λειτουργία σχημάτων πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας των τεχνικών 

επαγγελμάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

αδειοδότησης. 

Για την επίτευξη της μέγιστης αποδοχής των ανωτέρω κοινών δράσεων, θα καταρτιστεί άμεσα 

ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα (crash programme) ενημερωτικών συναντήσεων με την κυβέρνηση, 

τους πολιτικούς φορείς, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., τη Σύνοδο των 

Πρυτάνεων των ΑΕΙ, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ένωση Τραπεζών και τους λοιπούς φορείς και 

κοινωνικούς εταίρους που σχετίζονται με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών. 

Ήδη το Δ.Σ. έχει ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ουσιαστική και αποτελεσματική 

συμμετοχή του ΣΕΓΜ στις ανωτέρω δράσεις. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαιτεί σημαντική και 

εξειδικευμένη απασχόληση θα χρειαστούν κι άλλοι εθελοντές, όπως έμπειρα και καταξιωμένα 

στελέχη των μελών μας, νομικοί και άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 

καλούνται και προτρέπονται τα μέλη που μπορούν να συμβάλλουν, με τον οποιοδήποτε τρόπο, 

στη σημαντική αυτή προσπάθεια να επικοινωνήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα με τα μέλη του 

Δ.Σ. 
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

7.1. Γενικά  

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, τα Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, με την επικύρωση των 

Γενικών Συνελεύσεων, προέβησαν σε σημαντικές κινήσεις μείωσης των δαπανών λειτουργίας του 

Συνδέσμου, όπως επιβάλλονταν από τη διαρκή συρρίκνωση των εσόδων, η οποία αντικατοπτρίζει 

και την αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών των μελετητικών επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες και ειδικές δράσεις για την 

καλυτέρευση των οικονομικών του Συνδέσμου, με καλά για την εποχή αποτελέσματα, ιδίως την 

προηγούμενη χρονιά που υπήρξε και η συμβολή του Συνεδρίου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας γνώση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν πολλές 

εταιρείες-μέλη, αλλά και θέλοντας να αποπνεύσει αισιοδοξία, το προηγούμενο Δ.Σ. πρότεινε και η 

προηγούμενη Γενική Συνέλευση (2017) ενέκρινε έναν προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τις συνδρομές 

μελών, ο οποίος προέβλεπε έσοδα ≈50.000 ευρώ. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, το νέο Δ.Σ. κλήθηκε να υλοποιήσει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, 

καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, αναζητώντας και λαμβάνοντας μέτρα και πρωτοβουλίες, 

με προτεραιότητα την επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου των εσόδων (και φιλοδοξία την 

υπερκάλυψη αυτού) και, συγχρόνως, τη μέγιστη δυνατή οικονομία δαπανών, χωρίς να 
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επηρεαστούν, βεβαίως, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εύρυθμη, ποιοτική και αποδοτική 

λειτουργία του Συνδέσμου. 

7.2. Λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη Συνδέσμου 

Όπως αναφέρθηκε στην περσινή Γ.Σ., κατόπιν της αποχώρησης από το επάγγελμα του κ. 

Αργυροκαστρίτη που συνεργάστηκε επί μακρόν με τον ΣΕΓΜ, και σχετικής διερεύνησης το 

προηγούμενο Δ.Σ. κατέληξε στην επιλογή της λογιστικής εταιρείας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΑΤΡΗ ΚΛΕΙΩ Ο.Ε.»17 και αποφάσισε τη 

σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εν λόγω εταιρεία για τη λογιστική και φοροτεχνική 

υποστήριξη του Συνδέσμου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με έναρξη από 1/12/1718, με δικαίωμα 

ανανέωσης και με μηνιαίο τίμημα 150€, πλέον ΦΠΑ. Με την επιλεγείσα λύση, το νέο Δ.Σ. (ιδίως ο 

Επιμελητής Οικονομικών και ο Πρόεδρος) θα διέθεταν 5 μήνες για να αξιολογήσουν τη συνεργασία 

με την ανωτέρω λογιστική εταιρεία και να αποφασιστεί η συνέχιση ή η παύση της συνεργασίας και 

η αναζήτηση άλλης λύσης. 

