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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ EUROPEAN EXTERNAL AID COMMITTEE (EEAC) της EFCA 

Συνήλθε με τηλεδιάσκεψη η EEAC της EFCA στις 17 Ιουνίου 2021 και τον ΣΕΓΜ εκπροσώπησε ο υπογράφων 

μετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΜ.  

 Συζητήθηκε το αντικείμενο της Green Deal Committee (GDC) της EFCA ως διαδόχου επιτροπής της 

Sustainable Development Committee FIDIC / EFCA. Κύρια έμφαση της GDC θα είναι: 

- Η ενασχόληση με την Ευρώπη και λιγότερο με την παγκόσμια κλίμακα 

- Η έμφαση στα ενδιαφέροντα των εταιρειών της EFCA σε σχέση με τους πελάτες τους σε θέματα 

sustainability. Ομπρέλα θα είναι η πολιτική της ΕΕ Green Deal και θα αναπτυχθεί συνεργασία των 

μελών της EFCA για τις καινοτομίες, τα εργαλεία, την εκπαίδευση και τις καλές πρακτικές σε θέματα 

sustainability. Τα κύρια θέματα θα είναι: 

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

- Smart πόλεις – κατασκευές – κτίρια – βιομηχανία 

- Κυκλική οικονομία 

- Sustainable κινητικότητα και μεταφορές. 

 Η EBRD και η AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) προχώρησαν σε συνεργασία για τη 

συγχρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων.  

Η Ελλάδα οφείλει να είναι μέλος της ΑΙΙΒ προκειμένου να είναι χρηματοδοτήσιμες οι ελληνικές εταιρείες.  

 Η Επιτροπή της ΕΕ απάντησε στην επιστολή της EEAC που ζητούσε αλλαγές στα PRAG αναγκαίες για την 

διαφάνεια και την καλύτερη συμμετοχή στους διαγωνισμούς για project εξωτερικής βοήθειας. 

Η απάντηση υπερασπίστηκε τα πάντα που προωθεί η Επιτροπή. 

Σε προηγούμενες εκθέσεις του υπογράφοντος έχουν παρουσιαστεί όλα τα θέματα για τα οποία 

ζητήθηκαν αλλαγές.  

 Το δίκτυο ASSORTIS που πολλά μέλη του ΣΕΓΜ χρησιμοποιούν για την ανίχνευση προκηρύξεων 

παρενέβει στην Επιτροπή της ΕΕ για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς για την 

εξωτερική βοήθεια.  

Δυστυχώς η Επιτροπή της ΕΕ απάντησε επιμένοντας στις θέσεις της όπως έκανε και μία τη δική μας 

παρέμβαση (της EFCA), που δυσκολεύουν εξαιρετικά τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και ειδικότερα 

των εταιρειών μικρότερων χωρών.  

 

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ 
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