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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΜ 

ΣTΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ INTERNAL MARKET COMMITTEE (IMC) ΤΗΣ EFCA 

 

Στις 03/06/2020 και σε συνέχεια στις 18/06/2020 πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις 
της Επιτροπής IMC της EFCA κατά την διάρκεια της οποίας ο ΣΕΓΜ εκπροσωπήθηκε από τον 
αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη που συντάσσει και την παρούσα. 

Στην τηλεδιάσκεψη της 03/06/2020 συμμετείχαν οι: 

Jaap de Koning, Chair (NLingenieurs, the Netherlands)  

Klaus Thurriedl (ACA, Austria) 

Andras Rev (AHCEA, Hungary) 

José Cruz (APPC, Portugal)  

Jaromír Kačena (CACE, Czech Republic)  

Helena Dahlberg (FSIC, Sweden)  

Theorodos Deligiannidis (HELLASCO, Greece)  

Ulla Sassarsson (FRI, Denmark – Τηλεφωνική παρέμβαση) 

Pawel Zejer (SiDiR, Poland) 

Benoit Clocheret (EFCA President) 

Jan Van der Putten (EFCA)  

Anne Croisiau (EFCA) 

 

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούν περιληπτικά στα παρακάτω: 

• Ο νέος Πρόεδρος της EFCA Benoit Clocheret απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. 

• Έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες από τον κορωνοϊό (COVID-19) και πως επηρέασε 
τον κλάδο των γραφείων μελετών σε κάθε χώρα. 

Σε όλες τις χώρες εφαρμόστηκε σε μεγάλο ποσοστό το σύστημα της τηλεργασίας και επηρεάστηκε 
από μικρό έως μεγάλο ποσοστό το σύστημα των προκηρύξεων/συμβάσεων. Ενέργειες που έγιναν 
από EFCA αφορούν σε έρευνα των επιπτώσεων του κορωνοϊού με σχετικό ερωτηματολόγιο που 
στάλθηκε στους εθνικούς συνδέσμους και σε επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά στον 
κορωνοϊό. 

Σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν σε Οδηγία χρήσης ευνοϊκών όρων στο 
θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων καθώς και σε Οδηγία ενίσχυσης της ελεύθερης μετακίνησης 
εργαζομένων σε σχέση με την καταπολέμηση της πανδημίας. 

• Έγινε αναφορά στον τρόπο προώθησης του Οδηγού MEAT και του Φιλανδικού μοντέλου 
αξιολόγησης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και προτάθηκε να γίνει διαδικτυακά παρουσίαση του 
Οδηγού (η πρώτη παρουσίαση έλαβε ήδη χώρα στις 27/8). 

• Στη συνέχεια εξαιτίας έλλειψης χρόνου έγινε σύντομη παρουσίαση από τον Πρόεδρο, πρότασης που 
αφορά στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής IMC για 2020 – 2021. 

Αποφασίστηκε η συνέχιση της τηλεδιάσκεψης να λάβει χώρα στις 18/06/2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/12/MEAT-Criteria_final.pdf
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Στην  επαναληπτική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι: 

Jaap de Koning, Chair (NLingenieurs, the Netherlands)  

Klaus Thurriedl (ACA, Austria) 

José Cruz (APPC, Portugal)  

Fatma Çölasan (ATCEA, Turkey)  

Jaromír Kačena (CACE, Czech Republic)  

Ulla Sassarsson (FRI, Denmark – Τηλεφωνική παρέμβαση) 

Theorodos Deligiannidis (HELLASCO, Greece)  

Benoit Clocheret (EFCA President) 

Jan Van der Putten (EFCA)  

Anne Croisiau (EFCA) 

 

Τα κύρια θέματα αφορούν περιληπτικά στα παρακάτω: 

• Ο νέος Πρόεδρος της EFCA Benoit Clocheret παρουσίασε με διαφάνειες το Σχέδιο Ενεργειών της 
EFCA για την 3ετία 2020-2023 που παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση (διαδικτυακά) της EFCA 
στις 4 Ιουνίου. Το σχέδιο αυτό (Forward Plan) έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΓΜ. 

Στο σχέδιο παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες όσον αφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παγκοσμίως καθώς και της EFCA και των εθνικών συνδέσμων.  

• Έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του σχεδίου δράσης της IMC για τα έτη 2020-2021. 

o Εξαιτίας COVID-19 θα γίνει προσπάθεια σύνταξης οδηγού που θα ενισχύσει την ανάκαμψη με 
μοντέλα κινητικότητας όσον αφορά στην ανάθεση έργων. 

o Σχετικά με την εφαρμογή του MEAT συστήνεται προώθησή του με διάφορους τρόπους (webinar, 
συνεντεύξεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι φορείς, κ.λπ.). 

o Στο σχέδιο δράσης θα ενσωματωθούν και προτάσεις που θα αφορούν σε αναθεώρηση της 
Οδηγίας 2014/24 με έμφαση στην ενσωμάτωσης της Οδηγίας ΜΕΑΤ. 

o Στο σχέδιο δράσης προβλέπεται η προώθηση της συμμετοχής του κατασκευαστή στη φάση 
σχεδιασμού (Early Contractor Involvement/ECI) και αφορά σε διαγωνισμό σε δύο φάσεις. 

Για υποβοήθηση είναι σε εξέλιξη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα του Ολλανδικού μοντέλου ECI. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης ορίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Με το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

27 Αυγούστου 2020 

Θεόδωρος Δεληγιαννίδης 

 