Τελικώς, η συνεργασία με την εν λόγω λογιστική εταιρεία αποδείχθηκε εύρυθμη και 

αποτελεσματική, οπότε και αποφασίστηκε η συνέχιση της σύμβασης, με τους ίδιους όρους, έως τις 

31/01/2020, οπότε και θα έχει αναλάβει το επόμενο Δ.Σ. 

7.3. Συνδρομές μελών 

7.3.1. Είσπραξη συνδρομών και οφειλών 

Ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και προσπαθειών για την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές 

(κυρίως χορηγίες), η βασική (και μόνη μόνιμη) πηγή εσόδων του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές 

των εταιρειών - μελών. Υπό το δεδομένο αυτό, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες και δράσεις: 

 Συνεχής επικοινωνία (έγγραφη και προφορική) με τα μέλη αφενός για την έγκαιρη καταβολή 

της συνδρομής του 2018, αφετέρου για τον προγραμματισμό τακτοποίησης των οφειλών 

προηγούμενων ετών (για όσα μέλη οφείλουν). 

 Διατήρηση της έκπτωσης (20%) που προβλέπεται για τις περιπτώσεις εξόφλησης της ετήσιας 

συνδρομής μέχρι τον Απρίλιο. 

 Συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ. για εναλλακτικούς τρόπους ρυθμίσεων παλαιών οφειλών. Εν 

συνεχεία, ατομικές επικοινωνίες με τα μέλη που παρουσιάζουν οφειλές προηγούμενων ετών με 

σκοπό την εξεύρεση και τη συμφωνία διακανονισμού σταδιακής καταβολής των οφειλόμενων 

συνδρομών. 

 Ιδιαίτερη μνεία στις διάφορες προσκλήσεις και ανακοινώσεις για τη διασφάλιση της ίσης 

μεταχείρισης των μελών, της διαφάνειας, αλλά και της δεοντολογίας, ώστε να εξαλειφθούν 
                                                

17 Με την οποία συνεργάζεται και η εταιρεία διοικητικής υποστήριξης του Συνδέσμου. 
18 Ώστε να υπάρξει και ένα διάστημα ενημέρωσης και παραλαβής των στοιχείων από τον κ. Αργυροκαστρίτη. 
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φαινόμενα καταβολής συνδρομών που δεν αντιστοιχούν στο κλιμάκιο υπαγωγής του 

πραγματικού κύκλου εργασιών. Διαχρονικώς (και ορθώς), η υπαγωγή στα υπάρχοντα κλιμάκια 

διενεργείται με την έμμεση δήλωση των μελών και είναι μια διαδικασία ανέλεγκτη από τον 

Σύνδεσμο. Σήμερα, όμως, που οι ισολογισμοί των εταιρειών είναι αμέσως προσβάσιμοι, μέσω 

του διαδικτύου (βλ. π.χ. υποχρέωση ανάρτησης στις ιστοσελίδες των /ίδιων των εταιρειών), η 

τυχαία ή/και η "από περιέργεια" σύγκριση είναι αναπόφευκτη. 

Σημειώνεται, δε, ότι έχει προταθεί από μέλη του Δ.Σ. η εφαρμογή του μοντέλου άλλων 

συνδέσμων, οι οποίοι υπολογίζουν το ακριβές ποσό της συνδρομής κάθε μέλους με βάση τους 

δημοσιευμένους ισολογισμούς, το οποίο και αναγράφεται απευθείας στο τιμολόγιο χρέωσης. 

Μια άλλη πρακτική είναι αυτή της EFCA και της FIDIC, η οποία αποστέλλει στα μέλη επιστολές 

για τον καθορισμό των παραμέτρων υπολογισμού της συνδρομής τους (αντίστοιχη εφαρμογή 

στον ΣΕΓΜ θα ήταν να ζητείται από τα μέλη να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της 

προηγούμενης χρονιάς, και βάσει της δήλωσης αυτής να γίνεται η τιμολόγηση). Οι προτάσεις 

αυτές θα εξεταστούν την επόμενη χρονιά. 

7.3.2. Αναθεώρηση ποσών συνδρομών 

Η αναθεώρηση των ποσών και, εν γένει, του τρόπου υπολογισμού των συνδρομών είναι ένα 

θέμα, το οποίο συζητείται ευρέως τα τελευταία έτη της κρίσης, υπό την κατεύθυνση της 

ελάφρυνσης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του ΣΕΓΜ.  

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και σκέψεις είτε περί μείωσης του αριθμού 

των κλιμακίων και των αντίστοιχων ποσών, είτε περί πλήρους απεξάρτησης της συνδρομής από 

τον κύκλο εργασιών των εταιρειών - μελών. Ο προβληματισμός για το ύψος των συνδρομών σε 

συνδυασμό με την παρατεταμένη περίοδο της κρίσης, αλλά και σε σχέση με άλλους συναφείς 

φορείς, είναι σίγουρα εύλογος και δικαιολογημένος. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο χειρισμός του 

θέματος και η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναθεώρησης των συνδρομών απαιτεί ιδιαίτερη 

μελέτη και προσοχή, καθόσον ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, προς 

εκπλήρωση των σκοπών του, εάν τα έσοδά του ταπεινωθούν περαιτέρω. 

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύνδεσμος για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτεί 

κατ’ ελάχιστον ποσό 45-50.000 ευρώ, και κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των στοιχείων των 

συνδρομών των τελευταίων ετών, διαπιστώθηκε ότι: 

 Δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάμενων κλιμακίων με ταυτόχρονη μείωση των 

συνδρομών. 

 Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση ή αύξηση) του αριθμού και τους εύρους των 

κλιμακίων, χωρίς να αυξηθούν οι συνδρομές για κάποια ομάδα εταιρειών – μελών. 

 Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενιαίας συνδρομής, όπως έχουν κάποιοι σύνδεσμοι, διότι 

προϋποθέτει σημαντική αύξηση συνδρομών για μεγάλο ποσοστό εταιρειών – μελών. 

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε ότι, προς το παρόν, δεν τίθεται θέμα πρότασης αλλαγής της 

υφιστάμενης πολιτικής παγίου εγγραφής και ετησίων συνδρομών. 
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7.4. Αναζήτηση εσόδων από άλλες πηγές 

Η επαύξηση των εσόδων του Συνδέσμου, πέραν αυτών που απαιτούνται για τα βασικά 

λειτουργικά του έξοδα (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, διοικητική και λογιστική υποστήριξη) και τις 

συνδρομές σε FIDIC, EFCA και ΣΕΒ, είναι ιδιαιτέρως σημαντική την παρούσα περίοδο των 

διαφαινόμενων αλλαγών στο ήδη επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον (βλ. θεσμικό πλαίσιο, 

ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, εργασιακά, κ.λπ.), καθόσον θα προσδώσει δυνατότητες 

στον ΣΕΓΜ για νέες δράσεις (π.χ. στον τομέα της εξωστρέφειας), για συχνότερη και 

αποδοτικότερη επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη (π.χ. διενέργεια θεματικών συγκεντρώσεων και 

εργαστηρίων), καθώς και για καλύτερη και επιτυχέστερη προώθηση των θέσεων του ΣΕΓΜ και της 

αξίας των εταιρειών - μελών του προς την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία 

(π.χ. διενέργεια εκδηλώσεων, επαύξηση των πληροφοριών του ιστοτόπου, διενέργεια κλαδικών 

ερευνών και μελετών, συμμετοχή και υποστήριξη εκδηλώσεων άλλων φορέων, κ.ά.). 

Για τον σκοπό αυτόν, συνεχίστηκε η πρακτική του προηγούμενου Δ.Σ. της αναζήτησης κι 

άλλων πηγών εσόδων, με συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται και με 

τις προγραμματιζόμενες δράσεις υποστήριξης των εταιρειών - μελών, όπως: 

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να καθιερώσει την αναζήτηση χορηγιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών σε κάθε 

είδους εκδήλωση του Συνδέσμου. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2016, με την εξασφάλιση 

χορηγιών για τη Γ.Σ. του 2016, και συνεχίστηκε το 2017 (κυρίως για το Συνέδριο) και στη 

φετινή Γ.Σ. 2018, με έντονες προσπάθειες που απέφεραν, τελικώς, σημαντικά αποτελέσματα 

(σε σχέση και με την εποχή που διανύουμε). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον που 

παρατηρείται από πολλές εταιρείες για προβολή τους, μέσω χορηγιών, στα δρώμενα του 

Συνδέσμου είναι ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει το κύρος και τη φήμη, αλλά και τις 

σημαντικές δυνατότητες, που έχει ο ΣΕΓΜ, ως κύριος εκπρόσωπος του μελετητικού-

συμβουλευτικού κλάδου στη χώρα μας και διεθνώς.  

 Διαφημιστικές καταχωρίσεις στον ιστότοπο του Συνδέσμου και απευθείας προώθηση 

διαφημιστικού υλικού στα μέλη, από εμπορικές επιχειρήσεις και κατασκευαστικούς οίκους 

υλικών, μηχανημάτων, λογισμικού, κ.λπ., που σχετίζεται με τις δραστηριότητες των 

μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών. Το θέμα αυτό, βλ. και τη σχετική προσθήκη στο 

Καταστατικό που εγκρίθηκε στη Γ.Σ. 2017, εξετάζεται ενδελεχώς από φοροτεχνική άποψη, 

ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές εκπλήξεις και προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, θα 

ξεκαθαριστεί άμεσα ο τρόπος και οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. εγγραφή σε σχετικό ΚΑΔ) για 

την αξιοποίηση του ιστοτόπου, η οποία σημειώνεται ότι εξαρτάται και από την επισκεψιμότητα 

(βλ. προτροπή εγγραφής και χρήσης του ιστοτόπου από τα μέλη, καθώς και προώθησης μέσω 

των δικτύων facebook και LinkedIn στην παρ. 4.1.1). 

 Οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων ή/και σεμιναρίων σε θέματα 

εκσυγχρονισμού, οργάνωσης και προσαρμογής στις διεθνείς απαιτήσεις, επαύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και υποστήριξης της εξωστρέφειας των εταιρειών – μελών (π.χ. project 
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management, συμβάσεις FIDIC, Building Information Modeling - BIM, LEED, SuRe, 

επιχειρηματικό περιβάλλον και πρακτικές χωρών - στόχων, κ.ά.). Πραγματοποιήθηκαν σχετικές 

επαφές με άλλους φορείς (ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΣΑΤΕ, PMI-Greece) και ζητήθηκε από το Υπουργείο 

Οικονομίας & Ανάπτυξης (βλ. συνάντηση με Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στην παρ. 

4.6) οι διάφορες προσκλήσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

να αφορούν και ελεύθερους επαγγελματίες. Η εύλογη απαίτηση αυτή δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα αποδεκτή. 

7.5. Παρακολούθηση οικονομικής κατάστασης Συνδέσμου 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι υλοποίησης του προϋπολογισμού, η 

οικονομική πορεία του Συνδέσμου παρακολουθείται σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., έτσι 

ώστε να καταστρώνονται και λαμβάνονται εγκαίρως τα απαιτούμενα προληπτικά ή/και διορθωτικά 

μέτρα. 

7.6. Απολογισμός διαχειριστικής περιόδου (1/12/2017 έως 30/11/2018) 

Όπως διαφάνηκε από τα μέσα του έτους, παρά τις προσπάθειες και τις προαναφερόμενες 

δράσεις του Δ.Σ., δεν επιτεύχθηκε ο στόχος των εσόδων από τις συνδρομές. Συγκεκριμένα: 

Από την πλευρά των εσόδων:  

 

 Ο στόχος των εσόδων από συνδρομές των μελών επιτεύχθηκε σε ποσοστό 84% περίπου, ήτοι 

εισπράχθηκαν 42.169,00€ έναντι των 50.470,00€ που είχαν προϋπολογιστεί. Ουσιαστικά τα 

έσοδα συνδρομών ήταν ίδια με του 2017 (42.361€). 

 Συνολικώς καταβλήθηκαν 78 συνδρομές, εκ των οποίων οι 26 αφορούν προηγούμενα έτη.  
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<2015 2016 2017 2018 ΣΥΝΟΛΟ 

3.131 € 2.970 € 6.590 € 29.478 € 42.169 € 

 
 Στον τομέα της προσέλκυσης νέων μελών, εγκρίθηκε μία (1) νέα εγγραφή έναντι δύο που 

είχαν προϋπολογιστεί. Η προσέλκυση νέων μελών θα πρέπει να απασχολήσει το Δ.Σ. την 

επόμενη χρονιά, ιδίως μετά την ανακατασκευή του ιστοτόπου και τη σύνδεση με τα μαζικά 

ψηφιακά δίκτυα. 

 Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των εσόδων της Γενικής Συνέλευσης από την περσινή Γ.Σ. (η 

μεγάλη διαφορά οφείλεται σε έσοδα από τη φετινή Γ.Σ. (βλ. χορηγία).  

Από την πλευρά των εξόδων: 

 Ουσιαστικώς υλοποιήθηκε, με μικρή εξοικονόμηση (60.286,98€ έναντι 62.100,00€), ο 

εγκεκριμένος προϋπολογισμός, με κάποιες διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από τα πραγματικά 

δεδομένα λειτουργίας του Συνδέσμου την περίοδο αναφοράς. Αναλυτικότερα: 

 Η υπέρβαση στο κονδύλι των ενοικίων οφείλεται στην κατάθεση προκαταβολής για τη νέα 

σύμβαση με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία που συνεδριάζει το Δ.Σ. 

 Η διαφοροποίηση στην πρόβλεψη των δαπανών διοικητικής υποστήριξης οφείλεται στη μη 

τιμολόγηση του τελευταίου διμήνου εντός της χρήσης. 

 Η υπέρβαση στο κονδύλι των νομικών υπηρεσιών οφείλεται σε αμοιβές που καταβλήθηκαν 

για την γνωμοδότηση για το GDPR (βλ. παρ. 5.3.5) και για την αίτηση ακύρωσης της 

απόφασης ορισμού της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ (βλ. παρ. 5.2), καθώς και για τα δικαστικά έξοδα 

παράστασης που καταβλήθηκαν για την εκδίκαση της παλαιάς αγωγής της εταιρείας 

«Ιωάννης Ε. Στεβής & Σία Ο.Ε.» κατά του ΣΕΓΜ (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 

22.11.2018)19. 

 Δεν εξαντλήθηκε το κονδύλι για την Προβολή ΣΕΓΜ (ανακατασκευή και λειτουργία 

ιστοτόπου, ΜΜΕ κ.λπ.), διότι η σύμβαση συντήρησης/διαχείρισης του ιστοτόπου ξεκίνησε 

αργότερα (ο ιστότοπος τέθηκε σε δημόσια λειτουργία τον 7ο/2018) και δεν έγινα 

καταχωρήσεις σε ΜΜΕ. 

 Δεν εξαντλήθηκε το κονδύλι για τις δράσεις εξωστρέφειας γιατί έγιναν λιγότερα ταξίδια από 

τα προεκτιμηθέντα και δεν παράχθηκε το φυλλάδιο του ΣΕΓΜ. 

 Η διαφοροποίηση στην πρόβλεψη των δαπανών Γενικής Συνέλευσης οφείλεται στη 

διαφορετική πολιτική του Domotel Kastri, το οποίο δεν απαιτεί προκαταβολική εξόφληση 

(όπως π.χ. η Αίγλη για την περσινή Γ.Σ.). 

 Δεν εξαντλήθηκε το κονδύλι για τις Λοιπές εκδηλώσεις (ενημερωτικές εκδηλώσεις, 

Βασιλόπιτα, κ.λπ.) γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν έξοδα εκδηλώσεων, εκτός της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας (αντιστοίχως, βεβαίως, δεν υπήρξαν και έσοδα για τη δράση αυτή). 

                                                
19 Αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση αυτή θα γίνει στην επόμενη έκθεση πεπραγμένων του 2019, που 

θα καταβληθεί και η αμοιβή του Δικηγορικού Γραφείου «Μπακόπουλος Καθάρειος · Δικηγορική Εταιρία». 
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 Τέλος, η μεγάλη διαφοροποίηση στην απόδοση φόρων, η οποία ήταν και η φετινή έκπληξη 

για το Δ.Σ., οφείλεται στον μη υπολογισμό/πρόβλεψη του φόρου εισοδήματος που 

επιβλήθηκε στον Σύνδεσμο από τα έσοδα χορηγιών του Συνεδρίου από τον αποχωρήσαντα 

πρώην λογιστή του Συνδέσμου. 

 Οι δαπάνες των υπολοίπων κονδυλίων ήταν περίπου αυτές που προϋπολογίστηκαν. 

7.7. Προϋπολογισμός επόμενης διαχειριστικής περιόδου (1/12/2018 έως 

30/11/2019) 

Τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής: 

 Αναμένοντας σταθεροποίηση των εταιρειών-μελών που συνεχίζουν να στηρίζουν τον Σύνδεσμο 

και καταβάλουν, επιμελώς, τις συνδρομές τους, κρίνεται ρεαλιστική η πρόβλεψη είσπραξης 

ποσού 42.000 € από συνδρομές. 

 Προβλέπεται ότι θα εξασφαλιστεί χορηγία και στην επόμενη Γ.Σ. 

 Με βάση την εμπειρία από το Συνέδριο 2017 και λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη 

μεγαλύτερη συμμετοχή και ζήτηση λόγω της διεξαγωγής στην Αθήνα, τίθεται ως στόχος για το 

Συνέδριο 2019 η εξασφάλιση εσόδων από χορηγίες και συμμετοχές της τάξης των 60.000 €. 

 Από την πλευρά των εξόδων, αυξάνεται το κονδύλι για τις νομικές υπηρεσίες, με βάση και τις 

προβλέψεις σχετικών αναγκών του νέου έτους (πληρωμή αμοιβής για υπόθεση Στεβή, εκδίκαση 

αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ της απόφασης ορισμού της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ). 

 Εκτιμάται ότι τα έξοδα από τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα είναι της τάξης των 45.000€ 

(πρόβλεψη συνολικού οφέλους της τάξης των 10-15.000€). 

 Τέλος, ως προς την πρόβλεψη της απόδοσης φόρων και ΦΠΑ έχει υπολογιστεί αφενός η 

προκαταβολή φόρου που καταβλήθηκε φέτος, αφετέρου η απαλλαγή από τον ΦΠΑ της φετινής 

Γ.Σ. που εγκρίθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ κατόπιν σχετικής αίτησής μας.  

Αθήνα, Δεκέμβριος 2018 

Για το Δ.Σ. 2018-2019 του ΣΕΓΜ 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 

Παναγής Τονιόλος 
 

 

Σημείωση:  
Ακολουθεί αντίγραφο του Απολογισμού 2018 – Προϋπολογισμού 2019, 
όπως εγκρίθηκε στην 26η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10ης/12/2018 και 
προτείνεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ της 
14ης/12/2018. 
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